5.000 mensen krijgen te eten
van 5 broden en 2 vissen.
Een man die al 4 dagen dood is
wordt weer levend.
Een struik die in brand staat
maar niet verteert.
Door gejuich stort een muur in elkaar.
24 uur staan zon en maan stil.
Een herder die koning wordt.
Gesloten gevangenisdeuren
gaan plotseling open.
Een man verblijft 3 dagen
in de buik van een vis.
Verliezen is vinden.
Door een schotel zout
wordt vervuild water weer zuiver.
Een bijl die op het water blijft drijven.
Door één woord worden zieken genezen.

De Bijbel is een uniek boek.
Fascinerend en boeiend
om te lezen omdat het antwoorden geeft
op de diepe vragen die je bezig houden.
Wat erin geschreven staat,
kun je volledig vertrouwen
omdat dit het woord van God is
en God altijd nakomt
wat Hij heeft gezegd.

Over deze wonderen kun je lezen in de Bijbel.
Het is een boek van geschiedenis en actualiteit.
De Bijbel geeft richtlijnen, raadgevingen,
toekomstperspectief en nog veel meer!
Samengesteld uit meerdere boeken
en geschreven door verschillende auteurs,
kan het een complete bibliotheek genoemd worden.
De schrijvers komen uit verschillende milieus en culturen
en zijn kleurrijke persoonlijkheden.
Gewone mensen met ups en downs.
Net als iedereen.

De Bijbel heeft veel mensen
verrassende inzichten en nieuwe hoop gegeven.
Inmiddels is dit bijzondere boek
beschikbaar in 2.565 talen.
Over de hele wereld zijn meer dan
een miljard mensen enthousiast geworden
over dit boek en ervaren het bezit hiervan
als hun grootste schat.

“ik heb helemaal niks met de Bijbel.”
“het is niet mijn ding.”
“het zijn gewone verhalen en het kan me niet boeien.”
Wil je dan eens nadenken over de volgende woorden
die de filosoof C.S. Lewis heeft gesproken:

“Het christelijk geloof is een bewering die – als ze onwaar is –
onbelangrijk is – als ze waar is – oneindig belangrijk.”
Stel nou dat het waar is?
Dan is het ook oneindig belangrijk voor jou!

Laat de Bijbel niet langer een gesloten boek voor je blijven.
Open het en ga het avontuur vandaag nog aan
om dit geweldige boek te lezen.
Wandel door de pagina’s en begin met schatgraven.
Wie zoekt zal vinden.

De rode draad in de Bijbel
is de boodschap van verzoening tussen God en jou.
Het gaat over vergeving, redding, bevrijding en genezing.
Deze verzoening is tot stand gebracht
door het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God.
In dit boek kun je lezen hoe jij
een persoonlijke relatie met God kan krijgen.
Alles ligt besloten in de liefde
die God voor je heeft.

Dan zijn hier twee tips voor je:
Als kennismaking met de Bijbel is het lezen
in de Evangeliën, zoals het Johannes Evangelie,
een goede start. Het leven van Jezus, Zijn missie en
onderwijs en alles wat Hij gedaan heeft, staan hierin
beschreven en je vindt er veel verwijzingen naar
andere teksten in de Bijbel.
Wil je méér begrijpen over de boodschap van de
Bijbel en wat dit goede nieuws voor jou persoonlijk
inhoudt, bezoek dan eens een christengemeente,
samenkomst of kerk in je omgeving.

Wil je meer
informatie over de Bijbel?
Ga naar www.leeseenbijbel.nl
Heb je gebed nodig?
Ga naar www.laatvoorjebidden.nl
Kijk ook eens bij www.ikzoekgod.nl
en www.jesus.net

