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Hoofdstuk 2 
De vier Evangeliën 

Portretten van Christus 
Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling/bewerking en voetnoten door M.V. 

 
 
Waarom zijn er vier Evangeliën? Waarom gaf God ons vier boeken, die elk het leven en de bedie-
ning van Christus beschrijven? Zou één boek niet genoeg zijn geweest? 
Stel dat 4 reporters elk de opdracht krijgen om van de koning een verslag of “portret” op te maken 
over zijn denken, doen en laten, om hem zo beter te leren kennen. Zou je dan met 4 aparte versla-
gen, van 4 auteurs niet een beter beeld van de koning krijgen dan met slechts 1 verslag van 1 au-
teur? 
God heeft ons vier portretten gegeven van Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dit zijn de vier 
Evangelieverslagen genaamd Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. God had ons slechts één 
Evangelie kunnen geven, maar vier is zoveel beter. God wil dat we zijn Zoon leren kennen, ook al 
hebben we, zoals 1 Petrus 1:8 zegt, Hem nooit met onze eigen ogen gezien (Johannes 17:3; Filip-
penzen 3:10). Naarmate we Hem steeds beter leren kennen, wie zullen we dan nog meer leren ken-
nen (Johannes 8:19; 14:7). Als we Christus duidelijker en duidelijker zien (als we naar deze vier 
portretten kijken), wie anders zullen we dan zien (Johannes 14:9)? De Vader! Jezus is Gods perfecte 
foto! Als je wilt weten wie God de Vader werkelijk is, kijk dan naar de Zoon! Jezus Christus “is het 
Beeld van de onzichtbare God” (Kolossenzen 1:15). Je kunt de onzichtbare God niet zien, maar je 
kunt Zijn Zoon zien zoals geopenbaard in de Heilige Schrift. 
Denk nog eens aan de 4 “portretten” van de koning. Zouden er in elk van deze weergaven bepaalde 
dingen zijn die vergelijkbaar zijn? Zijn er bepaalde dingen die alle vier de portretten gemeen heb-
ben? Zou elk portret anders zijn dan het andere, althans in sommige opzichten? Zou het mogelijk 
zijn om drie portretten te hebben die erg op elkaar lijken en een vierde portret dat heel anders is? 
Zo is het ook met de vier Evangeliën. Ze gelijken op elkaar en toch verschillen ze van elkaar. De 
eerste drie Evangeliën lijken in veel opzichten veel op elkaar (hoewel er verschillen zijn) en het 
Evangelie naar Johannes is heel anders dan de eerste drie (met slechts een paar overeenkomsten). 
De Evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas worden vanwege de vele onderlinge overeenkom-
sten de synoptische Evangeliën genoemd. Toch zijn ze alle vier nodig om ons een goed begrip te 
krijgen van wie Jezus is en hoe Hij is! Hier zijn enkele voorbeelden: 

1. Lees Mattheüs 24:32-36 en vergelijk Markus 13:28-32. Zijn deze twee passages in wezen het-
zelfde of verschillend? __________________ 
2. Lees Mattheüs 13:55 en vergelijk met Markus 6:3. Hoewel deze verzen erg op elkaar lijken, welk 
verschil merk je dan op? Mattheüs spreekt over Jezus als “de Zoon van de timmerman …” en Mar-
kus spreekt over Jezus als de “de timmerman, de Zoon van …”. Was Jozef een timmerman? _____ 
Was Jezus timmerman? ______ Zijn beide verzen waar? ______ 
3. Vergelijk deze vier verzen: Mattheüs 27:37; Markus 15:26; Lukas 23:38; Johannes 19:19. Zijn al 
deze verzen vergelijkbaar? Zijn er verschillen? Bieden alle vier de verzen de juiste en ware infor-
matie over wat er werkelijk over het hoofd van de gekruisigde Christus geschreven stond? _____ 
Geven alle verzen de volledige informatie over wat er geschreven stond? ______. Geeft Johannes 
19:20 een mogelijke reden voor enkele van de verschillen? __________ 
Zie, “Het opschrift bovenaan het kruis”:  http://www.verhoevenmarc.be/PDF/INRI.pdf  

http://www.middletownbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/INRI.pdf
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4. Er zijn bepaalde dingen die alle vier de Evangeliën gemeen hebben: 
Alle vier de Evangeliën spreken over de bediening van Johannes de Doper. 
Alle vier de Evangeliën spreken over de doop van Jezus. 
Alle vier de Evangeliën spreken over het voeden van de 5000. 
Alle vier de Evangeliën spreken over Petrus’ ontkenning van de Heer. 
Alle vier de Evangeliën spreken over de arrestatie en beproevingen van Jezus. 
Alle vier de Evangeliën spreken over de kruisiging van Jezus. 
Alle vier de Evangeliën spreken over de opstanding van Jezus. 
5. Er zijn ook bepaalde dingen die verschillend en uniek zijn voor elk van de Evangeliën: 
Alleen Mattheüs vertelt over de vlucht van Jozef en Maria naar Egypte (Mattheüs 2:12-23). 
Alleen Markus vertelt over de genezing van de blinde in twee fasen (Markus 8:22-26). 
Alleen Lukas vertelt de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15:11-32). 
Alleen Johannes vertelt over de opwekking van Lazarus uit de dood (Johannes 11:1-45). 

Zie voor een overzicht, http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Evangelien_overzicht.pdf 
Er is een soms gebruikte uitdrukking: “Dat is Evangelie!” (wat betekent: “dat is zeker waar en dat 
moeten we accepteren en geloven”). Beschouw deze zin eens: “Zijn woord werd door de kinderen 
uit de buurt als Evangelie opgevat”. Dit betekent dat de kinderen elk woord dat deze persoon sprak 
geloofden en accepteerden dat wat hij zei helemaal waar was. Hetzelfde moet gezegd worden over 
de vier Evangeliën. De Evangeliën bevatten niets anders dan evangeliewaarheid! Er zijn mensen 
die zeggen dat de Evangeliën fouten en tegenstrijdigheden bevatten, maar we weten dat alle vier de 
Evangeliën niets anders bevatten dan evangeliewaarheid! Er zijn geen fouten in Gods Woord. . 
Stel dat iemand zou zeggen: “De vier Evangeliën werden pas vele jaren na Jezus’ dood geschreven 
(en dit is waar). Hoe herinnerden de Evangelieschrijvers zich dan de dingen die Jezus deed en zei?” 
Hoe zou je dit beantwoorden? Wie hielp hen een perfecte herinnering te hebben (zie Johannes 
14:26)? _________________________________________________ 
Het woord “Evangelie” betekent “goed nieuws” of “blijde tijdingen”. Dit is het goede nieuws vol-
gens 1 Korintiërs 15:1-5: 

Evangelie-steunpilaar #1: “dat Christus gestorven is voor onze zonden,  
overeenkomstig de Schriften” (vers 3). 

Het bewijs: ”dat Hij begraven is” (vers 4). Mensen worden niet begraven tenzij ze dood zijn! 

   
Evangelie-steunpilaar #2: “dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de 
Schriften” (vers 4). 
Het bewijs: ”dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf …” (verzen 5 en verder) 
aan veel verschillende ooggetuigen.  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Evangelien_overzicht.pdf
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Bieden alle vier de Evangeliën het GOEDE NIEUWS aan dat Christus stierf, en dat Hij begraven 
werd en weer opstond en dat Hij levend werd gezien door verschillende getuigen? ________ 
Stel dat er vijf blinde mannen een olifant onderzoeken zonder te weten wat het was. Men voelt zijn 
poten en denkt dat het een grote boom moet zijn. Een ander voelt zijn neus en concludeert dat het 
een enorme slang moet zijn. Een ander voelt zijn zijkant en denkt dat het een enorme muur is. Een 
ander voelt zijn staart en denkt dat het een touw is. Een ander voelt zijn slagtand en denkt dat het 
een ijzeren staaf is. Hebben ze het allemaal mis? Ze hebben allemaal maar een deel en ze begrijpen 
het geheel niet. De slurf is maar een deel van de olifant. Het is niet de hele olifant. Als we alleen het 
onderdeel zien, missen we het geheel. In feite zou het deel alleen ons geen duidelijk en waarheids-
getrouw beeld geven van hoe een olifant werkelijk is. Elk onderdeel heeft de andere onderdelen 
nodig om het geheel te maken. 
God gaf ons vier Evangeliën opdat ze ons naar Christus zouden kunnen leiden. Er is maar één 
Christus, niet vier! Er zijn niet vier Redders! De vier Evangeliën wijzen allemaal op dezelfde geze-
gende Persoon die God ons wil laten kennen. We moeten alle vier de Evangeliën samen zien. 

Mattheüs 
Presenteert Christus als KONING 

(de geprofeteerde Koning) 
Sleutelvers: Mattheüs 2:2 

“Koning der Joden” 
LEEUW (Ezechiël 1:10) – koning der dieren 

Speciaal geschreven voor de Joden 

Markus 
Presenteert Christus als DIENAAR 

(De gehoorzame Dienaar) 
Sleutelvers: Markus 10:45 
“Gekomen om te dienen” 

RUND (Ezechiël 1:10) – het offerdier 

Speciaal geschreven voor de Romeinen 

Lukas 
Presenteert Christus als MENS 

(de volmaakte Mens) 
Sleutelvers: Lukas 19:10 

“Zoon des mensen” 
MENS (Ezechiël 1:10) – volmaakte Mens 

Speciaal geschreven voor de Grieken 

Johannes 
Presenteert Christus als GOD 

(de Goddelijke Zoon) 
Sleutelvers: Johannes 20:31 

“Zoon van God” 
AREND (Ezechiël 1:10) – hemels 

Geschreven voor de hele wereld 

Ze wijzen allemaal op die Ene, Gezegende Persoon  
de Heer Jezus Christus, de Redder, de Zoon van God 

 
 

 

Zie ook: 
o De vier Evangeliën in chronologisch overzicht: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Evangelien_overzicht.pdf 
o Het opschrift bovenaan het kruis: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/INRI.pdf 
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