GESPREKSVRAGEN

BIJ DE DOCUMENTAIRE THE CASE FOR CHRIST
EN HET BOEK BEWIJS GENOEG

VOORAFGAAND
1. Geloof je dat God bestaat?
Hoe zou je Hem omschrijven?
Wie is Hij volgens jou?
2. Hoe denk je zelf over Jezus?
Heeft Hij bestaan? Wat voor
iemand was Hij? Hoe weet je dat?
3. Geloof je dat Jezus uit de dood is
opgestaan? Waarom of waarom niet?
INLEIDING
4. Lee kwam in aanraking met het
geloof doordat zijn vrouw Leslie
naar de kerk ging. Heb je zelf
familieleden of goede bekenden
die anders in het geloof staan
dan jij? Hoe ga je daarmee om?
5. Leslie wilde God ervaren, maar voor
Lee was het meer een kwestie van
intelligentie. Hoe is dat voor jou?
Ben je meer een gevoels- of een
verstandspersoon?
DEEL 1
BRONNENONDERZOEK
6. Hoe kijk je tegen het Nieuwe
Testament aan? Bevat het
betrouwbare getuigenverslagen?
7. Volgens geleerden zit er ongeveer
één generatie tussen de evangeliën
en de gebeurtenissen die erin
beschreven zijn. Vind je dit een

lange, of juist een korte tijd?
Wat zegt dit over de betrouwbaarheid van de evangeliën?
8. Zijn de getuigenverslagen
volgens jou betrouwbaar
mondeling doorgegeven?
Waarom of waarom niet?
9. Vind je dat (schijnbare) tegenstrijdigheden in de evangeliën afbreuk
doen aan hun betrouwbaarheid,
of juist niet? Waarom?
10. Heb je zelf weleens buiten-Bijbelse
bronnen over Jezus gelezen?
Welke? Zijn die volgens Lee Strobel
en zijn geïnterviewde experts
betrouwbaar, of juist niet?
DEEL 2
ANALYSE VAN JEZUS
11. Wat betekent het voor jou dat Jezus
Zichzelf de Mensenzoon noemt?
12. Wat denk je: heeft Jezus echt al die
wonderen gedaan? Wat betekent
dat volgens jou? Wat maakt Jezus
anders dan andere ‘wonderdoeners’?
Ken je (verslagen van) dit soort wonderdoeners van vandaag de dag?
13. Lees Jesaja 53 met elkaar.
Hoe herken je Jezus hierin?
Ken je zelf nog andere gedeelten
uit het Oude Testament die passen
bij de ‘vingerafdruk’ van Jezus?

DEEL 3
DE OPSTANDING ONDERZOCHT
14. Hoe denk je over Jezus’ kruisiging?
Is Hij echt gestorven en begraven?
15. Was het graf leeg? Waarom denk
je dat? Wat denk je dat er gebeurd
kan zijn?
16. Als je zelf het verhaal over Jezus’
opstanding had verzonnen, wat zou
je dan anders doen dan in de
evangeliën? Zou je bereid zijn
om voor dat verzinsel te sterven?
17. Wat vind je het sterkste getuigenis
van Jezus’ opstanding? Waarom?
AFSLUITEND
18. Lee Strobel zei dat hij vanwege
zijn zoektocht naar wie Jezus is zijn
wereldbeeld moest aanpassen.
Herken je dit? Daagt Jezus je ook
vandaag nog uit je wereldbeeld bij
te stellen? Waar merk je dat aan?
19. Wat vind je van de zoektocht van
Lee? Waarin herken je jezelf?
Wat neem je eruit mee?
20. Denk eens terug aan de antwoorden
die je op de eerste drie vragen gaf.
Zijn die veranderd nu je de film hebt
gezien? Waar wil je nog meer
onderzoek naar doen? Hoe kunnen
de mensen uit deze groep je
daarmee helpen?

