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Nogal wat recente Jezus-boeken suggereren dat Jezus in feite de leider van een militante
Messiasbeweging was. Ze beweren ook dat niet hij, maar Paulus aan de oorsprong van
de christelijke godsdienst lag. Ook het gehypete boek van James D. Tabor, De Jezus-
dynastie, gaat die toer op. Frans Lefevre weigert mee te gaan in de trend om
Bijbelteksten als geheime codetekens op te vatten. Hij ontleedt enkele van die theorieën
met het fileermes.

Onlangs verscheen het boek De Jezus-dynastie. De verborgen geschiedenis van Jezus en het
ontstaan van het christendom van James Tabor, hoogleraar in North Carolina en betrokken bij
archeologische opgravingen in Israël. Het verleidelijke in dit jongste werk van Tabor is dat hij
heel wat wetenschappelijke verworvenheden bevattelijk vulgariseert. Maar tegelijkertijd
gebruikt hij veel gegevens ter ondersteuning van zijn ‘onthullingen’ die kant noch wal raken.
Een analyse van dit en gelijksoortige boeken is daarom op haar plaats.

● 

Zoals te verwachten sneuvelt in de reeks Jezus-boeken die ons de jongste tijd overspoelt,
meestal de moeilijke kern van de christelijke boodschap, namelijk dat Jezus echt is verrezen.
Hij was bijvoorbeeld schijndood en herstelde door twee in het wit geklede Esseense
wonderdokters. 

Frans Vermeiren doet in De man die in 70 het kruis overleefde (2004) iets gelijkaardigs, maar
in een ander kader. De evangelieverhalen zijn voor hem een transpositie naar de jaren dertig
van feiten uit de eerste joodse opstand en de val van Jeruzalem uit het jaar zeventig. Dat naar
voren schuiven van latere gebeurtenissen moet de gewelddadige en anti-Romeinse wortels
van het christendom verbergen. Want over welke feiten gaat het? De held van die verhalen is
de rebellenleider Jezus, zoon van Saphat. Hij ontsnapt aan de dood op het kruis doordat Titus
hem daarvan laat afnemen dankzij de tussenkomst van Flavius Josephus – Jozef van
Arimathea – en Nakdimon bar Gourion – Nicodemus. Zo kan Jezus van zijn wonden
herstellen in een grafmonument dat hem als schuiloord ter beschikking wordt gesteld. 

Wat stellen we bij deze fantasie vast? De auteur zuigt zich vast op een detail waardoor hij
werd getroffen, een verre gelijkenis namelijk tussen drie gekruisigden in het evangelie en een
anekdote uit de Vita van Flavius Josephus. 

● 
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Iets soortgelijks deed zich voor bij Tabor. Hij raakte gefascineerd door enkele van zijn
archeologische zoektochten, meer bepaald door Bijbelse namen op ossuaria – beenderkisten –
van een familiegraf. Die ontdekking leidde bij Tabor tot dwanggedachten: de suggestie dat
een familiegraf van Jezus was ontdekt, samen met andere leden van zijn dynastie die
aanspraak konden maken op de troon van David, en dat het bekend raken van dit materiaal
heel het christendom kon ontwrichten.

Uit een dergelijke ‘Spielerei’ ontstonden een boek en een film. Want er werd ondertussen op
basis van het boek al een documentaire gemaakt. James Cameron, de auteur van de succesfilm
Titanic, waagde zich dit keer aan een film over de dreigende scheepsramp van het bootje van
de kerk. Met een grote mediacampagne – Israël leende voor de persconferentie in New York
twee ossuaria uit – en een precieze timing – Pasen 2007 – werd de documentaire op het
Amerikaanse Discovery Channel uitgezonden. 

Waarover gaat al die ophef? In 1980 werd bij bouwwerken in de Jeruzalemse buitenwijk
Talpiot een familiegraf met kisten gevonden. Ze kregen toen helemaal geen aandacht, maar ze
staan nu volop in de belangstelling. Het was een joodse gewoonte in Jezus’ tijd dat beenderen
van vergane lijken naar andere stenen kisten verhuisden, al of niet met een naam erop. Een
naam op zo’n ossuarium kan in principe slaan op de eerste of op de tweede bestemming, zelfs
op een van de betrokkenen in eenzelfde kist. In het familiegraf van Talpiot waarover het gaat,
moet een tiende ossuarium gestaan hebben. Dat ontbreekt momenteel op de stapelplaats van
de andere negen. Waarschijnlijk omdat die kist – zoals de inventaris beschreef – in
brokstukken werd aangetroffen.

In zijn boek vraagt Tabor zich evenwel af of die tiende kist niet het veelbesproken ossuarium
van ‘Jakobus, de broer van Jezus’ kan zijn geweest, waarover in oktober 2002 zoveel te doen
was en waarvan meestal wordt aangenomen dat het opschrift, minstens gedeeltelijk, is
vervalst. Bij de negen kisten uit Talpiot komen de volgende namen voor: Jezus zoon van
Jozef, Maria, Matteüs, Jose (nevenvorm van Jozef), Mariamene e (in de betekenis van: die
ook wordt genoemd) Mara, en tenslotte Judas, zoon van Jezus. De film laat niet na te
suggereren dat de twee laatstgenoemde namen kunnen wijzen op de vrouw van Jezus (Maria
van Magdala) en hun kind. Elk van die namen afzonderlijk waren zeer gebruikelijk, dat geven
de auteurs toe, maar statistisch gezien is het toch wel erg relevant, zeggen ze, dat hier zoveel
van de in het evangelie vermelde verwanten van Jezus samen voorkomen. Daarmee is
natuurlijk niet ‘bewezen’, erkent Tabor, dat dit Jezus’ graf is en dat er ‘dus’ niet in de
verrijzenis kan worden geloofd.

● 

Wat beweert de auteur echter wel? ,,Dode lichamen staan niet op – in elk geval niet als de
persoon klinisch dood is, en dat was Jezus zonder meer na de kruisiging door de Romeinen en
drie dagen in het graf. Als het graf dus leeg was, luidt de conclusie van de historici
eenvoudigweg: het lichaam van Jezus is door iemand weggehaald en vermoedelijk op een
andere plek opnieuw begraven.” Consequent met dit a priori geeft Tabor de historische
voorkeur aan wat het Johannesevangelie over Maria Magdalena vertelt. Hij schrijft:
,,Aangezien het lichaam van Jezus halsoverkop in een tijdelijk graf was gelegd, vanwege
Pesach, is het begrijpelijk dat de familie Jezus’ definitieve begrafenis zo snel mogelijk
geregeld wilde hebben[...] Misschien hebben ze hem zaterdagavond bij zonsondergang
weggehaald[...] Maria Magdalena was om de een of andere reden niet aanwezig, verscheen
pas op zondagochtend vroeg, en trof het graf leeg aan.’’
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Telkens weer herhaalt de auteur dat dit allemaal maar hypothesen zijn. Maar telkens opnieuw
worden ze geformuleerd als bijna zekerheden. ,,We mogen ervan uitgaan (sic) dat er
uiteindelijk ergens in Jeruzalem een familiegraf van Jezus is gekomen, want de Jezus-
beweging, onder leiding van zijn broer Jakobus, heeft zichzelf daar uiteindelijk weer
gevestigd. Het verhaal gaat dat Jakobus in de Kidron-vallei, vlak onder de Olijfberg, is
begraven. Er werd ook verteld dat de broers van Jezus hun moeder Maria later hebben
begraven in de buurt van de plek waar Jezus was gekruisigd. Dit gebied, op en rond de
Olijfberg en[...] naar het zuiden in Talpiot, lijkt het best bij ons bewijsmateriaal (sic) aan te
sluiten[...] Aan de verhitte controverse (hieromtrent)[...] ligt de onuitgesproken mogelijkheid
ten grondslag dat een dergelijk graf wel eens de overblijfselen van Jezus zelf zou kunnen
bevatten. Het christendom noch het jodendom zit daarop te wachten.’’

Misschien klinken de woorden ‘noch het jodendom’ verrassend. Bedoeld is, zoals uit heel wat
passages blijkt, dat de joodse autoriteiten gevoelig zijn voor wat tot moeilijkheden met ‘het
Vaticaan’ zou kunnen leiden.

● 

Hoe is dan het klassieke christendom, met zijn geloof in de verrezen Jezus, ontstaan? ,,Deze
versie van het christelijke geloof, zoals miljarden mensen dat de afgelopen tweeduizend jaar
hebben gekend’’ is uitsluitend toe te schrijven aan Paulus. Het Lucasevangelie en de
Handelingen hebben deze versie gepromoot. Ze hebben de andere versie, die wij de joods-
messiaanse zouden noemen, onder de tafel geveegd. Maar het speurwerk van onze auteur
heeft de oorspronkelijke Jezus-beweging weer blootgelegd.

Hier volgen de hoofdlijnen van zijn verbijsterend betoog. De stambomen van Jezus in het
evangelie van Lucas (3,23-38) en van Matteüs (1,1-17) zijn volgens de meeste onderzoekers
niet met elkaar te verzoenen. Ze worden meestal ‘theologisch’ geïnterpreteerd, met als enige
affirmatie: Jezus is de ‘zoon van David’, de Messias. Maar Tabor interpreteert die lijsten
biologisch. Er liep een dubbele bloedlijn (over Jozef en over Maria) van David naar Jezus.
Vandaar dat Jezus een gevreesde tegenkandidaat was van de door Rome gesteunde Herodes-
dynastie, met wortels in Idumea. Bovendien bestond er, onder andere bij Qumran, naast de
verwachting van een koninklijke Messias (volgens de Davidische bloedlijn) ook die van een
priesterlijke Messias (volgens de Levitische bloedlijn). En ook voor dié afstamming kwam
Jezus’ familie in aanmerking. Horen wij niet dat Zacharia, de vader van de Doper, in
priesterdienst was? En bewijst niet het veelvuldig voorkomen in Maria’s stamboom van de
namen Levi, Matya of Matteüs dat ,,er gaandeweg vermoedelijk belangrijke Levitische
vrouwen in deze Davidische lijn waren ingetrouwd’’? Bovendien stond Nazaret, waarin je de
stam ‘netzer’ (loot of tak) kunt zien, bekend ,,als de plaats waar zich leden van de koninklijke
familie hadden gevestigd’’.

Haarfijn weet Tabor uit te leggen hoe het gezin van Maria samengesteld was. Jezus werd,
vooraleer Maria gehuwd was met Jozef, geboren uit gemeenschap met een Romeinse soldaat,
Pantera. Onze auteur blaast die oude legende nieuw leven in door een bezoek te brengen aan
een Pantera-grafsteen in het Duitse Bad Kreusnach, daartoe aangezet door een notitie van
Adolf Deissmann. Jozef gaf Maria geen kinderen. Maar daarna kreeg zij er minstens zes bij de
broer van Jozef, Klopas (met zijn Griekse naam Alfeüs), conform de wetten van het
leviraatshuwelijk. Onder diens zonen vinden we als eerste de beroemde broer van Jezus,
Jakobus. Die is volgens Tabor te vereenzelvigen met de mysterieuze ‘geliefde leerling’ uit het
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Johannesevangelie, aan wie Jezus het gezag over zijn dynastie en de zorg voor zijn moeder
overdroeg.

Verder zijn er Joses, Judas en Simon (Mc 6,3). Er bevonden zich broers van Jezus onder de
zogenoemde twaalf apostelen: Jakobus, Judas, Simon, en waarschijnlijk ook Joses, maar dan
onder zijn tweede naam Levi-Matteüs. Dat noemt Tabor ‘het waarschijnlijk best bewaarde
geheim van het hele Nieuwe Testament’. Er werden ook minstens twee halfzussen van Jezus
geboren, onder wie Salome. De huidige evangelieverhalen kunnen niet verbergen hoe sterk de
moeder van Jezus, samen met haar andere kinderen, betrokken was bij Jezus’ openbaar
optreden.

● 

Waaruit bestond dat optreden? Op dat punt is Tabor beter genietbaar. Jezus was geen christen,
maar een jood. Hij leefde in een tijd waarin de apocalyptische verwachtingen groot waren.
God zou een einde maken aan de machten van het kwaad met hun mensonterende
verdrukking van de armen. Zijn koninkrijk zou aanbreken. Niet in een hiernamaals maar hier
en nu. Jezus sloot, in het spoor van Johannes de Doper, aan bij hervormingsbewegingen met
als boodschap: de tijd is rijp; bekeer u. 

,,Jezus was een politiek revolutionair die niets minder verwachtte dan de gewelddadige
omverwerping van de koninkrijken van de wereld, maar hij dacht niet dat dit zou worden
bereikt door wapens en troepen opstandelingen te verzamelen, zoals sommige tijdgenoten
hadden geprobeerd. De eerste stap was dat Satan en zijn machten moesten worden
overwonnen. Overal waar Jezus kwam, legde hij zijn handen op aan mensen die ziek of
gehandicapt waren en dreef hij de kwade geesten en demonen uit. Men dacht dat ziekte het
gevolg was van demonen die mensen vastbonden, en dus liepen zijn genezende en
uitdrijvende handelingen in elkaar over.’’

Mensen die er een apocalyptisch toekomstbeeld op nahielden, rekenden graag uit wanneer
‘het einde der tijden’, zoals men dat noemde, zou aanbreken. Ze wilden ook ‘de tekenen van
de tijd’ lezen, om te zien wanneer bepaalde Schriftteksten in vervulling zouden gaan.

● 

Tabor voelt dat goed aan. Maar hij probeert ten onrechte, nu eens aan de hand van het ene
evangelie, dan weer met gegevens uit een ander, een soort gedetailleerde biografie van Jezus’
laatste maanden op te maken, met een acribie voor details in tijd en ruimte, met nauwkeurige
data die hij als zekerheid naar voren schuift, en met precieze locaties waar hij zelf (en vaak hij
alleen) onderzoek deed. Hij citeert ook allerlei Bijbelse teksten die Jezus als voorspellingen
van zijn levenslot zou hebben geïnterpreteerd. Die ‘vervullingscitaten’ worden in de
wetenschappelijke exegese voor het grootste deel aan de volgelingen van Jezus
toegeschreven, die in de Schriften een diepere duiding van de gebeurtenissen vonden. Voor
Tabor waren het allemaal stapstenen voor Jezus zelf. Heeft hij er niet vermetel op vertrouwd?

,,Als hij zichzelf met de Davidische figuur identificeerde die in Zacharia 12 wordt
‘doorstoken’, is het goed mogelijk dat hij dacht dat hij voorbestemd was om aan het kruis te
worden gespijkerd, maar dat hij vervolgens, voor het te laat was, van de dood zelf zou worden
gered. Jezus zal vermoedelijk een plotselinge, dramatische en overweldigende manifestatie
van het koninkrijk van God hebben verwacht[...] Later op de dag, toen Jezus begon te denken
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dat hij misschien toch zou sterven, droeg hij de zorg voor zijn moeder officieel aan een
leerling over, die volgens mij zijn broer Jakobus was en nu dus de ‘oudste’ van de familie
was.’’

Met zijn intieme medewerkers – de twaalf en daarbinnen de drie, zoals in de Dode Zeerollen –
had Jezus een messiaans bestuur in het leven geroepen. Nu nam Jakobus de leiding over. Na
diens dood in 62 was een andere broer, Simon, aan de beurt. Maar door de concurrerende
vleugel, de Paulinische, was deze Jezusdynastie geen langdurig bestaan verzekerd.

● 

Die voorstelling van zaken, dat Jezus in feite een militante Messiasbeweging incarneerde en
dat de oorsprong van de christelijke godsdienst niet bij Jezus maar bij Paulus ligt, kent nogal
wat aanhangers. De fantasie van Robert Eisenman, die in het dankwoord van Tabor vermeld
staat, is gelukkig stilaan uitgestorven. Zijn stelling over de Dode Zeerollen kreeg geen steun
bij collega’s.

Wel bij twee gewiekste journalisten die we al voor hun aandeel in De Da Vinci Code
vermeldden, Baigent en Leigh. In hun boek De Dode Zeerollen en de verzwegen waarheid
(1992) spelen ze Paulus tegen Jakobus uit. Dat gebeurt in het kader van de geschiedenis van
Qumran (met zijn codenaam Damascus), dat de bakermat zou zijn van de eerste christenen.
De figuur die in de sektedocumenten als een soort stichter wordt aangeduid, de Leraar der
gerechtigheid, is dan – eenvoudigweg wegens een gelijkende eretitel – Jakobus de
Rechtvaardige, de eerste joods-christelijke leider, de broer van Jezus en ook de grote held in
het evangelie van Thomas.

En wie is zijn tegenstander, de Leugenaar? Paulus natuurlijk. Want waarom anders zegt hij
met zoveel nadruk dat hij niet liegt (Gal 1,20 en vooral 2 Kor 11,31)? De oorspronkelijke
joods-christelijke groep van Jakobus in Qumran (Damascus) was militant-nationalistisch.
Maar Paulus kreeg van het Sanhedrin de opdracht in de groep te infiltreren om het gevaarlijke
dynamiet van binnenuit onschadelijk te maken. Daarom vond hij een nieuw en ongevaarlijk
christendom uit, los van de joodse Wet, en vreedzaam ogend voor de Romeinen: het geloof in
een van die vele stervende en verrijzende ‘goden’, waarvan het toen in de religieuze wereld
van het Midden-Oosten krioelde.

● 

Het meest uitgewerkte voorbeeld voor het Nederlandse taalgebied komt van de filosoof
Charles Vergeer in twee boeken: Een nameloze (1997) en Het Panterjong (2000). Met zijn
stellingen neemt hij in feite de draad op van auteurs zoals K.Kautsky (1908), R.Eisler (1930),
S.G.F. Brandon (1951 en 1967) en J.Carmichaël (1962): Jezus was een revolutionaire
politieke troonpretendent. Hij werd daarom door de Romeinen aan het kruis geslagen. Dat
moest in Rome worden toegedekt door het paulinische Marcusevangelie, dat in de lente van
71 het licht zag. Zoals dat gebeurt met een palimpsest, reconstrueert Vergeer het
oorspronkelijke relaas dat achter dat evangelie verborgen zou zitten. 

Jezus wordt omstuwd door duizenden aanhangers. De zogenoemde ‘broodvermenigvuldiging’
voor groepen van honderd en van vijftig verraadt militair organisatietalent. Daarna moet hij
buiten het machtsgebied van koning Herodes uitwijken. Daar, in het Caesarea van Filippus
gebeurt het onomkeerbare. Simon Petrus wordt de nieuwe hogepriester, hij wordt Kefas, de
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anti-Kajafas. Die zalft Jezus op de olijfberg in Bethanië tot Messias. Hij was al door geboorte
Zoon van David. Nu wordt hij door de zalving Zoon van God, de Messias die namens God het
volk komt bevrijden. In die hoedanigheid wordt hij bij zijn intrede in Jeruzalem toegejuicht.

Drie dagen na elkaar kan hij het gereinigde tempelcomplex bezet houden, met bloedige
gevechten en veel doden tot gevolg. Dan grijpt Kajafas in. De hogepriester staat nu oog in oog
met de gevangen prins van David ,,in zijn purperen pronkgewaden, de olie van de zalving en
het zweet van de strijd nog op zijn voorhoofd’’ (Panterjong). Dat kostbare koningsgewaad
wordt gescheurd, niet dat van de hogepriester. Niets kan nu nog de kruisiging verhinderen,
ook niet de volkswoede van de menigten, die proberen hun messiaanse prins uit de handen
van de Romeinen te redden: Jezus Barabbas, of liever Jezus bar Abba, zoon van de vader
(zoon van Jozef Pantera of Jozef van Arimathea).

Wat gebeurt er met het lijk? Nooit leverden de Romeinen een dode gekruisigde uit om te
worden begraven. Maar de prefect zwicht voor de smeekbede van de invloedrijke vader. Die
begraaft zijn zoon in zijn eigen Davidsgraf, gelegen onder het Cenakel, de troonzaal van de
Davididen, waar Jezus en de twaalf tijdens een rituele maaltijd met dure eden hadden
gezworen dat dezelfde nacht nog het koninkrijk zou worden gevestigd.

● 

Vindt u die reconstructie van Vergeer erg vreemd en niet in overeenstemming met de
gegevens? Wij eveneens. Onder meer omdat wij weigeren in te gaan op een moderne trend
die zich almaar meer verspreidt: de Bijbelteksten opvatten als geheime codetekens. 

Frans Lefevre is exegeet en voorzitter van de Bijbeldienst bisdom Brugge.
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