
Kwam Jezus werkelijk uit Nazareth?

Jezus’ woonplaats ontdekt?

Op 21 december 2009 kondigde het Israëlisch Oudheidkundig Instituut een archeologische ontdekking aan, die
nog wel eens blozend gezicht kon veroorzaken bij de twijfelaars aan de historische betrouwbaarheid van het
Nieuwe Testament.

En deze ontdekking wordt bevestigd door wetenschappers. De archeoloog Stephen Pfann, voorzitter van de
Universiteit van het Heilige Land zegt erover: “Het is de enige getuige waarover we beschikken uit die regio die
ons laat zien hoe de vloer en muren in Nazareth eruit zagen in de eerste eeuw.[1]

Alhoewel Nazareth vandaag een levendige Arabische en Joodse stad is van 65.000 inwoners in het noorden van
Israël, geloofden sommige geleerden niet, dat het al bestond in de tijd van Jezus. De Encyclopedia
Biblica vermeldt bijv in 1899, “het is zeer twijfelachtig of het mooie bergdorpje Nazareth werk de woonplaats van
Jezus was.”[2]

In 2006 gaf American Atheist Press een boek uit van Rene Salm met de title “De mythe van Nazareth”. De auteur
vatte zijn punt samen, vóór de recente ontdekking: “Wat christenen zich echter bovenal moeten aan trekken, is
de onweerlage feit dat de evangelisten die basis element in het verhaal van de verzoening van de mensheid
hebben verzonnen. Het bewijs is nu beschiknaar, dat “Jezus van Nazareth”, lange tijd het boegbeeld van de
westerse beschaving, een verzinsel is.”[3]

In het licht van de recente vondsten, houdt Salm toch vast aan de conclusies van zijn boek. Maar de kleischerven
uit de eerste eeuw die gevonden zijn op de locatie in Nazareth onderbouwen niet bepaald de theorie dat Jezus
woonplaats een mythe was. Ook hebben archelogen recentelijk andere overblijfselen ontdekt, die het betaan van
figuren uit het Nieuwe Testament (zoals Pilatus en Kajafas) bevestigen. (Zie waarom Jezus)

Wat Is Er Zo Belangrijk Aan Nazareth?

‘Goed, Nazareth heeft bestaan, nou en?’ zou je kunnen vragen. Volgens een artikel van Frank Zindler op de
American Atheist website is de vraag of het stadje echt bestaan heeft heel belangrijk. In een recensie over De
Mythe van Nazareth legt Zindler uit waarom aan zijn atheïstische lezers.

Hij schrijft:

“Als bewezen kan worden dat Nazareth niet bestond ten tijde van Jezus en zijn familie zou daar geleefd
hebben…. Je snapt het probleem wel.” Hij beweert ook: “archeologische opgravingen in de woonplaats
van Jezus maken het wel zeker – of zo zeker als een wetenschappelijke theorie kan zijn – de plaats die
we nu Nazareth noemen niet is bewoond tussen ca 730 vóór Chr. en ergens na 70 na Chr. Dit is meer dan
een vervelend feit voor diegene die historische feiten in de evangeliën zoeken.”[4]

Salm geeft argumenten voor het belang van het bestaan van de stad: als de traditie zijn woonplaats uit de duim
heft gezogen, wie kan er dan nog geloof hechten aan andere aspecten van Jezus’ verhaal, zoals zijn maagdelijke
geboorte, wonderen, kruisiging of wederopstanding? Zijn die ook verzonnen? Wat blijft er, met andere woorden,
dan nog over in de evangeliën waarvan de gemiddelde christen zeker kan zijn? Wat blijft er over van zijn of haar
geloof?”

Salm besluit zijn artikel op de American Atheist website met deze provocerende woorden: “Vrijdenkers, laten we
vieren… het christendom, zoals wij het kennen, loopt op zijn einde…!’

Met andere woorden, als Nazareth niet bestond in de eerste eeuw, zoals de Nieuwtestamentische evangeliën
stellen, hoe kunnen we er dan van op aan dat enig ander feit in de evangeliën historisch betrouwbaar is? (zie
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Maar ook deze medaille heeft een keerzijde: Als archeologen inderdaad een Nazareth uit de eerste eeuw hebben
ontdekt, wat zegt dat dan over de betrouwbaarheid van de evangelische verslagen van het lezen van Jezus?
Christenen zien die ontdekking als een bevestiging van hun opvattingen.

En dit wijst allemaal op een nog grotere vraag: Wie was de ware Jezus van Nazareth? Er zijn vele meningen.
Sommigen houden het op “een grote leraar”, weer anderen menen dat zijn volgelingen een legende van hem
gemaakt hebben. Historici vertellen ons dat hij meer impact op de wereld heeft gehad dan enig ander.

Christenen geloven dat God werkelijk in mensenvorm bij ons gekomen is. Een mens zoals er nooit een geweest
is. Maar wat zei Jezus over zichzelf en wat zeggen de feiten ons? Om daar achter te komen,
lees (http://waarom-jezus)
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