Bijbelstudie do. 21 oktober 2004 – Hoe oud zijn de evangeliën?
Naar aanleiding van hoofdstuk 14 en 15 van Brieven van een scepticus.
Zingen: E&R 110:3–6
Lezen: Lucas 1:1–4. Lucas is niet het eerste evangelie. Overlevering van ooggetuigen.
Lezen: Handelingen 1:1–3. Lucas heeft zijn evangelie vóór Handelingen geschreven.
Lezen: Handelingen 28:30–31. Handelingen eindigt abrupt in ca. 62 n.Chr. Handelingen is
dus in ca. 62 n.Chr. geschreven en Lucas is dus voor 62 n.Chr. geschreven.
Lezen: Lucas 10:1–7a. De arbeider is zijn loon waard.
Lezen: Matteüs 10:9–10. De arbeider is zijn voedsel waard.
Lezen: 1 Timoteüs 5:17–18. De Schrift zegt: “de arbeider is zijn loon waard.” 1 Timoteüs is
in ca. 55 n.Chr. geschreven, tijdens Paulus’ derde zendingsreis. Toen was Lucas dus al geschreven en ook al in de canon van de Bijbel opgenomen.
Lezen: Johannes 20:30–31. Het evangelie van Johannes wordt vaak laat gedateerd (ca. 90
n.Chr.). Uit Johannes 20:30–31 blijkt echter dat Johannes zijn lezers ervan wil overtuigen dat
Jezus de Messias is. Dit was vooral actueel vóór 70 n.Chr., toen Jeruzalem en de tempel verwoest werden. Het is onlogisch dat Johannes 60 jaar gewacht zou hebben voor hij zijn evangelie zou schrijven.
Lezen: Johannes 19:31–37. “Opdat ook gij gelooft.” Johannes’ evangelie was in de eerste
plaats een zendingsgeschrift voor Israël.
Zingen E&R 233.
Lezen Marcus 6:45–53. Van Marcus 6:52–53 is in Qumran een papyrussnipper gevonden.
Qumran is in 68 n.Chr. door de Romeinen verwoest. Marcus moet dus voor 68 n.Chr. geschreven zijn. Uit de papyrussnipper blijkt dat de woorden “naar het land” uit Marcus 6:53
niet tot de oorspronkelijke tekst van Marcus behoorden. Deze woorden zijn later als verduidelijk toegevoegd, toen de stad Gennesaret niet meer bestond. De stad Gennesaret werd in 70
n.Chr. door de Romeinen verwoest.
Lezen Matteüs 26:30–35. Van Mattëus zijn een achttal papyrussnippers gevonden, die alle tot
hetzelfde handschrift behoren. De gehanteerde schrijfstijl komt overeen met die van papyri
die gevonden zijn in Qumran en Masada en waarvan het hoogtepunt gelegen heeft in de jaren
60 na Chr. Dit betekent dat Matteüs op z’n laatst in ca. 60 n.Chr. geschreven moet zijn.
Zingen E&R 423:1.

