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Voorwoord

Christus zoeken. Christus vinden. Christus liefheb-
ben. Deze heilige en betrouwbare raad omschrijft de 
gehele weg van het geestelijk leven, die ons voert tot 
de vereniging en eenwording met Jezus Christus. 
De eerste etappe van deze weg bestaat uit het streven naar 
een levendig geloof, zoals dat van de psalmist: Uw nabij-
heid, Heer, wil ik zoeken (Ps. 27:8). Daarvoor is het noodza-
kelijk om regelmatig de heilige Schrift te lezen en om, net 
zoals Maria, de handelingen en de woorden van de Heer 
te overwegen in ons hart. Het lezen van andere geschikte 
boeken kan hier zonder twijfel ook bij helpen.

Dit is ook het doel van deze inleiding in de christologie: 
een grote groep mensen nader kennis te laten maken met 
de prachtige rijkdom en de ondoorgrondelijke diepte van 
het mysterie van Christus (vgl. Fil. 3:8; Ef. 3:8).

Omdat dit een theologisch boek is, zal er dieper wor-
den ingegaan op het onderwerp en zal het ook beter ver-
klaard worden dan bij een eenvoudige catechese. Er wordt 
in dit boek gebruikgemaakt van de methode en structuur 
van een systematisch-theologische verhandeling en van de 
juiste uitdrukkingen, die op een eenvoudige wijze uitge-
legd zullen worden. Om deze reden zijn dan ook citaten 
uit de heilige Schrift opgenomen, evenals verklaringen van 
het kerkelijke leerambt en enkele uitspraken van de heilige 
Thomas van Aquino, die door het Tweede Vaticaans Con-
cilie voor een dergelijke studie zijn aanbevolen. Natuurlijk 
wordt er ook vaak geciteerd uit de Catechismus van de Ka-
tholieke Kerk, waarin de verschillende onderwerpen precies 
en correct worden behandeld. De Bijbel is geciteerd vol-
gens de Willibrordvertaling 1995.

Omdat dit boek maar een korte inleiding vormt, zijn en-
kele minder belangrijke onderwerpen weggelaten. Ook is 
zo mogelijk voorkomen om namen, meningen en citaten 
van andere auteurs op te nemen.
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Omdat het hierbij zoals gezegd gaat om een korte, sa-
menvattende theologische tekst en niet om een historisch 
of ascetisch werk, moet de lezer zich wat meer inspannen 
om het boek nauwgezet en aandachtig te bestuderen.

Moge de heilige Maagd Maria ervoor zorgen dat dit 
boek eraan bijdraagt om te groeien in de genade en in de ken-
nis van onze Heer en redder Jezus Christus, zoals aangeraden 
door de heilige apostel Petrus (2 Pe. 3:18). Het boek moet 
ons aansporen om de verschillende onderdelen van het 
christelijke leven zo vorm te geven, dat het ons lukt onze 
Verlosser te naderen, deel te hebben aan zijn heilswerk 
en Hem bij de uitbreiding van zijn rijk op aarde te dienen 
door alle mensen deel te laten hebben aan de verlossing. 
Op deze manier zullen we eraan bijdragen de wereld en de 
geschiedenis te veranderen naar Gods wil.
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Hoofdstuk I

Inleiding: De christologie als de leer over Jezus Christus

1. De theologische leer over Jezus Christus

1.1 Het thema van de christologie
De christologie is het deel van de theologie dat zich met 

Christus bezighoudt. Christologie houdt zich bezig met Je-
zus Christus zelf – met het mysterie van zijn persoon als 
ware God en ware mens – die leefde in een bepaalde histo-
rische situatie, en met Jezus in de heilseconomie, als Mes-
sias en Verlosser, zoals Hij ons door het geloof van de Kerk 
wordt voorgehouden.

Het thema van ons geloof met betrekking tot Christus, 
die tegelijkertijd het onderwerp is van de christologie, is 
geen loze formule noch een bepaalde ideologie, maar een 
concrete werkelijkheid. Die werkelijkheid kunnen we als 
volgt omschrijven: “Wij geloven en belijden dat Jezus van 
Nazareth, in Bethlehem als jood geboren uit een vrouw 
van Israël, ten tijde van koning Herodes de Grote en keizer 
Augustus, van beroep timmerman, gekruisigd en gestor-
ven in Jeruzalem tijdens de regering van keizer Tiberius, 
onder de landvoogd Pontius Pilatus, de eeuwige, mensge-
worden Zoon van God is, dat Hij is ‘uitgegaan van God’, 
‘uit de hemel is neergedaald’, ‘dat Hij werkelijk mens is ge-
worden’, want ‘het Woord is vlees geworden en het heeft 
onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aan-
schouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van 
de Vader ontvangt, vol genade en waarheid (…). Van zijn 
volheid hebben wij allen ontvangen: genade op genade’ 
(Joh. 1, 14.16).”1 

1.2 Het geheim van Christus
Wij weten dat “het mysterie van de allerheiligste Drie-

eenheid het centrale mysterie van het christelijk geloof en 
 1 Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK), 423.
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het christelijk leven is. Het is het mysterie van God in zich-
zelf. Het is dus de bron van alle andere geloofsmysteries, 
het licht dat hen verlicht”.2 Het geloof van de Kerk wordt 
samengevat in het mysterie van de heilige Drie-eenheid. 
God heeft ons hierdoor het geheim van zijn wil bekendge-
maakt, overeenkomstig het besluit dat Hij in Christus had geno-
men (Ef. 1:9), met het oog op de redding van alle mensen.

Dit hele goddelijke heilsplan steunt op Christus: de Va-
der realiseert het geheim van zijn wil (Ef. 1:9), doordat Hij 
zijn geliefde Zoon naar de wereld stuurt om haar te redden 
en ons door Hem zijn Geest schenkt. Dit bewonderens-
waardige plan van God dat in alle eeuwen verborgen was in 
God (Ef. 3:9), werd geopenbaard en werd in de geschiede-
nis gerealiseerd door Jezus Christus.

De uitvoering van dit plan van de goede God wordt in 
het Nieuwe Testament het geheim van Christus genoemd, 
want Hij staat centraal (vgl. Ef. 3:1-12). Men zou dus kun-
nen zeggen dat het geheim van Christus, dat betrekking 
heeft op zijn persoon en zijn heilswerk, alle geloofsar-
tikelen met elkaar verbindt en samenvat: de artikelen die 
betrekking hebben op de Drie-eenheid, want Hij is God, de 
Zoon van de Vader, en Hij openbaart ons de Drie-eenheid; 
evenals de artikelen die betrekking hebben op de plannen 
en werken van God, want Hij heeft zijn heilspan al ten uit-
voer gebracht.

2. Het geloof en het verstand in het licht van het geheim 
van Christus

2.1 De noodzaak van het geloof voor het begrijpen van 
Christus

Als we over het geheim van Christus spreken, brengen 
we onder woorden dat er in Hem een verborgen en 
goddelijke realiteit schuilgaat die ons begrip te boven 
gaat. Maar we verwoorden ook dat er in Hem, als teken 
van het verborgene, een zichtbare werkelijkheid schuilt 
 2 CKK, 234.
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– zijn liefdevolle tegenwoordigheid onder de mensen en 
zijn handelen in de geschiedenis – die het teken is van de 
verborgen realiteit en deze tegelijkertijd ook omhult. 

Door historisch onderzoek kunnen we steeds meer le-
ren over de zichtbare werkelijkheid van het leven van Je-
zus. Echter alleen door de goddelijke openbaring en het 
geloof kunnen we het uiterlijke doorzien en herkennen wie 
Hij werkelijk is; want niemand kent de Zoon behalve de Vader 
(Mt. 11:27), en zoals Hij zelf zei: Niemand kan naar Mij toe 
komen tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem naar Mij toe 
haalt (Joh. 6:44).

Laten we eens kijken naar de gebeurtenis waarvan de 
evangelist Matteüs getuigenis aflegt: Jezus kwam in de streek 
van Caesarea van Filippus en vroeg zijn leerlingen: ‘Wie is vol-
gens de mensen de Mensenzoon?’ Ze zeiden: ‘Volgens sommigen 
Johannes de Doper, volgens anderen Elia, volgens weer anderen 
Jeremia of een van de profeten.’ (Mt. 16:13 e.v.). De meningen 
over Christus en zijn wonderbare werken zijn verdeeld: Hij 
is een man van God. Hij is het enige menselijke antwoord, 
de enige conclusie, waarnaar het menselijke verstand ver-
langt.

Maar Jezus vraagt verder: ‘En jullie, wie ben Ik volgens 
jullie?’ Simon Petrus antwoordde Hem: ‘U bent de Messias, de 
Zoon van de levende God.’ Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Geluk-
kig ben jij, Simon zoon van Jona; niet vlees en bloed hebben jou 
dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel.’ (Mt. 16:15-17). Dit 
getuigenis was niet het resultaat van een door Petrus be-
dachte conclusie, maar een geschenk en een openbaring 
van God. Het is niet het antwoord van een mens, maar een 
antwoord van God de Vader die de waarheid en de werke-
lijkheid van Jezus openbaart, die het menselijk begrip ver 
te boven gaan.

Het is echter niet genoeg om Jezus te zien als een his-
torisch, theologisch, spiritueel of sociaal figuur, noch om 
Hem te beschouwen als het menselijk ideaal van een op-
rechte en diepe religiositeit, van naastenliefde of van diep-
gewortelde morele wijsheid. Het is noodzakelijk Jezus te 
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zien met de ogen van het geloof, om Hem werkelijk te her-
kennen en samen met Petrus te getuigen: U bent de Messias, 
de Zoon van de levende God!

2.2 De rol van het verstand in het licht van het geheim van 
Christus

Ons geloof heeft een reële historische basis: de histo-
rische gebeurtenissen van de geboorte van Christus, zijn 
leven en handelen in deze wereld, zijn dood en verrijzenis 
en andere dingen zijn een wezenlijk deel van ons geloof. 
Jezus Christus, het doel van het geloof van de Kerk, is geen 
mythe. Hij is een mens die in een bepaalde historische sa-
menhang leefde. De gebeurtenissen uit zijn leven zijn echt 
gebeurd en kunnen worden aangetoond.

Ook wanneer het menselijk verstand, op zichzelf aan-
gewezen, de geheimen van God niet kan herkennen en 
Christus niet kan begrijpen, heeft het toch een belangrijke 
functie bij het begrijpen van veel dingen uit het historische 
leven van de Heer.

Het Nieuwe Testament is geschreven als een relaas van 
werkelijke gebeurtenissen en de leer van Jezus (vgl. Lc. 1:1-
4), zeer zeker met de bedoeling het geloof aan te wakkeren 
(vgl. Joh. 20:21). Deze manier van weergave doet daarbij 
geen afbreuk aan de historische juistheid. De apostelen 
presenteren zich daadwerkelijk als getuigen van deze ge-
beurtenissen.

De verstandelijke kennis over het leven van Jezus kan 
het bovendien eenvoudiger maken het geloof te verkrijgen, 
want de werken van Christus getuigen over Hem (vgl. Joh. 
10:25): ze zijn een uitdrukking van zijn goddelijke zending 
en laten duidelijk zien dat het geloof verstandelijk is en 
geen blinde opwelling van de geest.
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3. Het zogenaamde ‘historisch vraagstuk’ met betrekking 
tot Jezus Christus en het vermeende verschil tussen de 
historische Jezus en de Christus van het geloof

3.1 De zoektocht naar de historische Jezus met behulp van 
een uitsluitend rationele methode

Tijdens de laatste eeuwen vroeg men zich vaak af hoe 
toegankelijk Jezus is als het gaat om de bestudering van 
zijn persoon. Wat kan men bij het gebruiken van een uit-
sluitend historische en literaire methode met zekerheid 
over de ‘historische Jezus’ ervaren, zonder rekening te 
houden met het dogma of de kerkelijke traditie, oftewel 
‘de Christus van het geloof’?

De historische kritiek. Sinds het einde van de achttien-
de eeuw probeert men onder invloed van de verlichting 
het leven van Christus met een historische methode te re-
construeren. Daarbij wordt alleen als waarheid beschouwd 
wat op een logische manier kan worden verklaard. Al het 
andere wordt als onwerkelijk afgedaan. Voor deze rationa-
listen was de Heer een gewoon mens, zonder een of andere 
goddelijke eigenschap. Daardoor schilderden ze alle won-
deren af als mythes. Zij vinden de evangeliën ongeloof-
waardig. Ze mogen niet worden gebruikt om een werkelijk 
‘kritische’ en uitsluitend rationele historische beschrijving 
op te stellen. Deze geschiedenis moet op onafhankelijke 
bronnen berusten.

Enige tijd later, in de negentiende eeuw, probeerde ook 
het liberale protestantisme door middel van kritische be-
studering van de geschiedenis de ware Jezus te vinden. Vol-
gens deze beweging was Jezus volstrekt mens, maar was 
Hij ook alleen maar mens. Deze onderzoekers probeerden 
het geloof door middel van de geschiedenis te doorgron-
den. Ze kozen er hierbij ook voor om alleen te vertrouwen 
op het verstand en de positieve geschiedkunde, en niet op 
het getuigenis van het Nieuwe Testament en de kerkelijke 
traditie.

Na honderd jaar historisch-kritisch onderzoek, zowel 
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van de verlichten als van de liberale protestanten, stemden 
de resultaten maar weinig tevreden: men kon maar weinig 
te weten komen over de ‘historische Jezus’.
De	historisch-literaire	kritiek.	 In de eerste helft van 

de twintigste eeuw kwam Rudolf Bultmann tot de vol-
gende opvatting: als de geschiedenis niet tot het geloof in 
Jezus Christus brengt, dan moet men direct teruggrijpen 
op het geloof, op wat de eerste christenen geloofden. Vol-
gens deze auteur groeide dit geloof, oorspronkelijk ge-
baseerd op enige historische feiten, en ontwikkelde zich 
tot een mythe rond de persoon van Christus die tot uit-
drukking kwam volgens de toen heersende cultuur. Deze 
voorstellingen zijn terug te vinden in de evangeliën, die 
daardoor geen zekere basis kunnen vormen om de his-
torische Jezus te reconstrueren. Er bestond namelijk - zo 
dacht Bultmann - een kloof, een gebrekkige samenhang 
tussen de historische Jezus en hoe de eerste christenen 
over Hem dachten.

We kunnen alleen de oorspronkelijke historische kern 
van deze overleveringen over Jezus ontdekken, als we de 
opeenvolgende uitdrukkingsvormen van deze geloofsin-
houd terugvoeren tot de samenstelling van de evange-
liën. We moeten daarom de geschiedenis van de literaire 
vormen van het Evangelie onderzoeken, de geschiedenis 
van de verschillende documenten, waaruit de evangeliën 
zijn ontstaan, door ze in het licht te houden van het le-
venskader dat hen kan verklaren. Het zou goed zijn om 
daarna de weg die dit geloof heeft afgelegd omgekeerd 
langs te gaan en te ontmythologiseren. De resultaten van 
deze methode waren ontmoedigend: ook op deze manier 
kunnen we bijna niets met zekerheid leren over het leven 
van Jezus.

Sinds het midden van de twintigste eeuw corrigeerden 
verschillende auteurs de methode van de ‘vormgeschiede-
nis’, doordat zij deze aanvulden met nieuwe linguïstische 
bijdrages. De grondbeginselen van deze methode lieten ze 
echter ongemoeid. Er werden verschillende linguïstische 
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criteria toegepast en de resultaten waren gedeeltelijk po-
sitief. In sommige gevallen kon namelijk worden aange-
toond dat bepaalde in het Evangelie beschreven feiten en 
woorden met zekerheid aan de historische Jezus konden 
worden toegeschreven. De resultaten zijn echter kwanti-
tatief gering en inhoudelijk tegenstrijdig, omdat maar be-
paalde feiten en woorden van Christus werden onderzocht 
en geaccepteerd en andere werden weggelaten.

De resultaten van al deze kritische pogingen bestaan 
uit verschillende reconstructies van de persoon Jezus. Elke 
poging presenteert volgens haar eigen standpunt een ver-
schillend ‘beeld’: de ene groep ziet een joodse Jezus voor 
zich met een grote religiositeit (in zijn denken en leven); 
anderen zien een Jezus als wonderdoener (genezer, tove-
naar, exorcist); weer anderen zien een Jezus als leraar (rab-
bi of wijze, humanist of moraalleraar); anderen presente-
ren Hem als een revolutionaire Jezus (woordvoerder van 
een geweldloze sociale revolutie of romantisch slachtoffer 
van politieke conflicten); anderen schilderen Hem als de 
eschatologische profeet Jezus etc..

3.2 Kritiek door rationele vooroordelen met betrekking tot 
het verschil tussen de historische Jezus en de Christus van 
het geloof

Het rationele vooroordeel beperkt het feitelijk histori-
sche in beginsel tot die dingen die rationeel kunnen wor-
den verklaard en sluit bij voorbaat uit dat Jezus Christus 
echt God zou kunnen zijn en dat er wonderen zouden 
kunnen bestaan. Deze houding richt zich niet alleen tegen 
de dogma’s, maar gaat ook niet samen met een oprechte 
zoektocht naar de waarheid, die elke wetenschapper zou 
moeten nastreven.

Ditzelfde rationele a priori haalt ook de veronderstelling 
onderuit van de goddelijke inspiratie van de Schrift en de 
waarachtigheid van het Evangelie. Deze vooroordelen ont-
kennen in dat opzicht niet alleen het geloof van de Kerk, 
maar ook het overduidelijk historische en overgeleverde 
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karakter van de geschriften van het Nieuwe Testament.3

De keuzecriteria die voor de waardering van de Bijbelse 
woorden en feiten worden gebruikt, zijn grotendeels sub-
jectief. Dit blijkt uit de verscheidenheid aan voorgestelde 
‘beelden’ van Christus.

Bij deze aanpak vormen geloof en geschiedenis twee 
verschillende en gescheiden wegen. Wat door de apostelen 
werd verkondigd en door de evangeliën werd overgele-
verd, zou niet overeenkomen met de werkelijke Jezus. Ons 
geloof zou geen vast reëel of historisch fundament hebben, 
maar in principe subjectief zijn: het gaat veel meer over wie 
Christus voor mij is dan wie Hij werkelijk is. Het onder-
scheid tussen de ‘historische Jezus’ en de ‘Christus van het 
geloof’ kan zwaarwegende gevolgen hebben. Het leerambt 
van de Kerk heeft ze daarom terecht verworpen.

De oerkerk verdedigde al vurig de eenheid van de ‘his-
torische Jezus’ en de ‘Christus van het geloof’. De naam 
Jezus Christus, zoals Hij sinds het begin van de Kerk wordt 
genoemd, erkent dat de historische ‘Jezus’ de ‘Christus’ 
van het geloof is. Het komt bovendien overeen met de hou-
ding uit de vroegste christelijke overlevering om de woor-
den en werken van Jezus getrouw te bewaren.

 3 Vgl. 2 Pe. 1:16; 1 Joh. 1:1-3. Mede doordat de schrijvers bij het 
opstellen van deze boeken een belangrijke rol speelden (aangezien zij 
enkele zaken die al mondeling of schriftelijk werden overgeleverd, uit-
kozen, samenvatten, ordenden volgens verschillende criteria of hun 
betekenis verklaarden), droegen zij vooral zorg voor een getrouwe 
overlevering van wat zij zelf (Matteüs en Johannes) hadden gezien of 
gehoord of wat andere ooggetuigen hadden verklaard (vgl. Lc. 1:1-4). 
De evangeliën “geven getrouw weer, wat Jezus, de Zoon Gods, tijdens 
zijn leven onder de mensen werkelijk gedaan en geleerd heeft voor hun 
eeuwig heil, tot aan de dag, waarop Hij ten hemel werd opgenomen. 
(…) De gewijde schrijvers hebben de vier Evangelies zo geredigeerd dat 
zij ons altijd de zuivere waarheid over Jezus meedeelden.” (Vaticanum 
II, dogmatische constitutie Dei Verbum,  19.)
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