


Handelingen 17:23

Paulus richtte zich tot de 
leden van de Areopagus 
en zei: ‘Atheners, ik heb 
gezien hoe buitengewoon 
godsdienstig u in ieder 
opzicht bent. 
23 Want toen ik in de 
stad rondliep en alles 
wat u vereert 
nauwlettend in 
ogenschouw nam, 
ontdekte ik ook een 
altaar met het opschrift: 
“Aan de onbekende 
god”. Wat u vereert 
zonder het te kennen, 
dat kom ik u 
verkondigen. 

De onbekende God bekend maken



Deuteronomium 6:4-9

Luister, Israël: de HEER, 
onze God, de HEER is de 

enige! 5 Heb de HEER, uw
God, lief met heel uw hart 

en met heel uw ziel en met 
heel uw kracht. 

6 Houd de geboden die ik u 
vandaag opleg steeds in 

gedachten. 7 Prent ze uw
kinderen in en spreek er 

steeds over, thuis en
onderweg, als u naar bed gaat

en als u opstaat. 8 Draag ze 
als een teken om uw arm en

als een band op uw voorhoofd. 
9 Schrijf ze op de deurposten
van uw huis en op de poorten

van de stad.



Ajax voor
de TV 

vs. 
Ajax in het 
Stadium



Job 42:5

“Slechts van 
horen zeggen
had ik van U 
vernomen, 
maar nu heeft
mijn oog U 
aanschouwd.”
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Sint-Nicolaas
– Sinterklaas

Bestond echt

• 270 AD Geboren in Myra 

• 342 AD 6 december gestorven

• Bijnaam: de Wonderdoener

• 325 AD was bij het concilie 
van Nicea



Datums en Plaats

312 AD - bekering Keizer 
Constantijn de Grote

Sint-Nicolaas was toen 42. 

313 AD Edict van Milaan –
Vrijheid van religie in het 
Romeinse Rijk

325 AD Concilie van Nicea

380 AD Het Christendom wordt
Romeinse Staatsreligie onder
Keizer Theodosius I 



Sinterklaas vs. Sint Nicolaas 

Sinterklaas 

Historische Sint Nicolaas



Job’s verandering

VOOR

Job 19:25 “Ik weet: mijn redder leeft, en Hij
zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. 26 

Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch
zal ik in dit lichaam God aanschouwen. 27 Ik
zal Hem aanschouwen, ik zal Hem met eigen 

ogen zien, ik, geen ander, heel mijn
binnenste smacht van verlangen.”

NA

Job 42:5 “Slechts van horen zeggen had ik
van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U 

aanschouwd.”



Hebreeën 11:6

Zonder geloof is 
het echter 
onmogelijk God 
te behagen. 
Want wie tot 
God komt, moet 
geloven dat Hij 
is, en dat Hij 
beloont wie 
Hem zoeken.




