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Allerlei meningen
Je hoeft geen christen te zijn om te erkennen dat Jezus 

belangrijk is geweest. Nota bene onze jaartelling is op Hem 

gebaseerd: iets gebeurde zoveel jaren voor of na Christus. 

Maar wie Hij nu precies was en hoe belangrijk Hij nog 

steeds is, daarover verschillen de meningen. Jezus, wie is 

dat eigenlijk? 

Er is een grote kans dat je van jongs af aan al verhalen over 

Hem gehoord hebt. De Bijbel is onze belangrijkste bron, 

daar lees je dingen van en over Hem, vooral dingen die Hij 

gedaan heeft toen Hij op aarde was. Daaruit ken je Zijn 

levensverhaal. 

Maar wat zou je zeggen als iemand aan je vraagt: wie is 

Jezus? Als je er goed over nadenkt, is dat antwoord nog 

niet zo vanzelfsprekend. Je kunt verschillende kanten op 

met die vraag. In 2015 verscheen in Nederland een 

glossy over Hem. Daar stonden allerlei meningen in. 

Een groot deel van de ondervraagden (35%) ziet 

Jezus als inspirerend voorbeeld. 27% denkt bij Zijn 

naam aan een stopwoord of krachtterm; 25% 

beschouwt Hem als een sprookjesfiguur, terwijl 

12% Hem Redder van hun leven noemt. 

Het belangrijkste is ondertussen natuurlijk niet 

wat anderen vinden, maar wat jij van Hem vindt. 

Nadat Jezus aan Petrus gevraagd had wat de 

mensen over Hem dachten, vroeg Hij hem op de 

man af: ‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’ 

(Mattheüs 16:13). Wat zou jouw antwoord zijn? 

Things to do
Stel aan drie mensen om 
je heen de vraag: ‘Wie is 
Jezus volgens u/jou?’ 
• 
• 
•

Les 10 Wie is Jezus?
100% God en 100% mens

Woorden 

voor jou

Niemand zoals Hij

Bijbeltekst
Johannes 3:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (HSV)

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  (NBV)
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Dat Jezus mens en God was, 
was nodig voor ons:
>  Mens – omdat wij, mensen, 

hebben gezondigd
>  God – omdat geen mens voor de 

zonde kan betalen

Volgens het Nieuwe  
Testament… 
_   is Hij altijd al bij God geweest 

(Joh. 1:1)
_   zijn Jezus en de Vader één (Joh. 

8:19, 14:7)
_   doet Jezus dingen die alleen 

God kan doen: zonden vergeven 
en stormen stillen (Mark. 2:7 en 
4:41) 

_   is Jezus degene die de hoogste 
Naam krijgt; elke knie zal 
daarom voor Hem buigen (Fil. 
2:10). 

Volgens het Nieuwe  
Testament….
_  heeft Jezus behoefte aan eten, 

drinken, slapen
_    kent Hij emoties: is Hij blij, maar 

ook verdrietig en soms boos
_   had Hij familie en vrienden
_     is Hij is helemaal aan ons gelijk 

geworden, helemaal mens zoals 
jij en ik. 

vooraf

De vraag bij uitstek
Veel mensen hebben een mening over Jezus. Zie 
Things to do.
a.  Welke antwoorden geven mensen in jouw omgeving 

op de vraag: ‘Wie is Jezus volgens u/jou’? Zet daar 
een pijl voor. Op de stippellijn kun je nog andere 
antwoorden toevoegen.

b.  Welke omschrijvingen vind jij het mooist of belang-
rijkste? Zet daar een #  voor.

c.  Van welke van deze omschrijvingen zeg je: die vind ik 
niet bij Jezus passen? Geef dat aan met een X.

d.  Stel dat een ongelovige vriend(in) de vraag aan je 
stelt: wie is Jezus? Wat zou je dan antwoorden?

Wie is Jezus?
een vriend
de Verlosser
rechter
de Zoon van God
een goed mens
een grote onbekende
een interessant persoon
een Bijbelleraar
een voorbeeld 
de Messias
de stichter van het christendom
een wijze man
een profeet 

Kort en 
krachtig
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In het evangelie van Johannes zegt Jezus zeven 
keer ‘Ik ben…’. Het gaat om de volgende teksten: 
Johannes 6:35, 8:12, 10:7, 10:11, 11:25, 14:6, 15:1. 
Zoek één van de teksten op.

a  Wat vind je van het beeld dat Jezus hier 
gebruikt? Apart / mooi / kan ik niets mee / 
niet van deze tijd / toepasbaar voor me / 
vernieuwend / vaag / bemoedigend / …

b Wat zou Jezus met dit beeld willen zeggen? 

In de kantine van je 
sportclub komt het 
gesprek op geloven. De 
ene jongen uit je team 
gelooft wel, de ander 
niet. Iemand zegt: ‘Ik 
geloof niet dat Jezus 
bestaan heeft.’ 

Wat zou jij in deze 
situaties antwoorden?

Tijdens de godsdienstles 
op school gaat het over 
verschillende godsdien-
sten. Een islamitische 
jongen zegt: ‘Jezus was 
wel een mens, maar God? 
Dat geloof ik niet.’

Eén van je beste vriendin-

nen gelooft niet in God. 

Toch stelt ze opeens heel 

belangstellend de vraag: 

‘Hé, waarom geloof jij 

eigenlijk in Jezus?’

Bijbelstudie      Jezus zegt: ‘Ik ben…’
c Welk beeld vind jij het mooist en waarom? 

d  Probeer te bedenken wat de tekst uit c) voor 
jouw geloof betekent en vul daarna de 
onderstaande zin aan: Dank U wel, Here, dat 
U dit over Uzelf gezegd hebt, want nu kan ik

even praktisch
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doordenken Mijn lievelingsverhaal 
over Jezus is… 

A Wat is jouw lievelingsverhaal over Jezus? 

B  Welke eigenschappen van Jezus herken je in deze geschiedenis?

1.  Wat vind je van het gedicht hiernaast?  
Je mag meerdere antwoorden aankruisen.
O Oneerbiedig om zo over Jezus te denken
O  Zo heb ik nog nooit over Jezus 

nagedacht
O  Het maakt me blij dat Jezus zo’n 

gewoon mens was
O  Dit is toch niet belangrijk om te weten? 
O Iets anders: … (vul zelf in)

2.  Welke zin spreekt jou het meest aan?  
Zet daar een pijltje bij.

Jezus
ik heb Zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachtenen ik weet haast niets van hoe Hij sprak en hoe Hij keek‘k zou willen weten hoe Hij liep en hoe Hij lachte‘k zou willen weten hoe Hij door Zijn haren streek

‘k zou willen weten of Hij appels at of notenen hoe Hij hoestte als Hij bij de oever stondhoe Hij Zijn baard geknipt heeft en Zijn neus gesnoteniets van Zijn oogopslag, Zijn tanden en Zijn mond
en hoe Hij sliep en hoe Hij heeft ontbetenen of Hij koffie dronk of thee bij het ontbijten of Hij wel’es met deuren heeft gesmetenen of Hij hield van knoflook of van zoetigheid

maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talenwat Hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebedwant ik zoek de kleuren van Zijn kleed en Zijn sandalenik zoek gewoon DE MAN VAN NAZARETH
Toon Hermans, in: Liggen in ’t gras

nog wat De man van Nazareth
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