
Heilige Drie-eenheid
Johannes 5 : 7-8

(Komt in Griekse teksten niet voor)



Het Leven van Jezus
Mede in de context van zijn tijd

Historische criteria 



• Het Bijbelse verhaal van het leven van Jezus en het ontstaan van de 
Christelijke kerk staan niet los van hun tijd



Klassieke Oudheid

• Een totaal andere wereld van religies

• Religieuze organisatie en hiërarchie  (Paus, concilie, kerkenraad)

• Doctrines  (Heilige Drie-eenheid, maagdelijkheid van Maria)

• Ethische richtlijnen en uitgangspunten

• Geloof in een leven na de dood

• Heilig Geschrift  (Bijbel, Koran)

• Scheiding van Kerk en Staat

• Exclusiviteit van geloof 

• Polytheïsme



Een kort relaas van een bijzonder leven 

• Hij leefde rond 2000 jaar geleden 
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Een kort relaas van een leven 

• Hij leefde rond 2000 jaar geleden 

• Al voor zijn geboorte wist zijn moeder dat hij niet een normaal kind zou 
zijn. Een engelachtige bezoeker vertelde haar dat haar zoon goddelijk was

• Zijn wonderbaarlijke geboorte ging gepaard met hemelse tekenen en als 
vroegrijp kind had hij grote religieuze kennis

• Als volwassene verliet hij zijn huis om een rondtrekkend, predikend 
bestaan te gaan leiden.  

• Hij onderrichtte de mensen zijn goede boodschap en vertelde hen dat zij 
dienden te leven voor de geestelijke en niet de materiële zaken in deze 
wereld
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Een kort relaas van een leven 

• Hij verzamelde discipelen om zich heen die geloofden dat zijn 
prediking goddelijk geïnspireerd was

• En dat hij zelf ook goddelijk was 

• Hij verrichtte wonderen die hen in hun geloof bevestigden zoals het 
genezen van zieken, het uitdrijven van demonen en het weer tot 
leven wekken van doden.
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Een kort relaas van een leven 

• Hij wekte de toorn van veel machthebbers, die hem met aanklachten 
voor de Romeinse autoriteiten brachten

• Nadat hij het aardse bestaan verlaten had beweerden zijn volgelingen 
dat dat zij hem levend gezien hadden en dat hij opgestegen was naar 
hemelse sferen 

• Zij schreven boeken over zijn leven en een aantal van deze geschriften 
bestaan nu nog………



Een kort relaas van een leven 

• Zijn naam is …… 



Apollonius van Tyana

• Geboren Ca. 3 na Christus in Anatolië 

• Gestorven (??)  ca 97 na Christus

• Neo-pythagorische filosoof

• Zijn aanhangers gingen later op de vuist 
met “christenen”



Goddelijke Geboorte

• De geboorte van een (half) god was in de oudheid een normale zaak.

• Er was een stroming die geloofde dat Maria van een tweeling beviel

• Van Jezus (Goddelijk) en zijn tweelingbroer Thomas Didymus (van 
Jozef)

• Vgl. Geboorte van Hercules



• Herakles was een zoon van de oppergod Zeus en Alkmene, een 
prinses die getrouwd was met Amphitryon. Zeus verleidde haar 
tijdens de afwezigheid van haar echtgenoot door zich als Amphitryon
te vermommen, waarna zij een tweeling kreeg:

• Herakles, de zoon van Zeus;

• Iphikles, de zoon van Amphitryon.









Halfgoden

• Perseus

• Theseus

• Hercules

• Etc.



Door de Goden geadopteerde zonen



• Let Op; een geadopteerde zoon in het Romeinse Rijk was belangrijker 
dan een natuurlijke zoon.



Joods Christelijke traditie
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Joods Christelijke traditie

• Mensen die 
Engelen 
worden  ???

• Henoch

• Elia



Joods Christelijke traditie

• David als geadopteerde 
zoon

• De Gezalfde

• De Messias



Zoon van God ???

• Koningen van Israël hadden een soortgelijke functie (2 Samuel 7:14  
Psalm 2: 7-9)

• Het hele Joodse volk (Hosea 11:1)

• De dienaren van God (engelen ?!?) Job 1:6, 2:1)



• Jezus is een autoritaire figuur; wanneer hij spreekt gehoorzamen 
mensen

• Zie bijvoorbeeld Marcus 1:22

• Wie heeft in de gaten dat Jezus geen gewone sterveling is ?? Zie 
Marcus 1: 24

• Zijn macht: Marcus 1: 27      Marcus 1: 29- 31  etc.



Jezus

• ????????????



Jezus van Nazaret

• Aramees  ישועJesjoea of Jesjoe`, Grieks Ἰησοῦς; Nazaret (?)

• Geboren 4 (of 5) voor Christus

• Gestorven  ca. 30 na Christus



Hoe betrouwbaar zijn onze geschreven 
bronnen
• Zoals we hebben gezien zijn er naast de canonieke geschriften een 

groot aantal niet “erkende” apocriefe geschriften.

• Maar hoe betrouwbaar is de inhoud van deze geschriften.



• Het Evangelie van Maria 
Magdalena 

• is een gnostisch geschrift, dat in een 
Koptische vertaling onderdeel was van 
de vondst van de Berlijnse Codex 
omstreeks 1896. 

• De codex bevatte daarnaast een versie 
van het Apocryphon van Johannes, de 
Wijsheid van Jezus Christus en de 
proloog van de Handelingen van Petrus. 
De feitelijke titel in het geschrift is het 
Evangelie van Maria. Het is echter 
volstrekt duidelijk dat de Maria in dit 
evangelie Maria Magdalena moet zijn. 



Verloren gegane werken

• Het Evangelie van Matthias (waarschijnlijk niet te verwarren met het 
Evangelie volgens Matteüs)

• Het Evangelie van de vier Hemelse Rijken
• Het Evangelie van de Perfectie
• Het Evangelie van Eva
• Het Evangelie van de Twaalf
• Memoria Apostolorum
• Het Evangelie van de Zeventig
• De Grafplaat van de Apostelen
• Het Boek van de slangenbezweringen
• De Lotsbestemming van de Apostelen



De Evangeliën

• Evangelie betekent Blijde Boodschap

• De Evangeliën lijken biografieën van Jezus maar zijn dat niet

• De Evangeliën zijn geschreven door anonieme auteurs

• Het zijn geen ooggetuigenverslagen

• Voorbeeld: Anders had het wel geheten: Het leven van Jezus door 
Marcus



Voor de Orthodoxe kerk

• Proto orthodox      Christenen in de 1e en 2 eeuw na Christus.



Evangeliën

• Nergens staat: Toen zag ik….

• Of  

• Toen sprak jezus tot mij /ons



De Evangeliën

• Zijn geschreven door anoniem auteurs

• Ieder heeft zijn eigen invalshoek, agenda

• Er is een duidelijke ontwikkeling te zien in de Evangeliën wanneer ze 
in Chronologische volgorde worden geplaats.



Kritische vraag

• Hoe weten bijvoorbeeld wij dat het proces van Jezus voor Pilatus etc. 
verliep zoals vermeld wordt in de Bijbel

• Wie was ooggetuige  ???

• Wie schreef het op ??

• In het Evangelie van Johannes is Jezus alleen met Pontius Pilatus.

• Hoe weten wij dan wat hij tegen hem gezegd heeft ???



Taal

• De gangbare veronderstelling is dat Jezus Aramees sprak

• Dit wordt bevestigd door Aramese citaten van Jezus in de Griekse 
manuscripten (bijvoorbeeld Talita koem: 'Meisje ik zeg je, sta op!'; 
Marcus 5:41)

• Niets wijst er op dat Jezus een hoge opleiding gehad heeft. De meeste 
mensen uit zijn tijd konden niet lezen of schrijven.



Problemen

• Jezus sprak Aramees

• De bronnen van het Nieuwe Testament zijn geschreven in het Grieks

• Van geen enkel geschrift van het nieuwe testament is een origineel 
eerste exemplaar overgebleven.



Klassieke Oudheid

• 85 - 90 % van de bevolking in het Romeinse Rijk 
was analfabeet. (Prof William Harris spreekt 
over 10 % in het beste geval. 1989)

• (in het Oude Egypte zelfs minder dan 1%)

• De discipelen van Jezus waren eenvoudige 
vissers, boeren etc. die Aramees spraken

• Teksten o.a. de Brieven van Paulus waren 
bedoeld om hardop voorgelezen te worden.



De vier Evangelisten

• De vier Evangelisten vertellen elk een ander verhaal met deels 
overeenkomsten

• Samenvoegen van de evangeliën tot één verhaal is een nieuw 
evangelie schrijven



Let Op

• De Evangeliën samenvoegen tot een verhaal betekent eigenlijk een 
nieuw evangelie schrijven.

• Bij samenvoeging loop je tegen zaken op waarbij de evangeliën elkaar 
tegenspreken.

• Bijvoorbeeld: Wanneer werd Jezus gekruisigd ?????



Vergelijk: wanneer werd Jezus gekruisigd

• Marcus 14:12   14: 17 -25

• Jezus nuttigt de paasmaaltijd met zijn discipelen

• Jezus wordt gekruisigd op de ochtend na het prepareren en eten van 
de Paasmaaltijd

• Johannes 18: 28 - 19:16



Methoden om de “historische Jezus” te 
vinden……
• Des te dichter de bron zit bij de gebeurtenis (in tijd en plaats), des te 

waarschijnlijker dat het klopt



Methode

• Des te dichter bij de gebeurtenis (in tijd en plaats), des te 
waarschijnlijker dat het klopt

• Van geen enkel geschrift van het Nieuwe Testament hebben wij nog 
het originele document



Bedenk

• Allereerst worden de verhalen mondeling doorverteld (Orale traditie)

• De Orale traditie steekt niet in op het exact elke keer hetzelfde verhaal vertellen. 
Die veranderen in de loop van de tijd. Bijvoorbeeld naar gelang van de situatie, 
personen of missie.

• De insteek/obsessie van het exact weergeven van iets stamt uit de tijd van het 
schrift.

• Want nu kun je controleren of het (nog) klopt

• Welllicht is het Christendom een van de stimulatoren geweest voor de 
ontwikkeling van het boek i.p.v. de boekrol. Vanuit de behoefte om iets te kunnen 
vergelijken en/of na te zoeken.



• Koiné Grieks wordt geschreven zonder spaties

• Er werd geschreven om hardop voorgelezen te worden



Bij het kopiëren worden fouten gemaakt

• Allereerst bij het vertalen

• Aramees  naar Grieks  naar Latijn  

• En bij het letterlijk overschrijven van documenten (voor de tijd van de 
Boekdrukkunst



Tekstvarianten

• 1705 Theoloog John Mill onderzocht ongeveer honderd Griekse 
manuscripten  en vond 30.000 varianten/afwijkingen



Tekstvarianten

• 1705 Theoloog John Mill (1645 – 1707) onderzocht 
ongeveer honderd Griekse manuscripten  en vond 30.000 
varianten/afwijkingen

• 1897  150.00 – 200.000 varianten

• Bart D. Ehrman spreekt tegenwoordig over 200.000 tot 
400.000 afwijkingen in een aantal miljoenen pagina’s 

• Meest recente schatting is 500.000 varianten.

• Let Op: het gaat hier niet om spelfouten !!!!!!!

• Er zitten meer fouten in de documenten dan er woorden in 
het Nieuwe Testament staan



Bronnen die ons historisch iets vertellen over 
Jezus
• Brieven van Paulus    ca. 54 na Christus

• Evangelie van Marcus  ca. 65 – 70 na Christus

• Evangeliën van Lucas en Mattheus 75 – 90 na Christus  (Zij gebruikten 
hoogstwaarschijnlijk Marcus als bron of dezelfde bron die Marcus 
gebuikte)   



Fouten, toevoegingen  ????

• Johannes 8: 1 – 30

• Jezus vergeeft de overspelige vrouw



Synoptische Evangeliën

• Marcus

• Mattheus 

• Lucas



Synoptische Evangeliën

• Kunnen in kolommen naast elkaar worden gelezen

• Bevatten vrijwel dezelfde tekst



• Sommige verhalen die in alle drie de evangeliën voorkomen zijn 
vrijwel precies hetzelfde geformuleerd



Synoptische Evangeliën

• Van de 662 verzen in het evangelie volgens Marcus zijn er 406 ook 
terug te vinden in zowel het evangelie volgens Mattheüs als in het 
evangelie volgens Lucas.

• 145 verzen uit Marcus zijn enkel terug te vinden in Mattheüs  en 60 
verzen enkel in Lucas

• De overige 51 verzen van Marcus zijn alleen in Marcus te vinden



Mattheüs Markus Lukas

8:1-4 1:40-44 5:12-14 genezing van een melaatse

9:1-8 2:1-12 5:17-26 genezing van een verlamde

17:1-8 9:2-8 9:28-36 verheerlijking op de berg

3:7-10 3:7-10 de prediking van Johannes de Doper 

6:24 16:13 over het dienen van twee meesters

12:43-45 11:24-26 over de onreine geesten

4:18-22 1:16-20 uitnodiging van de discipelen

13:53-55 6:1-6 verwerping van Jezus in Nazareth

27:27-31 15-16-20 Jezus bespot door de soldaten

1:21-28 4:31-37 verwerping van Jezus in Kafarnaüm

12:38-40 20:46,47 woorden tegen de schriftgeleerden

12:41-44 11:1-4 de kleine gave van de weduwe

Synoptische Evangeliën



Bronnen die ons historisch iets vertellen over 
Jezus
• Brieven van Paulus    ca. 54 na Christus

• Evangelie van Marcus  ca. 65 – 70 na Christus

• Evangeliën van Lucas en Mattheus   (Zij gebruikten 
hoogstwaarschijnlijk Marcus als bron of dezelfde bron die Marcus 
gebuikte)   

• Daarnaast hebben zij duidelijk nog een of meerdere andere bronnen 
gebruikt.



Q document/ hypothese

• Volgens de onzin van Dan Brown verborgen gehouden document in 
het Vaticaan

• De letter 'Q' komt van de eerste letter van het Duitse woord voor 
bron, Quelle, en is afkomstig van Johannes Weiss (1863-1914).



Q hypothese

• Q vloeit voort uit het argument 
dat Mattheüs en Lucas in de 
dubbeltraditie (het materiaal 
dat Mattheüs en Lucas met 
elkaar delen en dat niet in 
Marcus voorkomt) onafhankelijk 
zijn van Marcus



• Bronnen

• L = alleen in Lucas

• M = alleen in Mattheus



Evangelie van Thomas

• 1945 Gevonden in Nag Hammadi

• 1856 gepubliceerde kopieën

• 1959 eerste Engelse vertaling

• Gedateerd op ca. 340 na Christus

• Taal: Koptisch

• Maar de inhoud wordt veel ouder 
geschat 

• Didymos Judas Thomas



Evangelie van Thomas

• Bevat 114 uitspraken en gezegden

• Dus niet zozeer een evangelie als 
wel een soort Spreuken

• Waarschijnlijk in de Gnostische 
traditie



Thomas de Apostel

• Coptic: ⲑⲑⲑⲑⲑ; Classical; תומאס הקדוש Syriac: ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ Thoma
Shliha; ook Didymus genoemd wat “tweeling” betekend 

• Een van de twaalf apostelen van Jezus, volgens het NT

• Thomas = tweeling in het Aramees



Mattheüs Thomas Lukas Thomas

5:8 54 4:24 31

6:3 62 6:20 54

7:3 26 9:20 13

9:14 104 12:3 30,33



• Evangelie van Johannes  ca 90 na Christus

• Zelfstandige bron



De Vier Evangelisten

• Evangelie van Johannes

• In de 2e eeuw toegeschreven aan Johannes

• Anoniem (tegenwoordig wordt het auteurschap van de apostel Johannes unaniem 
verworpen door moderne Bijbelwetenschappers)

• Gedateerd rond 90 – 95 AD

• Koine Grieks

• Literair geschreven

• Zelfstandige Bron

• Meer filosofisch



Johannes verschillende bronnen  ???

• Proloog    (andere tekst dan de rest van het verhaal)
• Doet denken aan een lied een gedicht met herhalingen

• Maar wellicht zijn Johannes  1: 6-8   en 1:15 er tussen geschoven

• Soms is er sprake van herhalingen

• Soms zijn “lassen” van verschillende teksten te zien. Zie Johannes 2; 11    
daar doet hij zijn eerste wonder/teken.   Johannes 4: 54  doet hij zijn 2e

teken.
• Maar hoe past Johannes 2: 23  hier in



Johannes verschillende bronnen  ???

• Vergelijk Johannes 5:1  plus vervolg met 6:1

• Of de tegenspraken en onlogische zaken in hoofdstukken 13 tot en 
met 18

Bron A
Hoofdstuk 13-14

Bron A
Hoofdstuk 18

Bron B
Hoofdstuk 15-17



Flavius Josephus 

• Het werk Oude geschiedenis van de Joden (ca. 93/94 n. Chr.) van de 
Joodse historicus Flavius Josephus bevat twee verwijzingen naar 
Jezus. 

• 1. Is het controversiële Testimonium Flavianum (wordt al sinds de 17e 
eeuw betwist): 

• “In die tijd leefde Jezus, een wijs man, voor zover het geoorloofd is hem een man te noemen. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk 
geacht werden, en hij was leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. En veel Joden alsook velen van de 
Grieken bracht hij tot zich. Hij was de Christus. Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had 
opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gaan leven niet op. Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde dag, opnieuw levend. 
De goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderlijke dingen over hem gezegd. Tot op de dag van heden is de naar 
hem genoemde groep van de christenen niet verdwenen.” 

• 2 Over ene Jezus als broer van Jakobus.[3]



• 200 Omdat Ananus dus een 
dergelijk karakter had, meende hij 
dat er zich een geschikte 
gelegenheid voordeed - want Festus
was dood en Albinus nog onderweg 
- en riep hij de Hoge Raad van 
rechters bijeen en liet voor hen de 
broer van Jezus, die Christus werd 
genoemd, wiens naam Jakobus was 
(τὸν ἀδελφὸν Ἰησοῦ τοῦ λεγομένου
Χριστοῦ, Ἰάκωβος ὄνομα αὐτῷ), en 
een aantal anderen voorgeleiden.



• Jakobus of Jacobus wordt in het Nieuwe 
Testament de "broer van de Heer" (van Jezus) 
genoemd. 

• Hij wordt ook wel Jakobus de Rechtvaardige, 
Jakobus de Mindere of Jakobus de jongere 
genoemd, ter onderscheiding van Jakobus de 
Meerdere, een van "de twaalf". 

• Hoewel Jakobus de Mindere niet wordt 
genoemd als een van "de twaalf", werd hij wel 
als apostel aangeduid


