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Alpha
Wie is Jezus?

Als je ooit moeite hebt met een proefwerk, 

schrijf dan ‘Jezus’ als antwoord.

Want ‘Jezus’ is het antwoord op 

alle vragen.

Heeft Jezus echt bestaan?

Aanwijzingen voor het bestaan van Jezus buiten het Nieuwe 

Testament:

Tacitus – Romeins historicus

Suetonius-Romeins historicus

Flavius Josephus-Joods historicus

Heeft Jezus echt bestaan?

“Nu was er ongeveer in die tijd een wijs man, Jezus. Als we hem 

tenminste een man mogen noemen, want hij verrichtte wonderen-

hij was een leraar van wie de mensen met plezier de waarheid 

aannemen. Hij trok vele Joden aan en ook velen van de heidenen.”

Flavius Josephus, Joodse historicus  geboren 37 na Christus

Is het Nieuwe Testament 

Betrouwbaar?  

Herodotus

Geschreven: 

488-428 voor Christus

Oudste exemplaar: 

900 na Christus

Afstand in tijd: 1300 jaar

Aantal exemplaren: 8

Tacitus

Geschreven:

100 na Christus

Oudste exemplaar: 

1100 na Christus

Afstand in tijd:1000 jaar

Aantal exemplaren: 20

Ceasar’s Gallische Oorlogen

Geschreven:

58-50 voor Christus

Oudste exemplaar: 

900 na Christus

Afstand in tijd:900 jaar

Aantal exemplaren:9-10
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Nieuwe Testament

Geschreven: 40-100 na Christus

Oudste exemplaar: 130 na Christus 
(compleet exemplaar 350)

Afstand in tijd: 300 jaar

Aantal exemplaren: 
5000 Grieks
10.000 Latijn

9.300 Overig

Schrijver of 

werk

Wanneer 

geschreven

Oudste 

exemplaar

Afstand in tijd Aantal 

exemplaren

Herodotus 488-428 v. 

Chr.

900 na Chr. 1300 jaar 8

Tacitus 100 n. Chr. 1100 na Chr. 1000 jaar 20

Ceasar’s

Gallische 
Oorlogen

58-50 v. Chr. 900 na Chr. 950 jaar 9-10

Nieuwe 

Testament

40-100 n. Chr. 130 n. Chr. 

(compleet 
exemplaar 350 

n. Chr.)

300 jaar 5000 Grieks

10.000 Latijn
9.300 overig

“In de variëteit en de volledigheid van het bewijsmateriaal waarop het 

berust, staat de tekst van het Nieuwe Testament zonder benadering 

volstrekt alleen temidden van alle geschriften uit de oudheid.” F.J.A. Hort, 

tekstkriticus

Jezus Onderwijs over zichzelf

Indirecte aanspraken
Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Marcus 2:5

Wanneer Ik, de 

Mensenzoon, kom

in mijn heerlijkheid 

met al de engelen, 

zal Ik op mijn 

schitterende troon 

zitten. Alle volken 

zullen voor Mij 

bijeen worden 

gebracht. Matteüs 

25:31-32

Directe aanspraken
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Toen riep Tomas uit: 

Mijn Heer en mijn God! 
Johannes 20:28

Was het waar?

“Iemand die een gewoon mens was en de dingen beweerde die Jezus 
verkondigde, zou niet een groot geestelijk leider zijn. Hij zou of 
krankzinnig zijn- op hetzelfde vlak als de man die denkt dat hij een 
hardgekookt ei is- of hij zou de duivel zijn. Kiest u maar. Deze man, 
was- en is- de Zoon van God, of hij was gestoord of nog erger.. Maar 
laten we niet aankomen met de neerbuigende onzin dat Hij een 
groot geestelijk leider was. Die mogelijkheid heeft Hij ons niet 
gelaten. Dat wilde Hij ook niet.”

C.S.Lewis, onversneden Christendom

Zijn onderwijs, 

werken en karakter

Vervulling van profetieën

en Zijn verrijzenis

300 profetieën

Uitgesproken door 

verschillende mensen over 

een periode van 500 jaar

29 op 1 dag

Zijn verrijzenis 



04/05/2022

4

Ik kan maar moeilijk geloven, 

dat miljoenen en miljoenen 

mensenlevens, half de wereld, 

al 2000 jaar lang, geraakt zijn, 

hun levens geïnspireerd en 

aangeraakt zijn, door een halve 

gare. 

Dat geloof ik niet. 

(Uit een interview met Gay Byrne juni 2013)

Bono (zanger U2)


