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Na de opstanding van Christus vaardigde een Romeinse  
keizer – waarschijnlijk Claudius, die regeerde van 41 tot 54 na 
Christus – een decreet uit. Daarin werd verboden om lichamen 
uit de graven in Juda te stelen. Hij levert hiermee een sterke 
aanwijzing voor de echtheid van Christus’ opstanding.

De Nazareth-inscriptie is een Griekse tekst 
die geplaatst is op een marmeren plaat van 
61 bij 38 centimeter. Vanaf het moment dat 
er gepubliceerd werd over de ontdekking 
ervan – in 1930 – is er geen wetenschapper 
geweest die gegevens heeft kunnen 
aandragen waardoor de authenticiteit 
ervan in twijfel wordt getrokken. Het is een 
ingekort decreet van de Romeinse keizer 
waarin staat dat iedereen in Israël die betrapt 
wordt op het roven van lichamen uit graven 
de doodstraf krijgt. 

Tussen twee haakjes: gewoonlijk zijn 
grafrovers uit op kostbaarheden, niet op 
lichamen. En er wordt in de tekst specifiek 
over het type graven gesproken dat in Israël 
werd gebruikt. Ook is het merkwaardig dat 
op grafroof de doodstraf wordt gesteld, 
terwijl de straf hiervoor in andere Romeinse 
wetboeken lager is. Er moet hier iets 
bijzonders aan de hand zijn geweest, juist 
ook omdat er speciaal een keizerlijk decreet 
voor werd uitgevaardigd.

LEUGENS
Dit decreet, het zogenoemde ‘Edict van 
Caesar’, was een keizerlijke aankondiging die 
je als wet moest beschouwen. Zulke decreten 
sloegen vaak op bijzondere juridische, 
religieuze of politieke problemen die zich in 
een bepaald gebied voordeden. Zo ook hier…
De evangelist Mattheüs beschrijft een 

van de eerste reacties op de berichten 
over de opstanding van Jezus. De Joodse 
autoriteiten verzonnen de leugen dat de 
discipelen het lichaam gestolen zouden 
hebben (Mattheüs 28:13). Dat deden de 
Joodse autoriteiten om te verklaren waarom 
het lichaam weg was en het graf leeg. 
De Nazareth-inscriptie is waarschijnlijk het 

Romeinse antwoord op hetzelfde probleem. 
Dat dit antwoord onder het bewind van 
keizer Claudius is geformuleerd, kun je 
onderbouwen door erop te wijzen dat 
Claudius de (christelijke) Joden uit Rome 
verbande. Er was namelijk oproer ontstaan 
vanwege Christus. Daarover schrijft de 
Romeinse cultuurhistoricus Suetonius. 

Een mogelijk scenario is dat Claudius naar 
aanleiding van dit oproer navraag deed naar 
de oorzaak; en dat was het lege graf. Daarna 
wilde hij voorkomen dat zoiets nog een keer 
zou gebeuren en vaardigde hij een decreet uit.

LEEG GRAF
Wie de omstandigheden eerlijk onder ogen 
ziet, moet kiezen tussen twee strijdige 
visies over wat er is gebeurd: geloven in de 
opstanding van Jezus, of geloven dat Zijn 
discipelen Zijn lichaam uit het graf stalen en 
zo een enorme religieuze fraude pleegden. 
De inscriptie is geen bewijs, maar vormt wel 
een sterke aanwijzing, een helder argument 
dat voor een leeg graf pleit. 

ZELFS DE ROMEINSE KEIZER
LEEK DE OPSTANDING TE BEVESTIGEN!

HET GRAF WAS LEEG

GRAFSCHENDERS OPGELET!
WAT WAS HET DECREET VAN DE KEIZER?

De Nazareth-inscriptie bestaat uit de waarschuwing van de Romeinse 
keizer dat verstoorders van de grafrust een zware straf zullen krijgen. 
Hieronder de vertaalde Griekse tekst:

‘Het is mijn besluit ten aanzien van graven en tombes (…) dat deze voor altijd 
ongeschonden blijven. Maar als iemand op wettige wijze een andere persoon 
ervan beschuldigt dat diegene een graf beschadigd heeft, of op welke wijze 
dan ook de begraven persoon heeft weggenomen, of met boze opzet diegene 
naar andere plekken heeft verplaatst, of een grafsteen heeft verplaatst, dan 
begaat diegene een misdaad tegen zo’n persoon. Dan verorden ik dat er een 
rechterlijk tribunaal wordt gevormd, zoals gedaan is bij de goden in religieuze 
herdenkingen; des te meer zal het verplicht zijn om degenen die begraven 
zijn met eer te behandelen. Je mag absoluut niet iemand die begraven is 
verplaatsen. Als iemand dat toch doet, wens ik dat die overtreder als een 
grafschender de doodstraf krijgt.

MISLEIDING?
JUSTINUS DE MARTELAAR OVER HET LEGE GRAF

In zijn dialoog met een jood verwijst Justinus de Martelaar 
(100-165 n.Chr.) ook naar de vroege pogingen om het lege 
graf te verklaren: 

‘Niet alleen heeft u geen berouw gehad nadat u had gehoord dat 
Hij uit de dood was verrezen, maar, zoals ik u eerder heb gezegd, 
heeft u speciaal geselecteerde mannen rondgestuurd om te 
verkondigen dat een goddeloze en wetteloze ketterij begonnen 
is bij ene Jezus, een misleider uit Galilea, die wij hebben 
gekruisigd, maar die Zijn discipelen in de nacht uit het graf 
hebben geroofd, waarin Hij was gelegd nadat Hij van het kruis 
was gehaald, en nu misleiden zij de mensen door te beweren 
dat Hij is opgestaan uit de dood en opgevaren naar de hemel.’

Dit is een bewerkt artikel uit Answers Magazine 10 (2). 
De auteur studeerde aan de Westminster Theological Seminary in Philadelphia. Hij is nu directeur bij de Associates for Biblical Research.
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