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Het boek dat voor u ligt, heeft een lange voorgeschiedenis die in opzet en
doelstelling herkenbaar blijft. Niettemin is het tegelijk een nieuw boek:
nieuw door volledige herziening, nieuw door aanvullingen en wijzigingen,
nieuw in taalgebruik en vormgeving. Daarom verdient de voorgeschiedenis
enige toelichting.
In  verscheen het boek Doortocht van de hand van drs. N.K. van den
Akker, met als ondertitel De gang van kerk en christendom door de wereld. Dit
boek was ontstaan uit een ingrijpende bewerking van de Beknopte geschiedenis
van het christendom van dr. E.L. Smit. Doortocht beleefde dertien drukken,
telkens zorgvuldig herzien aan de hand van de kritiek van recensenten en gebruikers en bijgewerkt tot de tijd van verschijning. Het boek is gegroeid uit
de predikantspraktijk van de auteur en uit diens ervaring in het middelbaar
onderwijs en in de theologische vorming van gemeenteleden. Het bedoelde
de geschiedenis van kerk en christendom in haar rijke verscheidenheid en in
haar betekenis voor onze cultuur en samenleving kort en overzichtelijk te beschrijven en wel voor een zo breed mogelijke kring van geïnteresseerden.
Na een zo lange staat van dienst werd het tijd voor een nieuw boek, een
opvolger voor Doortocht. Dit nieuwe boek kwam tot stand in een vruchtbare
samenwerking tussen de auteur van Doortocht en een veertig jaar jongere collega, een katholiek kerkhistoricus van professie: prof.dr. P.J.A. Nissen, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Deze samenwerking stond borg voor het behoud van de oecumenische geest en het
wetenschappelijk verantwoorde gehalte van het boek. Tegelijk is gestreefd
naar een verjonging van stijl en inhoud. En daarbij hoort een nieuwe titel:
Wegen en dwarswegen. In die titel willen wij de veelkleurigheid en de dynamiek van kerken en andere christelijke gemeenschappen en stromingen tot
uitdrukking brengen, met een open oog voor het bindende en gemeenschappelijke, maar evenzeer voor het scheidende en controversiële in het bonte geheel dat wij in kaart trachtten te brengen. In de titel mag de lezer voorts een
zinspeling zien op de vroegste benaming waarmee de christenen werden aangeduid: aanhangers van de Weg (Hand. ,; , en ; ,; ,  en ), dat
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wil zeggen: volgelingen van Jezus Christus, die zichzelf de Weg noemde (Joh.
,). In het licht van het komende nieuwe millennium past ten slotte de ondertitel: Tweeduizend jaar christendom in hoofdlijnen.
Als lezers stellen wij ons een brede kring van geïnteresseerden voor, sommigen van meer of minder uitgesproken godsdienstige snit, anderen wellicht
zonder godsdienstige achtergrond, maar wel nieuwsgierig naar het christendom als cultuurhistorisch fenomeen. Bovendien hopen wij dat studenten aan
theologische opleidingen, maar ook cursisten en deelnemers aan studiekringen van uiteenlopende aard in Wegen en dwarswegen een bruikbare oriëntatie
vinden en een uitgangspunt voor verdere studie en voortgaande discussie.
Nico van den Akker
Peter Nissen
Bij de derde druk
Op  maart  is Nico van den Akker, coauteur van dit boek en bovenal
pionier van de oecumenische beweging in Nederland, na een welbesteed en
rijk gevuld leven overleden. Hij heeft de gunstige ontvangst – door lezers en
recensenten, door studenten en docenten – van de eerste en tweede druk van
Wegen en dwarswegen nog mogen meemaken en heeft er met gepaste trots van
genoten. Graag draag ik deze derde druk, waarin ten opzichte van de eerste
twee drukken alleen enkele kleine correcties zijn aangebracht, op aan zijn nagedachtenis, in dankbare herinnering aan onze samenwerking en onze vriendschap die, ondanks een leeftijdsverschil van ruim veertig jaar, hecht en oprecht
was.
Peter Nissen
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‘In die tijd kondigde keizer Augustus het besluit af een volkstelling te laten
houden in de hele wereld. Deze eerste volkstelling vond plaats toen Quirinius
gouverneur was in Syrië. Iedereen ging op weg naar de plaats waar hij vandaan kwam, om zich daar te laten inschrijven. Ook Jozef: hij trok van Nazaret
in Galilea naar Judea, naar de geboortestad van koning David, Betlehem geheten, want hij stamde uit het koningshuis van David. In Betlehem liet hij
zich inschrijven samen met Maria, zijn verloofde, die in verwachting was.’ Zo
begint de evangelist Lucas zijn relaas over de geboorte van Jezus van Nazaret,
de Messias, met wie de geschiedenis van het christendom begint.
Dit begin is een historisch gegeven. Jezus is niet een vaag ‘idee’, dat boven
de geschiedenis staat. Nee, hij heeft als mens geleefd in een bepaalde tijd en
op een bepaalde plaats. En deze tijd en plaats worden in de aangehaalde
woorden uit het evangelie van Lucas aangeduid; er worden tijdgenoten van
Jezus genoemd, bestuurders maar ook zijn eigen ouders, en er worden plaatsnamen genoemd, met name uit de streken Galilea en Judea. Twee elementen
zijn daarin van het grootste belang om de gang van het vroege christendom
door de wereld te begrijpen: enerzijds het kader van het Romeinse Rijk, anderzijds dat van het joodse volk.
De snelle verspreiding van het jonge christendom werd mogelijk gemaakt
door de gunstige voorwaarden die het uitgestrekte Romeinse Rijk bood, zoals
goede verbindingen en een internationale omgangstaal.
De snelle verspreiding van het evangelie (afgeleid van het Griekse euangelion:
blijde boodschap) van Jezus de Messias werd mogelijk gemaakt door de bloei
die het Romeinse Rijk aan het begin van onze jaartelling kende. Het rijk
stond, onder keizer Augustus, op het toppunt van zijn macht. Het strekte zich
uit rondom de Middellandse Zee, in alle windrichtingen: van de Atlantische
Oceaan in het westen tot de Eufraat en de Perzische Golf in het oosten, van

Pax Romana
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de Rijn en de Donau in het noorden tot de woestijnen van Noord-Afrika en
het gebied rond de Nijl in het zuiden. In dit enorme gebied werden door het
goed georganiseerde politieke en militaire bestel van de Romeinen orde, rust
en vrede gewaarborgd: de Pax Romana of Romeinse vrede. De verschillende
delen van het rijk waren door goede verkeerswegen over land en zee met elkaar verbonden; de eerste geloofsverkondigers zouden daar bij hun zendingsreizen hun voordeel mee doen. Alle wegen leiden naar Rome, zegt het spreekwoord, en dat gold zeker voor de verbindingen in het grote Romeinse Rijk.
Vanuit het centrum werd het wereldrijk door de ene keizer, Augustus (= de
verhevene), met strakke hand geregeerd. De vele onderworpen volken genoten niettemin een grote mate van zelfstandigheid. Zolang zij keurig hun belastingen aan de Romeinse bestuurders afdroegen, werd hun in cultuur, godsdienst en rechtspraak betrekkelijk veel vrijheid gegeven. Op deze terreinen
was in het uitgestrekte rijk ook een grote uitwisseling mogelijk. Dat werd in
de hand gewerkt doordat men communiceerde in één wereldtaal: het Grieks.
Dat was dan ook de taal waarin de eerste leerlingen van Jezus hun getuigenis
omtrent de Messias hebben neergelegd: de taal van het Nieuwe Testament.
In de wijsbegeerte van Grieken en Romeinen bestond ten tijde van het ontstaan van het christendom, met name in de school van de Stoa, een ontwikkeling naar het geloof in één God.
Wijsgerig zoeken
naar zin

Reeds vele eeuwen toonde de mensheid interesse voor de grote levensvragen,
vragen over leven en dood en de zin daarvan. Bij de Grieken had het denken
over deze kwesties een systematisch karakter aangenomen. We spreken dan
van wijsbegeerte of filosofie. Er ontstonden verschillende richtingen of scholen van wijsgeren, die uiteenlopende antwoorden op de uiteindelijke zinvragen gaven.
De Romeinen namen de wijsgerige scholen van de Grieken over, maar,
nuchter en praktisch als zij waren, pasten zij het gedachtegoed van die scholen meer toe op het gewone dagelijkse leven.
In de tijd waarin het christendom ontstond, vormde de Stoa de belangrijkste wijsgerige stroming. Zij dankt haar naam aan de zuilengang bij de markt
van Athene, waar haar stichter Zeno rond  voor Christus zijn onderricht
gaf. Seneca ( v.- n. Chr.), tijdgenoot van Jezus van Nazaret, was in Rome
de voornaamste woordvoerder van de Stoa. De denkers van deze richting
hielden zich veel bezig met vragen betreffende godsdienst en menselijk handelen. Zij leerden dat in het heelal een goddelijke geest aanwezig is, die zich
in de mens openbaart door de rede, de logos. Om deugdzaam te leven, moet
men zich aan de rede, en dus uiteindelijk aan God, onderwerpen. En in een
deugdzaam leven vindt de mens zijn hoogste geluk, niet in allerlei uiterlijkheden, zoals rijkdom, eer en gezondheid. Deze zaken dienen de mens onverschillig te laten, evenals hun tegendelen: armoede, schande, ziekte. De mens
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moet zich in zijn levensgedrag niet door deze uiterlijkheden laten storen maar
er ‘stoïcijns’ tegenover staan. Zo bereikt hij een innerlijk geluk, een onverstoorbare vrede. Er zijn veel overeenkomsten te vinden tussen de regels voor
een deugdzaam leven die de Stoa gaf en die van Paulus en andere vroegchristelijke schrijvers. Maar ook bewoog het denken van de Stoa zich sterk in de
richting van het geloof in één God, het monotheïsme. Daarmee vormde het
een gunstig intellectueel klimaat voor de verbreiding van jodendom en christendom in het Romeinse Rijk.
De godsdienst van de meeste Romeinen was een polytheïsme of veelgodendom en was ontstaan uit een vermenging van elementen uit Griekse, Romeinse en andere godsdiensten (syncretisme).
De godsdienst van de meeste Romeinse burgers had echter een heel ander karakter. Het was een veelgodendom of polytheïsme en vormde het resultaat van
een proces van vermenging van Griekse, Romeinse en andere elementen. De
Griekse godsdienst werd gevierd in de eredienst rondom de stedelijke tempels. De kennis van de goden, met de oppergod Zeus aan het hoofd, werd
overgedragen in mythologische verhalen, die door dichters en toneelschrijvers werden vastgelegd. Naast deze officiële godsdienst leefde onder het volk
een geloof dat dicht bij de aarde, de natuur en de vruchtbaarheid stond. Toen
de Romeinen Griekenland veroverden, stelden ze de Griekse goden gelijk
met hun eigen goden. Zo werd Zeus vereenzelvigd met de licht- en hemelgod
Jupiter. Zijn beeld stond op het Capitool, de oude stadsburcht te Rome. In
Rome werd bovendien het Pantheon gebouwd, een tempel voor alle goden.
En dit Pantheon was al net zo gastvrij als de Romeinse godsdienst. Voor
goden van overwonnen volken was er altijd plaats. Zij werden zonder veel
problemen opgenomen in het religieuze wereldbeeld van de Romeinen. Dit
verschijnsel van vermenging van godsdienstige elementen noemt men syncretisme. Het is kenmerkend voor de Romeinse godsdienst in de tijd waarin het
christendom ontstond en werd mogelijk gemaakt door de grote mate van religieuze verdraagzaamheid die de Romeinen kenden.
Deze verdraagzaamheid legden de Romeinen ook aan de dag ten aanzien
van de mysteriegodsdiensten die in het begin van onze jaartelling in Rome
steeds meer aanhang vonden. Zij waren ontstaan in Griekenland of verder
weg in het oosten: de cultus (= godsdienstige verering) van Isis en Osiris kwam
uit Egypte, die van Mithras, vooral populair onder soldaten, uit Perzië, en die
van de moedergodin Cybele uit Klein-Azië. Zij vormden een antwoord op de
groeiende behoefte aan religieuze ervaring. In een geheime eredienst (mysterie) werden de aanhangers ingewijd in de godsdienst en opgenomen in de besloten kring van vereerders van de godheid. Door hun deelname aan die eredienst dachten zij verenigd te worden met de godheid en daarmee deel te krijgen aan het onsterfelijk leven. De cultus vormde een uitbeelding van het

Godsdienstig
syncretisme
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leven van de godheid, waarin de thematiek van sterven en verrijzen steeds terugkeerde. Door deel te nemen aan het verrijzen van de godheid hoopte men
aan de kwelling van het aardse en sterfelijke leven te ontkomen. De mysteriegodsdiensten speelden daarmee in op een diepgevoelde behoefte aan verlossing.
Het zal niet verbazen dat in de ogen van Romeinen, die gehecht waren aan
hun antieke, officiële godsdienst, het christendom niet meer was dan de zoveelste, uit het oosten ingevoerde, mysteriegodsdienst. In het christendom
staat het thema van dood en verrijzenis immers ook centraal, ook het christendom kent een eredienst in besloten kring rond sacramenten, die in het
Grieks met hetzelfde woord ‘mysterie’ werden aangeduid, en het leert eveneens dat men door deze sacramenten, vooral door de doop, deel krijgt aan het
goddelijk leven. Maar nooit is er in het christendom sprake van een volledige
vereenzelviging van God en mens in de mysteries. Bovendien leert het christendom niet dat verlossing een eindeloos herhaalbare ervaring van vereenzelviging met één van de vele goden is, maar een eens en voor altijd in de levensgeschiedenis van Jezus van Nazaret voltrokken ‘historische’ daad van de ene
God.
   

Het christendom is ontstaan binnen het jodendom in Palestina. Dat land
behoorde ook tot het Romeinse Rijk. In het jodendom bestonden rond het
begin van onze jaartelling verschillende richtingen.
Onder Rome

In het uitgestrekte Romeinse Rijk leefde een volk dat het monotheïsme niet
slechts als een gedachte van een kleine schare filosofen kende, maar als een gedachte van allen. Dat was het joodse volk, dat zich beriep op de openbaring
van de éne ware God in wet en profeten.
Ten tijde van het ontstaan van het christendom stond Palestina onder Romeinse heerschappij. In  voor Christus werd de legeroverste van Galilea,
Herodes de Grote (- v. Chr.), bij besluit van de Romeinse senaat tot koning
van Judea benoemd. Met behulp van Romeinse soldaten wist hij na drie jaar
strijd Jeruzalem te veroveren. Hij was een geslepen politicus, bevriend met de
Romeinse alleenheerser keizer Augustus ( v.- n. Chr.), maar gehaat bij de
joden vanwege zijn wreedheid en zijn achterdocht. Deze eigenschappen van
Herodes zijn ons ook bekend uit het evangelie van Matteüs. Dat vertelt immers dat Herodes de wijzen uit het oosten ontbood en dat hij, toen hij hoorde dat zij waren gekomen om de pasgeboren koning van de joden in Betlehem hulde te brengen, opdracht gaf tot de kindermoord van Betlehem (Mt.
,-). Om toch de gunst van de joden te winnen was Herodes in  voor
Christus begonnen de tempel van Jeruzalem te herbouwen naar Grieks
model, met zuilengangen en poorten.
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Bij zijn overlijden verdeelde hij het rijk onder zijn zonen. Herodes Antipas
kreeg toen Galilea en Perea toegewezen. Hij is degene die Johannes de Doper
ter dood liet brengen (Mt. ,-; Mc. ,-; Lc. ,-) en Jezus na zijn gevangenneming bespotte (Lc. ,-). Judea en Samaria werden later keizerlijke provincies, die in opdracht van de keizer bestuurd werden door een stadhouder of landvoogd. De bekendste van hen is Pontius Pilatus, van  tot 
landvoogd van Judea en volgens zijn tijdgenoten eveneens berucht wegens
zijn wreedheid. Jezus moest voor hem verschijnen na het verhoor door het
sanhedrin (Mt. ; Mc. ; Lc.; Joh. ).
Dit sanhedrin, de Grote Raad te Jeruzalem, was een eigen rechtscollege
van de joden. Evenals elders in de veroverde gebieden lieten de Romeinse
overheersers de joden in godsdienst en rechtspraak zoveel mogelijk hun
eigen tradities en instellingen behouden. De Grote Raad besliste, onder
voorzitterschap van de hogepriester die in functie was, over alle geschillen
onder het volk. Oorspronkelijk bestond de raad alleen uit de oudsten van
het volk, later werd hij uitgebreid met de afgetreden hogepriesters (vooral
afkomstig uit de adellijke bovenlaag) en de schriftgeleerden (vooral afkomstig uit de Farizeeën). Ten tijde van Jezus telde het sanhedrin het heilige aantal van zeventig leden, exclusief de voorzitter. Het kende een grote mate van
zelfstandigheid. Maar een doodvonnis moest men altijd ter bekrachtiging
voorleggen aan de Romeinse landvoogd, in het geval van Jezus dus aan Pilatus.
In godsdienstig opzicht vormden de joden geen eenheid. Zij waren verdeeld
in verschillende richtingen, die soms lijnrecht tegenover elkaar stonden. De
belangrijkste van die richtingen waren die van de Farizeeën en de Sadduceeën.
De Sadduceeën (= afstammelingen van Sadok, een priester onder koning
Salomo) waren voornamelijk rijke, ontwikkelde en voorname joden, grotendeels afkomstig uit de priesterstand. Zij stonden open voor de wereldwijde
cultuur van die tijd, de Grieks-hellenistische beschaving, en zij hadden over
het algemeen een goede relatie met de Romeinse overheersers. Dezen lieten
immers in hun onderhorige gebieden de daar bestaande cultus toe en garandeerden daarmee de priesters hun bron van inkomsten. In godsdienstig opzicht waren de Sadduceeën echter zeer behoudend. Zij baseerden hun geloof
alleen op de geschreven wet van Mozes, de thora (de eerste vijf boeken van het
Oude Testament), en wezen de mondelinge overlevering en uitleg van de wet
door de wetgeleerden af. Daarom ontkenden zij de opstanding uit de dood
(vgl. Hand. ,-, evenals het bestaan van engelen en de verwachting van
een godsgericht in de eindtijd.
Zij stonden wat dit betreft lijnrecht tegenover de Farizeeën (= afgezonderden), die niet alleen trouw waren aan de geschreven wet, maar ook aan de uitleg daarvan door de rabbijnen, die aanvankelijk mondeling werd overgeleverd en later schriftelijk werd vastgelegd in de talmoed. Juist in hun kring leef-

Groeperingen
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de sterk de verwachting van de Messias (= de gezalfde), de koning of nieuwe
David, die Israël zou bevrijden en de vestiging van het koninkrijk van God
zou inluiden. Deze verwachting was opgekomen in tijden waarin het Israël in
politiek opzicht slecht ging, en zij had dan ook vaak een uitgesproken politiek
karakter: het koninkrijk Gods werd gedacht als een nationale staat onder een
koning uit het huis van David. In de tijd vlak voor het ontstaan van het christendom werd het politiek-nationale karakter van de Messiasverwachting echter doorbroken. Dat gebeurde bijvoorbeeld in geschriften die openbaringen
of onthullingen (Apocalypsen) gaven van de gebeurtenissen in de eindtijd,
zoals de boeken Henoch en Ezra IV. Daar is de vestiging van het koninkrijk
van God geen politiek gebeuren meer, maar een kosmische omwenteling, en
de Messias is geen nationale held, maar een goddelijk wezen, dat de Mensenzoon werd genoemd. Ten tijde van Jezus leefden deze apocalyptische voorstellingen sterk in Palestina.
De Farizeeën golden als vrome en wetsgetrouwe joden; velen onder hen
werden als schriftgeleerden beschouwd. In die hoedanigheid hadden zij grote
invloed op het ‘gewone’ joodse volk. Zij keerden zich juist tegen invloeden
vanuit de hellenistische cultuur; zij waren voorstanders van behoud van de
eigen joodse beschaving. Daarom stonden zij ook op slechte voet met de Romeinse overheersers en streefden zij naar herstel van een onafhankelijke joodse staat.
Zij gingen daarin echter niet zo ver als de Zeloten (= ijveraars), een sterk
politiek georiënteerde groepering, die streefde naar afscheiding van het Romeinse Rijk en daarbij geweld niet schuwde. In de kringen van deze Zeloten
leefde ook een politiek gekleurde verwachting van de Messias; deze zou
komen als een strijdbare held, die Israël met wapengeweld zou bevrijden van
het Romeinse slavenjuk.
Naast de Zeloten bestond er in het begin van onze jaartelling in het jodendom nog een andere, waarschijnlijk vrij kleine beweging, die van de Essenen.
Zij leefden onder meer in afgezonderde gemeenschappen rond de Dode Zee.
In de ruïnes van een van die gemeenschappen, in Qumran aan de noordwestzijde van de Dode Zee, zijn boekrollen gevonden die ons meer leren over deze
beweging. Er blijkt uit dat zij zich afzonderden van het officiële jodendom,
dat zij als afvallig beschouwden, en van de tempeldienst in Jeruzalem en de
priesterstand. Zij beriepen zich op een eigen stichter, die de ‘leraar der gerechtigheid’ wordt genoemd. Hun leven werd bepaald door strenge regels, die
onder meer vele rituele wassingen en een strenge heiliging van de sabbat voorschreven. Leefwijze en organisatievorm van de gemeenschappen van Essenen
doet in meer dan een opzicht denken aan het latere kloosterleven: men kende
gemeenschap van bezit, een proeftijd voor nieuwelingen die met het afleggen
van geloften werd afgesloten, en men leerde geweldloosheid en gelijkheid van
allen.
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In het leven van de joden die buiten Palestina, in de diaspora of verstrooiing, woonden, kregen het naleven van de geboden en de samenkomsten in
de synagoge meer nadruk. Buiten Palestina, namelijk in Alexandrië, kwam
ook de Septuaginta, de Griekse vertaling van de in het Hebreeuws geschreven bijbelboeken, tot stand.
Ook buiten Palestina woonden vele joden, in de ‘verstrooiing’ of diaspora.
Deze verstrooiing was al begonnen in de achtste eeuw voor Christus, maar
breidde zich enorm uit na de val van Jeruzalem in de zesde eeuw en de deportatie van het joodse volk naar Mesopotamië door de Babylonische koning
Nebukadnesar. Toen de joden na hun ‘Babylonische ballingschap’ toestemming kregen om terug te keren naar Palestina, maakte slechts een gedeelte gebruik van deze mogelijkheid. De anderen bleven in de ‘verstrooiing te midden van de heidenen’. Zij woonden ver van de tempel en konden dus geen
deel nemen aan de offerdienst daar. Daarom gingen zij zich meer toeleggen
op de naleving van de geboden die ook buiten Palestina in praktijk gebracht
konden worden: de besnijdenis, de onderhouding van de sabbat, de spijswetten en de gebeden. Overal waar zij zich vestigden, bouwden zij synagogen,
die de centra werden van hun godsdienstig en cultureel leven. Op de sabbat
kwamen ze er samen voor hun godsdienstoefeningen. Toch bleef Jeruzalem
voor hen de heilige ‘moederstad’, waarheen zij zo mogelijk pelgrimstochten
ondernamen.
In hun nieuwe omgeving deden de joden ook aan zending. Hun verering
van de éne God trok heidenen aan, die zich door besnijdenis, doop door onderdompeling en offer in het joodse volk lieten opnemen. Zij werden proselieten (= toegetredenen) of jodengenoten genoemd. Daarnaast waren er ook
mensen die zich wel tot het joodse monotheïsme aangetrokken voelden,
maar zich niet in het joodse volk lieten opnemen. Zij werden godvrezenden
genoemd. Zij onderhielden wel de sabbat en aanbaden de éne God van Israël,
maar werden door de joden zelf toch als buitenstaanders beschouwd. Juist
onder deze groep heeft het vroege christendom veel aanhang gekregen.
Van groot belang voor de verbreiding van de joodse godsdienstige denkbeelden in de toenmalige beschaafde wereld was de Griekse vertaling van de
oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven bijbelboeken, de Septuaginta (=
zeventig). Deze bijbelvertaling dankt haar naam aan de overlevering die zegt
dat zij door zeventig vertalers in zeventig dagen gemaakt zou zijn. Een andere
verklaring zegt dat zij bedoeld was voor de zeventig volkeren die volgens de
joodse opvatting de aarde bewoonden (zie Gen. ); zij zou dus een vertaling
zijn voor heel de wereld. In eerste instantie was zij echter bedoeld voor de
joden in de diaspora die het Hebreeuws begonnen te verleren en zich bedienden van de wereldtaal van die tijd, het Grieks. De vertaling kwam dan ook tot
stand in een wereldstad waar zich veel joden gevestigd hadden, het Egyptische
Alexandrië, ongeveer in de periode - voor Christus. Ook de christenen

Diaspora
en Septuaginta
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maakten in de eerste eeuwen gebruik van deze Griekse vertaling van het Oude
Testament.
Wederzijdse
beïnvloeding en
afstoting

De joden in de diaspora namen, behalve de Griekse taal, ook veel denkbeelden uit de Griekse beschaving over. Zij hadden Plato en de wijsgeren van de
Stoa leren lezen en waren gevoelig voor hun ideeën. Zij probeerden die ook
terug te vinden in de Schrift en kwamen zo tot een andere manier van bijbeluitleg dan de meer tekstgebonden exegese van de farizeese rabbijnen in Palestina. In een stad als Alexandrië, waar toen de grootste bibliotheek ter wereld
gevestigd was, zochten joodse geleerden aansluiting bij een methode van
tekstuitleg die heidense geleerden toepasten op onder meer de gedichten van
de grote Griekse dichter Homerus. Een voorbeeld hiervan is de joodse geleerde Philo van Alexandrië uit de eerste eeuw na Christus.
In dezelfde tijd waarin een wisselwerking te zien is tussen Griekse cultuur
en joods geloof blijkt echter ook een anti-joodse stemming in het Romeinse
Rijk te ontwaken. Veel niet-joden was het strenge monotheïsme van het jodendom een gruwel, vooral omdat het wel gepaard moest gaan met een afwijzing van het tolerante Romeinse veelgodendom en van de officiële keizercultus. De strikte afwijzing van het polytheïsme door het jodendom werd
door nogal wat Romeinen als uiting van onverdraagzaamheid beschouwd;
hun afwijzing van de Grieks-Romeinse goden noemden zij zelfs atheïsme.
Beroemdheden als de wijsgeer Seneca, de redenaar Cicero, de geschiedschrijver Tacitus, geven in hun geschriften blijk van een anti-joodse stemming. Die
stemming leidde in een stad als Alexandrië zelfs tot gewelddadige uitbarstingen van volkswoede tegen de joden. In  na Christus moesten de joden van
deze stad bijvoorbeeld een gezantschap onder leiding van de geleerde Philo
naar de Romeinse keizer sturen om hun belangen te bepleiten. Deze antijoodse stemming zou ook een rol spelen in de vroegste vervolging van de
christenen, die in de ogen van de Romeinen niet meer waren dan de zoveelste joodse sekte.
     

De geschiedenis van het christendom begint met het optreden van Jezus van
Nazaret, die zichzelf in woord en daad bekend maakte als de Messias of de
Christus (= de gezalfde), die Israël zou bevrijden. Hij kondigde de komst
van het koninkrijk van God aan. In zijn opstanding uit de dood zagen zijn
volgelingen een bekrachtiging van Godswege van zijn zending.
De Doper en de
Messias

Rond het begin van onze jaartelling leefde onder de joden in Palestina een
sterke verwachting van de spoedige komst van de Messias. Toen dan ook een
ruige figuur, in kleren van kameelhaar gehuld en levend van sprinkhanen en
honing van wilde bijen, door de woestijn trok en de mensen opriep zich te
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bekeren, gingen velen naar hem luisteren. Deze rondtrekkende prediker werd
Johannes de Doper genoemd, omdat hij zijn verkondiging liet volgen door een
oproep zich te laten dopen: ‘begin een nieuw leven en laat u dopen, dan zal
God vergeven wat u misdaan hebt’. De doop die Johannes preekte, was van
de mens uit gezien een uitdrukking van berouw over wat hij misdaan had,
een uitdrukking ook van boete en ommekeer. Daar stond de verzekering tegenover dat God de gedoopte zou vergeven en hem zou redden bij de komst
van zijn koninkrijk, dat men spoedig verwachtte. En velen lieten zich inderdaad door Johannes dopen, door onderdompeling in de rivier de Jordaan.
Sommigen trokken vervolgens met Johannes mee en vormden een kring van
leerlingen rond de Doper.
Johannes de Doper verwees in zijn verkondiging echter steeds naar iemand
die na hem zou komen en die zich ook door hem zou laten dopen, maar
die zelf veel machtiger was en niet met water doopte, maar met de Heilige
Geest. Hij bedoelde Jezus van Nazaret. Jezus nam, toen Johannes door koning Herodes gevangen genomen werd, zijn prediking over. Ook hij riep op
tot bekering omdat het koninkrijk van God nabij was. En ook hij verzamelde
volgelingen om zich heen, uit de kring van Johannes de Doper maar ook van
daarbuiten. Rondtrekkend door Palestina verrichtte hij wonderen en gaf hij
onderricht in gelijkenissen. En beide, zowel de wonderen als het onderricht,
getuigden van de nabijheid van het koninkrijk van God. Jezus zei zelfs dat koninkrijk al aanbrak als hij zieken genas en boze geesten uitdreef: ‘Het is dank
zij de macht van God dat ik de duivelse geesten uitdrijf, en dat betekent dat
het koninkrijk van God bij u is gekomen’ (Lc. ,).
Jezus gaf twaalf van zijn volgelingen de opdracht de komst van het koninkrijk overal te gaan verkondigen. Zij werden apostelen genoemd, dat wil zeggen
boden of afgezanten. Het getal twaalf herinnert aan de twaalf stammen van
Israël. In deze twaalf wordt het nieuwe volk dat door God wordt samengeroepen en dat Jezus als de Messias zal erkennen en belijden, al afgetekend. Zij
vormen de kern van de kerk.
Jezus maakte aan de twaalf apostelen geleidelijk ook het laatste geheim over
zijn persoon bekend: hij is de langverwachte Messias, de Christus, de Gezalfde.
Hij verkondigt niet alleen het koninkrijk van God, in hem breekt het ook
aan. In hem vallen persoon en boodschap samen. Wat hij openbaart, dat wil
zeggen wat hij aan het licht brengt, is hij zelf: God in zijn liefdevolle toewending naar de mensen. Om nog beter duidelijk te maken wie hij is, gebruikte
Jezus beelden die zijn tijdgenoten kenden uit de boeken van het Oude Testament en uit andere joodse geschriften. Zo noemde hij zich de Mensenzoon,
een woord dat bekend was uit de apocalyptische literatuur. De Mensenzoon
is degene die aan het einde der tijden in naam van God het wereldgericht zal
houden, die met degenen die uit de dood zijn opgestaan een feestmaal zal vieren en die de troon van de heerlijkheid zal bestijgen. En dan zal het konink-

Messiasgeheim
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De Kruistrofee, ook wel Anástasis (opstanding) genoemd, is het teken
van Christus’ opstanding. Het kruis, waarnaast de wachters bij het graf
zitten, wordt bekroond door het omkranste Christusmonogram
(X = ch, P = r: de Griekse beginletters van Christus): de dood
wordt overwonnen door de dood aan het kruis
(Vaticaans museum).
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rijk van God voorgoed aanbreken. Maar tegelijk maakte Jezus duidelijk dat
hij, alvorens zijn zending voltooid zou zijn, eerst moest lijden. De Mensenzoon was tegelijk de Man van Smarten, de lijdende dienaar van God, die aangekondigd was door de profeet Jesaja (Jes. ). Dat de Messias moest lijden,
was voor de leerlingen moeilijk te begrijpen. Zij waren nog te zeer vertrouwd
met het beeld van een strijdbaar vorst, die Israël met krachtige hand zou
komen bevrijden van vreemde overheersers. Jezus leerde hen echter dat de
Messias bespot en gegeseld en ten slotte ter dood veroordeeld en gekruisigd
zou worden. Maar hij voegde er meteen aan toe dat hij op de derde dag zou
opstaan uit de dood.
Wat Jezus tijdens zijn verkondigende rondgang door Palestina en vooral in
zijn onderricht aan de apostelen had aangekondigd, werd in de dramatische
ontknoping van zijn leven bewaarheid. Terwijl Jezus naar de heilige stad Jeruzalem was opgetrokken, beraamden de geestelijke leiders van het volk, de
schriftgeleerden en de priesters, daar een list om hem ten val te brengen. Dat
Jezus beweerde de Messias te zijn, klonk in joodse oren immers als een godslastering. Na een rumoerig verhoor door het sanhedrin werd hij schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. De Romeinse landvoogd Pontius Pilatus leverde hem, na een al even rommelig verhoor, over aan zijn soldaten om hem
te kruisigen.
Voor de leerlingen van Jezus leek dit het einde van een hoopvol gebeuren.
Zij waren verbijsterd en ontdaan. Zelfs Petrus, die van Jezus de opdracht had
gekregen zijn broeders moed in te spreken (Lc. ,), beweerde, toen Jezus
gevangen genomen was, tot driemaal toe dat hij hem niet kende. Maar de
werkelijke ontknoping van Jezus’ leven, de gebeurtenis die echt duidelijk
maakte wie hij was, moest nog komen. Dat was de opstanding op de derde
dag, de dag van Pasen. Pas toen de verrezen Heer, met de littekens van de
kruisiging nog in zijn lichaam, aan de leerlingen verscheen, toen pas begrepen
zij ‘dat de Christus dat alles moest lijden om zijn glorie binnen te gaan’ (Lc.
,). De opstanding was voltooiing en nieuw begin tegelijk. Zij werd het
hart van het geloof van het nieuwe volk van God. Geen opvatting wordt met
meer eenstemmigheid in het Nieuwe Testament beleden dan dat God ‘zijn
Zoon uit de doden heeft opgewekt’ ( Tess. ,). Het geloof staat of valt
ermee: ‘als Christus niet is opgewekt, is wat wij verkondigen een holle klank
en uw geloof van nul en gener waarde’, aldus Paulus ( Kor. ,). Toen pas
begrepen de leerlingen ook ten volle wat het betekende dat de Mensenzoon
tegelijk de eniggeboren Zoon van God is, en zij konden belijden wat de apostel Thomas uitriep toen hij de verrezen Jezus ontmoette: ‘mijn Heer en mijn
God’ (Joh. ,).

Einde en nieuw
begin
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Op het eerste Pinksterfeest na de hemelvaart van Jezus trad in Jeruzalem de
gemeenschap naar buiten die zich gevormd had rond de apostelen en de anderen die getuigen waren geweest van de verschijning van de verrezen Heer.
Deze gemeenschap leefde in de verwachting van de spoedige wederkomst
van Christus en kende nog geen hechte organisatie.
Pinksteren

De apostelen, die het voorrecht hadden getuige te zijn geweest van de verschijning van de verrezen Jezus, vormden het middelpunt van de eerste gemeente in Jeruzalem. Na het verraad van Judas, die de weg had gewezen aan
de soldaten die Jezus gevangen hadden genomen, waren er nog maar elf apostelen. Het twaalftal werd weer compleet gemaakt door de keuze van Mattias
(Hand. ,-). Zij bleven bij elkaar, volhardend in het gebed, samen met
enkele vrouwen en met Maria en de broeders van Jezus.
Op de Pinksterdag werd het geloof van de apostelen en van degenen die bij
hen waren, bezegeld door een wonderlijke ervaring. In tongen van vuur daalde de Heilige Geest op hen neer. Jezus zelf had nog tijdens zijn leven beloofd
dat de Vader die in zijn naam zou zenden (Joh. ,). Deze Geest zou de
apostelen in alles bijstaan en hen weer te binnen brengen wat Jezus hun geleerd had. En zo gebeurde het ook: vervuld van de Geest begonnen de apostelen in de vele talen die in het feestvierende Jeruzalem gesproken werden (vanwege het joodse Pinksterfeest waren er vrome joden uit alle delen van de wereld), te spreken over Jezus als de verrezen Heer.
Het bezielende getuigenis op die Pinksterdag leidde tot een snelle groei
van de christengemeente. Na een toespraak van Petrus, die meestal als eerste
onder de apostelen bij belangrijke gebeurtenissen het woord voerde, lieten
drieduizend mensen zich dopen (Hand. ,-).
Hoe de oergemeente van Jeruzalem leefde, wordt in het bijbelboek Handelingen van de apostelen, in zekere zin het oudste geschiedenisboek van de kerk,
beschreven. ‘Zij legden zich ijverig toe op wat de apostelen leerden, en deden
alles samen, ze braken het brood en zeiden de voorgeschreven gebeden’
(Hand. ,). De gemeente verschijnt in dit bijbelboek als een groot geestelijk huisgezin van broeders en zusters, waarin niemand iets zijn eigendom
noemde, maar waarin alles voor allen was. Men kende een groot onderling
liefdebetoon en er gebeurden iedere dag door toedoen van de apostelen
‘grootse en wonderlijke dingen’ (Hand. ,). Dagelijks werden nieuwe leden
toegevoegd aan de gemeente die Jezus als de Messias beleed.
De eerste christenen leefden in de verwachting dat Jezus spoedig zou terugkomen. Daarom hechtten zij weinig belang meer aan aardse zaken en aan
bezit. Bovendien waren velen van het platteland van Galilea, waar zij alles
hadden achtergelaten, naar Jeruzalem gekomen, en zij bleven daar om de terugkeer van de Heer af te wachten. Om te zorgen dat toch iedereen te eten
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had, legden de eerste christenen alles wat zij hadden bij elkaar en deelden het,
zodat ieder kreeg wat hij nodig had. Deze vorm van gemeenschap heeft men
wel ‘liefdescommunisme’ genoemd. In tegenstelling tot het communisme in
de moderne zin van het woord was het geen opgelegd politiek systeem, maar
kwam het voort uit de spontane onderlinge hulpvaardigheid van mensen die
zich bewust waren te leven in een tussentijd, waarvan het einde in zicht
kwam.
De gemeenschap van hen die door het geloof in Jezus als de Messias met elkaar en met de Heer verbonden zijn, wordt in het Nieuwe Testament ekklèsia
genoemd. Dit Griekse woord betekent eigenlijk ‘wat samengeroepen is’, bijvoorbeeld een vergadering van de volksvertegenwoordiging. In de Septuaginta wordt het al gebruikt als aanduiding voor Israël, het samengeroepen en uitverkoren volk van God. De gemeente zag zichzelf als het nieuwe Israël, het
Godsvolk van de eindtijd. In het Nederlands wordt het woord ekklèsia doorgaans vertaald met kerk, een woord dat eveneens teruggaat op het Grieks, namelijk op kuriakè, dat betekent ‘wat van de Heer is’.
Veel regels, verordeningen en structuren kende de vroege kerk nog niet: in
het licht van de spoedige terugkeer van de Heer leek daar geen behoefte aan te
bestaan. Hetzelfde geldt voor de schriftelijke optekening van wat Jezus allemaal had gezegd en gedaan; de apostelen en andere getuigen leefden immers
nog. Hooguit tekende men enkele losse uitspraken, logia of ‘woorden van de
Heer’, op en korte getuigenissen over hem. Die beschouwde men, samen met
het Oude Testament, als het Woord van God.
Ook een hechte organisatie lijkt de eerste gemeente nog niet gehad te hebben. De leiding was uiteraard in handen van de apostelen, onder wie Petrus
en Johannes een bevoorrechte plaats innamen. Toen de apostelen na Pinksteren in alle windrichtingen uitzwermden om het evangelie te verkondigen,
nam Jakobus de leiding van de gemeente in Jeruzalem over. Hij behoorde tot
de ‘broeders’ van de Heer: zijn moeder was een zuster van Maria, de moeder
van Jezus. Onder de joden droeg hij vanwege zijn strikte naleving van de wet
de bijnaam ‘de rechtvaardige’. In het Nieuwe Testament is een brief op naam
van deze ‘eerste bisschop van Jeruzalem’ opgenomen. Voor de eerste christenen golden Petrus, Johannes en Jakobus samen als de ‘pijlers’ (Gal. ,).
Toen er in de gemeente tussen joden die Grieks spraken en joden die Hebreeuws spraken verdeeldheid dreigde te ontstaan over de dagelijkse ondersteuning van de weduwen, koos een vergadering van de gemeente zeven mannen uit voor het ambt van de ondersteuning of diaconie. Deze zeven eerste
‘diakens’ werden door de apostelen aangesteld na gebed en handoplegging
(Hand. ,-).
Naast de apostelen en de diakens kende de gemeente van Jeruzalem nog de
‘oudsten’, een instelling die zij van de joden overnam. Daar waren het de
hoofden van de vooraanstaande families, die ook zitting hadden in het san-
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hedrin. Wat precies hun functie in de christengemeente was, is niet duidelijk.
In elk geval gaven zij samen met de apostelen leiding aan de gemeente (zie
Hand. , en ).
De eerste
martelaar

De gemeente van Jeruzalem bestond nog geheel uit christenen die uit het jodendom kwamen. Onder hen waren er die strikt wilden vasthouden aan de
Hebreeuwse taal en aan de joodse voorschriften en gebruiken, maar er waren
er ook die zich van het Grieks bedienden en die vrijer stonden tegenover de
wet van Mozes en de tempeldienst. Uit deze groep kwamen de eerste zeven
diakens. Een van hen, Stefanus, onderscheidde zich al spoedig door zijn grote
ijver. De wonderen die hij verrichtte, riepen verzet op onder de joodse leiders.
Zij beschuldigden hem ervan kritiek uit te oefenen op tempel en wet en hij
werd voor het sanhedrin gedaagd. Na een moedige redevoering werd hij gestenigd: de eerste martelaar (Hand. ).

Naar Antiochië

Na de steniging van Stefanus brak in Jeruzalem een hevige vervolging los
tegen de christenen: langzaam werd het de joodse leiders duidelijk dat het
hier om meer ging dan om de zoveelste kleine joodse sekte. De christenen
verspreidden zich nu over het platteland van Judea en Samaria (Hand. ,).
Uiteindelijk kwamen zij ook terecht in Antiochië, de grootste stad van het
Romeinse Rijk op Rome en Alexandrië na. Daar richtte de verkondiging zich
niet meer alleen tot joden, maar ook tot proselieten en godvrezenden, die uit
het heidendom voortkwamen. Deze doorbraak, die met de wereldomvattende strekking van de boodschap van Jezus noodzakelijk samenhing, zou spoedig tot spanningen leiden. Het was ook in Antiochië dat de leerlingen voor
het eerst ‘christenen’ genoemd werden (Hand. ,).
  

Door het optreden van Paulus, een farizeeër die tot het geloof in Jezus was
gekomen, werden nieuwe gemeenschappen van gelovigen gesticht. Deze gemeenschappen kwamen losser te staan van het jodendom. Om de herinnering aan het leven en de boodschap van Jezus vast te houden, ontstonden in
deze gemeenschappen de geschriften die samen het Nieuwe Testament vormen.
Apostel van de
heidenen

Bij de steniging van Stefanus was ook Saulus aanwezig geweest, een felle wetsgetrouwe farizeeër, afkomstig uit de handelsstad Tarsus en in Jeruzalem gevormd tot wetsleraar. Rond het jaar  op weg naar de stad Damascus, waar
hij de christenen gevangen wilde gaan nemen, had hij de ervaring de verrezen
Heer te ontmoeten, die hem vroeg ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’
(Hand. ,). Deze belevenis veranderde het leven van Saulus, die voortaan
Paulus genoemd werd. Hij die eerst de christenen zo fel vervolgd had, trad nu
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toe tot de kring van de volgelingen van Jezus. De verkondiging van het evangelie aan de heidenen werd zijn roeping. Na in Damascus gedoopt en onderricht te zijn en in Jeruzalem aan Petrus en Jakobus te zijn voorgesteld, keerde
hij terug naar de gemeente van Antiochië. Vanuit deze stad ondernam hij zijn
grote zendingsreizen door Azië en Europa en stichtte hij tal van gemeenten,
waaronder Iconium, Efeze, Filippi, Thessalonica en Korinthe. Aan deze en
andere gemeenten gaf hij leiding, onder meer via brieven. Het Nieuwe Testament bevat vijftien brieven die op naam van Paulus staan. Zij lichten ons in
over geloof en leven in de door hem gestichte gemeenten. Behalve rondreizende leiders als Paulus zelf en zijn medewerkers Timoteüs en Titus kenden
deze gemeenten episkopoi (letterlijk: opzieners), het woord waarvan ons
woord ‘bisschoppen’ is afgeleid, en diakens. Maar naast deze ambtsdragers
was er in de gemeenten van Paulus ook ruimte voor een veelheid van geestesgaven (Grieks: charismata), die steeds in dienst moesten staan van de opbouw
van de kerkgemeenschap, zoals de gaven van genezing, van onderrichting of
van wijze raad ( Kor. ).
Paulus gebruikte voor de kerkgemeenschap graag het beeld van het lichaam, waarvan Christus het hoofd is. Door Christus in geloof aan te nemen,
wordt de mens bevrijd. Dat is wat Paulus wilde verkondigen: ‘ik ben u het getuigenis van God niet komen verkondigen met hoogdravende of geleerde
woorden. De enige kennis die ik u heb willen brengen, was Jezus Christus, de
gekruisigde Jezus Christus’ ( Kor. ,-). Jezus was niet gekomen om een
nieuw juk van wetsvoorschriften op te leggen: de mens wordt niet met God
verzoend door wetten na te leven, hij wordt verzoend door het geloof in Jezus
Christus. ‘Christus heeft ons bevrijd om in vrijheid te leven. Houd dus stand
en buig u niet opnieuw onder het juk van de slavernij’ (Gal. ,). Paulus richtte deze woorden tot christengemeenten in de Romeinse provincie Galatië,
waar joden-christenen aan niet-joden voorhielden dat zij eerst jood moesten
worden, dat wil zeggen zich eerst moesten laten besnijden, alvorens ze bij
Jezus Christus konden horen. Paulus bestreed die opvatting: ‘als we één zijn
met Christus Jezus, dan maakt besneden-zijn of niet-besneden-zijn geen verschil. Van belang is alleen geloof dat gedreven door liefde tot daden overgaat’
(Gal. ,).
De grote toename van het aantal heiden-christenen riep inderdaad de vraag
op of dezen ook de joodse wetten en gebruiken, zoals de besnijdenis, moesten
onderhouden. In de door Paulus gestichte gemeenten gebeurde dit in elk
geval niet meer. In Jeruzalem, waar ook Petrus al eens kritiek had gekregen
omdat hij het evangelie verkondigde aan mensen die niet besneden waren
(Hand. ,), ontstond daarover gemor. Dit werd de aanleiding tot een kerkvergadering in Jeruzalem, het zogenaamde apostelconcilie, gehouden rond
het jaar . De opvatting van Paulus kreeg daar de overhand: aan heidenen
die tot het geloof zijn gekomen, moeten geen onnodige lasten worden opge-
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legd. Paulus en Barnabas, ‘mannen die hun leven gewaagd hebben voor de
naam van onze Heer Jezus Christus’ (Hand. ,), mochten dit besluit aan
de christenen van niet-joodse afkomst bekend gaan maken. Daarmee werd de
historische doorbraak die in Antiochië gemaakt was, bevestigd en werd de
wereldomvattende betekenis van de christelijke boodschap erkend.
Er bleven weliswaar kleine groepen van joden-christenen, zogenaamde judaïsten, die strikt wilden vasthouden aan een voorschrift als dat van de besnijdenis. Zij bleven Paulus tegenwerken en hielden grote invloed in de gemeente van Jeruzalem. Met hun kritiek op Paulus wisten zij zelfs Petrus en Barnabas korte tijd mee te slepen (Gal. ). Paulus daarentegen ondersteunde de
arme gemeente van Jeruzalem met geld dat hij uit de welvarender hellenistische gemeenten meebracht. Toen hij in Jeruzalem geld kwam brengen, werd
hij bij een bezoek aan de tempel gearresteerd. Omdat joden een aanslag op
hem beraamden, werd hij in veiligheid gebracht bij de Romeinse landvoogd
Felix in Caesarea. Daar zat hij enkele jaren gevangen. Uiteindelijk werd hij,
omdat hij zich als Romeins staatsburger op de keizer beriep, naar Rome gevoerd. Daar kreeg hij toestemming om op zichzelf te wonen en kon hij nog
enkele jaren frank en vrij het evangelie verkondigen. Hoe zijn rechtszaak is afgelopen vertelt het boek Handelingen niet. Volgens een oude en waarschijnlijk redelijk betrouwbare overlevering is hij, samen met Petrus, in Rome
onder keizer Nero als martelaar gestorven.
De gemeente van joden-christenen in Jeruzalem zou geen lang leven beschoren zijn. Hun grote leider Jakobus, de ‘broer van de Heer’, werd in het
jaar  in de tempel gestenigd. Toen enkele jaren later, na een opstand van de
Zeloten, de Romeinen terugsloegen met de verwoesting van de tempel, raakten de joden verstrooid. Ook de joden-christenen ontvluchtten de stad. In
het Overjordaanse gebied kwijnde het jodenchristendom weg.
Het zwaartepunt van de jonge kerk kwam nu definitief te liggen buiten het
jodendom. Het wegvallen van het jodenchristendom leidde tot een zekere
eenzijdigheid: van hun diepe verbondenheid met het volk Israël werden
christenen zich steeds minder bewust. Dit heeft in de loop van de geschiedenis buitengewoon kwalijke gevolgen gehad. Men kan niet zeggen dat het antisemitisme of anti-judaïsme rechtstreeks uit het christendom is voortgekomen; men kan wel zeggen dat christenen zich onvoldoende tegen deze gruwel
teweer hebben gesteld.
Petrus en de
andere apostelen

Over de lotgevallen van Paulus vertelt het boek Handelingen betrekkelijk
veel, maar over de andere apostelen vernemen we weinig. Over Jakobus, de
broer van Johannes, horen we dat hij in het jaar  op bevel van koning Herodes Agrippa onthoofd is (Hand. ,). Van andere apostelen vertelt de overlevering dat ze Jeruzalem verlieten om elders het evangelie te gaan verkondigen.
Maar waar zij heen gingen weten we niet. Wat aan kennis van feiten ontbrak,
werd later met vrome verhalen aangevuld. Zo ontstonden vanaf het eind van

