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Boek 

Bewijs genoeg – wat is er feitelijk over Jezus bekend? 
Auteur: Lee Strobel 
https://www.bol.com/nl/nl/p/bewijs-genoeg/666845482/  

 
Andere literatuur 
1). Ik zocht Allah en vond Jezus – het aangrijpende levensverhaal van Nabeel Qureshi 
https://www.sdok.nl/verhalen-nieuws/boekrecensie-ik-zocht-allah-en-vond-jezus 
2). Goede Vrijdag. De dag dat de revolutie begon – Tom Wright 
https://www.boekwinkeltjes.be/b/186920066/Goede-Vrijdag-De-dag/  
3). Het kruis van Christus – John Stott 
Vier delen. De benadering van het kruis. Het hart van het kruis. Het resultaat van het kruis. Leven 
onder het kruis 
https://clcnederland.com/product/het-kruis-van-christus-john-stott-9789063180850 
4). Bijbelse tijdgenoten – prof. Dr. Bob Smalhout 
Hoofdstuk 7 – Pasen, Judas en de geur van mirre 
hoofdstuk 8 – Een verschrikkelijke vrijdag 
https://www.bol.com/nl/nl/p/vantoen-nu-bijbelse-
tijdgenoten/1001004006461265/?s2a=#productTitle  
5). Kruistocht. Het leven van koning Jezus. Over het Marcus-evangelie 
https://www.uitgeverijvanwijnen.nl/kruistocht-tim-keller-9789051944242.html  
6). Lucas voor iedereen – Tom Wright 
https://clcnederland.com/product/deel-2-tom-wright-9789051943115  
7). Van kruis naar kroon – Ron van der Spoel 
https://www.schuilplaatsboeken.nl/spoel-ron-van-der/van-kruis-naar-kroon  
7 
 

Kerkdiensten 

1). Hoe het kruis alles verandert – Lucas 23 en 1 Petrus 1 
Kerkdienst in de Ichtuskerk in Scheveningen – 3 april 2022 
 https://www.youtube.com/watch?v=_w18xNQh2rw&t=5396s  
 

Muziek 
1). Paasoratorium ‘Het lam dat ons doet leven’ (Ria Borkent en Dirk Zwart) 
https://riaborkent.nl/2022/02/22/paasoratorium/  
2). Mattew Passion (conductor: Sir Eliot Gardiner 
https://www.youtube.com/watch?v=y0WRWOqhlvI 
3). Johannes Passion (dirigent: Ton Koopman) 
https://www.youtube.com/watch?v=EPecCws_c0M  
4). Messiaanse psalmen 
Messiaanse psalmen wijzen op persoon of ambt van de Messias: Christus Jezus. Er zijn zeer vele 
profetieën over het profiel of de kenmerken van de Messias. De Beloofde Messias verlost de 
mensen van hun zonden en herstelt de harmonie tussen God en mensen, verbroken ten gevolge van 
de zondeval. Ook zal hij op een dag Israël nieuw leven inblazen. Jezus van Nazareth past volgens 
christenen perfect op het profiel van de Messias zoals geschetst in het Oude Testament, waaronder 
de psalmen. Dit bevestigt de goddelijke identiteit van Jezus. 
De Messiaanse Psalmen zijn: 2, 8, 16, 22, 34, 35, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 109, 110 en 118. 
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/48406-messiaanse-psalmen-wijzen-op-
persoonambt-messias-jezus.html 
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6). Tekst en melodie van de Nieuwe Psalmberijming 
https://www.denieuwepsalmberijming.nl/  
7). Afleveringen van Songs of Praise, Nederland zingt over ‘Goede vrijdag’ 
https://www.npostart.nl/zoeken?term=goede+vrijdag 
8). Cd ‘Agnus Dei’ van Sela (afspeellijst) 
https://www.youtube.com/watch?v=ojtUQXId7uI&list=PL908F49BFBED161F4  

 

Boeken in beeld 
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I Aantal hoofdstukken uit het boek ‘Bewijs genoeg’ van Lee Strobel 

Hoofstuk 7 
Het bewijs van zijn identiteit 

Was Jezus er werkelijk van overtuigd dat Hij de Zoon van 
God was? 
 
Lee Strobel interviewt dr. Ben Witherington III over de vraag 
wie Jezus van Nazaret in zijn ogen was. Wat was zijn zelf-
beeld? 

✓ Verkenning van de oudste overleveringen 
✓ Door de vinger Gods 
✓ Johannes’ beeld van Jezus 
✓ ‘Ik en de Vader zijn één’ 
✓ In de plaats van God Zelf 
✓ Gesprek (vragen voor overdenking of groepsstudie) 
✓ Meer naslagwerken over dit onderwerp 

 

Hoofdstuk 8 
Het bewijs door psychologen 

Was Jezus gek toen Hij beweerde de Zoon van God te zijn?  
Lee Strobel interviewt dr. Gary R. Collins om een getuigen-
verklaring te krijgen van een van de vooraanstaande 
autoriteiten op het gebied van de psychologie over Jezus’ 
geestesgesteldheid. 

✓ Volslagen gek 
✓ Jezus de hypnotiseur 
✓ Jezus de exorcist 
✓ Absurde verbeelding 
✓ Gesprek (vragen voor overdenking of groepsstudie) 
✓ Meer naslagwerken over dit onderwerp 

Hoofdstuk 9 
Het bewijs op basis van een 
signalement 

Voldeed Jezus aan de kenmerken van God?  
Als wij Jezus zorgvuldig onderzoeken, komt zijn beeld dan 
nauwkeurig overeen met het signalement van God dat wij 
elders in de Bijbel aantreffen? Als dit niet zo is, kunnen wij 
concluderen dat Jezus’ aanspraak onjuist is. 
 
Lee Strobel interviewt hierover dr. Donald A. Carson 

✓ Leven en vergeven als God 
✓ Het mysterie van de incarnatie 
✓ Schepper of schepsel? 
✓ Was Jezus een mindere God? 
✓ De verontrustende vraag van de hel 
✓ Jezus en de slavernij 
✓ E onderdrukking omver werpen 
✓ Het evenbeeld van God 
✓ Gesprek (vragen voor overdenking of groepsstudie) 
✓ Meer naslagwerken over dit onderwerp 

Hoofstuk 10 
Het bewijs op basis van 
vingerafdrukken 

Paste Jezus – en alleen Jezus – bij de identiteit van de 
Messias?  
In veel strafzaken is identificatie door middel van 
vingerafdrukken de kern van het bewijs. Er is een ander soort 
bewijsmateriaal dat vergelijkbaar is met vingerafdrukken en 
dat met een verbazingwekkend hoge mate van zekerheid 
bewijst dat Jezus inderdaad de Messias van Israël en van de 
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wereld is. 
 
In feite vormen de tientallen profetieën in het Oude 
Testament over de Komst van de Messias, die door God 
gezonden zou worden om zijn volk te verlossen – figuurlijk 
gesproken – een vingerafdruk die alleen met de Gezalfde 
overeen zou kunnen komen 
 
Lee Strobel interviewt drs. Louis S. Lapides over dit 
onderwerp. 

✓ Ik kan niet in Jezus geloven 
✓ Voor onze overtredingen doorboord 
✓ Jezus is joods 
✓ Openbaring in de woestijn 
✓ Antwoord op tegenwerpingen 

1). Het argument van het toeval 
2). Het argument van het veranderde Evangelie 
3). Het argument van de opzettelijke vervulling 
4). Het contextuele argument 

✓ Alles moet vervuld worden… 
✓ Gesprek (vragen voor overdenking of groepsstudie) 
✓ Meer naslagwerken over dit onderwerp 

Hoofdstuk 11 
Het medisch bewijs 

Was Jezus’ dood een schijnvertoning en zijn opstanding 
boerenbedrog?  
Het denkbeeld dat Jezus nooit echt aan het kruis gestorven 
is, is te vinden in de koran. Er zijn enkele theorieën: de 
samenzweringstheorie en de bezwijmingstheorie. Wat zegt 
het bewijsmateriaal echt? Wat is er eigenlijk bij de kruisiging 
gebeurd? Wat was Jezus’ doodsoorzaak? Zou Hij deze 
beproeving op een of andere manier hebben kunnen 
overleven?  
 
In de hoop dat het medisch bewijsmateriaal zou kunnen 
helpen op dit soort vragen een antwoord te geven, 
interviewt Lee Strobel dr. Alexander Metherell. 

✓ De foltering voor het kruis 
✓ De foltering van het kruis 
✓ De doodsoorzaak 
✓ Antwoord aan de sceptici 
✓ Het doorslaggevend argument 
✓ Een vraag voor het hart 
✓ Gesprek (vragen voor overdenking of groepsstudie) 
✓ Meer naslagwerken over dit onderwerp 

Hoofstuk 12 
Het bewijs van het vermiste 
lichaam 

Was Jezus’ lichaam echt uit zijn graf verdwenen?  
Vermiste lijken duiken op in goedkope sensatielectuur en 
ook in het echt, maar een leeg graf kom je hoogst zelden 
tegen. Het probleem met Jezus is niet dat Hij nergens te zien 
was. Hij is gezien! Eerst levend, daarna dood en tenslotte 
weer levend. Als we de verslagen in de Evangeliën moeten 
geloven, gaat het niet om een vermist lijk. Het gaat er om dat 
Jezus nog steeds in leven is, zelfs tot op de dag van vandaag, 
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zelfs nadat Hij in het openbaar bezweken is aan de 
verschrikkingen van de kruisiging. 
 
Over dit onderwerp interviewt Lee Strobel dr. William Lane 
Craig. 

✓  De verdediging van het lege graf 
✓ Was Jezus echt in het graf gelegd? 
✓ Is Jozef van Arimatea historisch? 
✓ Hoe goed was het graf beveiligd? 
✓ Waren er wel bewakers? 
✓ En de tegenstrijdigheden dan? 
✓ Zijn de tegenstrijdigheden te verklaren? 
✓ Zijn de getuigen te vertrouwen? 
✓ Waarom bezochten de vrouwen het graf? 
✓ Waarom zeiden de christenen niets over het lege 

graf? 
✓ Wat is het positieve bewijs dat het lege graf een 

historisch feit is? 
✓ Hoe zit het met alternatieve theorieën? 
✓ Conclusie: het graf was leeg 
✓ Gesprek (vragen voor overdenking of groepsstudie) 
✓ Meer naslagwerken over dit onderwerp 

 

II Aantal hoofdstukken uit het boek ‘Ik zocht Allah en vond Jezus 

 
Nabeel groeit op in een liefdevol islamitisch gezin. Hij leeft voor Allah en zijn familie, maar de twijfel 
slaat toe als hij in aanraking komt met het evangelie van Jezus. Bijzondere dromen, christelijke 
vrienden en veel studie in de Bijbel leiden tot een hartverscheurend dilemma. Moet hij kiezen voor 
zijn familie en hun religie of volgt hij Jezus?  
 
Een krachtig verhaal over de botsing van twee religies, maar ook over de vrede die uiteindelijk in 
Jezus te vinden is. 
https://www.sdok.nl/verhalen-nieuws/boekrecensie-ik-zocht-allah-en-vond-jezus 
 
Hoofdstuk 13   Bezwijming en plaatsbekleding 
Hoofdstuk 14   De Vader is groter dan Jezus 
Hoofdstuk 24   Lakmoesproeven 
Hoofdstuk 25   De bezwijmingstheorie gekruisigd 
Hoofdstuk 28   Jezus en genetica 
Hoofdstuk 29   Jezus, schepper van timmermannen 
Hoofdstuk 30   De goddelijke mensenzoon 
Hoofdstuk 44  Ratio en openbaring 
Hoofdstuk 45  Het kruis aanvaarden heeft een prijs 
Hoofdstuk 46  ‘Ik ben nabij. ‘Zoek en je zult vinden’ 
Hoofdstuk 47  Een woud van kruisen 

https://www.sdok.nl/verhalen-nieuws/boekrecensie-ik-zocht-allah-en-vond-jezus

