
Het Nieuwe Testament
Inleiding



De meest invloedrijke persoon in onze 
westerse Geschiedenis

• Jezus van Nazareth



• Exodus 20:4

• Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van 
hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde 
is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.”



Ichtus; eerste afbeeldingen van Jezus



• Jezus in de Catacomben van Rome. 
3e-eeuws fresco 

• In the Catacomb of Callixtus of 
Christ as the Good Shepherd.



Afbeeldingen verbod

• 304  Synode van Elvira

• “Er is besloten dat er geen voorstellingen in de kerk mogen zijn, en 
dat datgene wat wordt aanbeden of verheerlijkt niet op de muren 
mag worden geschilderd”





Christus Pantocrator in een Romeinse Mozaïek in de kerk van  Santa Pudenziana, Rome, c. 410 AD



Afbeeldingen van Christus

• Vaak deels aangepast aan tijd en etniciteit







Historische Reconstructie van hoe Jezus er uit had kunnen zien op basis 
van regionale bevolkingstype



Welke Boodschap vertelt Jezus ons

• Was hij

✓Socialistisch

✓Seksistisch

✓Feministisch

✓Conservatief

✓Pacifist

✓Revolutionair

✓Verdediger van het kapitalisme

✓Anti- kapitalist



Pacifist   ??

• Matheus 10: 34-

• 34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik 
ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

• 35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn 
vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar 
schoonmoeder.

• 36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.





'Jezus heeft nooit bestaan'

• Interview

• Predikant Edward van der Kaaij
denkt dat Jezus nooit heeft 
bestaan. Die opvatting leidt tot 
ophef in de Protestantse Kerk. 'Je 
doet toch ook niet alsof 
Roodkapje een historisch verhaal 
is.’

• Trouw 
• Rianne Oosterom en Gerrit-Jan

KleinJan– 14:33, 3 februari 2015



Predikant Edward van der Kaaij

• Behoort/de tot de Amsterdamse theologische school

• Bekendste vertegenwoordiger van deze school: Nico van der Linden

• Vooral een “verhalende traditie”

• Uitgangspunt van deze richting: De verhalen in het nieuwe testament 
hoeven niet echt gebeurd te zijn om waar te zijn



• Ontkenning van het bestaan van Jezus wordt wel het aanhangen van 
de Jezusmythe gezien

• Het verhaal van Jezus zou “geconstrueerd” zijn in een tijd waarin 
zaken als wedergeboorte van goden (Isis/Osiris), het Joodse geloof 
etc. werden samengevoegd in de mythe van Jezus . 



In basis zijn er drie stromingen over het 
Nieuwe Testament / De Bijbel
• Aanhangers van elk van deze  stromingen zijn nog steeds in onze 

wereld te vinden



In basis zijn er drie stromingen

❑De Bijbel vertelt van een bovennatuurlijke geschiedenis en is geheel 
waar

❑De wonderen zijn echt gebeurd

• Dit is het standpunt vooral van voor de Verlichting in de 18e eeuw

• In Orthodoxe kringen wordt deze visie vooral aangehangen



In basis zijn er drie stromingen

❑De Bijbel vertelt van een bovennatuurlijke geschiedenis en is geheel 
waar

• Dit is het standpunt vooral van voor de Verlichting in de 18e eeuw

❑De Bijbel verhaalt van “natuurlijke” geschiedenissen d.w.z. de 
wonderen kunnen verklaard worden

• Dit standpunt komen we tegen vanaf de Verlichting

• Men gaat op zoek naar rationele verklaringen voor hetgeen
beschreven staat



In basis zijn er drie stromingen

❑De Bijbel vertelt van een bovennatuurlijke geschiedenis en is geheel 
waar

• Dit is het standpunt vooral van voor de Verlichting in de 18e eeuw

❑De Bijbel verhaalt van “natuurlijke” geschiedenissen d.w.z. de 
wonderen kunnen verklaard worden

• Dit standpunt komen we tegen vanaf de Verlichting

❑Sinds 1835 wordt het idee aangehangen van de Jezus “mythe”. Let 
op: dit is niet het ontkennen van het bestaan van Jezus



In basis zijn er drie stromingen

▪ De Bijbel vertelt van een bovennatuurlijke geschiedenis en is geheel waar
• Dit is het standpunt vooral van voor de Verlichting in de 18e eeuw

▪ De Bijbel verhaalt van “natuurlijke” geschiedenissen d.w.z. de wonderen 
kunnen verklaard worden

• Dit standpunt komen we tegen vanaf de Verlichting

▪ Sinds 1835 wordt het idee aangehangen van de Jezus “mythe”
▪ In dit geval betekent een mythe dat het ons een waarheid wil vertellen (Zie 

Amsterdamse School). Het verhaalde is niet echt gebeurd maar wil ons wel 
iets vertellen.



Begint vooral met

• Das Leben Jesu kritisch bearbeitet 
(Tübingen: 1835-1836)

• 2 delen.  1500 pagina‘s

• Engelse vertaling van George Elliot



David Friedrich Strauss

• Geboren Ludwigsburg op, 27 januari 1808

• Gestorven te Ludwigsburg op 8 februari 1874

• Hij was een protestants theoloog, filosoof en 
schrijver

• Volgeling van Hegel en Schleiermacher

• In Nederland werd Strauss nagevolgd door 
Johannes van Vloten en Conrad Busken Huet. 



Vergelijk

• Mattheus 14: 13-21 Marcus 6: 30 – 44  Lucas 9: 10-17 en Johannes 6: 1-13:  
de wonderbaarlijke voeding van de menigte (met broden en vissen)

• Mattheus 14: 24- 33   Jezus loopt over het water

1. Jezus loopt echt over het water

2. Men denkt dat Jezus over het water liep maar de vissersboot had 
nauwelijks de kust verlaten in de storm.

3. Het Verhaal is symbolisch: Geloof doet wonderen of de vissersboot is de 
kerk en Petrus de Paus. “Dankzij het geloof “kun je over water lopen”



Voorbeeld van een moderne “mythe”

• Het verhaal van George Washington en de Kersenboom

• Pa Washington trof een beschadigd boompje aan en omdat 
zoonlief met zijn nieuwe bijltje de buurt onveilig maakte, 
was de verdenking snel gevallen. Dreigend vroeg senior of 
hij misschien wist wie verantwoordelijk was. George dacht 
na over deze vraag, keek zijn vader recht in de ogen en 
sprak de volgende woorden: ‘Ik kan geen leugen vertellen’, 
antwoordde junior. ‘U weet dat ik geen leugen kan vertellen. 
Ja, Papa, ik heb het gedaan.’  (I can not tell a Lie)

• Verzonnen verhaal door de eerste biograaf van Washington.

o Het gaat over de waarden van George Washington en de VS



Albert Schweitzer

• Geb 14 Januar1 1875–

• Gest 4 September 1965

• Frans-Duitse arts, lutherse theoloog, 
filosoof en musicus. 

• 1906 Geschichte der Leben-Jesu-
Forschung

• Moderne visie op Jezus

• “Jezus was een apocalyptische profeet”



Let Op

• Er is een duidelijk verschil van de theologische boodschap van het Nieuwe 
Testament…..

• Wat betekent Jezus en zijn boodschap voor mij, Wat is zijn les voor de wereld. 
Wat betekent zijn kruisdood

• En de vraag naar een historisch bewijsbare waarheid.

• Een historicus kan niet zeggen of Jezus de Zoon van God was en tegelijk deel van 
God. Ook niet of God aan de kant van de Geallieerden stond tijdens WOII.

• Een historicus kan niet zeggen of Jezus uit de dood is opgestaan. Een historicus 
kan wel zeggen dat er mensen waren die zeiden dat Jezus uit de dood was 
opgestaan. En dat er mensen waren die hem, zo vertelden zij, na zijn kruisdood 
levend gezien hebben.



Het Nieuwe Testament
analyse



De Bijbel

• De Bijbel is het aller beste verkochte boek ooit. Er wordt geschat dat 
er meer dan 5 miljard bijbels zijn gedrukt.

• De hele bijbel is vertaald in 349 talen, en delen van de bijbel zijn in 
meer dan 2.123 talen vertaald. (bron:  Al Records) 

• Ook getallen van 3,5 en 2,5 miljard worden door andere bronnen 
genoemd. 

• 2014 (recordjaar) werden er wereldwijd 34 miljoen Bijbels verkocht



Ter vergelijking

• Rode Boekje van Mao: meer dan 800 miljoen exemplaren

• Koran:  ongeveer 800 miljoen exemplaren

• A Tale of Two Cities :  200 miljoen exemplaren (Charles 
Dickens, 1859)

• Scouting for boys, a handbook for instruction in good 
citizenship: 150 miljoen exemplaren

• Book of Mormon (1830) 140 miljoen exemplaren.



Nieuwe Testament

• Oude Testament heeft ca 1100 pagina’s

• Nieuwe Testament heeft ca 440 pagina’s



Bijbel

• Oude Testament  (Protestants)

• Joden: Tenach (Hebreeuws, Eerste Testament, Oude Testament)

• Septuagint: Oude Testament in het Grieks

• Rooms Katholieken: In het OT ook boeken uit het Grieks

• Nieuwe Testament: volgens het Christendom de inlossing van de 
belofte van het Oude Testament



Bijbel

• Canonieke Boeken  (Canon = regel): opgenomen in de Bijbel

• Apocriefe Boeken: niet opgenomen in de Bijbel

• Deuteroncanonieke boeken: Wel in de Katholieke Bijbel maar niet in de 
Protestantse  

❑ Voorbeeld 1 en 2 Makkabeeën zijn deuterocanonieke boeken

❑ 3 en 4 Makkabeeën zijn apocrief d.w.z. komen wel voor in de Septuagint 
(Joods/Grieks) maar niet in de Westerse Bijbel

❑ Wel weer in sommige Oosters-Orthodoxe Bijbels



Rafael: Vaticaan. Fresco op basis van Makkabeeën





• Er zijn “toevoegingen op Ester” (uit ca 100 v. Chr. ??) die 
deuterocanoniek zijn



Nieuwe Testament

• 27 boeken of geschriften 
• (3x3x3)  ???

• Aantal is vastgelegd door 
• Athanasius van Alexandrië , (Alexandrië, ongeveer 295 

– Alexandrië, 2 mei 373) patriarch van Alexandrië, 
kerkvader en secretaris van het

• 325 Concilie van Nicea
• Deze canon kreeg een officieel karakter in de Paasbrief 

van de Alexandrijnse bisschop Athanasius in 367, 
waarin deze de 27 boeken van het Nieuwe Testament 
als gezaghebbend voor de christelijke kerk aanmerkte.



Uitzondering

• Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo Kerk heeft 28 boeken. 

• Zij hebben ook 

• Handelingen van Paulus



Nieuwe Testament

• Vaak ingedeeld in 4 categorieën

• De Evangeliën: 

• Mattheus 

• Marcus

• Lucas 

• en Johannes



Nieuwe Testament

• Vaak ingedeeld in 4 categorieën

• De Evangeliën: Mattheus, Marcus, 
Lucas en Johannes

• De Handelingen de Apostelen

• (circa 80-90 n. Chr.)



Nieuwe Testament

• Vaak ingedeeld in 4 categorieën

• De Evangeliën: Mattheus, Marcus, 
Lucas en Johannes

• De Handelingen de Apostelen

• Brieven



Nieuwe Testament

• Brieven op naam van Paulus  (10)
• Brief van Paulus aan de Romeinen (56 n.Chr.);

• Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (55 n.Chr.);

• Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs (56 n.Chr.; mogelijk een compilatie van meerdere 
brieven 55-57 n.Chr.);

• Brief van Paulus aan de Galaten (48, 50 of 55/56 n.Chr.);

• Brief van Paulus aan de Efeziërs (53/54 n.Chr.; indien pseudepigrafisch 80-90 n.Chr.);

• Brief van Paulus aan de Filippenzen (53/54, 55 of 60 n.Chr.);

• Brief van Paulus aan de Kolossenzen (53/54 n.Chr.; indien pseudepigrafisch circa 70 n.Chr.);

• Eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen (50 n.Chr.);

• Tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen (50 n.Chr.; indien pseudepigrafisch eind    
eerste eeuw);

• Brief van Paulus aan Filemon (53/54, 55 of 60 n.Chr.).



• Pastorale brieven van Paulus (3)

• (circa 100 n. Chr. Dus niet van hem): 

• Eerste brief van Paulus aan Timotheüs

• Tweede brief van Paulus aan Timotheüs

• Brief van Paulus aan Titus.





• Brief aan de Hebreeën (vaak 
kortweg Hebreeën genoemd)

• (circa 80-100 n. Chr.)

• In de vroege periode van het 
christendom aan Paulus 
toegeschreven 

Papyrus 13 (ca. 225–250) bevat veel fragmenten van Hebreeën. 
Het werd gevonden in Oxyrhynchus.



• Brief aan de Hebreeën 

• In de derde eeuw schreef Origenes
al over deze brief: "Mannen uit 
vroege tijden hebben de brief al 
overgeleverd als van Paulus, maar 
wie de brief schreef, weet alleen 
God."

Papyrus 13 (ca. 225–250) bevat veel fragmenten van Hebreeën. 
Het werd gevonden in Oxyrhynchus.

Origenes (Grieks: Ὠριγένης Ōrigénēs) (ca. 185 -
253/254) was een van de belangrijkste 
verdedigers van het christendom in de derde 
eeuw. Ook was hij Bijbelwetenschapper. 



• Katholieke of Algemene brieven  (7)

• Brief van Jakobus (circa 55 n.Chr.; indien pseudepigrafisch eind eerste 
eeuw);

• Eerste brief van Petrus (circa 65 n.Chr.; indien pseudepigrafisch circa 90 
n.Chr.);

• Tweede brief van Petrus (circa 90-110 n.Chr.);

• Eerste brief van Johannes (circa 80, 95 of 105 n.Chr.);

• Tweede brief van Johannes (circa 80, 95 of 105 n.Chr.);

• Derde brief van Johannes (circa 80, 95 of 105 n.Chr.);

• Brief van Judas (circa 65 n. Chr.; indien pseudepigrafisch 80-100 n.Chr.).



Status Categorisering[ Brief 

Onbetwist
Authentieke 
Paulijnse of 
Paulinische brieven 

•Eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen
•Brief van Paulus aan de Galaten
•Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
•Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
•Brief van Paulus aan de Filippenzen
•Brief van Paulus aan Filemon
•Brief van Paulus aan de Romeinen

Betwist

Deutero-Paulijnse
brieven;
misschien authentiek 

•Brief van Paulus aan de Efeziërs
•Brief van Paulus aan de Colossenzen
•Tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen

Pastorale brieven;
waarschijnlijk niet 
authentiek 

•Eerste brief van Paulus aan Timotheüs
•Tweede brief van Paulus aan Timotheüs
•Brief van Paulus aan Titus

Anonieme preek;
niet authentiek 

•Brief aan de Hebreeën

https://nl.wikipedia.org/wiki/Auteurschap_van_de_brieven_van_Paulus#cite_note-LC16-4


Nieuwe Testament

• Vaak ingedeeld in 4 categorieën

• De Evangeliën: Mattheus, Marcus, Lucas en 
Johannes

• De Handelingen de Apostelen

• Brieven

• Openbaring: De Openbaring van Johannes 



Nieuwe Testament

• Openbaring: De Openbaring van Johannes

• Eschatologisch

• Apocalyptisch



Vergelijk

• Bijbelboek Daniël (laatste deel) in het Oude Testament

• Is ook eschatologisch


