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1. Overzicht inhoud evangeliën 
 
Overzicht1 
 
 Mattheüs Markus Lukas Johannes 
Beeld van de Heer 
Jezus 

De voorzegde 
Koning 

De Goddelijke 
dienstknecht 

De Verlosser  
(en de Mens) 

De mens geworden 
Zoon van God 

Kernwoord Vervuld, 
Koninkrijk d. 
hemelen 

‘terstond’ Behoudenis 
(behouden, 
Heiland) 

Eeuwig leven, 
geloof 

Cultuur originele 
lezer 

Joods (o.a. Zoon 
van Abraham) 

Romeins  Grieks (universeel) Universeel 
(gelovigen en 
ongelovigen) 

Gezichtspunt en stijl 
schrijver 

Leraar (didache) Prediker (kerugma) Schrijver 
(ondersteuning van 
het gepredikte 
onderwijs) 

Theoloog 

Opvallende gedeeltes Toespraken Wonderen (macht 
van de Heer Jezus) 

Gelijkenissen Leerstellingen 

Kernidee De wet van het 
Koninkrijk 

Macht rijk van God 
over het rijk van 
satan 

Verlossing voor de 
hele mensheid 

Heerlijkheid van 
Christus 

Brede verdeling Mens-zijn  
van Christus 

God-zijn  
van Christus 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Aangepaste versie van: Survey of the New Testament, Jensen (p 108) 
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2. Identiteit van de Heer Jezus 
 
Wie zegt u dat Ik ben? 
- In de afgelopen lessen hebben we de vier afzonderlijke evangeliën bestudeerd. In de 

komende lessen zullen we het hoofdonderwerp van deze evangeliën bestuderen, namelijk 
de Persoon en het werk van de Heer Jezus. 
- Deze les zal voornamelijk gaan over de Persoon van de Heer Jezus. 
- De komende twee lessen gaan over het onderwijs dat de Heer Jezus gaf. 
- De laatste les gaat over de verlossing die de Heer Jezus heeft bewerkstelligd. 

 
- In de voorgaande lessen hebben we ontdekt dat iedere evangelist een specifieke 

eigenschap (aspect, karaktertrek, beeld) van de Heer Jezus heeft belicht. In de grote lijnen 
kunnen we de evangeliën als volgt typeren. 2 
- Mt (en Lk) legt vooral nadruk op wat de Heer Jezus leerde. 
- Mk (en Lk) legt vooral nadruk op wat de Heer Jezus deed. 
- Jh legt vooral nadruk op Wie de Heer Jezus is. 

 
- In het Johannesevangelie hebben we ontdekt dat het kennen van de Heer Jezus (en de 

Vader die Hem gezonden heeft) het eeuwige leven is (Jh 3:16; Jh 17:3; 1Jh 1:1-3; 1Jh 
5:20). Het kennen van de Heer Jezus heeft twee aspecten: (1) relatie, gemeenschap met 
Hem hebben, (2) weten Wie Hij is. 
 
Relatie, gemeenschap 
- Onze relatie met de Heer Jezus heeft vooral te maken met discipelschap. Zijn 

onderwijs (o.a. in de Bergrede) leert hier veel over. 
 
Weten wie Hij is 
- In het Johannesevangelie wordt ons vooral de heerlijkheid van de Heer Jezus getoond 

(o.a. Jh 1:14; 2:11; zie verder aantekeningen ETS0105 Johannes). 
- In de synoptische evangeliën vinden we een belangrijk keerpunt in de evangeliën met 

betrekking tot de identiteit van de Heer Jezus, namelijk de belijdenis van Petrus 
(sommigen noemen het de zelfopenbaring van Christus) te Caesarea-Filippi op de 
vraag: Wie zegt u dat Ik ben? 
- Mt 16:16 ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God’ 
- Mk 8:30 ‘U bent de Christus’ 
- Lk 9:20 ‘De Christus van God’ 

- Deze gebeurtenis is een keerpunt omdat de Heer Jezus vanaf dat moment aan Zijn 
discipelen begint te vertellen over Zijn aanstaande lijden, sterven en opstanding. 

- De reactie van de Heer Jezus op de belijdenis van Petrus is van wezenlijk belang: 
‘vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is’ 
(Mt 16:17). Iedereen had theorieën over de identiteit van de Heer Jezus (Johannes de 
Doper, Elia, Jeremia, één van de profeten, één van de ouden), maar alleen hij aan wie 
de Vader het heeft geopenbaard, weet werkelijk Wie de Heer Jezus is. 
- Het is prachtig om te zien hoe de Vader de Heer Jezus aan de gelovigen openbaart 

en de Heilige Geest van Hem getuigt (Jh 15:26; 16:14). 
 
 
 

                                                
2 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 1045) 
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Vleesgeworden God/vere Deus, vere homo 
- Kennis van de identiteit van de Heer Jezus is essentieel voor ons geloofsleven. Sterker 

nog, Hem werkelijk kennen onderscheidt gelovigen van ongelovigen. De identiteit van de 
Heer Jezus is het punt dat het christelijk geloof onderscheidt van alle andere godsdiensten. 
Alle belangrijke godsdiensten hebben verschillende overeenkomsten (hiernamaals, 
moraliteit, bestaan van God/goddelijke), maar de vleesgeworden God  (Jh 1:1-2, 14) is 
uniek bij het christelijk geloof.  

- De Heer Jezus, de vleesgeworden God, is ook het fundament waarop de christelijke hoop 
is gefundeerd. Zonder Hem is er geen hoop. 

 
- De identiteit van de Heer Jezus heeft altijd onder vuur gelegen. 

- Dit gebeurde al tijdens de dienst van Christus op aarde.  
- Denk bijvoorbeeld aan de theorieën die de mensen er over Hem op nahielden (Mt 

16:14). De reacties lijken lovend, maar alleen Hem erkennen als vleesgeworden 
God voldoet.  

- Daarnaast waren er ook ronduit felle aanklachten tegen Hem: ‘gulzigaard’, 
‘wijndrinker’, ‘vriend van tollenaars en zondaars’ (Mt 11:19; Lk 7:34), ‘buiten 
Zichzelf’ (Mk 3:21), ‘bezeten’ (Mk 3:22; Jh 7:20; 8:48- 52; 10:20), ‘Samaritaan’, 
(Jh 8:48), ‘zondaar’ (Jh 9:24). Deze aanklachten lijken geen theologische 
aanklachten, maar in feite tonen ze dat de aanklagers Hem slechts als mens 
beschouwden, sterker nog als laag mens. 

- Ook tijdens de periode dat de Gemeente zich uitbreidde, waren er felle aanvallen die 
betrekking hadden op de identiteit van de Heer Jezus. In de vorige les hebben we 
gezien dat het vroege (nog niet ontwikkelde) gnosticisme al in de eerste eeuw een 
aanval deed op de ware menselijkheid (‘vleesgeworden’) van Christus. Let op dat een 
eenzijdige nadruk op het God-zijn van de Heer Jezus net zo veel afbreuk doet aan de 
grootheid van Zijn Persoon als een eenzijdige nadruk op Zijn mens-zijn. Hij is, zoals 
de Kerk belijdt (Latijn): vere Deus, vere homo, waarlijk God, waarlijk mens.  
- Daarom spreekt Johannes vier keer over de antichrist in zijn brieven (1Jh 2:18, 

22; 4:3; 2Jh 1:7). De Griekse benaming antichristos typeert de geest van deze 
persoon en dit denken. Hij is het tegenbeeld van Wie Christus is. Hij leert het 
tegenovergestelde van Wie Christus is.  
- Hij loochent dat Jezus de Christus is (1Jh 2:22). 
- Hij loochent de Vader en de Zoon (1Jh 2:22), dus het Zoonschap van de Heer 

Jezus. 
- Hij belijdt Jezus niet als in het vlees gekomen (1Jh 4:3; 2Jh 1:7). 

- De (geest van de) antichrist loochent dus zowel het ware mens- als het ware God-
zijn van de Heer Jezus. 

- Ook in de verdere kerkgeschiedenis is de identiteit van de Heer Jezus een twistpunt 
gebleven, ondanks het feit dat het getuigenis van het Nieuwe Testament er zo helder 
over is. Dit is een ernstige waarschuwing: de geest van de antichrist gaat niet aan de 
kerk voorbij.  
- Johannes waarschuwt er zelfs voor dat ‘zij (de antichristen) van ons (de 

gelovigen) zijn uitgegaan, maar zij waren niet van ons (de ware gelovigen); want 
als zij van ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn; maar zij moesten 
openbaar worden dat zijn geen van allen van ons zijn’ (1Jh 2:19). 

- Over de ware gelovigen voegt Johannes er nog aan toe: ‘u hebt de zalving 
vanwege de Heilige en u weet alles’ (1Jh 2:20 vgl. vs 27). Ware gelovigen hebben 
dus kennis van Wie de Heer Jezus is en behoeven geen bijzondere openbaringen 
(vgl. gnosticisme, Grieks gnosis ‘kennis’) meer, omdat zij hier al de openbaring 
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van de hemelse Vader over hebben gehad (Mt 16:17). Alles wat daaraan wordt 
toegevoegd of afgedaan, is afkomstig van de geest van de antichrist. 

- Merk op dat de kerk dus bestaat uit een mengeling van ware gelovigen en valse 
gelovigen (naamchristenen). Wij moeten waakzaam zijn en alles toetsen aan de 
Schrift. De geest van de antichrist is een verleider en misleider, juist in de kerk. 

 
- Een belangrijke ontwikkeling in de kerkgeschiedenis was de opstelling van de 

geloofsbelijdenissen. Drie concilies (kerkvergaderingen) zijn in dit geval van belang: 
van Nicea (325), van Constantinopel (381) en van Chalcedon (451). Samenvattend 
handelde Nicea-Constantinopel voornamelijk over het God-zijn van de Heer Jezus en 
Chalcedon voornamelijk over Zijn mens-zijn.3 

 
- Met betrekking tot de identiteit van de Heer Jezus luidt de geloofsbelijdenis van 

Nicea-Constantinopel (recht = Nicea, schuin = aanvulling Constantinopel): 4 
 

(…) in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader 
voor alle tijden. God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet geschapen, één van wezen (Grieks homoousion5) met de Vader, en door 
wie alles is geworden; die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de 
hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens 
geworden (…) 

 
- Sommige critici (bijvoorbeeld in de Da Vinci Code van Dan Brown6) beweren dat 

opvatting over het God-zijn van de Heer Jezus de uitkomst is van een stemming op 
het concilie van Nicea (325). Dit is om verschillende redenen onzin. 
- Ten eerste zijn de Nieuw-Testamentische geschriften (die ruim voor de 4e eeuw, 

namelijk in de 1e eeuw geschreven zijn) glashelder over het mens- en God-zijn 
van de Heer Jezus (zie bijvoorbeeld aantekeningen ETS0105 Johannes). 

- Ten tweede is de geloofsbelijdenis van Nicea een reactie op de dwaalleer van 
Arius (ca. 250-336), die beweerde dat de Zoon geschapen is en niet mede-God is 
en dat God door Hem als eerste schepsel (tussenwezen) de wereld geschapen 
heeft.7 

- Ten derde is de opstelling van de geloofsbelijdenis van Nicea een politieke stap 
geweest om rust in het rijk te brengen. Keizer Constantijn wilde eenheid van het 
geloof in zijn rijk en riep daarom het concilie in Nicea bijeen.8 Het feit dat de 
keizer dit concilie bijeen heeft geroepen, zegt niets over de inhoud van de 
uitkomst van dit concilie.9 Geloofsbelijdenissen zijn gebaseerd op de Bijbel en 
proberen de bewijsteksten te verwoorden.10 Het belang van deze eenheid in geloof 
wordt onderstreept door de stelling van sommige historici dat de ondergang van 

                                                
3 Vgl. Christelijke Theologie, McGrath (p 36) 
4 Hij-Is-Er-Bij. Handboek Bijbelse geloofsleer I, Wentsel (p 653) 
5 Wentsel: ‘Het concilie verwierp de door Eusebius voorgestelde term ‘gelijkend op het wezen, homo-i-ousios, 
en koos ‘wezensgelijk’, homo-ousios.’ (p 655-656); Handleiding der Patrologie, P.Fr. Benvenutus v. Venraai (p 
158) werpt enig licht op de bedoeling van Eusebius. 
6 De Da Vinci Code. Een zoektocht naar antwoorden, McDowell (p 63-64) 
7 De Jehova getuigen leren dit nog steeds. 
8 Hij-Is-Er-Bij. Handboek Bijbelse geloofsleer I, Wentsel (p 655) 
9 Hij-Is-Er-Bij. Handboek Bijbelse geloofsleer I, Wentsel (p 665) 
10 Hij-Is-Er-Bij. Handboek Bijbelse geloofsleer I, Wentsel (p 672) 
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het Byzantijnse rijk (mede) werd veroorzaakt door de eeuwenlange discussies 
over de natuur van Jezus.11  

- Concluderend kan gesteld worden dat de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel 
geen nieuwe leer bracht, maar slechts onder woorden bracht wat de Kerk al 
eeuwenlang geloofde op grond van de Bijbel.  
- Wentsel benadrukt dat deze geloofsbelijdenis het enige oecumenische credo 

(Latijn ‘ik geloof’) is van de ongedeelde Kerk. Het is het gemeenschappelijke 
bezit van de Kerk die in 1054 uiteenviel in de Oosters-orthodoxe (Grieks-
Katholieke) kerk en de Westerse (Latijn-Katholieke) kerk.  

- Wentsel ziet in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel een bewijs van de 
belofte van de Heer Jezus dat de Kerk geleid zou worden door de Geest van de 
waarheid (Jh 16:13). 

- Wentsel verwijst naar de rots (Grieks petra) waarop Christus Zijn gemeente zal 
bouwen, namelijk de belijdenis van Petrus of Petrus als belijder12 (Mt 16:18).13 

 
- Het concilie van Chalcedon (451) besteedde opnieuw aandacht aan de identiteit van de 

Heer Jezus. Nu was het onderwerp de tweenaturenleer. Samengevat kan de uitkomst 
van Chalcedon als volgt worden weergegeven: één Christus bestaande in twee 
naturen, of één Persoon die in twee naturen werkt. Volgens de belijdenis van 
Chalcedon zijn deze naturen: * onvermengd, * onveranderd, * ongedeeld, * 
ongescheiden.14 

 
- We moeten ons goed realiseren dat de geloofsbelijdenissen ‘slechts’ in een 

theologisch-dogmatisch schema onder woorden proberen te brengen wat de Bijbel 
getuigt. We zullen moeten trachten in ons denken (theologie, dogmatiek) zo dicht 
mogelijk bij de Bijbel te blijven.  

- Ouweneel merkt op dat de Bijbel nergens spreekt ‘over ‘persoon’ en ‘naturen’ van 
Christus, maar wel de absolute eenheid van het goddelijke en het menselijke in Hem 
benadrukt’ (cursivering toegevoegd). ‘Zijn goddelijke heerlijkheid gaat schuil achter 
de sluier van zijn menselijkheid, maar straalt daar voor wie zien kan af en toe 
duidelijk doorheen (Jh 1:14).’15  
- Goddelijke titel, menselijke trek 

- Mk 13:32 ‘Van die dag of dat uur echter weet niemand, ook de engelen in de 
hemel niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader’. 

- Jh 5:19 ‘De Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij Hij de Vader iets ziet 
doen’. 

- 1Ko 2:8 ‘de Heer der heerlijkheid’ die gekruisigd is. 
- 1Ko 15:28 ‘dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan Hem die Hem alles 

onderworpen heeft’. 
- Menselijke titel, goddelijke trek 

- Mt 9:6 ‘de Zoon des mensen heeft macht op aarde zonden te vergeven’. 
- Jh 3:13 ‘de Zoon des mensen die in de hemel is’. 
- Jh 5:27 ‘de Mensenzoon’ die het oordeel uitoefent. 
- Jh 6:62 ‘de Zoon des mensen’ die opvaart. 

                                                
11 De omstreden bronnen van de islam, Mulder & Milo (p 303) 
12 De Kerk van God I, Ouweneel (p 62-64) 
13 Hij-Is-Er-Bij. Handboek Bijbelse geloofsleer I, Wentsel (p 656) 
14 De Christus van God, Ouweneel (p 108); Hij-Is-Er-Bij, Handboek Bijbelse geloofsleer I, Wentsel (p 654) 
15 De Christus van God, Ouweneel (p 102, 104) 
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- Ouweneel waarschuwt om twee redenen voor overmoed. In de eerste plaats kunnen 
wij rationeel niet vatten wat ons begrip te boven gaat. In de tweede plaats hebben wij 
geen volledig begrip van de menselijkheid van de Heer Jezus, omdat dit geen gevallen 
menselijkheid was, maar de oorspronkelijke menselijkheid naar het beeld en de 
gelijkenis van God.16  

 
- Twee andere uitdrukkingen over de bijzondere identiteit van de Heer Jezus vinden we 

in de brieven van Paulus. 
- Ko 2:9 ‘…in Hem (Christus) woont de hele volheid van de Godheid 

lichamelijk…’ 
- Fp 2:5-11 is waarschijnlijk een vroegchristelijk lied geweest. Als wij beseffen 

welke grootheid en heerlijkheid de Heer Jezus bezit en Hem dan zien als slaaf, die 
gehoorzaam is geweest tot de smadelijk dood aan het kruis toe, dan staan we 
verwonderd over hoe diep die ontlediging moet zijn geweest. In de uitdrukking 
dat de Heer Jezus ‘Zichzelf ontledigd heeft’ lijkt wel de diepte van de Persoon van 
de Heer Jezus verscholen te zitten. Aan de ene kant geloven wij namelijk in de 
Godheid van de Heer Jezus, ook toen Hij als mens op aarde was, maar aan de 
andere kant zien wij in Hem de nederigheid van een slaaf. Hoe kunnen wij dit 
bevatten? Ouweneel verklaart het woord ‘ontledigen’ als ‘versluieren’.17 De Heer 
Jezus koos ervoor om al Zijn goddelijke heerlijkheid te versluieren (vgl. Jh 1:14). 
Alhoewel hier op aarde soms iets van Zijn heerlijkheid door die sluier heen te zien 
was, is de Heer Jezus de nederigste mens geworden. 

 
De ‘vleeswording’ in de synoptische evangeliën 
 
- De vleeswording van Christus is een typische term van Johannes (1:14), maar ook bij de 

Synoptici kunnen wij de vleeswording ontdekken. 
- Wentsel biedt een verklaring voor het verschil in benadering tussen de Synoptici en 

Johannes en wijst op vier aanwijzingen in de synoptische evangeliën dat Jezus de 
vleesgeworden Zoon is.18  
- Johannes (net als Paulus) gaat uit van de tijd na Jezus’ opstanding, toen Hij Zijn 

identiteit had onthuld.  
- Uit de synoptische evangeliën blijkt dat Jezus Zijn identiteit verborgen hield in de tijd 

voor Zijn verrijzenis. ‘Mattheüs, Marcus en Lucas duiden de incarnatie 
zinspelenderwijze aan, omdat zij de gang van Jezus door Galilea en Judea volgen. Zij 
geven flitsen van de groei van zijn zelfopenbaring en de kennis daarvan.’. 

- Aanwijzingen voor de vleeswording bij de Synoptici. 
- Mt en Lk: bijzondere conceptie. 
- Teksten die spreken over Zijn ‘komen’ (Mt 10:34-36; Mk 1:24, 38; 10:45; Lk 

12:49-51; 19:10). 
- Intieme teksten inzake het Vader- en Zoonschap (Mt 10:32-33; 11:25-27; Mk 

14:36 ‘Abba’; Lk 10:21-22). 
- Gebruik van de titel Zoon des mensen (vgl. Dn 7:9-27; o.a. Mt 24:30, 37, 39, 44; 

25:31-32; Mk 2:10; Lk 17:22-30; 21:36; 22:69). 
 
 
 
                                                
16 De Christus van God, Ouweneel (p 104) 
17 De Christus van God, Ouweneel (p 322-324) 
18 Hij-Is-Er-Bij. Handboek Bijbelse geloofsleer I, Wentsel (p 685-687) 
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- Zoon des mensen in de synoptische evangeliën19 
- Door de benaming ‘Zoon des mensen’ te gebruiken, claimde de Heer Jezus 

Messiaanse waardigheid, Zijn Messiaanse rol, Hemelse waardigheid en zelfs pre-
existentie. Deze conclusies kunnen getrokken worden op basis van Dn 7. 

- Bewust vermijdde de Heer Jezus de titel Messias (Christus) wegens de (valse) 
verwachtingen die het volk daarvan had (vgl. het ‘Messiasgeheim’, aantekeningen 
ETS0103 Markus). Pas toen (vanaf de belijdenis/de zelfopenbaring te Caesarea-
Filippi) de discipelen in Hem de Messias herkend hadden, begon de Heer Jezus Zijn 
discipelen te onderwijzen over Zijn komende lijden, sterven en opstanding. 

- Het centrale thema bij de Synoptici is voornamelijk dat van het komende Koninkrijk 
van God, terwijl Johannes vooral aantoont dat in de Heer Jezus het eeuwige leven nu 
al begint. Het beeld van de Zoon des mensen in de synoptische evangeliën sluit nauw 
aan bij het beeld van het Koninkrijk van God: de vernederde, lijdende Zoon des 
mensen nu, is dezelfde Zoon des mensen die straks zal weerkeren op de wolken van 
de hemel. 

 
De Messiasverwachting in het Oude Testament20 
 
- Een belangrijk Bijbels getuigenis over de bijzondere identiteit van de Heer Jezus is de 

Messiasverwachting in het Oude Testament. In de aanvang van Mattheüs (1:1-17) hebben 
we al gezien dat de Heer Jezus niet zomaar ‘uit de lucht is komen vallen’. Hij is een Man 
met een geschiedenis, diep geworteld in de geschiedenis van het Joodse volk (beschreven 
in het Oude Testament). 

 
- De Messias werd verwacht: o.a. Lk 2:26 (Simeon), Jh 1:42 (Andreas), Jh 4:24 (de 

Samaritaanse vrouw).  
 
- De Heer dat de Heer Jezus zelf getuigt dat het hele Oude Testament van Hem getuigt. Dit 

wordt in de brieven door de apostelen bevestigd. 
- Lk 24:25-27, 44-47 ‘al de Schriften’; Mozes, de profeten en de psalmen vormen 

samen de TeNaCH: Thora (Mozes), Nebhiim (Profeten) en Chetubhim (de 
Geschriften, beginnend met de Psalmen). 

- Jh 5:39 ‘de Schriften (…) zijn het die van Mij getuigen’. 
- Hd 8:35 getuigenis van Filippus. 
- Hd 13:27, 29; 26:22 getuigenis van Paulus. 
- 1Pt 1:11 het was ‘de Geest van Christus’ die in de Oud-Testamentische profeten was. 

- De functie van het Oude Testament ten opzichte van het Nieuwe Testament is: vervulling, 
continuering en uitleg. 

 
- Ouweneel zoekt naar een balans tussen de letterlijke (‘grammatisch-historische’) uitleg en 

de typologische uitleg van het Oude Testament. Hij komt tot de balans dat (1) de 
grammatisch-historische uitleg altijd aan de typologische uitleg vooraf moet gaan, (2) dit 
niets afdoet aan de typologische uitleg, zoals gedemonstreerd in het Nieuwe Testament, 
(3) deze typologische uitleg mag nooit verder gaan dan het Nieuwe Testament doet, (4) de 
typologische uitleg mag nooit ten koste van de letterlijke uitleg gaan. 

 
- Wat is typologie?21 

                                                
19 A Theology of the New Testament, Ladd (p 156-157) 
20 De Christus van God, Ouweneel (p157-190) 
21 De zevende koningin, Ouweneel (p 296-299) 
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- Grieks type betekent ‘teken’, ‘afbeelding’ of ‘voorbeeld’ 
- Typologie in het Nieuwe Testament  

- Rm 8:14 Adam is een type (voorbeeld) van Christus 
- 1Kor 10:6, 11 de uittocht en de woestijnreis van Israël zijn ons tot voorbeeld (type)  
- Hb 8:5; 9:24 de tabernakel is een type (voorbeeld) en respectievelijk een antitype 

(tegenbeeld) van het hemelse heiligdom  
- 1Pt 3:21 de doop is een antitype (tegenbeeld) van de ark van Noach 
- Verdere typologie in het Nieuwe Testament: Hb 12:24 (bloed van Abel/bloed van 

Christus); Mt 24:37-39; Lk 17:25 (zondvloed/oordeel bij wederkomst); Hb 7:1-4 
Melchizedek/Christus); Gl 4:21-31 (Hagar, Sara/wet, genade); Hb 3:1-6 (Mozes/Christus); 
Hb 5 (Aäron/Christus); Jh 6 (manna/Christus); Jh 3:13 (koperen slang/Christus); Mt 12:40 
(Jona/Christus) 

- Typologie = Oud-Testamentische gebeurtenissen (vb. uittocht), zaken (vb. tabernakel) of personen 
(vb. Adam) zijn typen (voorbeelden) van Nieuw-Testamentische gebeurtenissen (vb. behoudenis), 
zaken (vb. hemels heiligdom) of personen (Christus). 
- Als typologie goed wordt toegepast, zal deze uitleg nooit ten koste gaan van de 

oorspronkelijke, letterlijke betekenis. Dat wil zeggen dat verhalen niet worden aangepast om 
het beeld mooier of duidelijker te maken. Ook wordt de historiciteit van het verhaal niet in 
twijfel getrokken ten gunste van een hogere, geestelijke uitleg. 

 
- Typologisch kunnen wij Christus onder andere herkennen in de aartsvaders (Gn), de 

priesters en de offers (Ex-Dt), de richters (Ri), de koningen (Sm, Kn, Kr), de wijsheid (Sp 
8), Boaz (Ru), Mordechai (Es), Job (Jb), de bruidegom (Hl), Jona (Jn).  

 
- Het is prachtig om te zien hoe de belofte van de Messias in het Oude Testament zich 

steeds verder toespitst (vgl. Mt 1:1-17): Adam (Gn 3:15), Sem (Gn 9:27), Eber (Gn 10:21), 
Abraham (Gn 22:18), Isaäk (Gn 21:12), Jakob (Gn 28:14), Juda (Gn 49:10), Bethlehem 
(Mi 5:1), Isaï (Js 11:10), David (Ez 34:23), Achaz (Js 7:14), Jechonja (Jr 23:5). 

 
- De Messias wordt ons in het Oude Testament voorgesteld als Zoon van God (in Israël , Ex 

4:22; in de Davidische koning , 2Sm 7:14; Ps 2:7; Ps 89:27 vgl. Hd 13:33; Hb 1:5, 5:5; 
‘een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven’, Js 9:5) en als Zoon des mensen (Dn 
7; Ps 8 vgl. Hb 2:6-9). 

 
- Verder vinden we verschillende andere verwijzingen naar Christus in het Oude Testament. 

- De ambten van Christus: Profeet (Dt 18:15-18), Priester (Ps 110:4, Za 6:12-13 
combinatie van koning- en priesterschap) en Koning (Ps 110:1). 

- Messiaanse Psalmen (o.a.): Ps 8, 16 (vs 10), 22, 40, 69, 110, 118. 
- De ‘Knecht des Heren’ in Jesaja (42:1-7; 49:1-7; 50:4-11; 52:13-52:12).  
- De ‘Messias’ in Dn 9:24-27. 
- De eenheid tussen de Messias en Israël (Hs 11:1 vgl. Mt 2:15). 

 
3. Historische achtergrond evangeliën 
 
Zoektocht naar de ‘historische Jezus’22 
 
- Met Chalcedon was de rechtzinnige christologie (= leer over Christus) gevestigd. In de 

Verlichting begon men aan deze rechtzinnigheid te tornen.  
- De Verlichting is de benaming voor het denken dat zich in de 18e eeuw in Europa 

begon te vormen. Het was eigenlijk een uitvloeisel van de Wetenschappelijke 
Revolutie uit de 17e eeuw en een voortzetting van het rationalisme. De uitgangspunten 
van de Verlichting waren de autonomie van de mens en de autoriteit van de menselijke 

                                                
22 Een aantal elementen heb ik uit: De Christus van God, Ouweneel (p 117-140) 
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rede. Empirisch bewijs was normgevend. De verlichte denkers verwierpen daarom 
ook ‘goddelijke openbaring’ en verwezen dit naar het rijk der mythen.23  

- In het verlichte denken is geen plaats voor Jezus als vleesgeworden God. Hij zou 
hoogstens een wijs mens, groot leraar of ethisch voorbeeld kunnen zijn. Alle Goddelijke 
eigenschappen die aan Hem worden toegedicht zouden latere, mythische eigenschappen 
zijn die mensen aan Hem hebben toegeschreven. Sinds de Verlichting wordt daarom 
gezocht naar de ‘historische Jezus’: wie was Jezus echt (als Hij niet Degene is die in de 
evangeliën wordt beschreven )?  In de Verlichtingstheologie wordt dit de Leben-Jesu-
Forschung (‘zoektocht naar het leven van Jezus’) genoemd. Er werd een onderscheid 
gemaakt tussen de ‘historische Jezus’ en de ‘kerygmatische Jezus’ (d.i. de gepredikte 
Jezus). Alle ‘mythische elementen’ (zoals de maagdelijke geboorte en de opstanding) 
moesten geschrapt worden. 
- Ouweneel stelt dat het wonderbaarlijke zo met het leven van Jezus is verweven dat hij 

zich afvraagt hoeveel er na aftrek van het wonderbaarlijke nog van de ‘historische 
Jezus’ overblijft. Hij vergelijkt het met een ui waarvan rok na rok wordt weggehaald 
om tot de kern te komen. Uiteindelijk sta je met lege handen. 24 

- Een andere term die van belang is om de zoektocht naar de ‘historische Jezus’ te begrijpen 
is ontmythologisering (Bultmann): het ‘echte’ verhaal van Jezus zou door de jonge 
christelijke gemeenschap (onder invloed van het hellenisme) met mythische elementen 
vermengd zijn. Daarbij moest het Nieuwe Testament, volgens Bultmann, vooral 
geherinterpreteerd worden door te zoeken naar welke boodschap achter de ‘mythische 
elementen’ (zoals de maagdelijke geboorte en de opstanding) schuilgaat. 

 
Bronnen 
 
- Naast het Nieuwe Testament zijn er niet veel andere historische bronnen die het bestaan 

van de Heer Jezus bevestigen. Toch zijn er enkele die een belangrijk licht op Zijn bestaan 
werpen. Deze bronnen zijn in vijf groepen te verdelen. 

 
Bijbelse bronnen 
 
Groep 1: Nieuw-Testamentische geschriften 
- Naast de evangeliën en het boek Handelingen zijn de Nieuw-Testamentische brieven een 

belangrijke historische bron die spreekt over Jezus. 
- Barnett zegt over de brieven dat ze ‘des te waardevoller zijn’, omdat ‘ze helemaal niet 

de bedoeling hebben nieuwe gegevens over de historische Jezus te verschaffen’. 
Daarbij stelt hij dat  de brieven ‘een proclamatie van Christus laten zien met terloopse 
verwijzingen naar verschillende biografische details met betrekking tot Jezus. De 
Christus van de verkondiging (kerugma, JMZ) is verankerd in de Jezus van de 
geschiedenis’ (cursivering toegevoegd).25 

 
 
Buiten-Bijbelse bronnen 
 
Groep 2: niet-Joodse bronnen 
- Er zijn verschillende niet-Joodse bronnen, van onder andere Romeinse geschiedschrijvers, 

die direct of indirect een verwijzing maken naar het bestaan van christenen en het leven 
                                                
23 Christelijke Theologie, McGrath (p 514); Winkler Prins Encyclopedie III (‘Verlichting’) 
24 De Christus van God, Ouweneel (p 120) 
25 Historische zoektocht naar Jezus, Barnett (p 19-20, 158) 
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van Jezus. Veel van deze bronnen zijn van de hand van vroegchristelijke schrijvers, zoals 
de kerkvaders uit de eerste eeuwen. In bijlage 1 staat een opsomming van enkele 
opvallende niet-Joodse bronnen die geen directe relatie hadden met christenen noch met 
de Nieuw-Testamentische geschriften.26 

 
Groep 3: Joodse bronnen 
- Een andere groep bronnen, die spreken over het bestaan van christenen en Christus, zijn 

enkele Joodse bronnen die niet tot de Nieuw-Testamentische geschriften behoren. In 
bijlage 1 worden twee relevante bronnen uit deze groep genoemd.27 

 
Groep 4: gnostische evangeliën 
- In 1945 werd in het Egyptische Nag Hammadi een belangrijke vondst gedaan.28 Hierbij 

werden dertien codices29 met 48 verschillende geschriften ontdekt. Deze geschriften 
worden gerekend tot de gnostische geschriften. Het gnosticisme is een verzamelnaam voor 
allerlei heilsleren die in de eerste vijf eeuwen na Christus opkwamen. Gnosticisme 
verwijst naar het Griekse woord ‘gnosis’ dat ‘kennis’ betekent. Het kenmerkende aan deze 
heilsleren was namelijk dat de gelovige door geheime kennis en persoonlijke openbaring 
kon binnendringen in het hemelse.30 Tot de verzameling van gnostische geschriften 
behoorde ook enkele evangeliën, zoals het evangelie van Thomas, het evangelie van 
Filippus, het apocryphon (‘geheim boek’) van Johannes en het evangelie van de 
Waarheid. Deze evangeliën behoorden niet tot de Nieuw-Testamentische canon en worden 
door veel uitleggers ook later dan de Nieuw-Testamentische geschriften gedateerd. 

- Deze evangeliën worden ook wel apocriefe evangeliën genoemd in tegenstelling tot de 
canonieke evangeliën die tot het Nieuwe Testament behoren. Canoniek komt van het 
Griekse kanon dat ‘maatstaf’ betekent. Canonieke geschriften zijn dus gezaghebbende 
geschriften. Apocrief komt ook uit het Grieks en betekent ‘uitgesloten’. 

- We moeten ons niet van de wijs laten brengen door het bestaan van deze ‘evangeliën’: * 
ze zijn minstens honderd jaar ouder dan de geschriften van het Nieuwe Testament, * ze 
zijn gnostisch, * ze zijn bijzonder incompleet en * ze zijn zeer verschillend in stijl, 
wereldbeeld en inhoud van de Nieuw-Testamentische geschriften.31 
- Green bespreekt ter illustratie het Evangelie van Thomas. Het grote verschil met de 

Bijbelse evangelie is het ontbreken van een thema. Ook worden er geen daden van 
Jezus beschreven, noch wordt er verhaald over de kruisiging en de opstanding. Het 
evangelie van Thomas bevat 114 losse uitspraken, die soms overeenkomsten vertonen 
met de uitspraken die we vinden in de Bijbelse evangeliën, maar vooral veel 
gnostische invloeden vertonen. 

 
Groep 5: archeologische vondsten 
- Naast de geschreven bronnen zijn er ook enkele archeologische vondsten die van belang 

zijn bij het onderzoeken van de historiciteit van de Nieuw-Testamentische geschriften. 

                                                
26 Zie het artikel van Lalleman (Wat beweert Tacitus over de christenen?; Ellips 266, 2006b); De 
betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament, Bruce (p 103-109); Jesus as a Figure in History. 
How Modern Historians View the Man from Galilee Powell (p 32-33); Het ontstaan van het christendom. De 
geschiedenis van het Nieuwe Testament, Ouweneel (p 40-43) 
27 Jesus as a Figure in History. How Modern Historians View the Man from Galilee Powell (p 34) 
28 Zie het artikel van Ouweneel (De Nag Hammadi-geschriften en Maria Magdalena; Ellips, jaargang 31); Jezus 
in de apocriefe evangeliën. Buitenbijbelse beelden van Jezus, Klijn (p 59) 
29 Codices is het meervoud van codex. Een codex is een bundel van beschreven papieren. Veel antieke 
geschriften zijn op die manier gebundeld, waaronder veel kopieën van de Nieuw Testamentische geschriften.  
30 Handboek van het christelijk geloof, Keeley (p 466) 
31 De boeken die de Kerk afwees, Green (p 125) 
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Met name Lukas, wiens geschriften eerder al de ruggengraat van het Nieuwe Testament 
werden genoemd, biedt een geschiedkundige schat aan informatie. Hij benoemt namelijk 
gedetailleerd de titels en functies van Romeinse functionarissen. Daarnaast zijn er nog 
andere kleine archeologische aanwijzingen gevonden voor gebeurtenissen die beschreven 
staan in het Nieuwe Testament.32 

- Met name over het slot van de evangeliën zijn enkele interessante opmerkingen te maken. 
Voor zowel de berechting, als de terechtstelling, als de begrafenis van Jezus zijn namelijk 
archeologische bewijzen aangedragen. De plaats van de berechting wordt zowel bij de 
Griekse naam, Lithostrotos, als bij de Hebreeuwse naam, Gabbatha, genoemd in het 
evangelie van Johannes.33 In de NBV wordt deze plaats met ‘mozaïekterras’ vertaald. 
Deze stenen vloer zou hebben gelegen aan de voet van de Romeinse burcht Antonia, die 
daar ten tijde van Jezus gestaan heeft. Bij opgravingen op deze plaats werd een in steen 
gekraste tekening gevonden van een spel dat Romeinse soldaten gewend waren te spelen. 
Ook de plaats van de terechtstelling, Golgotha (in het Latijn Calvarie),34 die even buiten 
de stad Jeruzalem moet hebben gelegen, is onder leiding van professor Avigad aan een 
archeologisch onderzoek onderworpen. Dit heeft een nieuw licht geworpen op de ligging 
en de aard van deze plaats.  

- De plaats waar Jezus begraven zou zijn, wordt tegenwoordig gemarkeerd door de Heilige 
Grafkerk, die werd gebouw door keizer Constantijn. Er is grote twijfel of dit wel de plaats 
is waar het werkelijke graf zou hebben gelegen, maar opgravingen op deze plaats hebben 
iets interessants blootgelegd. Er is namelijk gebleken dat op deze plek voorheen geen 
gebouwen hebben gestaan, maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat er een tuin heeft 
gelegen. Dit is interessant, want de evangeliën vertellen dat Jezus is begraven in een 
uitgehouwen rotsgraf dat was gelegen in een tuin aan de voet van de heuvel Golgotha. Op 
deze plaats zijn sleuven in de grond ontdekt, die erop wijzen dat er een groeve van 
kalksteen heeft gelegen. Deze groeve werd later veranderd in een tuin. Deze verandering 
wordt bevestigd doordat de rotsgrond is opgevuld met roodachtige aarde vermengd met 
steenscherven. Doordat het een voormalige groeve was en er steen gewonnen werd, waren 
er hoge en steile rotswanden aan de west- en noordkant van de tuin ontstaan. Deze 
wanden waren uitstekend geschikt voor het uithouwen van graftomben. Dergelijke 
graftombes zijn veelvuldig bij opgravingen in Israël aangetroffen. Uit onderzoek ter 
plaatse is gebleken dat in het Jodendom veel belangstelling was voor graven. Dit betekent 
dat er aandacht werd besteed aan de plaats van begraven en dat de graven zelfs vereerd 
werden. Hierom is het cultureel gezien helemaal niet opmerkelijk dat de vrouwen op de 
eerste dag van de week zich naar het graf van Jezus begaven. Dit was gewoonte en 
gebruik in die tijd.35 

- Er zijn nog verschillende andere archeologische vondsten die om aandacht vragen 
wanneer de betrouwbaarheid van de evangeliën wordt onderzocht. Zo werd er in 1962 een 
inscriptie van Pontius Pilatus gevonden in Caesarea Maritima, waarmee het bestaan van 
Pilatus wordt bevestigd en de rol die hij speelde in Judea. Ook zijn er verschillende 
vondsten gedaan die de bouwwerkzaamheden van koning Herodes uit de tijd van Jezus 
bevestigen. Op basis van deze vondsten kon heel goed de tempel en de tempelberg ten 
tijde van Jezus worden gereconstrueerd. Daarnaast is recent de sarcofaag van Jacobus 

                                                
32 De betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament, Bruce (p 73-90) 
33 Jh 19:13; opvallend detail is dat het evangelie van Johannes in de historische Bijbelkritiek het minst 
betrouwbaar wordt geacht. 
34 Dit betekent ‘schedelplaats’. 
35 Confiteor – Ik belijd. Evangelisch reveil in een apocalyptische tijd, Aalders (p 63-66) 
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ontdekt. Het opmerkelijke aan deze bottenkist36 is dat er een inscriptie opstaat die 
vermeldt: Jacobus, de broer van Jezus. Een toevoeging zoals ‘de broer van’ werd alleen 
gedaan als deze broer een bijzonder persoon was (geweest). Ook over echtheid van deze 
vondst wordt nog hevig gedebatteerd.37   

 
Historiciteit evangeliën 
 
- Hoe wordt in het algemeen de betrouwbaarheid van een historische bron vastgesteld?38 

- Auteurschap: wie heeft de bron geschreven en wat is zijn relatie tot de beschreven 
gebeurtenissen? 
- Hoe nauwer de auteur betrokken is geweest, hoe betrouwbaarder de bron. 

- Datering: wanneer is de bron geschreven en hoeveel tijd zit er tussen de beschreven 
gebeurtenissen? 
- Hoe korter de tijd tussen de beschrijving en de gebeurtenis, hoe betrouwbaarder 

de bron. 
- Informatie: over welke informatie beschikte de schrijver? Was hij een ooggetuige of 

heeft hij de informatie uit de tweede (of nog latere) hand? 
- Hoe korter de lijn tussen de informatiebron en de gebeurtenis, hoe betrouwbaarder 

de bron. 
- Bedoeling: met welke bedoeling en onder welke omstandigheden heeft de schrijver de 

bron gemaakt? Staat de schrijver vijandig of juist positief tegenover de beschreven 
gebeurtenissen? 
- Hoe objectiever de auteur staat tegenover de gebeurtenis, hoe betrouwbaarder de 

bron. 
 

- Wat hebben we wel en niet van de NT-geschriften?39 
- Geen autografen = oorspronkelijke geschriften; wel manuscripten = handgeschreven 

kopieën (circa 5.000).40 
- Zie bijlage 2 waarin handschriften van verschillende klassieke geschriften, 

waaronder de NT-geschriften, op basis van aantal en ouderdom worden 
vergeleken.  

- Het aantal handschriften wil op zich niets zeggen over de betrouwbaarheid van het 
geschrift. Wel kan het iets zeggen over representativiteit van de bron: hoe meer 
manuscripten er werden gevonden hoe minder uitzonderlijk de inhoud. 

- De ouderdom van de manuscripten zegt iets over de betrouwbaarheid: over het 
algemeen geldt, hoe korter de tijdsperiode tussen het manuscript en het origineel 
hoe betrouwbaarder.  

- Naast de verschillende manuscripten zijn er ook verschillende vertalingen zoals de 
Syrische, Koptische (Egypte) en de Latijnse vertaling. 

- Andere tekstgetuigen: kerkvaders  
- Voor einde 1e eeuw: 14 van de 27 NT-geschriften geciteerd (door bijvoorbeeld 

Clemens van Rome, 95 nC). 
- 2e eeuw, rond 150 nC: 24 van de 27 geciteerd (door bijvoorbeeld Ignatius). 

                                                
36 Hierin werden de botten van een overledene bewaard. Eigenlijk werden doden in die tijd dus twee keer 
begraven. 
37 Zie het artikel van Witherington (Archeologische vondsten en het Nieuwe Testament. Een top tien; Ellips, nr. 
266, 2006) 
38 Geschiedenisdidactiek, Wilschut, Van Straaten & Van Riessen (p 62) 
39 Het ontstaan van de Bijbel, Ouweneel & Glashouwer (p 68-70) 
40 In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 28-30) 
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- 3e eeuw: bijna alle NT-geschriften geciteerd (door bijvoorbeeld Eusebius). 
- 4e eeuw: canon bevestigd door Athanasius.41 

- Potscherven (‘ostraca’), het schrijfmateriaal van de armen, en inscripties op muren, 
pilaren en dergelijke bevatten ook verschillende citaten uit het Nieuwe Testament. 

 
- De criteria voor historische betrouwbaarheid toegepast op de evangeliën. 

- Auteurschap 
- Evangeliën: anoniem 
- Anonimiteit problematisch? 

- Karakter van NT-geschriften: rondreisbrieven 
- Overigens zou anonimiteit in die tijd de betrouwbaarheid van een geschrift 

juist bevestigen, omdat daarmee niet de versie van die en die werd geschreven, 
maar het echte verhaal werd verteld.42 

- Voor de (oorspronkelijke) doelgroep was de auteur en het gezag van de auteur 
(mogelijk) wel bekend. 

- Auteurschap evangelie van Lukas en Handelingen: Hd 16:10 (overgang naar 
wij-vorm; Lukas als reisgenoot van Paulus: Ko 4:14, 2Tm 4:11, Fm:24); Lk 
1:1-14 vgl. Hd 1:1 (adressering aan Theofilus). 

- Auteurschap evangelie van Johannes: gebruik benaming ‘discipel, die Jezus 
liefhad’ (Jh 13:23; 19:26; 20:2; 21:7; 21:20). 

- Traditie vormt belangrijke bron voor vaststellen auteur. Hoe eerder de traditie 
het auteurschap van een NT-geschrift onderschrijft, hoe betrouwbaarder deze 
aanname is. Apostolisch gezag was hierbij een belangrijk criterium: Mattheüs, 
Johannes, Paulus, Jacobus, Petrus waren ook daadwerkelijk apostelen. 
(Johannes) Markus had volgens de traditie nauw contact met Petrus (1Pt 5:13) 
en Lukas met Paulus. 

- Datering 
- Het wordt algemeen aangenomen dat de NT-geschriften voor 100 nC zijn 

geschreven.43 
- De jonge datering van de NT-geschriften wordt onderbouwd door de citaten en 

aanhalingen van de vroege kerkvaders (tweede soms zelfs al eerste eeuw, zoals 
Clemens van Rome (95) die aan zijn brief aan de Korinthiërs de brief van Paulus 
aanhaalt). 

- Een belangrijke conclusie die we uit deze jonge datering kunnen trekken is dat 
veel ooggetuigen nog in leven waren toen de NT-geschriften circuleerden. Als de 
boodschap van deze geschriften niet in overeenstemming was geweest met de 
werkelijke gebeurtenissen, hadden de ooggetuigen dit gemakkelijk kunnen 
weerleggen. 
- De anonimiteit van sommige NT-geschriften is in dat verband een opmerkelijk 

argument. De auteur was namelijk bekend bij zijn tijdgenoten. 
- Informatie 

- Waar haalden de schrijvers van de NT-geschriften hun informatie vandaan? 
- Evangeliën: Mattheüs en Johannes waren volgelingen van de Heer Jezus, dus 

ooggetuigen. Lukas heeft grondig onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen, 
waarbij hij ook te rade is gegaan bij ooggetuigen (Lk 1:1-4). (Johannes) 

                                                
41 In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 27) 
42 Jezus. Mythe en werkelijkheid, Sanders (p 85-88) 
43 De betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament, Bruce (p 14-19); De boeken die de Kerk 
afwees, Green (p 45); Christelijke Theologie, McGrath (p 25); Het ontstaan van de Bijbel, Ouweneel & 
Glashouwer (p 33) 
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Markus had volgens de traditie nauwe contacten met Petrus en ook met Paulus 
(Hd 12:25, 2Tm 4:11). 

- Net als bij de datering is het belangrijk om te constateren dat veel van de 
informatie uit de NT-geschriften uit de eerste hand afkomstig was (ooggetuigen). 

- Bedoeling 
- Met welke bedoeling werden de NT-geschriften geschreven? 

- Evangeliën: Lukas heeft een expliciete historische doelstelling (Lk 1:1-4) en 
Johannes een duidelijke theologische doelstelling (Jh 20:30-31). Bij Mattheüs 
en Markus kan aan de hand van het thema en de boodschap van hun evangelie 
ook een specifieke bedoeling ontdekt worden. 

- Het is belangrijk om vast te stellen dat alle NT-geschriften de bedoeling hebben 
om de boodschap van de Heer Jezus Christus zuiver door te geven (zie 
bijvoorbeeld 1Kor 11:23; 1Jh 1:1). 

 
4. Leven van de Heer Jezus 
 
- Het is indrukwekkend om te bedenken dat de Heer Jezus, de vleesgeworden God, op 

aarde heeft rondgewandeld op een bepaalde plaats en in een bepaalde tijd.  
- We treffen talloze aanwijzingen aan voor de menselijkheid en lichamelijkheid van de 

Heer Jezus: met Zijn vinger heeft Hij in het zand geschreven (Jh 8:6), Zijn vingers stak 
Hij in de oren van een dove (Mk 7:33). Zijn speeksel bracht Hij aan op de tong van een 
doofstomme (Mk 7:33) en op de ogen van een blinde (Mk 8:23; Jh 9:6), met Zijn hand 
raakte Hij een melaatse aan (Mk 1:40-41), Hij omarmde een kind (Mk 9:36), Hij at 
gebakken vis (Lk 24:42-43), Hij bloedde (Jh 19:34), Hij had verdriet en huilde (Lk 19:41; 
Jh 11:34-36; 12:27), Hij was blij (Jh 15:11; 17:13), Hij werd boos (Mk 10:14), Hij was 
vermoeid (Jh 4:6), Hij kende vrees (Mt 26:37), Hij onderhield vriendschappen (Mt 11:19; 
Jh 11:11), Hij had lief (Mk 10:21), enzovoorts. 

- Dat de mens Jezus ook de vleesgeworden God was, wordt geïllustreerd door de volgende 
tekst. In Lk 11: 20 zegt de Heer Jezus dat Hij ‘door de vinger van God’ de demonen 
uitdrijft (vgl. par. Mt 12:28 ‘door de Geest van God’). 

 
Geografisch overzicht 
(Zie ook aantekeningen ETS0101 Inleiding NT – Evangeliën44) 
 
- Afgezien van de vlucht naar Egypte als baby (Mt 2:13-14) en een bezoek aan Tyrus en 

Sidon (Mt 15:21) is de Heer Jezus alleen in Israël geweest. 
 
- Wat deed de Heer Jezus waar? 

- Jordaan (nabij woestijn Judea): hier werd de Heer Jezus gedoopt. 
- Woestijn van Judea: hier werd de Heer Jezus verzocht door de satan (Mt 4:1-11, Mk 

1:13; Lk 4:1-13). 
- Galilea: hier groeide de Heer Jezus op. 
- Samaria: hier had de Heer Jezus de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw (Jh 4) 
- Judea: belangrijkste stad: Jeruzalem (denk aan de lijdensgeschiedenis), vlak bij lag 

Betanië waar de Heer Jezus verbleef als Hij naar Jeruzalem reisde (Mk 11:11-12). 
Daar woonde ook Zijn vriend Lazarus (Jh 11:1). 

                                                
44 In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 40-43) 
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- Noordoostelijk gebied: Hier vond de zelfopenbaring dat Jezus de Zoon van God is 
plaats (Mt 16:13-28) en in Betsaïda verrichtte Jezus verschillende wonderen en 
tekenen (Mt 11:21-22). 

- Decapolis (Grieks ‘tien steden’): de Heer 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: 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). 

 
Chronologisch overzicht 
 
- De evangeliën geven geen uitputtende biografie van het leven van de Heer Jezus. Ook 

beslaan ze niet de hele periode van Zijn openbare dienst. De synoptische evangeliën 
vermelden zelfs maar één Pascha, terwijl uit het Johannesevangelie kan worden afgeleid 
dat er tijdens de openbare dienst van de Heer Jezus minstens drie misschien zelfs vier 
Pascha’s zijn geweest. 

- Op basis van de gegevens van de evangeliën kunnen we de volgende chronologie van 
gebeurtenissen reconstrueren.45 
 
1. Geboortegeschiedenis, kindertijd, stille jaren 

* geslachtsregister * aankondiging * geboorte van Johannes de Doper * geboorte van 
Jezus * de engelen en de herders * de besnijdenis * de wijze mannen * de vlucht naar 
Egypte * kindertijd en bezoek aan Jeruzalem * de stille jaren 

 
2. Voorbereidingstijd 

* de bediening van Johannes * de doop van Jezus * verzoeking in de woestijn 
 
3. Vroege dienst in Galilea 

* bruiloft te Kana 
 
4. Vroege dienst in Judea (eerste pascha) 

* reiniging van de tempel * gesprek met Nicodemus * terugkeer door Samaria * 
gesprek met Samaritaanse vrouw 

 
5. (A) Terugkeer naar Galilea 

* aankomst in Galilea * genezing zoon van de hoveling * gevangenneming van 
Johannes de doper * verhuizing naar Kapernaüm 

 
(B) Eerste rondreis in Galilea 
* de roeping van de eerste discipelen * ‘dag van werk’ * rondreizen en prediken * 
wonderen en redes * de aanwijzing van de twaalf * de Bergrede * genezing knecht 
van de centurion * opwekking zoon van de weduwe te Naïn * vraag van Johannes de 
doper * de zalving van Jezus 

 
 

                                                
45 New Testament Survey , Tenney (p 203-206) i.c.m. Inleiding Telosvertaling (XXXI-XXXIV) 
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(C) Tweede rondreis in Galilea 
* conflict met de farizeeën * bezwaren van familie * gelijkenissen van het Koninkrijk 
van God * wonderen naar Jeruzalem (tweede pascha) 

 
6. Derde rondreis in Galilea 

* verwerping in Nazareth * uitzending van de twaalf * dood van Johannes de doper * 
terugkeer van de twaalf * spijziging van de 5.000 * terugtrekking * Jezus loopt over 
het meer * tweede/derde pascha * redevoering in de synagoge 

 
7. Terugtrekking naar het noorden 

* in Tyrus en Sidon * in Decapolis * spijziging van de 4.000 * redevoering * genezing 
van de blinde man * de zelfopenbaring van Christus/belijdenis van Petrus * 
verheerlijking op de berg * bevrijding van bezetenen * voorzegging van dood en 
opstanding 

 
8. Laatste dienst in Galilea 

* terugkeer in Kapernaüm 
 

9. Late dienst in Judea 
* reis naar Jeruzalem via Samaria * Loofhuttenfeest * de overspelige vrouw * 
twistgesprek met farizeeën * de blindgeboren man * rede over de Goede Herder * 
uitzending van de Zeventig * gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan * Maria en 
Martha * controverse met farizeeën * publiek onderwijs * feest van de tempelwijding 

 
10. (A) Dienst in Perea 

* waarschuwingen * maaltijd met farizeeër * uitdagingen aan de menigte * onderwijs 
aan farizeeën/schriftgeleerden en tollenaars/zondaars * onderwijs aan discipelen 

 
(B) Terug in Judea 
* opwekking van Lazarus * terugtrekking naar Efraïm 

 
11. Laatste reis naar Jeruzalem 

* dienst in Samaria en Galilea * dienst in Perea * onderwijs over scheiding * 
onderwijs over kinderen * de rijke jongeling * voorzegging van Zijn dood * ‘ambitie’ 
Jakobus en Johannes * naderen van Jeruzalem * aankomst in Betanië 

 
12. Lijdensweek 

(a)  zondag:*  zalving in Betanië * intocht in Jeruzalem * Jezus kijkt uit over de stad 
(b) maandag: * vervloeking van de vijgenboom * reiniging van de tempel * 
genezingen in de tempel (c) dinsdag: * de verdorde vijgenboom * controverse met en 
rede tegen de farizeeën en schriftgeleerden * de arme weduwe * bezoek van de 
Grieken * verwerping door het volk * rede over de eindtijd * voorzegging van het 
kruis * zalving door Maria * verraad van Judas (d) donderdag46: * paschamaaltijd * 
afscheidsrede * gesprekken onderweg naar Getsemane, waaronder het gebed van 
Jezus tot de Vader * in Getsemane * gevangenneming * Jezus voor Annas en Kajafas 
* de verloochening door Petrus * Jezus voor het Sanhedrin * dood van Judas (e) 
vrijdag: * Jezus voor Pilatus * Jezus voor Herodes * Jezus voor Pilatus * bespotting 

                                                
46 Van woensdag is er geen verslag. 
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door de soldaten * op weg naar Golgotha * kruisiging en sterven * begrafenis (f) 
zaterdag: * vrouwen bij het graf * de wacht  

 
13. Opstanding 

(a) zondag: * bezoek van de vrouwen * verschijning aan de vrouwen, waaronder 
Maria Magdalena * verslag van de wacht en bedrog van de overpriesters * 
verschijning aan de Emmaüsgangers * verschijning aan Petrus * verschijning aan de 
tien * verschijning aan de elf * verschijning bij het meer van Galilea * gesprek met 
Petrus * de discipelen in Galilea * de elf bij de Olijfberg * de grote opdracht * de 
hemelvaart 

 
6. Betekenis van het kennen van de Heer Jezus 
 
Heer Jezus Christus 
 
Jezus is Heer!47 
- Een belangrijke benaming die het Nieuwe Testament aan Jezus toeschrijft is 

‘Heer’(Grieks Kurios). 
- Rm 10:9 ‘als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat 

God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden’. 
- Vgl. ook de passage waarin de Heer Jezus de farizeeërs bevraagt over Ps 110 waar 

David spreekt over zijn zoon die tevens ‘Heer’ is (Mt 22:41-46 par.). 
- Het mooie van deze titel is dat het zowel spreekt van Zijn God-zijn (Kurios is ook het 

woord voor ‘Here’ in de Griekse vertaling48) als van Zijn positie: ‘daarom heeft God Hem 
ook uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de 
naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die 
onder de aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van 
God de Vader’ (Fp 2:9-11). 

- Dat Jezus Heer is, is reden tot aanbidding en toewijding, maar dat doen wij niet in eigen 
kracht: ‘niemand kan zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest (1Ko 12:3). 

 
- Jezus: u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal zijn volk behouden van hun zonden 

(Mt 1:21). 
- Jezus, Yhesua, YHWH brengt redding. 

 
- Christus, Messias, Gezalfde, de door God aangestelde en gezonden Verlosser-Koning. 
 
Theorie van McDowell 
 
- Josh McDowell is sinds de jaren zeventig een belangrijke christelijke apologeet. 

- Apologetiek houdt zich bezig met het ‘verdedigen’ (Grieks apologia ‘verdediging’) 
van het christelijke geloof door feitelijk en theologisch bewijsmateriaal aan te dragen. 

- McDowell presenteert de volgende mogelijkheden om te reageren op de claim dat Jezus 
God is: liar, lunatic of Lord.49 
- Deze conclusies klinken hard, maar vergelijk het met de beschuldigingen in de 

evangeliën (bijvoorbeeld Jh 8). Als de mensen toen zo op Jezus reageerden, zullen ze 
dat nu ook doen.  

                                                
47 A Theology of the New Testament, Ladd (p 169) 
48 Zie voetnoot Telosvertaling bij Mt 1:20 
49 Evidence that demands a verdict, McDowell (p 104) 
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- Het ‘model’ toont aan dat er geen middenweg is. Vele mensen willen Jezus slechts 
erkennen als een wijs of goed mens, maar die optie is er niet. Als je Hem aanvaardt 
dan aanvaardt je Hem als Heer, als vleesgeworden God. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betekenis van de vleeswording 
- Wentsel noemt tien betekenissen die de vleeswording heeft (enigszins aangepast).50 
 

1. Als Zoon van God was Hij in staat ons te redden van zonde, duivel en dood. 
2. Omdat Hij in alles aan ons gelijk is geworden, met uitzondering van de zonde, kon Hij 

voor onze zonden boeten. Hij, God én mens, is de volmaakte Middelaar tussen God en 
mens (vgl. 1Tm 2:5 ‘de mens Christus Jezus’). 

3. God toont in het kind van Bethlehem dat Hij trouw is aan Zijn beloften. 
4. De Heer Jezus vervult het verbond dat gesloten is met Adam, Noach, Abraham, Mozes 

en David. 
5. In het sturen van de ontledigde Zoon toont de Vader hoe diep Hij zich tot ons 

neerbuigt voor onze verlossing en geeft Hij ons een voorbeeld voor een nederige, 
dienende levenshouding (Fp 2:5-11). 

6. De Onzichtbare maakt Zich zichtbaar in de Heer Jezus (Jh 14:9 ‘wie Mij heeft gezien, 
heeft de Vader gezien’; Hb 1:3 ‘de uitstraling van Zijn heerlijkheid en de afdruk van 
Zijn wezen’). 

7. De Vader bevestigt in de vleeswording de oorspronkelijke goedheid van Zijn 
schepping en wat Hij bedoeld heeft dat de mens naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis 
geschapen is (Gn 1:26). 

8. In de vleeswording komen geloven en weten samen. De Schepper van mens, wind en 
water doorgrondde de mens, stilde de stormen en liep over het water. 

                                                
50 Hij-Is-Er-Bij. Handboek Bijbelse geloofsleer I, Wentsel (p 688) 

claim  
= vals 

Jezus  
is  

God 

Jezus 
is 

Heer 

claim  
= waar 

Jezus 
wist  

dat niet. 

Jij  
verwerpt 

Hem. 

Jezus 
zou  
gek  
zijn. 

Jezus 
wist  
dat. 

Jezus 
zou een 

leugenaar 
zijn. 

Jezus 
was  

misleid. 

Jezus 
misleidde. 

Jij  
aanvaardt 

Hem. 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0106 Persoon & leven van de Heer Jezus 

J.M. Zwart Pagina 19 van 21 februari 2011 (v 1.0)  

9. De vleeswording roept aanbidding en ergernis op (vgl. het verschil tussen de Jh 1 vers 
10-11 en vers 12-14). 

10. De mens Jezus in de hemel is het pand dat Hij Koning van de kosmos is (Dn 7) en de 
waarborg dat gelovigen naar de hemel gaan (o.a. Ef 2:6 ‘…ons…mee doen zitten in 
de hemelse gewesten in Christus Jezus’) en met Hem zullen regeren (Op 22:3-5). 
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Bijlage 1: Buiten-Bijbelse bronnen over Jezus 
 
I. Niet-Joodse bronnen 

 

 
Niet-Joodse bron 1 – Tacitus (ca. 56-117), Annales XV.44 
 

 
Niet-Joodse bron 2 – Suetonius (ca. 69-140),  Leven van Claudius XXV.4 
 

 
Niet-Joodse bron 3 – Suetonius (ca. 69-140), Leven van Nero XVI.2 
 

 
Niet-Joodse bron 4 – Plinius Secundus (ca. 62-113), Brieven X.96 
 

 
Niet-Joodse bron 5 – Lucianus van Samosata (ca. 120-180), Het heengaan van Peregrinus 11.13 
 

 
Niet-Joodse bron 6 - Mara Bar-Serapion aan Serapion 
 
II. Joodse bronnen 
 

 
Joodse bron  1 – Flavius Josephus (ca. 37-100), Antiquities 18.3.3 
 

 
Joodse bron  2 – Talmud,  Sanhedrin 43a 
 
 

Op de vooravond van het Pascha hingen zij Yeshu op en de voorloper ging hem veertig dagen voor zeggende: “[Yeshu] zal worden 
gestenigd, omdat hij tovernarij heeft bedreven, heeft opgelicht en zijn volk op een dwaalspoor heeft geleid. Laat iedereen die iets voor 
zijn verdediging aan te dragen heeft, komen en voor hem pleiten”. Maar zij vonden niets in zijn verdediging en hingen hem op de 
vooravond van Pascha op.(…) Yeshu had vijf discipelen: Mattai, Maqai, Metser, Buni en Todah 

Wat gaf het de Atheners dat ze Socrates doodden? Hongersnood en ziekte kwamen over hen als een oordeel over hun slechte 
daden. Wat hadden de mensen van Samos eraan dat ze Pythagoras verbrandden? In een ogenblik werd hun land met zand bedekt. 
Wat hadden de Joden eraan dat ze hun wijze Koning ter dood brachten? Heel kort daarna is hun koninkrijk vernietigd. God heeft 
deze drie wijze mensen op rechtvaardige wijze gewroken: de Atheners kwamen om door de honger; de bewoners van Samos 
werden door de zee verzwolgen; de Joden, beroofd en uit hun land verdreven, zijn overal verspreid. Maar Socrates stierf niet 
definitief; hij leeft voort in de leer van Plato. Pythagoras is niet voorgoed dood; hij leeft voort in het standbeeld van Hera. Ook de 
wijze Koning is niet voorgoed dood; Hij leefde voort in de leer die Hij gegeven had. 
 

Toen strafte men de christenen, een groep mensen die zich hadden overgegeven aan een nieuw en boosaardig bijgeloof.  

Daar de Joden voortdurend onrust veroorzaakten op aansporing van Christus [Chrestos], verdreef hij hen uit Rome. 

Daarom heeft hij, om dat gerucht de kop in te drukken, de schuld op anderen gegooid en hen met de meest geraffineerde wreedheid 
gestraft, namelijk een groep mensen, die om hun slechtheid verfoeid werden en die de massa christenen noemde. Christus, wiens 
naam zij droegen, was terechtgesteld op bevel van de procurator Pontius Pilatus toen Tiberius keizer was; en deze verderfelijke 
sekte was voor korte tijd bedwongen, maar leefde al gauw weer op, niet alleen in Juda, waar deze pest vandaan kwam, maar ook 
hier in Rome, waar alle verschrikkelijke en schandelijke dingen van de hele wereld bij elkaar komen en een woonplaats vinden. 

(…) waren zij gewoon op een bepaalde vastgestelde dag bijeen te komen voordat het licht was, en dan zongen ze een loflied tot 
Christus als God, en verbonden zich met een plechtige eed geen enkele slechte daad te doen, maar zich te onthouden van alle 
bedrog, diefstal en overspel, nooit hun woord te breken, of zich aan een belofte te onttrekken wanneer hun gevraagd werd die na te 
komen; daarna was het hun gewoonte uiteen te gaan en dan weer bij elkaar te komen om voedsel te nuttigen, maar voedsel van een 
onschuldig soort. 
 

(…) de gekruisigde sofist [wiens volgelingen leefden] onder zijn wetten [omdat] hij een nieuwe cultus aan de wereld had 
geïntroduceerd (…) 

In die tijd verscheen daar Jezus, een wijze man. Hij deed namelijk verbazingwekkende dingen en was een leraar van mensen die de 
waarheid met vreugde aannamen. Hij verwierf aanhangers uit zowel de Joden als uit de mensen van Griekse komaf. En toen Pilatus, 
wegens de aanklacht gedaan door de leiders uit ons midden, hem tot het kruis veroordeelde, bleven zij, die al eerder van hem hielden, 
van hem houden. En tot op deze dag is de stam van christenen (die naar hem vernoemd zijn) nog niet uitgestorven. 
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Bijlage 2: Vergelijking handschriften NT en handschriften andere klassieke werken51 
 
  Klassiek geschriften Aantal 

hand-
schriften 

Opmerkingen over 
handschriften 

Datering 
handschriften 

Datum van 
ontstaan 

Periode tussen 
origineel en 
handschrift  
(in jaren) 

1 Nieuw-Testamentische 
geschriften 

5.000   350 nC 60-100 nC 150 

2 Romeinse Geschiedenis - 
Livius (142 boeken) 

20 van 35 boeken 3e eeuw  
(1 handschrift) en 
jonger 

59 vC - 17 nC 280 

3 Historiae - Tacitus  
(14 boeken) 

2 van 4 en een half boek 9e eeuw  
en 11e eeuw 

100 nC 700 

4 Annales - Tacitus  
(16 boeken)  

2 van 10 boeken volledig en van 
2 boeken gedeeltelijk 

9e eeuw  
en 11e eeuw 

100 nC 700 

5 Dialogus de Oratoribus, 
Agricola, Germania – 
Tacitus 

1   10e eeuw 100 nC 800 

6 De Bello Gallico – Ceasar 10   850 nC 58-60 vC 910 
7 Historia – Herodotus 8 plus enkele papyrusfragmenten 

van rond de jaartelling 
900 nC  488-428 vC 1270 

8 Historia – Thucydides  8 plus enkele papyrusfragmenten 
van rond de jaartelling 

900 nC  460-400 vC 1300 
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51 Op basis van: De betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament, Bruce (p 15-16) 


