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TIPS VOOR STUDIE OVER JEZUS 
 

Hoe kunnen we in onze tijd Jezus ontmoeten? 

Daarover kunt u leze in hoofdstuk II van Novo millennio ineunte, geschreven door paus 

Johannes Paulus II. 

 

Hoofdstuk II heeft als titel: Een gelaat om te aanschouwen 
De subtitels zijn: 

-Het getuigenis van de evangeliën 

-De weg van het geloof 

-De diepte van het mysterie 
-Het gelaat van de Zoon 

-Een lijdend gelaat 

-Het gelaat van Hem die verrezen is 
Hoofdstuk III heeft vervolgens de titel: Weer bij Christus beginnen. 

 

Novo millennio ineunte is een werkprogramma en visie voor de Kerk in de 21ste eeuw, gepresenteerd 
door paus Johannes Paulus II bij het begin van het 3e millennium, 6 januari 2001. De Nederlandse 

tekst staat als document 0020 op www.stucom.nl, en is in drukwerk verschenen in Kerkelijke 

Documentatie, 11 mei 2001, besteladres bestel@rkk.nl.  

  

PAUS OVER JEZUS 

Paus Benedictus XVI heeft boeken over Jezus 

geschreven, die zeer veel waardering hebben 
gekregen tot ver buiten de Rooms-katholieke 

Kerk. Ze zijn in een goede boekhandel te 

bestellen of via internet (bijvoorbeeld via 
www.bol.com of www.carolushuis.nl).  

 

Dit zijn de gegevens: 

Joseph Ratzinger Benedictus XVI, JEZUS van 
Nazareth, uitgeverij Lannoo. 

Deel I: Van de doop in de Jordaan tot de 

Gedaanteverandering, 378 blz., 2007, 29,95 
euro.  

Deel II: Van de intocht in Jeruzalem tot de 

opstanding, 280 blz., 2011, 29,99 euro. 

 
Uit een recensie over deze boeken:  

'Is het moeilijk, wetenschappelijk, theologie? 

Wel, het vraagt in een aantal hoofdstukken een 
flinke inspanning, maar grote delen zijn ook 

vrij vlot te lezen. De schrijver zoekt tastend 

naar een dieper begrip en hij maakt gebruik 
van zijn grote belezenheid. Het resultaat is 

soms helder en verrassend, soms ook wat 

vermoeiend. 

De paus heeft zich als doel gesteld dat 
wij Jezus leren kennen en beminnen. Daarom 

probeert hij niet om een volledig historisch 

beeld te schilderen. Dat zou weinig bijdragen 
aan een persoonlijke relatie met de Heer. Maar 

hij zoekt nuchter en gelovig naar wat ons hart 

kan raken, gebruik makend van veel 

associaties die de woorden kunnen oproepen in 

hun Bijbels verband. Het gaat dan meer om de 

betekenis, de diepere zin van bepaalde 
woorden, dan om de zakelijke realiteit. 

De beide boeken geven geen 

doorlopend verhaal van het leven van Jezus. 
Maar de belangrijke thema's komen duidelijk 

aan bod, zoals de Bergrede, het oogmerk van 

de gelijkenissen, en de betekenis van de grote 

beelden: water, wijn, brood en herder. De 
bekoringen van Jezus worden behandeld naar 

hun diepste inhoud los van de vraag hoe het 

precies gebeurde.' 
 

Bron: Pater drs. Leo van der Klaauw in Bouwen aan de 
Nieuwe Aarde, november 2011, 
http://www.stucom.nl/document/0371.pdf. 

 

 
Internetcursus 
'Waarom Jezus' is ook de naam van een gratis 
internetcursus. Als je daar aan meedoet kun je 

in je eigen tempo per e-mail je vragen stellen 

en samen met een e-coach antwoorden zoeken. 
Meer: www.waaromjezus-rk.nl of 

www.waaromjezus.nl. 

 

Honderd namen  
In de Bijbel staan meer dan honderd namen en 

titels voor Jezus. Zie 0363 op www.stucom.nl, 
http://www.stucom.nl/document/0363.pdf .  
 

Kees Slijkerman 
18-10-2013 
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