
Antwoorden Bijbelquiz 

 

Antwoord Vraag 1 

In welke plaats werd Jezus geboren en hoe zag zijn geboorteplek eruit.  ?? 

 

Antwoord. 

 

Volgens Lucas 2 wordt Jezus in Bethlehem geboren waar zijn ouders naar toe moesten vanwege een 

volkstelling.  

Volgens Mattheus eveneens in Bethlehem, maar daar woonden ze blijkbaar al. Niets over een 

volkstelling. Ze verhuisden later naar Nazareth (na de kindermoord en vlucht naar Egypte, waar Lucas 

weer niets over schrijft) 

Marcus (het oudste evangelie) en Johannes (het jongste evangelie) zeggen niets over zijn 

geboorteplaats, wel dat hij van Nazareth kwam.  

Het plaatsen van Jezus zijn geboorte in Bethlehem komt waarschijnlijk voort uit de behoefte hem uit 

de stam van David te laten komen. Waarmee een profetie in vervulling ging/gaat. 

De volkstelling is zeer, zeer onwaarschijnlijk. Terug naar de geboorteplaats van je voorouders van 

duizend jaar geleden???? (Stel dat de EU daar ineens bij ons om gaat vragen.)  Het hele (Romeinse) 

Rijk dat daaraan deelneemt en dat dan nergens elders wordt vermeld????. 

Het tijdstip: Koning Herodus zijn bestuur (Mattheus) dat van Publius Quirinius (Lucas) vielen niet 

samen. 

Historici (er is natuurlijk nergens hard bewijs) vinden het waarschijnlijker dat Jezus gewoon in 

Nazareth geboren is. Een dorp van ca. 400 inwoners.  

Sommige archeologen wijzen er op dat Bethlehem wellicht in 4 voor Christus niet bewoond werd, 

maar dat wordt dus betwist. Waarschijnlijk had het eveneens een inwoneraantal van rond de 400 en 

zeker niet meer dan 1000. Dat betekent voor de kindermoord waarschijnlijk niet meer dan 7 tot 14  

kinderen tot de leeftijd van 2 jaar.  

Hij wordt steeds Jezus van Nazareth genoemd. Paulus, wiens brieven ouder zijn dan de Evangeliën, 

zegt niets over een miraculeuze geboorte of Bethlehem.  

Jezus wordt steeds de Nazarener of Galileeër genoemd. 

Waarschijnlijkste geboorteplaats dus Nazareth. 

(Waarom deze verschillen?  Elk Evangelie heeft een andere boodschap voor de wereld) 

Traditioneel wordt vanwege de kribbe de geboorte in een stal geplaatst. Omdat er geen plaats was in 

de herberg. (Lucas 2) 

Evangelie van Lucas werd geschreven in het Koiné Grieks. Griekse woord Kataluma wordt vaak 

vertaald als herberg. Maar kan ook gastenkamer betekenen. 



Dus is de stal wellicht gewoon de benedenverdieping van een huis (van familie ??) waar de dieren 

werden gehouden. De familie/ het gezin woonde traditioneel op de eerste verdieping. Vergelijk het 

verhaal van Jeptah in Richteren  11 en 12 in het Oude Testament. Hij verwachtte bij thuiskomst als 

eerste een dier te zien, maar tot zijn -en haar ongeluk- begroette hem zijn dochter als eerste 

waardoor hij háár moest offeren…… 

 

Stal of grot ???? 

Het beeld dat Jezus in een grot geboren is veel voorkomend in Europa vanaf de 6e eeuw. Justinus de 

Martelaar beweerde in de tweede eeuw al dat Jezus in een grot geboren was. Dat beeld komt uit het 

(kindertijd) Evangelie van Jacobus (ca 150 na Christus, apocrief dus niet in de Bijbel). Tegenwoordig 

vindt men in Bethlehem de geboortekerk met daarin de grot waar Jezus geboren zou zijn. 
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