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Inleiding

Het christendom werd gesticht door een groep vissers en 
boeren uit Galilea, een afgelegen plattelandsprovincie in een 
onbeduidende uithoek van het Romeinse Rijk. Ze waren 
volgelingen van een betrekkelijk onbelangrijke rondzwer-
vende profeet die als misdadiger was terechtgesteld. Toen de 
beweging onder de aandacht van de Romeinse autoriteiten 
kwam, werd zij wreed onderdrukt. Toch was het christen-
dom een kleine drie eeuwen later tot staatsgodsdienst van 
het hele rijk uitgegroeid. Christelijke bisschoppen hadden 
de christelijke theologie en de klassieke filosofie vermengd 
en zo een intellectuele en geestelijke synthese tot stand 
gebracht die meer dan duizend jaar intact zou blijven. Chris-
telijke keizers deden hun best om de oude religie van Rome 
te ontmantelen en te vervangen door de officiële leer van een 
triomferende kerk. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Hoe is 
het mogelijk dat zo’n onaanzienlijke Joodse cultus de tradi-
tionele religie van dat grote rijk heeft vervangen en doorge-
groeid is tot de godsdienst met het grootste aantal aanhangers 
wereldwijd?

In dit boek volgen we het spoor van het christendom in 
de eerste vier eeuwen van zijn bestaan. Het zijn de meest 
tumultueuze en belangrijke eeuwen uit de geschiedenis van 
deze godsdienst. Gedurende deze periode werd het christen-
dom niet slechts gesticht, maar ook gevormd en gedefinieerd 
door een reeks interne en externe uitdagingen die net zo 
gemakkelijk zijn ondergang hadden kunnen inluiden. 
Dankzij deze uitdagingen zagen de christenen zich gedwon-
gen om diep over hun geloof en de betekenis ervan na te 
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denken. Tegen het einde van deze vier eeuwen beschikten de 
christenen over officiële uitspraken over leer en leven, over 
heilige boeken, en over kerkelijke en kloosterstructuren 
waarmee ze het orthodoxe geloof dwingend konden opleg-
gen. Niets van dit alles bestond in de tijd van de eerste leer-
lingen van Jezus. Voor het christendom waren die eerste vier 
eeuwen dus als een smeltkroes waarin het zijn vaste vorm 
kreeg. In het begin kende het nog een tamelijk ruwe, onge-
schreven vorm. Het zat klem tussen de afkeurende Joodse 
leiders en een vijandige Romeinse staat. Het overleefde eeu-
wen waarin het geregeld verboden was en onder vervolging 
zuchtte. Zowel in het Romeinse als in het Perzische Rijk zijn 
christenen massaal vermoord. Het christendom kwam ster-
ker dan ooit uit deze periode tevoorschijn. Maar was het 
door die ervaringen verfijnd, of was het onherkenbaar veran-
derd?

Dit hele boek door richten we ons vooral op dat wat de 
christelijke godsdienst voor zijn aanhangers precies bete-
kende. Hoe leefden zij, wat geloofden zij? Waarom geloof-
den ze die dingen? Om dit alles goed te kunnen begrijpen, 
zullen we de vroege kerk in haar sociale en culturele context 
moeten plaatsen. Daarbij moeten we er goed op letten hoe 
de eerste generaties christenen omgingen met de wereld 
waarin ze leefden. Want in die smeltkroes van de eerste vier 
eeuwen is niet alleen de christelijke godsdienst zelf gevormd 
en getransformeerd; het deed dat ook met het jodendom en 
de heidense godsdiensten én met de samenleving als geheel.

Dit boek kan in drie hoofddelen worden onderverdeeld. 
In de eerste drie hoofdstukken wordt het verhaal van de 
stichting van het christendom en de eerste eeuw van zijn 
bestaan verteld. Globaal gezien is dit de periode waarin het 
Nieuwe Testament is geschreven. Deze hoofdstukken zijn 
betrekkelijk kort, omdat over die periode vrij veel bekend is 
en die informatie goed gedocumenteerd is. In de hoofdstuk-
ken 4-7 gaat het over de twee daarop volgende eeuwen. 
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Hierin komt ter sprake hoe het christendom zich in de 
Romeinse samenleving en daarbuiten verder ontwikkelde en 
verspreidde, en tevens hoe het reageerde op de steeds geweld-
dadigere vervolgingen die het onderging. Daarnaast zien we 
in dit deel hoe de christenen hun gedachten over orthodoxie 
en ketterij vorm begonnen te geven en hoe ze daar onder-
scheid tussen maakten. In de laatste vier hoofdstukken van 
het boek wordt ten slotte de vierde eeuw van het bestaan van 
het christendom behandeld. Daarin zien we hoe het chris-
tendom officieel erkend, gepromoot en ten slotte tot de offi-
ciële godsdienst van Rome werd gemaakt. Tegelijkertijd zien 
we hoe de traditionele Romeinse godsdienst steeds verder 
gemarginaliseerd en uiteindelijk verboden werd. Maar in dit 
deel lezen we ook hoe het christendom werd verscheurd 
door zijn grootste interne meningsverschillen tot dan toe en 
hoe het een nieuw begrip van zijn leerstellige en geestelijke 
erfenis ontwikkelde.


