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Toen ik heel klein was, mochten wij een avond laat opblijven 
en op bezoek bij de buren, die een televisie hadden. 

Wat we mochten bekijken was iets wat mijn fantasie te boven ging: 
er was een man op de maan geland. 
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In 2016 deed David Robert  
Grimes, een wetenschaps-
schrijver, wiskundig onderzoek 
naar complottheorieën. Zijn 
resultaten werden gepubliceerd 
in PlosOne. Hij bekeek hoe 
lang het duurde voordat echte 
samenzweringen aan het licht 
komen. Het blijkt dat hoe meer 
mensen erbij betrokken zijn, 
hoe korter het duurt voordat de 
waarheid uitkomt.

In verband met de maanlanding 
berekende hij dat, als het 
een complot zou zijn, er 
maar 3,68 jaar nodig zou zijn 
voordat dit zou zijn uitgelekt. 
Voor mensen die denken dat 
klimaatverandering niet echt 
bestaat, zou iedereen dat 
hebben geweten na 3,7 jaar, en 
het zogenaamde complot achter 
het BMR-vaccin zou slechts 3,15 
jaar hebben standgehouden.

Het is leuk om dit op 
wiskundige wijze te bekijken, 
maar het is eigenlijk algemene 
kennis. In de woorden van het 
oude Ierse spreekwoord: ‘Drie 
mensen kunnen een geheim 
bewaren, zolang twee van hen 
dood zijn.’

In de tijd van de eerste 
Christenen gaf een beroemde 
Joodse rabbi een gelijkaardig 
advies aan zijn collega’s over 
de groeiende kerk. Die rabbi 
heette Gamaliël, en we kennen 
hem zowel van het Nieuwe 
Testament als van andere 
historische bronnen.

Zijn woorden zijn opgenomen 
in het Bijbelboek Handelingen. 
De situatie is als volgt: Petrus 
en andere volgelingen van Jezus 
waren gearresteerd en moesten 
zich verdedigen. Petrus greep 

‘Drie mensen 
kunnen een 

geheim bewaren, 
zolang twee van 
hen dood zijn.’

Nu weet ik eigenlijk niet meer of dit de Apollo 11 was, 
in 1969, of een van de latere missies, maar het was iets 
wat ik nooit zal vergeten.

Desondanks zijn er nu mensen die betwijfelen of het ooit is 
gebeurd. Moon Landing Hoaxers, zoals ze zichzelf noemen, 
zijn ervan overtuigd dat het allemaal gefilmd is, ergens in de 
Nevadawoestijn of in een filmstudio.
Dit is eigenlijk een van de oudste samenzweringstheorieën die 
in omloop is: ze bestaat al sinds de jaren zeventig. Volgens 
de opiniepeilingen gelooft tussen de 6 en 20 procent van de 
Amerikanen en 28 procent van de Russen dat de landing van 
de Apollo op de maan nooit heeft plaatsgevonden.
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de kans om opnieuw te 
getuigen dat hij Jezus in leven 
had gezien na de opstanding.

“Toen de leden van het 
Sanhedrin dat hoorden, waren 
ze woedend en wilden ze de 
apostelen ombrengen. Maar 
een van hen, een farizeeër 
die Gamaliël heette, een 
wetgeleerde die in aanzien 
stond bij heel het volk, stond 
op en liet de apostelen kort 
naar buiten sturen.”  
Vervolgens sprak hij het 
Sanhedrin toe: “Israëlieten, 
overweeg zorgvuldig wat u van 
plan bent met deze mannen te 
doen. Want enige tijd geleden 
trad Teudas op. Hij beweerde 
dat hij iemand was en ongeveer 
vierhonderd mensen sloten zich 
bij hem aan. Hij werd gedood, 
zijn aanhang viel uiteen en er 
bleef niets van over.  Daarna 
trad Judas de Galileeër op, in 
de dagen van de volkstelling. 
Hij maakte een aantal mensen 
afvallig, die hem volgden. 
Ook hij is omgekomen en al 
zijn volgelingen zijn uiteen 
gedreven. En in dit geval zeg 

ik u: laat deze mensen met 
rust en laat hen gaan! Want 
als hun plannen en activiteiten 
mensenwerk zijn, zullen ze 
falen.

Maar als dit van God is, kunt u 
hen niet vernietigen en zal zelfs 
blijken dat u tegen God vecht.” 
De leden van het Sanhedrin 
luisterden naar hem. Ze riepen 
de apostelen naar binnen, 
geselden hen, bevalen hun 
niet in de naam van Jezus te 
spreken en lieten hen vrij.”1

Hierin geef ik Gamaliël 
groot gelijk: als het een 
samenzwering was geweest, 
bedoeld om de mensen te 
bedriegen, dan zou iemand 
dat vroeg of laat toegeven. 
Complottheoretici hebben 
allerlei ideeën over hoe 
gemakkelijk het is om 
mensen te doen zwijgen, 
maar iedereen die ooit 
een persconferentie of een 
verkiezingscampagne of een 
nieuwe productlancering heeft 
gemanaged, weet dat het haast 
onmogelijk is om dingen meer 

dan enkele dagen geheim te 
houden.

De mensen van de eerste eeuw 
waren niet goedgelovig. Als 
iemand zou zeggen: ‘Ik ben 
de Messias’, of ‘Ik ben jullie 
redder’, of, ‘Ik ben een god 
die mens is geworden’, dan 
zouden er altijd enkelen zijn 
- zelfs enkele honderden - die 
daarin zouden trappen. Maar 
na enkele jaren, of meestal 
na enkele weken, zou het 
allemaal uitkomen.

Van alle nieuwe profeten, 
zelfverklaarde goden en 
zelfverkozen messiassen uit de 
eerste eeuw, is maar één naam 
nog bekend. Naast de joodse 
historicus Josefus en de bijbelse 
historicus Lukas heeft verder 
niemand verteld over Teudas—
en het is mogelijk dat de twee 
het over verschillende mannen 
hadden. Josefus geeft ons een 
lijst van andere soortgelijke 
figuren. Ze zijn inmiddels 
allemaal vergeten.

Op één na: Jezus

Gamaliel Eerste eeuwse klederdracht
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In het voorbije jaar ben 
ik verschillende keren 
aangesproken door mensen 
die zeiden: “Waarom denk je 
dat jouw God de echte God is, 
en niet Zeus, Odin of Osiris?” 
Sommigen zien dit als een 
onbeantwoordbare vraag, een 
overtuigende reden om niet 
over de God van de Bijbel na 
te denken.

Mijn antwoord is simpel. 
Hoewel er nu sommige mensen 
zijn die beweren dat ze Zeus, 
Odin of Osiris vereren, zijn 
die al eeuwenlang vergeten. 
Goden die als zo machtig 
werden beschouwd dat men er 
zeker van was dat het stoppen 
met de dagelijkse offers zou 
resulteren in grote rampen, 
zijn nu - letterlijk - op de 
vuilnishoop gegooid. 

Dit waren allemaal goden die 
keizers, legers en marinevloten 
achter zich hadden. Jezus van 
Nazareth had geen legers, 
geen rijke sponsors, geen 
politieke ondersteuning, geen 
marinevloten en geen team van 

publiciteitskenners. En toch - 
zoals we vaker hebben gezien 
- hebben zijn woorden en in 
het bijzonder zijn beloften, de 
wereld veranderd.

Ik geef Grimes en Gamaliël 
allebei gelijk. Zoals Grimes 
aangeeft, zou de opstanding 
van Jezus, als dat een complot 
was, na tien of twintig jaar 
ontrafeld raken. Zoals Gamaliël 
beweerde: ‘als dit maar iets 
menselijks is, was het lang 
geleden gestopt’.

Mag ik je uitnodigen om 
voor je zelf Jezus te gaan 
onderzoeken? Naar mijn 
ervaring zal hetgeen je dan 
ontdekt, je leven volkomen 
veranderen.

Martin Turner

(Overgenomen  
van Erps-Kwerps-Echt.org)

1 Bijbel, boek Handelingen 5  
vers 34-40

Jezus had geen 
legers, geen rijke 

sponsors, geen 
politieke onder-
steuning, geen 
marinevloten  

en geen team van 
publiciteits- 

kenners.

Zeus, Odin of Osiris Romeins leger
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