
BIJEENKOMST 1 
WIE IS JEZUS? 

wErKBlad
Complot thEorIEën
Deze feiten over Jezus worden door iedereen aangenomen, zowel gelovigen als sceptici.

Feit 1 De Romeinen hebben Jezus gekruisigd.

Feit 2  Jezus’ lichaam werd in een graf gelegd dat werd afgesloten met een grote 
steen en bewaakt door soldaten.

Feit 3  Op de derde dag na Jezus’ dood werd het graf leeg aangetroffen.

Feit 4   Het geloof dat Jezus uit de dood was opgestaan verspreidde zich door de 
hele wereld.

COMplOT ThEOrIE ééN – JEzuS STIErf NIET EChT

Sommige mensen hebben beweerd dat Jezus niet echt stierf aan het kruis – hij verloor alleen 
zijn bewustzijn door pijn en uitputting. Ze geloven dat hij, toen hij van het kruis gehaald was en 
in een comfortabele positie in een koel graf werd gelegd, hij bijkwam, opstond, wegging en nog 
lang en gelukkig leefde.

COMplOT ThEOrIE TwEE – dE lEErlINgEN STalEN hET lIChaaM

Sommige mensen geloven dat midden in de nacht de leerlingen de slaperige Romeinse 
soldaten overmeesterden. Ze rolden toen de steen voor de ingang van het graf weg, namen 
Jezus’ levenloze lichaam mee en verdwenen in de nacht. Deze starten vervolgens de geruchten 
dat Jezus was opgestaan uit de dood, zodat ze zelf belangrijker zouden lijken. Tijdens de rest 
van hun leven hebben ze nooit aan iemand laten weten wat ze hadden gedaan.

COMplOT ThEOrIE drIE – dE auTOrITEITEN haaldEN JEzuS’ 

lIChaaM IN hET gEhEIM wEg

Sommige mensen denken dat Joodse en Romeinse autoriteiten samen werkten om Jezus 
lichaam te stelen. Misschien wilden ze niet dat het graf een religieus bedevaartsoord zou 
worden of een heilige plaats waar constant Jezus’ volgelingen naartoe zouden komen. Ze 
namen simpelweg het lichaam en begroeven het ergens anders op een geheime locatie.



BIJEENKOMST 1 
WIE IS JEZUS?

problEmEn mEt dEZE Complot thEorIEën

COMplOT ThEOrIE ééN – JEzuS STIErf NIET EChT

Zelfs voordat hij aan het kruis werd gehangen werd Jezus hard geslagen en gemarteld. 
Romeinse soldaten, die wisten wanneer hun slachtoffer dood was, voerden de kruisiging uit. 
Dode lichamen werden in die tijd als mummies ingepakt in doeken en kleverige specerijen. Om 
uit het graf te ontsnappen zou Jezus uit zijn grafkleren gekropen moeten zijn, de zware steen 
hebben weggerold en met de soldaten moeten hebben vechten.

COMplOT ThEOrIE TwEE – dE lEErlINgEN STalEN hET lIChaaM

De leerlingen waren bang en verward; ze dachten niet aan een gedurfde redding als het stelen 
van Jezus’ lichaam. De leerlingen zou de soldaten die het graf bewaakten niet hebben kunnen 
overmeesteren. Waarschijnlijk zijn alle leerlingen uiteindelijk gedood om hun geloof in Jezus’ 
opstanding. Op zijn minst één van hen zou dan toch de waarheid moeten hebben verteld om 
zijn eigen leven te redden?

COMplOT ThEOrIE drIE – dE auTOrITEITEN haaldEN JEzuS’ 

lIChaaM IN hET gEhEIM wEg

De autoriteiten hadden een hekel aan het snel verspreidende nieuws dat Jezus levend was en 
uit de dood was opgestaan. Als zij het lichaam van Jezus in bezit hadden gehad, of zouden 
weten waar het was, zouden ze het simpelweg publiekelijk hebben kunnen laten zien om te 
bewijzen dat Jezus echt dood was. Dit deden ze niet, dus we kunnen ervan uitgaan dat ze het 
lichaam niet hadden.

OpMErKINg

Geen van deze theorieën kunnen voor hun rekening nemen dat meer dan 500 mensen gezegd 
hebben dat ze Jezus levend gezien hebben in de weken na zijn kruisiging.


