
K
laas Hendrikse schrijft in 
God bestaat niet en Jezus 
is zijn zoon (2011) dat de 

eerste christenen heel slim van 
Jezus een soort tweede Mithras 
maakten. De god Mithras zou 
op 25 december uit een maagd 
zijn geboren, in een grot, en 
herders kwamen bij hem op 
bezoek. En er zouden nog wel 
meer parallellen zijn. Op die 
manier was het voor niet-chris-
tenen bij wie Mithras populair 
was, maar een kleine stap Jezus 
te aanvaarden.

Wie even rondsurft op het 
internet, ontdekt dat dit soort 
opvattingen welig tieren. Maar 
wat klopt er eigenlijk van? Het 
blijkt dat de vermeende paral-
lel tussen de geboorte van Jezus 
en de geboorte van Mithras is 
gebaseerd op de fantasie van on-
derzoekers uit de negentiende 
en het begin van de twintigste 
eeuw.

Mithras was van oorsprong 
een Perzische god. Maar de Mi-
thras met wie Jezus wordt ver-
geleken, was door de Romeinen 
getransformeerd ten dienste 
van het mithraïsme, een myste-
riecultus voor Mithras. De clas-
sicus Walter Burkert omschrijft 
dit soort cultussen als ‘inwij-
dingsrituelen met een vrijwillig, 
persoonlijk en geheim karakter, 
die een geestelijke verandering 
beogen door ervaring van het 
heilige’. Het mithraïsme was 
geen religie op zichzelf, maar 
meer een optie in het keuzeme-
nu van de Romeinse religie – net 
zoals je in het christendom al of 
niet kunt kiezen op bedevaart te 
gaan.

Mithraea, de heiligdommen 
van het mithraïsme, hadden de 
vorm van een (kunstmatige) grot. 
Uit het feit dat deze mithraea rond 

100 na Chr. in het archeologische 
bestand opduiken, concludeert 
men dat het mithraïsme niet lang 
daarvoor ontstond. De cultus 
bereikte zijn hoogtepunt in de 
tweede en derde eeuw en was met 
name populair onder soldaten.

Mysteriecultus
Helaas is de mythe over Mithras 
nergens overgeleverd - niet voor 
niets gaat het om een mysterie-
cultus. We moeten het doen met 
wat verspreide opmerkingen en 
met reliëfs uit de opgegraven mi-
thraea. Centraal hierop staat Mi-
thras die een stier doodt. 

Soms komen bij Mithras’ 
geboorte twee figuren voor die 
mogelijk kunnen worden geduid 
als herders, maar daar valt verder 

niet veel over te zeggen. Er is geen 
enkele aanwijzing dat Mithras uit 
een maagd is geboren. Integen-
deel, hij is geboren uit een rots, 
en niet in een grot.

Het is waar dat in de tweede 
eeuw de traditie ontstond dat Je-
zus in een grot geboren zou zijn. 
De vroegchristelijke schrijver 
Justinus merkt in dat verband 
op dat de deelnemers aan de 
Mithrascultus zich in een grot 
laten inwijden, wat hen door de 
duivel zou zijn ingefluisterd.

In werkelijkheid is het fe-
nomeen van een grotheiligdom 
helemaal niet zo bijzonder. Pau-
sanias bijvoorbeeld, een tijdge-
noot van Justinus, beschrijft in 
zijn boek over Griekenland de 
vier beroemdste heilige grotten 

in Griekenland en Turkije. Het is 
daarom onzinnig hier een direct 
verband tussen het mithraïsme 
en het christendom aan te ne-
men.

Hoe zit het ten slotte met 25 de-
cember? Dat is de traditionele 
Romeinse datum van de winter-
zonnewende. In de vierde eeuw 
vierde men op deze dag de ver-
jaardag van Sol, de zonnegod. 
Weliswaar bestonden er verban-

den tussen Mithras en Sol, maar 
het gaat veel te ver om daaruit te 
concluderen dat Mithras op 25 de-
cember geboren zou zijn. Daar is 
geen bewijs voor.

Bovendien komt de eerste aan-
wijzing van de feestdag voor Sol 
op 25 december later dan de eer-
ste vermelding van de viering 
van de geboorte van Christus 
op 25 december (respectievelijk 
354 na Chr. en de jaren 330). Dit 

Geboorteverhalen Jezus en 
Mithras zijn niet inwisselbaar

Geboren in een grot, rond 25 december, uit een maagd, en er zijn herders bij. Zomaar wat ele-

menten uit het verhaal van de geboorte van Jezus die zouden zijn overgenomen van de cultus 

rond de Romeinse god Mithras. Het christendom ontmaskerd? Classicus en theoloog Cornelis 

Hoogerwerf ontrafelt een hardnekkige 19e-eeuwse mythe en reikt alternatieven aan.

zet de populaire theorie op losse 
schroeven dat de kerkvaders uit 
kerkpolitieke overwegingen de 
feestdag van de concurrerende 
god Sol overnamen. In christe-
lijke bronnen uit die tijd blijkt 
daar ook niets van. Men koos 25 
december vermoedelijk wegens 
de kosmische symboliek.

Kindermoord
Al met al blijkt de opvatting dat 
christenen met opzet van Jezus 
een soort tweede Mithras maak-
ten, volledig onjuist te zijn. Dat 
betekent niet dat het christen-
dom en het mithraïsme onver-
gelijkbare grootheden zijn, want 
ze maakten deel uit van dezelfde 
cultuur. Maar een kritische verge-
lijking dient gebaseerd te zijn op 

bestaande bronnen en zou verre 
moeten blijven van simplistische 
conclusies over wederzijdse beïn-
vloeding.

Wat betreft de geboortever-
halen is Mithras dus irrelevant 
als parallel. Voor beter verge-
lijkingsmateriaal moeten we 
kijken naar antieke biografieën. 
Neem bijvoorbeeld keizer Au-
gustus. De Romeinse geschied-
schrijver Suetonius vertelt dat 
Augustus wonderbaarlijk ver-
wekt werd door Apollo, dat zijn 
geboorte gepaard ging met dro-
men en wondertekens die een 
grote toekomst voorspelden, en 
dat de kleine Augustus ternau-
wernood ontsnapte aan kinder-
moord door de senaat. Iedereen 
herkent de overeenkomsten met 
de geboorteverhalen van Jezus.

Hieruit blijkt dat deze ver-
halen verschillende motieven 
bevatten die men in de Grieks-
Romeinse wereld gebruikte in 
geboorteverhalen van bijzonde-
re mensen. Bij bijzondere men-
sen, zo was de gedachte, blijkt 
bij hun geboorte al dat ze bijzon-
der zijn.

Hoe de evangelisten met 
deze conventies spelen en wat 
dit behelst voor het historische 
gehalte en de betekenis van de 
geboorteverhalen van Jezus, is 
een onderwerp op zichzelf. In 
elk geval zijn deze vragen veel 
interessanter dan de vermeende 
parallel met Mithras.

Suggestief
Waar komt de mythe van de 
inwisselbaarheid van Mithras 
en Jezus vandaan? In de negen-
tiende eeuw kwam er veel nieuw 
bronmateriaal over religies uit 
de oudheid naar boven. Gods-
dienstwetenschappers die dit 
materiaal interpreteerden, had-
den opvattingen over religie die 

sterk gekleurd waren door chris-
telijke aannames over religie. Bo-
vendien aarzelde men niet om uit 
het schaarse bronmateriaal zeer 
verstrekkende en speculatieve 
conclusies te trekken. Dit was het 
recept voor de ‘ontdekking’ van 
de vermeende overeenkomsten 
tussen Jezus en Mithras. Vervol-
gens populariseerden mindere 
goden dit tot hapklare brokken.

Tegenwoordig zijn de stu-
dies uit die tijd vaak alleen nog 
om wetenschapshistorische re-
denen interessant. Toch leven 
de resultaten ervan voort op het 
internet, bij pseudohistorici en 
bij theologen die hun literatuur 
niet bijhouden.

De belangstelling hiervoor 
heeft te maken met de gewekte 
suggestie dat het christendom 
niet uniek is of slechts een af-
treksel is van antieke religies. 
Dat dit goed past bij bepaalde 
ideologische overtuigingen, is 
waarschijnlijk de verklaring 
voor de hardnekkigheid van de 
moderne mythe over Jezus en 
Mithras.
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Vergelijking met keizer Augustus ligt veel meer voor de hand

Bij bijzondere mensen, zo was de 

gedachte, blijkt bij hun geboorte al 

dat ze bijzonder zijn

Mithraea hadden de vorm 
van een (kunstmatige) grot, 
zoals deze in Rome, onder 
de Basilica di San Clemente. 
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