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Het Evangelie in ons land

De eerste zendelingen

De eerste kerk
Toen de Romeinen in ons land heersten, waren er onder 
de soldaten ook christenen. Zij zullen over hun geloof 
met anderen gesproken hebben. De gevolgen daarvan 
weten we niet. Wel is bekend dat er in 560 voor het eerst 
een kerk in de lage landen werd gebouwd:  
de Sint-Servaaskerk in Maastricht.

Frankische zendelingen
Uit Ierland en Schotland trokken zendelingen naar West-
Europa. Een van de bekeerlingen was Eligius (589-660) 
uit Frankenland. Hij preekte in Brabant en Limburg.  
Hij wordt de eerste apostel van Nederland genoemd.

Op een glas-in-loodraam in Gent is Eligius met 
een hamer te zien

Jos en Mirthe wandelen door de Utrechtse binnenstad. Vader loopt voorop. 
Gelukkig niet alleen maar winkelen, denkt Jos. Ze lopen in de buurt van de 
Domtoren. ‘Wat zie ik daar?’ roept Jos. ‘Dat standbeeld is echt groot.’ Een 
bronzen man te paard met een kerkje in zijn rechterhand. De ingebeitelde 
letters zijn prima te lezen: ‘Willibrord’ staat er. 

Monniken en Ridders

De Sint-Servaaskerk heeft vier torens



Ook Amandus (±600 - ±660) was een Frankische 
zendeling. Hij preekte eveneens in het zuiden van de 
lage landen. Amandus wordt de apostel der Franken 
genoemd. Zendeling van de Friezen

Christenen in Ierland en Schotland 
werden gedwongen de paus te 
gehoorzamen en roomse dwalingen te 
geloven. In 690 stuurden ze Willibrord als zendeling 
naar de lage landen. Hij voer met elf helpers over de 
Noordzee naar Katwijk. Willibrord wilde in de Friese 
landen gaan prediken. De Friese koning Radboud was 
net verslagen door de Frankische hofmeier Pippijn. 
Daarom durfden de Friezen Willibrord geen kwaad 
te doen. Willibrord vernielde afgodsbeelden, hakte 
heilige bomen om en stichtte kerkjes en kloosters.F
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Willibrord (658-739)

Ruïne van een klooster in Ierland

Servatius (?-384)

Servatius was de eerste bisschop van 
Maastricht. Op de plaats waar hij begraven 
werd, is de Sint-Servaaskerk gebouwd.

Graf van Servatius



Tegenstand
Toen Pippijn stierf, grepen de Friezen naar de wapens. 
Ze joegen de Franken en zendelingen het land uit. Na 
een lange strijd tussen de nieuwe Frankische hofmeier 
Karel Martel en koning Radboud verloren de Friezen. 
Willibrord liet het Utrechtse kerkje en klooster weer 
opbouwen. 

In de Friese landen
Uit Brittannië kwam weer een zendeling overgevaren. 
Deze Winfried werd door de paus Bonifatius 
genoemd. Hij maakte samen met de oude Willibrord 
een zendingsreis door 
de Friese landen. Zij 
ontmoetten alleen 
vijandschap.

Apostel der Duitsers
Bonifatius trok daarom 
langs de Rijn Duitsland in. 
Hij bracht het evangelie 
onder de Saksen. Hij zorgde 
ervoor dat de Saksen 
de paus als hoofd van de 
kerk gehoorzaamden. Hij 
verdedigde ook de dwalingen van de roomse kerk. 
Christenen die deze dwalingen niet geloofden, werden 
door Bonifatius aangeklaagd, zoals zendeling Clemens.

Bonifatius ging op hoge leeftijd terug naar de Friezen. 
Bij Dokkum, waar hij mensen had gedoopt, sloeg 
hij zijn tentenkamp op. Een groep heidense Friezen 
overviel Bonifatius en zijn helpers. Zo werd de ‘apostel 
der Duitsers’ in het jaar 754 vermoord.

Bonifatius (672-754)

Woongebieden van Friezen, 
Franken en Saksen

Standbeeld van Bonifatius die de Donar-eik 
in Fitzlar, Duitsland heeft omgehakt
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