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Het evangelie naar Matteus 
Matteus maakt in zijn evangelie gebruik van de zogenaamde ‘vervullingscitaten’. We komen ze tegen 
in 1.22-23, in 2.6, in 2.15, in 2.17, in 8.17, in 13.35, in 21.5, in 26.31 en in 27.9-10. Loop deze citaten 
eens langs aan de hand van de volgende vragen: 
 
a. Op welke momenten in het leven van Jezus Christus hebben deze citaten betrekking? 
b. Wat wil Matteus met deze citaten ons vertellen? 
c. Welk beeld van Jezus Christus wordt er met deze citaten geschetst? 
 
 
Het evangelie naar Markus 
Markus beschrijft in het evangelie Jezus als de lijdende knecht. Uiteraard is over Jezus meer te 
zeggen, bijvoorbeeld aan de hand van onderstaande passages.  
 
a. Neem de Bijbelgedeelten door en geef aan hoe hierin over Jezus Christus geschreven wordt. Het 

zijn lange passages, maar het gaat eerst om de vraag: hoe komt Jezus hierin naar voren? 
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b. Wat is de relatie tussen Jezus als de lijdende knecht en het beeld dat uit bovenstaande 

Bijbelgedeelten opkomt? 
 
 
Het evangelie naar Lukas 
In het evangelie naar Lukas komt Jezus als de Redder van deze wereld naar voren. Daarbij gebruikt 
Lukas vaak de aanduiding HEER. In het Grieks is dat kurios: de vertaling van de Godsnaam uit het 
Oude testament, HERE, JHWH.  
 
a. Lees de passages eens door waarin het woord Heer voorkomt: 1.16, 43, 2.11; 7.13, 19; 10.39; 

22.61; 24.34 én Handelingen 10.36. Wat zegt het woord HEER over wie Jezus is? 
b. Hoe klinkt het woord HEER in Joodse oren? Lees Deuteronomium 6.4 erbij. 
c. Hoe klinkt het woord HEER in Romeinse oren? 
 
 
Het evangelie naar Johannes 
 Een van de woorden die in het vierde evangelie regelmatig voorkomt is het woord waarheid; bij de 
eerste drie komen we het nauwelijks tegen. 
 
a. Bestudeer met elkaar 1.14 en 14.6. Tegen de achtergrond van de eerste passage kun je ook 

Exodus 33.18 en 34.6 lezen en passages als Genesis 32.11, Psalm 31.6 en Jesaja 65.16 (het 
Hebreeuwse woord hemet, trouw is vertaald met het Griekse woord alèteia, waarheid). 

b. Wat zegt dit woordje waarheid over Jezus Christus? 
c. Pilatus vraagt, 18.38: wat is waarheid? in reactie op wat Jezus zojuist had gezegd. Wat verstaat 

Pilatus onder waarheid? Waarin verschilt dat met hoe Jezus dit woord gebruikt? 


