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Leer mij Jezus kennen! 
Jaargang 4 – Les 4 

 

Leer mij Jezus kennen! 
Jaargang 4 - Les 4 

 

Doelstelling: 
- De catechisanten kunnen vertellen wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft (ook 

voor henzelf) 
- Onderwijs vanuit het Oude Testament (en eventueel niet-bijbelse bronnen) 

over Jezus 
- Kennis m.b.t. de term Messias (Christus) 

 
Lesindeling: 
 

1. Welkom! Bijpraten.  
2. Bijbellezing: Marcus 8:27-30. Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Laat de 

catechisanten daar ook eens antwoord op geven. En daarna op de vraag: en 
jullie – wie zeggen jullie dat Ik ben? 

3. Introductie van het onderwerp: deze les en die van volgende week gaan over 
God de Zoon. Vandaag over wie Jezus is. Volgende week over het navolgen van 
Hem. 

4. Jezus is de Messias – wat is dat? Instructie over deze titel (bijlage apart). 
5. Leer mij Jezus kennen! Lezen Lucas 24:25-27, 32 en 44-47 (eerst even 

inkaderen: gaat om ontmoetingen van Jezus met zijn leerlingen na zijn dood en 
opstanding). Wat betekent dit? Kunnen jullie zelf gedeeltes uit de bijbel (OT) 
noemen die over Jezus gaan? 

6. Oefening: het OT over Jezus. Laat ze dat alleen of in tweetallen opzoeken en 
verwerken. Is er iets wat je opvalt? 

7. Het leven van Jezus. Probeer op de achterkant van je werkblad (kwartslag 
draaien) een tijdbalk te maken over het leven van Jezus. Vul zo concreet en 
precies mogelijk in wat je weet, inclusief jaartallen. Doe dit als catecheet 
eerst op het bord (laat de elementen uit de groep komen). Verdiepingsvraag: 
waar was Jezus voor het jaar 0? En waar is Hij nu? 

8. Verdiepingsstof: Jezus – feit of fictie? Wat zeggen niet-bijbelse bronnen over 
Hem? 
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1. Wie zeggen de mensen dat Ik Ben? Lees Marcus 8:27-30 
 
 

2. Jezus Messias = 
 
 
 

 
3. Leer mij Jezus kennen! Lees Lucas 24:25-27,32 en 44-47. Wat valt je op? Wat 

betekent dit? Kennen jullie zelf verhalen/gebeurtenissen uit het Oude Testament die 
over Jezus gaan/die wijzen op Jezus? 

 
 
 
 
4. Het Oude Testament over Jezus. Zoek de volgende teksten op. Wat zeggen 

ze over Jezus? Is er iets wat je opvalt als je al die teksten bekijkt? 
Psalm 18:51 
 

Psalm 22:2,7-9,16-19 
 

Psalm 72:12-14 
 

Psalm 118:22,23 
 

Jesaja 9 
 

Jesaja 42:1-4 
 

Jesaja 52:13-53-11 
 

Hosea 11:1 
 

Zacharia 9:9 
 

 
5. Het leven van Jezus. Maak op de achterkant van dit werkblad een tijdbalk 
over het leven van Jezus op aarde. Vul het zo concreet en precies mogelijk in met 
wat je weet, ook jaartallen bijvoorbeeld. 
 

6. Anderen over Jezus. Op de achterkant staan enkele fragmenten uit niet-
bijbelse bronnen over Jezus. Hoe belangrijk vind jij zulke gegevens? 
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Anderen over Jezus. 
 
In de Romeinse geschiedenis is weinig over Jezus geschreven. 
Men had in Rome sowieso weinig aandacht voor wat er in de  
Uithoeken Van het rijk gebeurde. Het gaat in de  
geschiedschrijving vooral over wat in Rome zelf gebeurde. 
De belangstelling voor het christendom is beperkt tot wat  
voor invloed het had in Rome. 
Er zijn drie Romeinse schrijvers die Jezus noemen: 
1. Plinius de Jongere, die rond 111 naar Keizer Trajanus schrijft 
over de snelle groei van het christendom in Klein-Azië. Christenen 
aanbidden Jezus ,,alsof hij een god was´´ en wilden (daarom) 
niet meer tot de keizer bidden. 
2. Tacitus die  ±115 over de gebeurtenissen in 64 schrijft, toen 
Keizer Nero christenen de schuld gaf van de brand in Rome. Hij 
vermeldt dat Christus door Pontius Pilatus ter dood is veroordeeld 
tijdens het bewind van Keizer Tiberius. Pilatus was van 26-36 
stadhouder van Judea en Tiberius regeerde van 14-37. 
3. Seutonius levert  ±120 commentaar op bepaalde voorvallen 
tijdens de regering van Keizer Claudius. Hij noemt een zekere 
´Chrestus´die achter de rellen in Rome zat (Christus was voor 
Romeinen een onbekende naam, Chrestus was echter in die tijd 
een gebruikelijke naam voor een slaaf (betekent ´de nuttige´).  
Die Chrestus was de stichter van een bepaalde stroming binnen 
het jodendom. 
 
De Joodse schrijver Flavius Josefus beschreef aan het einde  
van de eerste eeuw de Joodse oorlog. Hij noemt in zijn boek 
de naam van Johannes de Doper en Jezus. Hij vermeldt Jezus 
wanneer het gaat over de steniging van Jakobus. Hij was ,,de 
broer van Jezus, die Christus wordt genoemd.´´ En als Josefus 
het over Pontius Pilatus gaat hebben, schrijft hij: ,,In die tijd 
trad Jezus op, een wijs man: als men hem tenminste zo mag 
noemen. Hij was namelijk iemand die wondervolle werken  
deed:een leraar voor mensen die gretig op waarheden uit zijn.  
Hij bracht veel Joden, maar ook velen uit het Griekse volk  
bijeen: Hij was Christus. Pilatus heeft hem op aanbrengen  
van vooraanstaanden onder ons (de Joden) veroordeeld tot  
het kruis, maar zij die hem lief gekregen hadden hielden  
daarmee niet op. Hij verscheen hun namelijk op de derde  
dag weer levend (de goddelijke profeten hadden deze en  
vele duizenden andere wondervolle dingen over hem  
gesproken). De naar hem genoemde stam van de christenen 
is er nog steeds.´´ 
 
 
 
 
 
 


