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1. Inleiding op de Bijbel 
 
Openbaring, inspiratie, verlichting1 
 
- 3 stadia: openbaring, inspiratie, verlichting. In alle stadia is de Heilige Geest betrokken. 

- Openbaring: Goddelijke manifestatie van de waarheid (1Ko 2:10) 
- Inspiratie: Goddelijke registratie van de waarheid 

- 2Tm 3:16 (door God ingegeven; Grieks theopneustos; Grieks theos ‘God’, 
pneuma ‘adem, geest’; vgl. ‘inspiratie’ Latijn spiritus = pneuma) 

- 1Pt 1:11 ‘de Geest van Christus doelde in hen’ 
- 2Pt 1:20-21 ‘door de Heilige Geest gedreven’  

- Verlichting: herkennen van de Goddelijke waarheid 
- 1Ko 2:12-16 geestelijk onderscheidingsvermogen met ‘the mind of Christ’ 

- De Heilige Geest is betrokken bij de ‘geboorte’ van de aarde (Gn 1:2), de geboorte van 
de Heer Jezus (Mt 1:20; Lk 1:35), de ‘geboorte’ van het Woord (zie de 
inspiratieteksten; vgl. Gn 1 vs 2 en vs 3 Geest van God – God zei) en de geboorte van 
de gelovige (Jh 3:5). 

- Na alle kritische onderzoek naar de betrouwbaarheid en de totstandkoming van de 
evangeliën en de zoektocht naar de ‘historische’ Jezus2 komt het voor elk individueel 

                                                
1 De Geest van God. Ontwerp van een pneumatologie, Ouweneel (p 336 e.v.) 
2 Zie voor een overzicht hoofdstuk 10-12 uit In ontmoeting met het Nieuwe Testament (ONT), Elwell & 
Yarbrough 
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mens op de volgende vraag neer: ‘wie zegt u dat Ik ben?’ Het getuigenis ‘U bent de 
Christus, de Zoon van de levende God’ is geen uitkomst van wetenschappelijk (kritisch) 
onderzoek, want ‘vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader die in de 
hemelen is’ (Mt 16:15-17 par. Mk 8:27-30; Lk 9:18-21). 

 
Relatie OT/NT 
 
- Verschillende plaatsen waar wordt gesproken over het ‘nieuwe verbond’ (Latijn novum 

testamentum; i.t.t. het ‘oude verbond’ Latijn vetus testamentum, 2Ko 3:14): ‘het nieuwe 
verbond in Mijn bloed’ (Lk 22:20 en 1Ko 11:25); ‘het nieuwe verbond … van Zijn Geest’ 
(2Ko 3:6); ‘een nieuw [verbond] (…) het eerste oud’ (Hb 8:13); ‘middelaar van een 
nieuw verbond’ (Hb 9:15 en 12:24 ) vgl. ‘nieuwe verbond’ in Jr 31:31 (vgl. Ez 36:26-27). 

- Het Oude en Nieuwe Testament staan tot elkaar in een verhouding van vervulling (Mt 
5:17) en afsluiting (Hb 1:1 ‘in het laatst der dagen’). 

- Het belang van het Oude Testament voor het Nieuwe Testament is eigenlijk in vier 
kernwoorden samen te vatten:3 
- OT als fundament voor NT: alle fundamentele zaken worden in het Oude Testament 

uiteengezet. Het bestaan van God, het ontstaan van het heelal, de mens en de zonde, 
het ontstaan van Israël. 

- OT als voorbereiding op NT: al vanaf het begin van het Oude Testament ontstaat de 
behoefte aan een Verlosser. Het Oude Testament is de voorbereiding voor de komst 
van Jezus Christus. 

- OT als illustratie van NT: ‘Het Oude Testament is Gods fotogalerij’. Allerlei typen en 
symbolen uit het Oude Testament keren in het Nieuwe Testament terug (zoals het 
offerlam als type van Jezus Christus, de zalving met olie als symbool voor de Heilige 
Geest)  

- OT als demonstratie van het belang van het NT: in het Oude Testament wordt het volk 
Israël als voorbeeld gebruikt (zie 1 Ko 10). 

- Wiersbe schrijft: ‘Het Oude Testament is een boek van onvervulde profetieën, 
onverklaarde ceremonieën en onbeantwoorde verlangens. In het Nieuwe Testament 
vinden we de vervulling van deze profetieën, de verklaring van de ceremonieën en de 
beantwoording van de verlangens. Dit is allemaal bereikt door het leven en sterven en de 
opstanding van Jezus Christus.’4 

- Augustinus verwoordde de wederzijdse afhankelijkheid tussen beide Testamenten als 
volgt: ‘Het Nieuwe Testament is verborgen in het Oude; het Oude wordt toegankelijk 
door het Nieuwe’.5 

 
Kern van de Bijbel 

- De Heer Jezus als Middelpunt 
- Al heel vroeg in het Oude Testament wordt Gods heilsplan door het verlossingswerk 

van Jezus Christus duidelijk (Gn 3:15). Zonder het Oude Testament kunnen we nooit 
ten volle begrijpen waarom de Heer Jezus moest lijden, sterven en opstaan.  

- Dat de Heer Jezus het Middelpunt van de Bijbel is, komt duidelijk naar voren in het 
getuigenis dat de Heer Jezus en de apostelen zelf geven. 

                                                
3 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 11) 
4 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 12) 
5 Christelijke Theologie, McGrath (p 191) 
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- Lk 24:27, 44 Jezus leerde over Zichzelf uit Mozes/de wet (Thora), de profeten 
(Nebhiim) en de Psalmen (onderdeel van de Chetubhim). Samen vormen deze 
geschriften het gehele Oude Testament (de TeNaCH). 

- Jh 5:39 ‘de Schriften zijn het die van Mij getuigen’. 
- Hd 8:35 ‘uitgaande van dat Schriftwoord’ predikte Stefanus aan de kamerling 

Jezus. 
- 1Pt 1:11 ‘de Geest van Christus’ doelde in de profeten. 
 

- De boodschap van het komende Koninkrijk van God. 
- Mt 4:17 ‘Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het 

koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’. 
- Gn 1:26, 28 God draagt de heerschappij op aarde over aan de eerste Adam (en Eva!). 
- Jh 12:31 (o.a.) door de zondeval verliest de mens zijn heerschappij aan de duivel. 
- Gn 3:15 God belooft al gelijk dat Hij zal verlossen (het zogenoemde ‘proto-evangelie’). De 

uitverkiezing van het volk Israël dat voor alle volken tot zegen zal zijn (Gn 12:2-3) en de belofte 
dat de Zoon van de grote koning David voor eeuwig zal regeren (2Sm 7:12-13) bepaalt vervolgens 
de lijn van het Oude Testament. 

- Dn 7:9-14 de heerschappij wordt overgedragen aan de Mensenzoon; vgl. de kenmerken van de 
Oude van dagen in Dn 7 met de kenmerken van Jezus Christus in Op 1. 

- 1Kor 15:27 de heerschappij wordt overgedragen door de Zoon. 
 
Wat is nieuw aan het NT? 
 
- Het verlossingswerk van de Heer Jezus. 
- De Gemeente 

- 1Pt 2:9 ‘uit de duisternis (…) geroepen’; ‘gemeente’ Grieks ekklesia van ek ‘uit’ en 
kaleo ‘roepen’ vgl. Jh 17:14-16 wel in de wereld, maar niet van de wereld. 

- De blijvende inwoning van de Heilige Geest 
- De Heer Jezus belooft de Heilige Geest in Jh 14-16. 
- Voordat de discipelen iets mochten doen na de Hemelvaart, moesten zij eerst op de 

gave van de Heilige Geest wachten (Hd 1:4, 8).  
- De gave van de Heilige Geest volgt voor alle gelovigen op bekering en doop (Hd 2:38) 

vgl. Jh 7:37-39 ‘de Geest, die zij die in Hem geloven zouden ontvangen’. 
- De gemeente ontstaat pas nadat de Heilige Geest is uitgestort (Hd 2:1-4, 41). 
- Door de Heilige Geest worden de gelovigen tot één lichaam (beeld van de Gemeente) 

gedoopt (1Kor 12:13). 
 
2. Inleiding op het NT 
 
Historische achtergrond6 
 
- Het licht van de (op het NT voorafgaande) intertestamentaire periode, de ‘stille jaren’ 

- Het OT eindigt met Israël onder Perzische heerschappij. Het NT begint met de natie 
onder de gesel van Rome.  

- Het NT spreekt over overpriesters, synagogen, leraars van de Wet, Farizeeën, 
Sadduceeën, Herodianen, de Raad of het Sanhedrin en een grote verspreiding van de 
Joden. Dit wordt allemaal niet verklaard in het OT. 

- Het licht van de (op het NT volgende) patristieke periode 
- De verwijzingen van de kerkvaders werpen licht op de vorming van de canon. 

 
                                                
6 Introduction to the New Testament, Harrison (p 3-17) 
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- De Perzische periode  
- Weggevoerd door de Babyloniërs, machtsovername door de Medo-Perzen. 
- Herstel van Palestina werd mogelijk gemaakt door Cyrus en geïnspireerd door 

Zerubbabel (herbouw tempel), Ezra (herinvoering van de Wet van Mozes), Nehemia 
(herbouw muren Jeruzalem, opwekken economische en geestelijke leven). 

- Slechts een deel keerde terug. Ondanks dat dit waarschijnlijk het meest Godvrezende 
deel van het volk was, dreven zij af in het verwaarlozen van de eredienst en de 
betaling van de tienden, de heiliging van de sabbat werd veronachtzaamd, net als het 
verbod gemengde huwelijken (zie Nh). In de tijd van Maleachi werd er afkeurend 
gesproken over de priesters vanwege hun corrupte. 

- De niet-Israëlitische en gemengde bevolking van Palestina probeerde de poging van de 
Joden om een pure Israëlitische natie op te bouwen te voorkomen. De Joodse 
weigering om de Samaritanen te laten participeren in de herbouw van Jeruzalem (Ea 
4:1-2) leidde tot een diepe vijandigheid die merkbaar is tot in het NT (Jh 4). 

- De Perzen tolereerden geen herstel van het Davidische koningschap sinds de poging 
van Zerubbabel. Daardoor kreeg de hogepriester de hoogste positie en moest hij 
verantwoording afleggen aan de Perzische gouverneur. Dit betekende dat dit 
oorspronkelijk priesterlijke (godsdienstige) ambt een seculiere en politieke invulling 
kreeg. 

 
- De periode van Alexander de Grote (332-301 vC) 

- Na de slag bij Issus, waarin Darius werd teruggedrongen naar het oosten, onderwierp 
Alexander de Grote Syrië, Palestina en Egypte. 

- Het militaire doel was de Perzische invasie van Griekenland door Xerxes te wreken. 
Het verder gaande doel was om het Oosten (de Orient) te helleniseren.  
- Filosofen en wetenschappers begeleidden hem op zijn krijgstochten. 
- Griekse kolonisten volgden zijn leger op de voet. 
- Alexander deed pogingen om de kloof tussen Oost (barbaren) en West (Grieken) te 

overbruggen door overwonnen Perzen op hoge regeringsposten te plaatsen en door 
Griekse militairen met oosterse vrouwen te laten trouwen. 

- De hellenisering van Palestina bracht schade toe aan het onderscheidende van de 
Joden en zou in latere tijden de natie ernstig verdelen. De regering van Alexander de 
Grote bracht geen religieuze crisis teweeg, omdat hij geen persoonsaanbidding 
afdwong. 

- Na de dood van Alexander de Grote (323 vC) volgde een strijd tussen zijn opvolgers, 
de zogenoemde Diadochen, waaruit Seleucus (Syrië en het oosten) en Ptolemeüs 
(Egypte) over bleven. Palestina werd het slagveld tussen deze twee koninkrijken. 

 
- De Ptolemeïsche (Egyptische) periode (301-198 vC) 

- Alexandrië was de hoofdstad die uitgroeide tot één van de leidende hellenistische 
centrums, bekend wegens haar handel en cultuur.  

- In die tijd werd de Joodse wet in het Grieks vertaald (de Pentateuch). Later zouden de 
andere boeken van het OT volgen. De Joden hadden tot die tijd weinig contact gehad 
met de Grieken, omdat de Joden geen zeevarend volk waren en omdat zij het contact 
met onbesnedenen meden. Onder de Ptolemeën trokken echter vele Joden naar 
Egypte, waar zij gelijke burgerrechten kregen als de Macedoniërs. 

- In deze periode werd Palestina vreedzaam gehelleniseerd. Het volk werd aangetrokken 
door de Griekse manier van leven (taal, kunst, festivals, amfitheaters, publieke baden). 
Zolang er geen poging werd gedaan om zich te mengen met de eredienst van het volk, 
kon de culturele beïnvloeding doorgaan zonder gewelddadige tegenstand. 
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- De Seleucidische (Syrische) periode (198-167 vC) 

- De slag bij Paneas (198 vC): Antiochus de Grote versloeg (de Ptolemeër) Scopus, 
maar werd kort daarna verslagen door de Romeinen aan wie hij tribuut moest betalen. 
Om deze schatting te kunnen betalen deed zijn opvolger een poging om de 
tempelschatten in Jeruzalem te plunderen. 

- Het regime van Antiochus IV (Epiphanes) betekende een crisis voor de Syrisch-Joodse 
relatie, omdat hij een sterke staat voorstond, volledig gehelleniseerd zelfs tot het punt 
waarop het religieuze leven van het volk werd gereguleerd. Antiochus verklaarde zich 
goddelijk op zijn munten met de inscriptie ‘van koning Antiochus, god manifest, 
drager van de overwinning’.  
- Antiochus was zo onberekenbaar dat velen hem ‘epimanes’ (‘de dwaas’) noemen 

in plaats van ‘epiphanes’ (de manifeste god).7 
- Het conflict over de hellenisatie in Judea was vooral tussen de Joodse 

prohellenistische partij, die zich gesteund voelde door Antiochus, en de Joodse 
tegenpartij (de Hasidim ‘vromen’), die pogingen deden om de innovaties van de 
Griekse manier van leven te weerstaan.  

- Toen de situatie escaleerde omdat twee partijen streden om het hogepriesterschap 
kreeg Antiochus de indruk dat er een opstand tegen hem was ontstaan in Judea. 
Geïrriteerd door de druk van de Romeinen was Antiochus vastbesloten om Palestina 
compleet te helleniseren. Hij bande de praktijk van het judaïsme uit: de sabbat, de 
besnijdenis, de tempeldienst werden verboden en de Schriften werden verbrand. 
Tegenstanders werden vermoord of in slavernij verkocht. In 168 vC nam Antiochus de 
heilige tempelvoorwerpen en –schatten in beslag. Hij bouwde op het altaar een altaar 
voor heidense afgoderij, waarop hij een zwijn offerde. 

- De vonk die de rebellie deed oplaaien, ontstond in Modeïn (Judea) toen de priester 
Mattathias weigerde om voor te gaan in de heidense eredienst. Toen een andere Jood 
naar voren kwam om de dienst uit te voeren, stak Mattathias hem en de Griekse 
opziener dood. Samen met zijn zonen vluchtte hij de bergen in. 

 
- De periode van de Makkabeeën (167-63 vC) 

- Anderen sloten zich aan bij de opstand en er ontstond een guerrillaoorlog die vaardig 
werd geleid door de zoon van Mattathias, Judas de Makkabeeër (de ‘Hameraar’). Al 
snel waren de Joden sterk genoeg om Jeruzalem opnieuw in te nemen. Het heiligdom 
werd gereinigd en opnieuw ingewijd (164 vC). Deze gebeurtenis werd ten tijde van 
het NT nog steeds gevierd (Jh 10:22-23, het zogenoemde Chanoekafeest). 

- Judas deed een beroep op Rome in zijn strijd tegen de Syrië. Deze hulp kwam voor 
hemzelf echter te laat. Toch kon Syrië wegens de dreiging van Rome interne zwakte 
en problemen met de troonopvolging de Joodse opstand niet het hoofd bieden. 
Ondertussen erkende Rome de onafhankelijkheid van de Joodse staat en bemoeide 
zich (voorlopig) niet met haar zaken. Judas werd opgevolgd door zijn broer Jonathan. 
Op zijn beurt werd hij weer opgevolgd door zijn broer Simon, die werd uitgeroepen 
tot ‘leider en als hogepriester (…) totdat er een betrouwbare profeet zal opstaan (1Mk 
14:41). Hieruit blijkt het bewustzijn van het provisionele karakter van deze 
aanstelling, veroorzaakt door de afwezigheid van een representatie van de Heer. De 
stem van het profetische getuigenis was verstomd.  
- ONT zegt dat ‘ze [de inwoners] hem [Simon] en zijn familie het recht op het 

hogepriesterschap gaven tot in eeuwigheid’.8 1Mk 14:41 zegt inderdaad in de 
                                                
7 New Testament Survey, Tenney (p 28) 
8 In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 47) 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0101 Inleiding NT (Evangeliën)  

J.M. Zwart Pagina 6 van 17 september 2010 (v 1.0)  

Canisiusvertaling (niet in de NBV) dat ‘Sjimon voor altijd hun vorst en 
hogepriester zal zijn’, maar beide vertalingen hebben als slot van dit vers dat dit 
zal zijn ‘totdat er een betrouwbare profeet zal opstaan’.9 

- De periode van de Hasmoneeërs, genoemd naar de overgrootvader van Mattathias, 
was ondanks de afwezigheid van buitenlandse overheersing, maar wegens het militaire 
inzet (soms zelfs tegen andere Joden) geen gouden periode. De verbintenis met Rome 
was ook niet in overeenstemming met het onderwijs van het OT over het vertrouwen 
op God als Schuilplaats voor Zijn volk. 

 
- De Romeinse periode (vanaf 63 vC) 

- In 63 vC maakte de Romeinse generaal Pompeüs een einde aan de zelfstandigheid van 
de Joodse staat. Onder Caesar werd het land onder het gedelegeerde gezag van de 
Idumeeër (van Edomitische afkomst) Herodes de Grote. Na de moord op Caesar (44 
vC) verklaarde Herodes zich loyaal aan Octavianus, die als overwinnaar uit de strijd 
om de machtsopvolging van Caesar naar voren kwam. Hierdoor werd Herodes koning 
van Judea, een positie die hij door sluwe huwelijkssluitingen wist te versterken. 

- Onder Octavianus, de latere keizer Augustus, brak een periode van rust en vrede aan, 
die wordt aangeduid als de pax Romana. Het is bijzonder om op te merken dat juist in 
deze periode de Vredevorst op aarde geboren is die de pax a Deo (Latijn ‘vrede 
afkomstig van God’; vgl. Lk 2:14) bracht.  

- In deze periode voerde Herodes enkele ambitieuze bouwprojecten uit. In Jeruzalem 
herstelde en vergrote Herodes de tempel op fameuze wijze. Ook bouwde hij een groots 
paleis voor zichzelf, een theater, een amfitheater, de burcht Antonia.10 In Jericho legde 
Herodes een nieuwe stad als rustoord en in Caesarea werd een zeehaven aangelegd. 
Ondanks alles was Herodes de Grote echter een wrede, achterdochtige heerser (denk 
aan de kindermoord te Bethlehem, Mt 2). 

- Na de dood van Herodes de Grote werd het land verdeeld over zijn drie zonen: 
Archelaüs regeerde over Judea en Samaria, Antipas over Galilea en Perea en Filippus 
over het gebied in het noordoosten.11 Wegens onrust en de slechte regering van 
Archelaüs werd Judea al snel onder Romeins bestuur gesteld. Rome stelde een 
procurator (Lk 3:1 spreekt over ‘stadhouder’) aan die verantwoording moest afleggen 
aan de keizer. Hij hield zijn hoofdkwartier in Caesarea. In de dagen van de Heer Jezus 
was Pontius Pilatus de procurator over Judea. 

- Aangezien er verschillende Herodessen in het NT genoemd worden, is het belangrijk 
om ze te onderscheiden. Naast Herodes de Grote kan ook Antipas bedoeld worden die 
Johannes de Doper doodde (Mk 6:17), of Herodes Agrippa I, die Jacobus de zoon van 
Zebedeüs liet onthoofden (Hd 12:1-2). Daarnaast noemt Lukas ook Herodes Agrippa 
II (Hd 25:13). Verder wordt er gesproken over (Herodes-)Filippus (Mk 6:17). 

- Voor de Joden en de vroegchristelijke kerk was de Romeinse periode van vergaande 
betekenis vooral door de verwoesting van Jeruzalem en de tempel door de Romeinse 
generaal Titus in 70 nC. Dit betekende voor het Joodse volk een nieuw en donker 
hoofdstuk in haar geschiedenis dat uiteindelijk in de twintigste eeuw het (voorlopige?) 
dieptepunt zou bereiken in de Shoah (de Holocaust). Maar ook voor de voornamelijk 
Joodse christenen in de vroegchristelijke kerk was de vernietiging van Jeruzalem, 
waar toch hun ‘moederkerk’ gehuisvest was, een gebeurtenis die een nieuwe fase 
inluidde. 

                                                
9 Vgl. Introduction to the New Testament, Harrison (p 9) 
10 Vernoemd naar Herodes’ vriend Antonius, de voormalige bondgenoot en latere tegenstander van Octavianus; 
Introduction to the New Testament, Harrison (p 13) 
11 Zie kaart ONT (p 44) 
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Geografische achtergrond12 
- Wat deed de Heer Jezus waar? 
 
- Betekenis Palestina: historisch en geografisch wegens de strategische ligging en brugfunctie, religieus 

wegens de landbelofte aan Abraham en het leven, sterven en opstanding van Jezus Christus. 
- Oppervlakte ongeveer 80 bij 220 km. 
 
- Landstroken van west naar oost (zie kaart p 41): kustvlakte, Shefalah (heuvelgebied), heuvelgebied van 

Judea, woestijn van Judea, Jordaanvallei, berggebied. Gevarieerd landschap met klimaatvariaties. 
- Kustgebied en heuvelland: vruchtbare akkers en weiden, koele westenwind van zee, voldoende 

neerslag. 
- Heuvels: vijgenbomen, olijven, steenachtige grond dus moeilijke akkerbouw, rondtrekkende schaap- en 

geitherders. 
- Woestijn van Judea: ruig, moeilijk begaanbaar gebied waar schorpioenen, jakhalzen, rovers huizen. 

Hier werd Jezus verzocht door de satan (Mt 4, Lk 4). 
- Jordaan: oostgrens van Samaria en Judea, ontspringt in de bergen in het noorden, komt uit het Meer van 

Galilea en mondt uit in de Dode Zee 
- Dode Zee: water zo zout dat er geen leven mogelijk is, Jericho is nabijgelegen stad, laagste natuurlijke 

plaats op aarde (ca. 400 m onder zeespiegel), omgeven door woestijn, vestigingsgebied van de Essenen 
(monastieke beweging, verborgen hun bibliotheek in de grotten ten tijde van de Romeinse aanval in 66 
nC, die is gevonden in de twintigste eeuw). 

 
- Bestuursdistricten van noord naar zuid (zie kaart  p 42, 44), ten westen van de Jordaan: Galilea, (hoogvlakte 

van Esdron,) Samaria, Judea (inclusief Idumea); ten oosten van de Jordaan: noordoosten (Gaulanitis, 
Trachonitis, Batanea, Auranitis), Decapolis, Perea. 

 
Ten westen van de Jordaan 
- Galilea (60 bij 100 km) 

- Gebied waar Jezus opgroeide 
- Grenzend aan Fenicië (noordwesten) en Syrië (noorden), vgl. Mt 4:15 ‘Galilea der heidenen’, 

Jordaanvallei en Meer van Galilea (oosten), hoogvlakte van Esdron (zuiden) 
- Meer van Galilea als voedselbron belangrijk voor de economie (visvangst), ten noordwesten 

bevindt zich de hoogvlakte van Gennesareth, vruchtbaar groente- en fruitgebied. 
- Samaria 

- Vruchtbaar berggebied geschikt voor landbouw en schaapherders 
- Denk aan de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw (Jh 4) 

- Judea 
- Omvat tevens Idumea 
- Belangrijkste stad: Jeruzalem (denk aan de lijdensgeschiedenis) 
 

Ten oosten van de Jordaan 
- Noordoostelijk gebied ten zuiden van de Jordaan (Gaulanitis, Trachonitis, Batanea, Auranitis) 

- Bestuurd door Herodes Filippus (4 vC-34 nC), die Panias herbouwde tot Caesarea Filippus 
- Geschikt voor agrarische doeleinden, veel rondtrekkende herders 
- Hier vond de zelfopenbaring dat Jezus de Zoon van God is plaats (Mt 16:13-28) en in het in dit 

gebied gelegen Betsaïda verrichte Jezus verschillende wonderen en tekenen (Mt 11:21-22). 
- Decapolis (Grieks ‘tien steden’) 

- Grotendeels gelegen aan de oostelijke Jordaanoever 
- Omvatte tien Griekse steden, wellicht tijdens de invasie van Pompeüs gesticht (66-64 vC) 
- Geschikt voor landbouw, herderscultuur 
- Jezus trok een keer door het gebied (Mk 7:31), van hieruit kwamen bewoners naar Zijn prediking 

luisteren (Mt 4:25), de genezing van een bezetene vond hier plaats (Mk 5:20). De varkens die in 
zee stortten getuigen van heidense bewoners. 

- Perea 
- Bestuurd door Herodes Antipas 
- Volgens Josephus is het merendeel van het gebied woestijn en ruig, maar andere delen zijn 

vruchtbaar door stroompjes en bronnen, waardoor olijfbomen en palmen groeien en fruit wordt 
verbouwd (De Joodse Oorlog, 3.3.3). 

                                                
12 In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 40-43) 
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- Er was een grote Joodse gemeenschap, waardoor dit gebied boven Samaria als pleisterplaats werd 
verkozen. 

- Hier predikte Johannes de Doper (Jh 1:28; 10:40) en werd hij gevangen gehouden en gedood (Mk 
6:17-29 vgl. Josephus, Antiquities 18.5.2), reisde Jezus in de maanden voor Zijn dood en 
opstanding en Hij zond mogelijk de 72 discipelen hier heen (Lk 10:1-17). 

 
Religieuze en maatschappelijke achtergrond 
- Zie bijlage 1 voor een overzicht van de verschillende partijen ten tijde van het Nieuwe 

Testament. 
 
- Synagoge13 

- De synagoge (Grieks sun ‘samen’ en ago ‘brengen’) is hoogstwaarschijnlijk ontstaan 
ten tijde van de Babylonische ballingschap als plaats van onderwijs, gebed en 
eredienst. Na de verwoesting van Jeruzalem (70 nC) toen de Joden in de Diaspora 
(‘verspreiding’) over de wereld verspreid raakten, bleef de synagoge een belangrijke 
rol spelen. 

- In de tijd van de herbouwde tempel bleef de synagoge bestaan. De tempel was vooral 
bestemd voor de offers en nationale feesten, terwijl de synagoge een lokale plaats van 
onderwijs was. 

- De dienst in de synagoge bestond uit het Shema (‘Hoor Israël…’; Dt 6:4-9; 11:13-21; 
Nm 15:37-41), gebed, het lezen van de Wet en de Profeten, de vertaling voor 
Palestijnse Joden (omdat de Griekse vertaling14 werd gebruikt), een uiteenzetting door 
een gekwalificeerd persoon (vgl. Lk 4:16-21; Hd 13:15 e.v.) afgesloten door de zegen. 

 
Inhoud van het NT 
 
- Gods EHBO-kist 

- Evangeliën: fundament in vierluik met nadruk op het lijden, sterven en opstanding van 
de Heer Jezus (vgl. Paulus weergave in 1Ko 14:3-8). 

- Handelingen: ruggengraat NT, brug tussen evangeliën en brieven, achtergrond bij de 
brieven. 

- Brieven: onderwijs aan en praktijk van de gemeenten. 
- Openbaring: afronding vgl. schepping (Gn) met herschepping (Op). 

 
3. Inleiding op de Evangeliën 
 
Wat is een evangelie?15 
- Het woord ‘evangelie’ (Grieks euangelion vgl. angelos ‘boodschapper’, ‘engel’) betekent 

‘goede boodschap’. 
- Een overzicht van het gebruik van ‘evangelie’ in het NT (Telosvertaling): 

 
- Het evangelie: Mk 1:15; 8:35; 10:29; 13:10; 16:15; Lk 3:18; 9:6; 20:1; Hd 8:25; 8:40; 14:7; 14:21; 15:7; 

16:10; Rm 1:15; 1:16; 10:16; 11:28; 1Ko 1:17; 4:15; 9:14; 9:16; 9:18; 9:23; 15:1; 2Ko 8:18; 10:16; Gl 
1:11; 2:2; 2:5; 2:14; 4:13; Ef 3:6; 6:19; Fp 1:5; 1:7; 1:12; 1:16; 1:27; 2:22; 4:3; Ko 1:5; 1:23; 1Th 2:4; 
2Ti 1:8; 1:10; Fm 1:13; 1Pt 1:12 

                                                
13 Introduction to the New Testament, Harrison (p 18-19) 
14 In het NT wordt voornamelijk uit de Septuaginta (LXX) geciteerd. Deze Griekse vertaling van het OT is in de 
4e-2e eeuw vC ontstaan. Zie voor een bespreking van dit gebruik: Introduction to the New Testament, Harrison 
(p 57-58) 
15 Introduction to the New Testament, Feine, Behm & Kümmel (p 31-33); New Testament Introduction, Guthrie 
(p 13-14) 
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- Het evangelie van het koninkrijk (van God): Mt 4:23; 9:35; 24:14; Mk 1:14; Lk 4:43; 8:1; 16:16; Hd 
8:12 

- Het evangelie van Christus: Rm 15:19; 1Ko 9:12; 2Ko 2:12; 2Ko 9:13; 10:14; Gl 1:7; Fp 1:27; 1Th 3:2 
- Het evangelie van God: Rm 1:1; 15:16; 15:20; 2Ko 11:7; 1Th 2:2; 2:8; 2:9; 1Pt 4:17 
- Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God: Mk 1:1 
- Het evangelie van de genade van God: Hd 20:24  
- Het evangelie van Zijn Zoon: Rm 1:9 
- Het evangelie van de heerlijkheid van Christus: 2Ko 4:4 
- Het evangelie van onze Heer Jezus: 2Th 1:8 
- Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God: 1Ti 1:11 
- Het evangelie van uw behoudenis: Ef 1:13 
- Het evangelie van de vrede: Ef 6:15 
- Het evangelie van de onbesnedenen (en dat van de besnedenen): Gl 2:7 
- Mijn evangelie: Rm 2:16; 16:25; 2Ti 2:8 
- Ons evangelie: 2Ko 4:3; 1Th 1:5; 2Th 2:14 
- Het eeuwig evangelie: Op 14:6 
- Het evangelie verkondigd aan armen: Mt 11:5 (par. Lk 7:22); Lk 4:18 
- ‘Dit evangelie’: Mt 26:13 (par. Mk 14:9) 
- Een ander(soortig) evangelie: 2Ko 11:4; Gl 1:6 (vgl. Gl 1:8,9 een evangelie naast dat wat als evangelie 

verkondigd is) 
- Het begin van het evangelie: Fp 4:1516 
 

- Vanaf het begin van de tweede eeuw wordt het woord in ieder geval gebruikt om de 
geschreven verslagen van het leven en werk van Jezus (het nieuws van het heil) aan te 
duiden. Ook toen er Justinus de Martelaar in die eeuw schreef over ‘de evangeliën’ (mv.) 
bleef de opvatting bestaan dat het over één goede boodschap ging. Irenaeus schreef 
daarom ook aan het einde van de tweede eeuw over ‘het evangelie volgens Johannes’. De 
evangeliën dragen zo’n titel tot op de huidige vertalingen. 
- Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de evangeliën zelf anoniem zijn. Het 

is de (betrouwbare) traditie die de evangeliën hun titel heeft gegeven. 
- Het woord ‘evangelie’ had al voor de tijd van het NT een betekenis in met name de 

keizercultus. De verschijning van de vermeend goddelijke wereldheerser, zijn 
troonsbestijging en zijn decreten werden beschouwd als een ‘goede boodschap’.  
- Doordat in het NT dezelfde benaming wordt gebruikt, komt het contrast tussen de 

valse goddelijke wereldheersers en de verschijning (parousia), troonsbestijging 
(hemelvaart) en ‘decreten’ (Zijn woorden) van de Heer Jezus Christus (de enige en 
Ware God, Mens, Koning en Messias) duidelijk naar voren. 

- Een evangelie is geen biografie in de strikte zin van het woord. Het zijn geen biografieën 
die zijn opgemaakt naar de wijze van hellenistische biografieën, omdat ze weinig tot geen 
interesse tonen in de historische ontwikkeling van de hoofdpersoon noch in de 
chronologische volgorde noch in de contemporaine geschiedenis. Wegens hun unieke 
karakter kunnen de evangeliën ook niet zomaar langs de lat van de literaire criteria gelegd 
worden. Er is immers geen echt vergelijkingsmateriaal. Dit zou critici tot enige 
bescheidenheid moeten brengen. 

- 1Kor 15:1, 3-8 geeft goed weer wat de kerninhoud van het evangelie is. De evangelisten 
(Mt, Mk, Lk, Jh) leggen in hun verslagen ook de nadruk op dit aspect van het leven van 
de Heer Jezus: Zijn lijden, Zijn sterven en Zijn opstanding. 

 
Waarom zijn de evangeliën geschreven? 
 
                                                
16 Grieks en archei tou euangeliou; vgl. SV; vgl. interpreterende vertaling van NBG ‘in het begin van mijn 
evangelieprediking’ of NBV ‘…toen ik…met de verkondiging begon…’. Het is overigens in de lijn van de brief 
aan de Filippiërs om aan te nemen dat Paulus inderdaad op zijn prediking doelt (1:5; 2:22; 4:3); Gegrepen door 
Christus. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Filippiërs, Kramer (p 155-156) 
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Apostolisch gezag 
- De apostolische oorsprong (van Grieks apostello ‘zenden’) is van doorslaggevend belang 

voor de erkenning van het gezag van de evangeliën.17 
- De eerste gemeente bleef volharden in de ‘leer van de apostelen’ (Hd 2:42). 
- Ef 2:20 spreekt over het ‘fundament van de apostelen (en profeten)’ (vgl. 3:5; Op 

21:14). 
- De twaalf apostelen waren uniek in hun roeping en het gezag waarmee zij bekleed waren. 

Zij waren door de Heer Jezus zelf aangesteld om ‘bij Hem [te zijn] (…) opdat Hij hen zou 
uitzenden om te prediken en om macht te hebben de demonen uit te drijven’ (Mk 3:14-
15). 18 
- Green schrijft hierover: ‘Voor de joden droeg de gevolmachtigde boodschapper, de 

shaliach, altijd het gezag van zijn meester (…)’. Vgl. Mt 10:40 ‘wie u ontvangt, 
ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij heeft gezonden’; Jh 20:21 
‘zoals de Vader Mij heeft gezonden, zend ook u’.  

- Ouweneel bespreekt vijf unieke kenmerken van de twaalf apostelen: (1) hun afkomst 
uit Galilea of Judea, dus geen Joden uit de Diaspora, (2) hun roeping door de 
vernederde Jezus op aarde en niet zoals alle latere apostelen door de verheerlijkte 
Heer in de hemel, (3) hun oor- en ooggetuige-zijn, (4) het leerstellige fundament, (5) 
hun beloofde toekomst, zie Mt 19:28; Op 21:14.19 
- Let ook op het criterium dat voor de vervanger van Judas gold: ‘Er moet dan van 

de mannen die met ons samen kwamen al de tijd dat de Heer Jezus onder ons 
inging en uitging, te beginnen bij de doop van Johannes tot op de dag dat Hij van 
ons werd opgenomen, één van hen met ons getuige van Zijn opstanding worden’ 
(Hd 1:21-22). 

- Naast ‘de twaalf’ was ook Paulus op gelijkwaardige wijze apostel. 
- Belangrijk is om op te merken dat het apostolische gezag van Paulus net zo 

gezaghebbend was als dat van de twaalf apostelen. Deze positie benadrukt Paulus in 
zijn brief aan de Galaten: ‘(…) apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, 
maar door Jezus Christus en God de Vader (…)’ (1:1), ‘(…) ik heb het [evangelie] 
ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus 
Christus (1:12), ‘(…) ik [ging] (…) niet te rade met vlees en bloed (…) tot hen die 
voor mij apostelen waren (…)’ (1:17). Vgl. 1Ko 11:23 ‘Want ik heb van de Heer 
ontvangen (…).’ 

- Ouweneel wijst erop dat in Handelingen Petrus en Paulus als volstrekt gelijkwaardig 
worden beschouwd. Daarnaast benoemt Ouweneel ook het unieke van Paulus: (*) hij 
was de eerste apostel van na de Pinksterdag die rechtstreeks geroepen was door de 
verheerlijkte Heer, Hd 9:1-19; Gl 1:1, (*) hem was het evangelie van de 
onbesnedenen toevertrouwd zoals dat van de besnedenen aan Petrus (in het bijzonder 
en de twaalf in het algemeen), Gl 2:7-8.20  

 
Motieven 
 
- Motieven in het NT 
 

Lukas (metgezel van de apostel Paulus) 

                                                
17 De boeken die de Kerk afwees, Green (p 96-101) 
18 De boeken die de Kerk afwees, Green (p 50-51) 
19 De Kerk van God I. Ontwerp van een elementaire ecclesiologie, Ouweneel (p 292-293) 
20 De Kerk van God I. Ontwerp van een elementaire ecclesiologie, Ouweneel (p 293-294) 
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- Lk 1:1-4: er zijn ‘velen’ geweest die hebben geprobeerd een verslag te doen van ‘de 
zaken die zich (…) hebben voltrokken, zoals zij die het begin af ooggetuigen en 
dienaren van het woord zijn geweest ons hebben overgeleverd (…) opdat u de 
zekerheid kent van de dingen, waarin u bent onderwezen’ (vgl. Hb 2:3 ‘en door hen, 
die het gehoord hebben op betrouwbare wijze ons is overgeleverd’). 

 
Johannes (apostel) 
- Jh 1:14 ‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben 

Zijn heerlijkheid aanschouwd) (…)’ vgl. 1Jh 1:1-3 ‘gehoord’, ‘gezien’, 
‘aanschouwd’, ‘betast’. 

- Doel: Jh 20:30-31 (vgl. 21:24-25) ‘(…) opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de 
Zoon van God, en opdat u gelovend het leven hebt in Zijn naam’. 

 
Petrus (apostel en volgens de traditie geïnterpreteerd door Markus21 – metgezel van 
Petrus en Paulus – in diens weergave van het evangelie) 
- Hd 10:34-43 ‘(…) wij zijn getuigen van alles wat Hij heeft gedaan (…) aan getuigen 

die door God tevoren verkozen waren, aan ons die met Hem hebben gegeten en 
gedronken nadat Hij uit de doden was opgestaan (…)’. 

- 2Pt 1:12-21 ‘Daarom ben ik er altijd op uit u aan deze dingen te herinneren (…) daar 
ik weet dat het afleggen van mijn tent aanstaande is (…) als ooggetuigen van Zijn 
majesteit (…) wij hoorden deze stem uit de hemel komen (…) heilige mensen van 
Godswege hebben door de Heilige Geest gesproken.’ (vgl. 1Pt 1:10-12 ‘Over deze 
behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst (…) terwijl zij navorsten welke 
of wat voor een tijd de Geest van Christus die in hen was, aanduidde, toen Hij tevoren 
getuigde van het lijden dat over Christus zou komen (…) de dingen (…) die u nu zijn 
aangekondigd door hen die u het evangelie hebben verkondigd door de Heilige Geest 
(…)’. 

 
- Aangezien de apostelen niet alomtegenwoordig konden zijn en het evangelie zich snel 

over de gebieden rond de Middellandse Zee verspreidde22 ontstond de behoefte aan 
geschreven evangeliën. 
- Guthrie oppert het idee dat de zending onder de volken (i.e. niet-Joden) voor het 

onderwijs meer gebaat was bij het gebruik van geschreven documenten in plaats van 
de mondelinge instructie die onder de Joden gewoon was.23  

- Harrison schrijft: ‘Zolang het christelijk geloof een lokaal verschijnsel was, beperkt tot 
de omgeving van Palestina, was er niets op schrift nodig, aangezien de apostelen alle 
nodige informatie mondeling konden overbrengen.’24 

- Feine, Behm en Kümmel: ‘het leidende belang [van de evangeliën] is het opwekken 
van geloof en het krachtig maken van geloof’. Ze boden de christelijke gemeenschap 
een grond voor hun geloof en de zending een stevig fundament voor prediking, 
instructie en argumentatie met tegenstanders. 

- De geschreven evangeliën dienden ter ondersteuning van de prediking van het evangelie 
(1Kor 15:1). De studie van de evangeliën heeft (in eerste instantie) weinig te maken met 
literaire, historische of zelfs theologische studie, maar met de prediking van het evangelie, 
of krachtiger gezegd: met de prediking van Christus Zelf. 

                                                
21 The History of the Church, Eusebius (III.39.14; p 103) 
22 Zie kaart ONT (p 73) 
23 New Testament Introduction, Guthrie (p 16) 
24 Introduction to the New Testament, Harrison (p 138) 
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- Ouweneel: ‘Het NT maakt ons duidelijk dat we Jezus zelf moeten verkondigen’ (Hd 
8:5, 35; 9:20; 11:20; 17:3, 18; 19:3).25 

- ONT spreekt over de prediking (Grieks kerugma) die aan de doelstelling van de 
evangeliën ten grondslag ligt.26 

- Harrison wijst erop dat de Heer Jezus Zijn volgelingen een dubbele opdracht gaf: to 
preach and to teach (Grieks kerugma ‘prediking’ en didache ‘onderwijs’). In Markus 
zien we met name het kerugma terug en bij Matthëus en Lukas vooral de didache.27 

 
De synoptische evangeliën 
 
- Van de vier evangeliën vertonen Mt, Mk en Lk zoveel overeenkomsten dat zij 

gezamenlijk de synoptische evangeliën worden genoemd. Synoptisch komt van het 
Griekse syn ‘samen’ en optano ‘zien’. Inmiddels heeft synopsis overigens ook de 
betekenis van ‘samenvatting’ gekregen. 

- In het evangelie volgens Johannes zijn dusdanige verschillen in chronologie, geografie en 
uitdrukkingswijze op te merken dat dit evangelie onderscheiden wordt van de synoptische 
evangeliën.28 

 
Synoptisch probleem?29 
- Sinds de vroege kerk is er veel nagedacht over de verschillen tussen de evangeliën, die 

aan de ene kant zoveel overeenstemming hebben over het leven van de Heer Jezus en aan 
de andere kant opmerkelijke verschillen vertonen. De kerk was vooral bezig met het 
verklaren van de verschillen tussen de drie synoptische verslagen. 
- Augustinus dacht bijvoorbeeld dat Markus een verkorte weergave van Mattheüs was. 

- Vanaf de achttiende eeuw kwam onder invloed van de Verlichting het bovennatuurlijke, 
en door God geopenbaarde karakter van de Bijbel ter discussie te staan. Bij de studie van 
de evangeliën kwam vooral aandacht voor de overeenkomsten. Als de evangelieverslagen 
afhankelijk van elkaar zijn ontstaan, waarom zijn er dan opmerkelijke verschillen, maar 
als de evangelieverslagen onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan, waarom er dan 
opmerkelijke overeenkomsten?  
- Een kort overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen de synoptici.30 

 
Overeenkomst 
- De synoptische evangeliën zijn gebaseerd op dezelfde, algemene historische structuur: (*) ze 

beginnen met de doop en verzoeking van Jezus, (*) ze verhandelen in variërend detail over Zijn 
publieke bediening in Galilea, (*) ze geven verslag van Petrus’ getuigenis in Caesarea-Filippi als 
omslagpunt in de bediening, (*) ze beschrijven de laatste reis naar Jeruzalem, de rechtszaak, de 
kruisiging en de opstanding. 

- Daarnaast zijn er ook verschillende woordelijke overeenkomsten: de genezing van de melaatse (Mt 
8:1 e.v.; Mk 1:40 e.v.; Lk 5:12 e.v.), de vraag naar Jezus’ gezag (Mt 21:23 e.v.; Mk 6:27 e.v.; Lk 
20:1 e.v.), delen van de eschatologische rede (Mt 24:4 e.v., vs 15 e.v.; Mk 13:5 e.v., vs 14 e.v.; Lk 
21:8 e.v., vs 20 e.v.) en het verzoek van Jozef van Arimathea om het lichaam van Jezus (Mt 27:58; 
Mk 25:43; Lk 23:52). 

- Met name Mattheüs en Lukas bevatten een aanzienlijke hoeveelheid overeenkomstig materiaal dat 
in Markus ontbreekt. Het grootste deel van dit materiaal omvat het onderwijs van Jezus en weinig 
van het verhalende gedeelte en niets van de lijdensgeschiedenis: met betrekking tot de prediking 

                                                
25 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 493-494) 
26 In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 70, 72) 
27 Introduction to the New Testament, Harrison (p 153) 
28 Zie voor een bespreking hiervan: De betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament, Bruce (p 
50-56) 
29 Introduction to the New Testament, Harrison (p 142-144) 
30 New Testament Introduction, Guthrie (p 121-122) 
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van Johannes de Doper (Mt 3:7-10; Lk 3:7-9), over het dienen van twee heren (Mt 6:24; Lk 16:13), 
Jezus’ antwoord aan Johannes de Doper (Mt 11:4 e.v.; Lk 7:22 e.v.) en Jezus’ weeklacht over 
Jeruzalem (Mt 23 37-39; Lk 13:34-35). 

 
Verschillen 
- Aan de andere kant zijn er op veel detailpunten verschillen zowel in rangschikking als in 

woordgebruik. Sommige gezamenlijke stukken hebben weinig woordelijke overeenkomst, andere 
zijn in verschillend historisch gesitueerd. De genezing van de knecht van de hoofdman (Mt 8:5 
e.v.; Lk 7:1 e.v.) is niet alleen in op verschillende plaatsen in het evangelie geplaatst, maar 
verschilt ook aanzienlijk in de vertelling. Ook de lijdensgeschiedenis bevat veel verschillen in 
detail en woordgebruik, ondanks het feit dat de evangeliën overeenstemmen in de opeenvolging 
van de gebeurtenissen. 

- Daarnaast bevatten de synoptici ook eigen specifieke secties. Met name Mattheüs en Lukas 
vertonen hiervan voorbeelden: (*) de geboortegeschiedenis die alleen in deze twee evangeliën te 
vinden zijn, vertonen behoorlijke verschillen31, (*) Lukas bevat een lang gedeelte dat bekend staat 
als de reisgeschiedenis (Lk 9:51-18:14), (*) alleen Mattheüs vertelt over Petrus die over het water 
loopt en de munt in de bek van de vis, (*) de Bergrede in Mattheüs komt maar losjes overeen met 
de Dalrede in Lukas, die korter is alhoewel weggelaten materiaal elders in Lukas voorkomt.  

 
- In de studie van het Nieuwe Testament is dit ‘probleem’ benoemd als het ‘synoptische 

probleem’. Alle inleidingen op het Nieuwe Testament besteden hier aandacht aan.32 Er is 
veel (kritische) aandacht gekomen voor de ontstaansgeschiedenis van de evangeliën en in 
het verlengde daarvan is de zoektocht naar de ‘historische Jezus’ begonnen.33 Doordat aan 
de authenticiteit van de evangeliën wordt getwijfeld, wordt ook aan het beeld van Jezus 
dat de evangeliën tonen getwijfeld. Critici gaan op zoek naar de ‘echte’ Jezus. Als Hij 
geleefd heeft, Wie was Hij dan en wat heeft Hij gedaan? 

- Het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis en de bronnen van de evangeliën is een 
waardevolle bezigheid. Het kan veel duidelijk maken over de beweegredenen van de 
evangelisten. Zoals gezegd werd het kritisch onderzoek echter gestimuleerd door het 
Verlichtingsdenken. Dit denken weigert de notie van Goddelijke openbaring te erkennen 
en is gemotiveerd om de Bijbelse verhalen te ontmythologiseren. Deze motieven komen 
duidelijk uit het onderzoek en de resultaten naar voren. 
- Critici verdenken de schrijvers van de evangeliën bijvoorbeeld van inlegkunde. Ideeën 

die door de vroege kerk zijn ontwikkeld zouden aan het onderwijs en het leven van 
Jezus zijn toegeschreven en daarmee niet authentiek zijn. Harrison geeft (als geluid 
tegen deze kritiek) drie voorbeelden van belangrijke leerstellingen die juist niet in de 
evangeliën zijn ingelegd.34 
- Het gebruik van de titel ‘Zoon des mensen’ wordt uitsluitend door Jezus zelf 

gebruikt in de evangeliën en Handelingen (met één uitzondering: Hd 7:56). Als 
deze benaming door de vroege kerk aan Jezus zou zijn toegeschreven, zou er geen 
aanleiding zijn om in de geschriften te beperken tot het getuigenis van Jezus zelf. 

- In de brief aan de Romeinen veronderstelt Paulus enige kennis bij zijn lezers van 
het onderwijs dat de gelovigen zijn gekruisigd met Christus en daarmee dood zijn 
voor de zonde. Het zou voor de evangelist Markus heel natuurlijk zijn om dit 
theologische gedachtegoed in zijn verslag (dat waarschijnlijk later dan de 
Romeinenbrief is geschreven) te verwerken. Toch vinden we er niets over. Wat 

                                                
31 Mt – vanuit het standpunt van Jozef/Lk – vanuit het standpunt van Maria; Mt – Bethlehem als woonplaats van 
Jezus’ familie/Lk – Nazareth als woonplaats; Mt – de wijzen en de vlucht naar Egypte; Mt 1/Lk 3 verschillende 
genealogieën; Introduction to the New Testament, Feine, Behm & Kümmel (p 36) 
32 Zie bijvoorbeeld ONT (hoofdstuk 11) 
33 Zie ONT (hoofdstuk 12) 
34 Introduction to the New Testament, Harrison (p 140-141) 
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het dichtst bij komt, is het onderwijs over discipelschap, dat echter gegrond is in 
de historische situatie van de bediening van de Heer Jezus. 

- In de dagen dat de verslagen van de evangelisten werden geschreven had het 
christelijk geloof in de heidense wereld flink wortel geschoten. Dit zou voor de 
evangelieschrijvers aanleiding kunnen zijn geweest om aanzienlijk contact tussen 
Jezus en de heidenen in te voegen. Toch wordt Jezus gepresenteerd als gezonden 
aan de verloren schapen van het huis van Israël. Het is juist het ongeloof van 
Israël dat de deur naar de heidenen openzet. Er zijn weliswaar aanwijzingen dat de 
boodschap ook zal uitgaan naar de heidenen, maar de historische prioriteit ligt bij 
de Joden. 

- Bruce komt tot de volgende conclusie ten aanzien van de synoptische evangeliën: ‘Uit de 
bewijzen blijkt dat de geschreven bronnen van onze synoptische evangeliën niet later dan 
60 n.C. ontstaan zijn; van sommige kan zelfs worden aangetoond dat ze terug gaan op 
aantekeningen die gemaakt zijn terwijl onze Heer bezig was de mensen toe te spreken. 
(…) We staan vrijwel voortdurend in contact met ooggetuigen. (…) En het is beslist niet 
zo eenvoudig geweest als sommige schrijvers schijnen te denken, om woorden en daden 
van Jezus erbij te verzinnen in die dagen, toen zoveel van Zijn discipelen nog leefden die 
zich konden herinneren wat er wel of niet gebeurd was. (…) er waren andere, minder 
vriendelijke, die ook goed op de hoogte waren van het optreden en de dood van Jezus. 
(…) ze zeiden niet alleen: ‘wij zijn getuigen van deze dingen’, maar ook: ‘zoals gij zelf 
weet’ (Hand 2:22) (…) De evangeliën (…) vertellen ons de essentiële feiten van het 
christelijk geloof op precies dezelfde manier (…).’35 

- Een waardevolle wijze om de verschillen en overeenkomsten tussen de evangeliën te 
benaderen, is het zoeken naar het motief dat de schrijver dreef of de bedoeling die hij 
heeft gehad met zijn weergave van het evangelie. Zoals gezegd, in Markus zien we 
bijvoorbeeld met name het kerugma terug en bij Matthëus en Lukas vooral de didache. 
- Tenney schrijft: ‘Juist de verschillen tussen de schrijvers getuigen van 

onafhankelijkheid; de overeenkomsten reflecteren een gemeenschappelijke 
achtergrond van informatie, een gemeenschappelijk onderwerp waarover geschreven 
wordt en de gemeenschappelijke inspiratie van God.’36 

- Vergelijk bijvoorbeeld eens de geslachtsregisters (de oorsprong van Christus) in Mt 
1:1-17 en Lk 3:23-38, het ontbreken ervan in Mk en het gedeelte over de oorsprong 
van Christus in Jh 1:1-18. Welke bedoelingen hebben de evangelisten hiermee gehad? 

 
Hoofdonderwerp evangeliën 
 
- Darby schrijft: ‘(…) toch was [in het OT] Godzelf nog verborgen achter het voorhangsel. 

(…) Maar in het Nieuwe Testament zien we Godzelf. Zachtmoedig, vriendelijk, als mens 
op aarde in de Evangeliën. En onderwijzende met goddelijk licht in de daarop volgende 
mededelingen van de Heilige Geest, maar toch God die Zichzelf openbaart.’37 
- Christus wordt voorgesteld in verschillende karaktertrekken die samen de volheid 

vormen van Zijn persoonlijke heerlijkheid (vgl. 2Ko 2:8 de Heer der heerlijkheid die 
gekruisigd is). De evangeliën ontvouwen deze karakters niet op een leerstellige, 
dogmatische wijze, maar in de geschiedenis van de Heer (sprekend en handelend in 
overeenstemming met een of ander karakter). ‘(…) Christus Zelf wordt zo meer 
persoonlijk het voorwerp van het geloof en van de genegenheid van het hart. Het is 
een Persoon die we kennen en niet alleen een leerstuk.’  

                                                
35 De betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament, Bruce (p 41-42) 
36 New Testament Survey, Tenney (p 139) 
37 Synopsis van de Bijbel V: Mattheüs-Lukas, Darby (p 10) 
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- ‘De verandering van de wijze waarop God handelt, wordt verbonden met de 
heerlijkheid van de Persoon van Christus.’ ‘De heerlijkheid van de nieuwe orde 
van zaken was zoveel uitnemender en verhevener dan elke aardse orde die eraan 
was voorafgegaan, omdat ze verbonden was met de Heer Zelf, en met Hem als 
verheerlijkte mens in de tegenwoordigheid van God, Zijn Vader.’ 

- Karakters: (*) Dienstknecht, Hij moest de dienst aan God omdat Hijzelf de ware 
dienstknecht was (o.a. Ps 40:8-9; Js 49:4-5), (*) Zoon van David, Messias, die van 
Godswege op de troon van Zijn vader zou zitten (o.a. Ps 16; 45; 110), Immanuël, 
‘God met ons’, dus God, (*) Zoon des Mensen, Erfgenaam van alles wat de 
raadsbesluiten van God voor de mens hebben bestemd (Dn 7:13-14; Ps 8:5-6; 
80:18; Sp 8:30-31), dus Mens (vgl. o.a. Gl 4:4), (*) Profeet (Dt 12), staande in de 
verantwoordelijkheid van de falende mens, terwijl Hij tegelijkertijd hier beneden 
het getuigenis gaf van een Profeet, de getrouwe Getuige. 38 

 
4. Studie van het NT 
 
Waarom? 
 
- Elwell & Yarbrough schrijven: ‘Het Nieuwe Testament is het waard om bestudeerd te 

worden omdat het een genademiddel is’ en ‘het Nieuwe Testament is het middel waardoor 
God zoekende mensen tot verlossing leidt’.39 Ze bespreken drie argumenten.40 
1. Eigen mening kritisch toetsen aan het Woord 

- Met religieuze honger ontstaat het gevaar dat we alleen lezen wat we willen lezen. 
- Bestuderen veronderstelt een kritische houding naar onszelf. 
- Studie voorkomt onjuiste interpretaties en laat zien wat God werkelijk zegt. 

2. Tegengaan ongefundeerd vertrouwen op eigen ervaringen van de Heilige Geest 
- Het criterium om te weten of iets uit Gods Geest is, is de Schrift zelf.  
- Jezus kende de Schriften en onderwierp zich eraan, de discipelen volgen Zijn 

onderwijs, Paulus was onderwezen in de rabbijnse schriftuitleg.  
- ‘De Geest actualiseerde hun gebed en studie.’41 

3. Bevorderen historisch-theologische interpretatie van de Schrift 
- Historisch perspectief is noodzakelijk voor theologische interpretatie van de 

Schrift. 
- God openbaart Zich op historische wijze: het Woord geeft door Christus gestalte 

aan Gods handelen in de wereld. God is niet afwezig, maar Hij is betrokken op de 
wereld met haar cultuur en geschiedenis. Hij is persoonlijk werkzaam in de levens 
van mensen.  

- ‘Een goed begrip van de aardse omstandigheden is voorwaarde voor een goed 
begrip van Gods openbaring zelf.’42 

- Andere benaderingen dan historisch: gewijd (gebed, meditatie, vervoering), 
literair, politiek. Bijbel in eerste plaats een religieus boek. Historisch-theologische 
interpretatie ondersteunt de gewijde lezing. 

- Eenvoudig gezegd is het doel van de studie van het NT: jij moet veranderen, God moet 
geëerd worden en je buurman moet bekeerd worden. 

                                                
38 Synopsis van de Bijbel V: Mattheüs-Lukas, Darby (p 25-29) 
39 In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 23)  
40 In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 30-34) 
41 In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 32)  
42 In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 33)  
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- Darby schrijft: ‘De uitwerking die het Woord heeft op de mens, en waardoor hij de 
waarheid en het gezag ervan erkent, wordt dikwijls verward met een oordeel dat de 
mens vormt over het Woord, als over iets dat hem onderworpen is!’43 Niet het Woord 
wordt onderworpen aan onze studie, maar wij worden onderworpen aan het gezag en 
de uitwerking van het Woord. 

 
Hoe? 
 
- Hermeneutiek44: de weg van het Woord van God naar de hart van het mens 

- Barrières: taal en vertaling, theologische systemen, culturele verschijnselen 
- Sleutelwoord: context 

- Vergeet niet: in openbaring, inspiratie en verlichting is de Heilige Geest leidend. Bij jouw 
studie van het Woord van God moet de Heilige Geest ook leidend zijn (2Kor 2:9-16)! 

 
- Ontdekken, begrijpen, toepassen 

- Ontdekken  
- Richt je uitsluitend op de tekst.  
- Lezen vanuit de grondtekst(varianten) is wenselijk maar weggelegd voor de 

‘profs’. Gebruik ‘als leek’ verschillende vertalingen en let op de 
interpretatieverschillen.  

- Stel tekstverklarende vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe? 
- Begrijpen 

- Inventariseer de onbeantwoorde vragen en zoek op betrouwbare plaatsen naar 
antwoorden (Bijbelgetrouwe uitleggers, handboeken etc.). 

- Pas op voor de dwang van de context: vergelijk Schrift met Schrift. 
- Hoe kunnen we ooit ontdekken dat de Schriften op de Heer Jezus betrekking hebben (Jh 5:39; 

Lk 24:27, 44) als we uitsluitend naar de tekstuele of historische grondtekst kijken? 
- Wat bedoelt Paulus te zeggen in Gl 4:21 dat de Joden al de dingen die hij uitlegt al hadden 

kunnen weten? 
- De Heer Jezus verwijt Nicodemus, de leraar van Israël, dat hij geen weet had van de 

wedergeboorte. 
- Zie de toespraken van Petrus in Hd 2 en 3 en de Hebreeënbrief: de een na de andere Oud-

Testamentische tekst wordt aan elkaar ‘geregen’. 
- Toepassen 

- Doe recht aan de context van het gedeelte: waar gaat het echt over?  
- Doe recht aan de context van de hoorder: wat kan ik er mee? Als ik er niets mee 

kan, waar ligt dat aan? Ben ik misschien geestelijk doof? 
 

                                                
43 Synopsis van de Bijbel V: Mattheüs-Lukas, Darby (p 18) 
44 Zie ONT (hoofdstuk 10) 
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Bijlage 145 

                                                
45 De Farizeeër in de spiegel, Hovestol (p 44) 

Herodianen 
- Politieke 

aanhangers 
van het huis 
van Herodes 

- De Romeinse 
overheersing 
goedgezind 

- Wilden de 
politieke 
status-quo 
handhaven 

- Pasten zich 
in cultureel 
opzicht aan 

- Tollenaars 

Sadduceeën  
Religieuze macht 
(hogepriester, 
Levieten en 
priesters) 
- Leidden de 

tempeldienst en 
legden de 
nadruk op de 
rituelen van het 
judaïsme 

- Aristocratisch 
- Anti-supra-

naturalistisch 
(geloofden niet 
in wonderen en 
de opstanding 
van doden 

- Erkenden 
alleen de eerste 
vijf boeken van 
het Oude 
Testament als 
toonaangevend 
voor de leer 

- Verwierpen de 
ongeschreven 
wet 

- Aanvaardden 
de Romeinse 
overheersing 

Farizeeën 
- ‘Afgezonderden’ 
- Leidden de synagogen en legden 

de nadruk op de Schriften 
- Middenklasse 
- Beschouwden het hele Oude 

Testament en de ongeschreven 
wet als gezaghebbend 

- In theologisch opzicht orthodox 
 
 
 
Hillel  Shammai 
- Gematigd - Conservatief 
- Bewogen - Waarheid 
- Scheiden werd - Geen scheiding, 
ruimdenkend  alleen in geval 
toegestaan van overspel 
- Pasten zich - Gekant tegen  
aan de   Rome 
Romeinse 
overheersing  
aan 

Zeloten 
- Ultra-

nationalisten; 
radicale 
activisten 

- Verfoeiden de 
Romeinse 
overheersing 

- Waren 
voorstanders 
van het gebruik 
van geweld om 
het politieke 
systeem te 
veranderen 

- Simon de 
Zeloot 

- Barabbas 
(waarschijnlijk 
ook de andere 
twee 
‘misdadigers’ 
aan het kruis) 

Essenen 
- Leefden vaak in de woestijn (Johannes de 

Doper leefde vaak als een Esseen) 
- Separatistisch; isolationistisch 
- Gemeenschapsgevoel 
- Strenge tucht (ascetisch) 
- De mensen van de Dode-Zeerollen 

(Qumran) 

Joodse groepen in de tijd van Jezus 
Het maatschappelijke en religieuze spectrum 

  
‘links’                   ‘rechts’ 


