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Het Romeinse rijk

Romeinen en Joden

Opstand
De Romeinen veroverden ook het land Israël. In naam 
van de keizer regeerde daar koning Herodes. Tijdens zijn 
regering werd de Heere Jezus geboren in Bethlehem. Later 
bestuurden Romeinse stadhouders delen van Israël. Eén van 
die stadhouders was Pontius Pilatus. Hij was het, die de Heere 
Jezus onschuldig ter dood veroordeelde. 
De Joden moesten net als andere volken belasting betalen 
aan de Romeinen. Dat geld haalden de tollenaars op. Omdat 
zij met de Romeinen samenwerkten, haatten de Joden de 
tollenaars. Toen een Romeins stadhouder de schatkist van de 
tempel plunderde, kwamen de Joden in opstand. Pontius Pilatus
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moderne tijd

Jos en Mirthe staan voor opa’s boekenkast.’Opa’, vraagt Mirthe, 
‘heeft u ook boeken over de Romeinen?’ ‘Ja, hoor’, zegt opa,’even 
de trap pakken, dan kan ik bij de bovenste plank.’ Even later ligt 
het grote boek De Joodse Oorlog van Flavius Josephus op tafel. Ze 
bekijken met elkaar de oude platen. Al snel is opa aan het vertellen 
…

Romeinen

Romeinse soldaten en hun generaal
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Jeruzalem verwoest
Keizer Nero stuurde een groot leger om de opstand 
in Judea neer te slaan. Vespasianus was de veldheer. 
Toen Nero stierf, keerde Vespasianus terug. Hij werd in 
Rome tot keizer gekroond. Zijn zoon Titus leidde toen 

het beleg om Jeruzalem. Na hevige gevechten werd 
in het jaar 70 de stad verwoest. Ook de tempel ging 
in vlammen op. De overgebleven Joden werden als 
slaaf weggevoerd. De Joodse geschiedschrijver Flavius 
Josephus heeft deze verschrikkelijke strijd beschreven.

Romeinse bouwwerken

Aquaduct
Door aquaducten stroomde water uit de bergen 
naar de fonteinen in Rome. De stad had wel 
14 van deze aquaducten.

Amfitheater
In het amfitheater vermaakten Romeinen zich 
met sport en spel.

Deel van de triomfboog in Rome om keizer Vespasianus en zijn zoon Titus te eren 

Deel van een Romeins aquaduct in Duitsland
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De eerste christengemeenten
Voordat de Heere Jezus opvoer naar de hemel, gaf 
Hij Zijn discipelen het zendingsbevel. In Mattheüs 
28:19 lezen wij: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de 
volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders 
en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen 
onderhouden alles wat Ik u geboden heb.’

Na de uitstorting van de Heilige Geest op de 
Pinksterdag predikten de apostelen in Jeruzalem. De 
Heere zegende Zijn Woord, zodat velen geloofden 
en werden gedoopt. Maar satan probeerde Gods 
werk te verstoren. De Joden begonnen een grote 
vervolging, zodat de gemeente van Jeruzalem over 
het land verstrooid werd. Gods hand was echter met 
hen, zodat nieuwe gemeenten ontstonden. Deze 
volgelingen van Christus werden voor het eerst in 
Antiochië christenen genoemd. Vanuit Antiochië 
maakte Paulus, de heidenapostel, drie zendingsreizen. 

Zo ontstonden op veel plaatsen christengemeenten. 
Ook in Rome, de hoofdstad van het Romeinse rijk.

De christenvervolgingen
Christenen vielen op door hun levenswandel.  
Ze zorgden voor zieken en armen. Ze kwamen niet 

Gevangenis waar Paulus en Silas in geworpen werden te Filippi 

Romeinen en christenen

Het Colosseum in Rome kon 50.000 toeschouwers bevatten 
Het is betaald uit de buit van de plundering van Jeruzalem



in arena’s om gevechten of sportwedstrijden te 
bekijken. Christenen bezochten ook geen tempels van 
Romeinse goden. Bovendien weigerden ze te offeren 
aan de keizers. Daarom gingen de vertoornde keizers 
over tot christenvervolging. 

Een van de wreedste vervolgers was keizer Nero. In 
het jaar 64 verwoestte een grote brand een deel van 
Rome. Nero gaf de christenen daarvan de schuld. 
Een hevige vervolging brak los. Mannen en vrouwen 
werden in arena’s voor de wilde dieren geworpen. 
Sommige Romeinen verwonderden zich over het 
geloof en de moed van christenen om te sterven. Zij 
gingen tot het christendom over. Zo was het bloed 
van de martelaren het zaad der Kerk.

De christenen in Rome begroeven hun doden in 
catacomben. Dat zijn onderaardse gangen. Op 
de muren schilderden zij Bijbelse voorstellingen, 
bijvoorbeeld van de Goede Herder.

Christendom staatsgodsdienst
Bijna driehonderd jaar lang leefden de christenen 
in grote verdrukking. Maar de Heere hield Zijn 
Kerk in stand. Tijdens een burgeroorlog trok keizer 
Constantijn met zijn leger op naar Rome. Hij bad tot 
de God van de christenen, waarna hij zijn vijanden 
overwon. Constantijn de Grote werd de eerste 
christelijke keizer. In het jaar 313 gaf hij de christenen 
godsdienstvrijheid. Overal werden nu kerken 
gebouwd. Keizer Theodosius verhief het christendom 
zelfs tot staatsgodsdienst. De heidense tempels 
werden gesloten. H
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Muurschilderingen in catacomben

Enkele Romeinse goden

Jupiter
Oppergod.

Mars 
Oorlogsgod.

Saturnus
God van de landbouw. Zaterdag is naar hem 
genoemd.

Janus
God van het begin. Januari is naar hem 
genoemd.
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Triomfboog van Constantijn de Grote in Rome

Athanasius (295-373)

Arius, een ouderling uit Alexandrië, leerde 
dat de Heere Jezus niet van eeuwigheid God 
is. Athanasius bestreed deze dwaling op 
grond van de Bijbel. In het jaar 325 werd op 
een kerkvergadering in Nicea de dwaling van 
Arius veroordeeld. Op dit concilie werd ook de 
geloofsbelijdenis van Athanasius vastgesteld.

Augustinus (354-430)

Augustinus leidde tijdens zijn 
jeugd een werelds leven. Zijn 
moeder Monica was een christin. 
Zij bleef bidden voor haar 
ondeugende zoon. Door preken 
van Ambrosius en het lezen van 
Gods Woord kwam Augustinus 
tot bekering. Als bisschop 
streed hij tegen Pelagius, een 
dwaalleraar. Pelagius beweerde 
dat mensen een vrije wil hebben om het goede te kiezen. 
Maar Augustinus leerde, dat iemand uit zichzelf de Heere 
niet kan en wil dienen. Zondaren worden alleen uit 
genade door de verdienste van Christus zalig. Augustinus 
schreef de boeken Belijdenissen en De Stad Gods. Die 
boeken worden nog steeds verkocht en gelezen.

Kerkvaders

Athanasius wordt verdreven uit Alexandrie 

Muurschildering van
 Augustinus in een kerk


