
Dit schema is niet bedoeld om Jezus te ‘bewijzen’ en vormt 

ook geen basis voor een waar geloof. Het schema kan je wel 

helpen om atheïsten en andersgelovigen die belang hechten 

aan historiciteit en logica aan het denken te zetten.

Er zijn maar drie opties! 

Wie is 
Jezus?

Wie was Jezus van Nazareth?  
Als je de historische bronnen 
serieus neemt dan heb je maar  
drie reële opties: Je ziet Jezus 
als God, of je ziet Hem als Iemand 
met waanideeën, of je ziet Hem 
als een leugenaar. Wie Jezus niet 
ziet als God kan niet anders dan 
schokkende conclusies trekken.

*We beseffen dat dit godslasterlijke termen zijn, 
maar dit is wel het gevolg van het ontkennen van 
de Godheid van de Heere Jezus. 

3. Leugenaar*

Dit is niet waarschijnlijk. Het is niet 
logisch dat een leugenaar mensen een 
hoge morele standaard onderwijst, 
opkomt voor zwakken en zieken en zich 
laat martelen en doden voor de leugen. 
Jezus’ daden waren in overeenstemming 
met Zijn hoog morele onderwijs. 

1, God
Dit is in overeenstemming met de inhoud 
van de Bijbel en doet bovendien recht 
aan de historische bronnen en logica.

2, Iemand met 
waanideeën*

Dit is niet waarschijnlijk. Het is niet 
logisch dat iemand met waanideeën 
zulke wijze dingen heeft kunnen leren, 
de gehele mensheid en geschiedenis zo 
heeft kunnen beïnvloeden en er ook zo’n 
hoge moraal op na hield.

Heeft Jezus
bestaan?

Beweerde Jezus
God te zijn?

Is Jezus ook
echt God?

Wist Jezus Zelf dat 
Hij geen God was?
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Wijze leraar

Het bestaan van Jezus van Nazareth wordt 
algemeen geaccepteerd als een historisch feit. Er 
is veel historisch bewijsmateriaal (bronnen) voor 
het bestaan van Jezus (zie blz. 10-11). 

De beschrijvingen van de Evangeliën en andere 
nieuwtestamentische geschriften maken onomstotelijk 
duidelijk dat Jezus claimt God te zijn en niet slechts 
een wijze leraar of profeet (zie blz. 4-5). Deze Bijbelse 
bronnen van de eerste generatie christenen zijn historisch 
betrouwbaar. 

Als je zegt dat Jezus leerde dat Hij God was, 
terwijl Hij wist dat dit niet zo was, dan maak 
je Jezus tot een leugenaar. Het zou dan ook 
dwaas zijn om zich voor deze leugen te laten 
martelen en doden.

Als je zegt dat Jezus 
geen God was, terwijl 
Hij dat Zelf wel 
dacht, dan maak je 
Hem tot iemand met 
waanideeën. 

Meer weten over dit onderwerp? 

Lees het boekje ‘Meer dan een 

Timmerman’ van Josh & Sean McDowell.


