
Wat lezen we in de Bijbel over Jezus Christus als God en 

mens? Lees het mee in Kolossenzen 2:9 en in Filippenzen 

2:6 en 7: 

Want in Hem woont al de volheid van de godheid licha-

melijk. . . .  

Die in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht 

heeft God gelijk te zijn; 

Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestalte van een 

dienstknecht aannemend, en is de mensen gelijk gewor-

den. 

Wilt u meer weten van de Bijbel en het geloof in God? 

Bel: Bram van den Boogaart tel. 078-6312756 

of Koenraad Molenaar tel. 078-6356707   

Zij kunnen u ook meer vertellen over de Bijbel of over de: 

- Openstelling van de Augustijnenkerk 

- Bijbelcursus in de Pauluskerk 

- Kinderevangelisatie  Marktkraam  

- Paas -en kerstdienst  

U bent ook hartelijk welkom in de kerkdiensten van de  

Hervormde gemeente   

Rooster kerkdiensten: 

www.wijk2en7dordrecht.nl/roosterkerkdiensten.phpElke 

zondag om 9.30 en 17.00 uur. 
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Jezus is ook door een vrouw ter wereld gebracht. Evenals 

wij. Maar op een heel wonderlijke manier. Niet een gewone, 

zondige man, maar Gods Heilige Geest heeft zijn geboorte 

in Maria’s schoot bewerkt. Zo was Hij mensenzoon en tege-

lijk Zoon van God. 

 

Gelovigen mogen zich ook kinderen van God noemen. Zo is 

Hij in zekere zin onze Broeder geworden. En de Bijbel 

noemt Hem de Eerstgeborene onder vele Broeders.  

Hij werd mens, omdat Hij zondaren wilde verlossen van de 

zonde, door hun schuld op zich te nemen. Hij moest het 

ellendige van het mens-zijn-in-zonde ondergaan om dat van 

onze schouders af te nemen. Jezus betekent dan ook: red-

der, verlosser, zaligmaker! 

 

Omdat Hij God bleef, kon Hij onze Redder zijn. Geen mens 

is er,die ons kan verlossen. Geen enkele mens! Alleen Jezus 

Christus! Wanneer u zich aan Hem toevertrouwt, wordt u 

zeker gered.   

GELOOFSBELIJDENIS 

GELOOFSBELIJDENIS 

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper 

van de hemel en van de aarde.  

2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze 

Heere; 

3. (Ik geloof in Jezus Christus) die ontvangen is 

van de Heilige Geest, geboren uit de maagd 

Maria; 

4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 

gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel, 

5. op de derde dag weer opgestaan van de doden,  

6. opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand 

van God de almachtige Vader;  

7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en 

de doden.  

8. Ik geloof in de Heilige Geest.  

9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, de 

gemeenschap van de heiligen, 

10. vergeving van de zonden, 

11. wederopstanding van het vlees, 



12. en een eeuwig leven.  


