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Oorsprong. De wilde wijnstok Vitis vinifera is de wingerdsoort die druiven produceert. Deze wingerd komt uit
de Kaukasus.In dit gebied komt nog steeds het grootste aantal druivenvarianten voor. De daarmee
samenhangende grote genetische variatie is een aanwijzing dat de herkomst van wijn in de Kaukasus
gezocht moet worden. Door deze centrale ligging verspreidde de druif zich snel.
Wijn - Wikipedia
Plinius de Jongere schreef in 112 na Chr. in het kader van de christenbestraffing een brief aan keizer
Trajanus waarin hij de christenen beschrijft en Christus noemt. Tacitus beschreef in zijn Annales, geschreven
rond 116, hoe Nero de schuld voor de brand van Rome in de schoenen van de christenen schoof en dat "de
man aan wie deze naam ontleend is, Christus, ... onder de regering van Tiberius ...
Jezus (historisch) - Wikipedia
Download als PDF De Nieuwe Bijbelvertaling. Sinds 2004 is Nederland weer enkele nieuwe vertalingen van
de Bijbel rijker, waaronder de De Nieuwe Bijbelvertaling.Deze vertaling is opgezet door het NBG in
samenwerking met de KBS.
De Nieuwe Bijbelvertaling - morgenster.org
Wij organiseren op 3 plaatsen lezingen, 14-dagelijks in Antwerpen (donderdag) en in Bazel/Kruibeke
(donderdag) en wekelijks in Lier (woensdag).De programmaâ€™s van de verschillende gemeentes zijn
verschillend. Voor de lezingen hoeft u niet in te schrijven of lid te worden, ze zijn toegankelijk voor iedereen,
de inkom is â‚¬ 10 voor leden en â‚¬ 11 voor niet-leden.
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