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Het kan soms lijken alsof de christelijke kerk in de eerste eeuwen een oase van rust was. 
Afgezien van de vervolgingen onder diverse Romeinse keizers in de eerste twee eeuwen, 
was er intern niet zo veel aan de hand. Discussies en scheuringen lijken vooral sinds de 
Reformatie in de zestiende eeuw voor te komen. Dat is schijn. Ook in de eerste eeuwen 
waren er binnen de kerk stevige discussies en diverse scheuringen.  
 
Achtergronden 
Vanuit de Bijbel was duidelijk dat de Here Jezus Christus ook God was. ‘Ik de Vader zijn 
één’, had Hij zelf gezegd (Joh. 10:30). En de joden hadden heel goed begrepen dat Hij 
daarmee bedoelde dat Hijzelf ook God was. Maar tegelijk was Hij ook mens. Hoe zit dat dan? 
Is Hij God of is Hij mens? Of allebei? En hoe is de verhouding dan? Bovendien: als Jezus ook 
God is, naast de Vader, moet je dan spreken van meer Goden of van één God?  
Over deze vragen was veel strijd. Tussen theologen. Maar ook het kerkvolk deed daaraan 
mee. Toen Constantijn in 312 zijn tegenstander versloeg en keizer werd van het westelijk deel 
van het Romeinse Rijk, heeft hij in 313 het christendom tot officiële staatsgodsdienst 
uitgeroepen. Daarmee kwam een eind aan de laatste vervolgingen. Maar er kwam geen eind 
aan de interne strijd.  
 
Arius 
In de derde eeuw waren er bisschoppen die leerden dat Jezus mens was en zó vervuld was met 
Gods wijsheid, dat Hij hoe langer hoe meer één werd met God. Hij werd dus later, als 
beloning voor zijn volharding, tot goddelijke hoogte verheven.  
Volgens hen moest de gedachte dat Jezus ook echt God was, wel leiden tot ontkenning van 
het geloof in één God. Eén God kan niet meer dan één Persoon zijn. Arius was een 
ambtsdrager in Alexandrië en was een leerling geweest van één van deze bisschoppen. Hij 
ontkende dat de Zoon van eeuwigheid God was en zei: ‘Er was een tijd waarin de Zoon er niet 
was. De Zoon is door God geschapen vóór alle andere schepselen.’  
Arius werd afgezet als ambtsdrager, maar probeerde met hulp van invloedrijke vrienden om 
tot overeenstemming te komen, zonder zijn opvatting los te laten. Keizer Constantijn drong 
eerst aan op verzoening, omdat hij meende dat het verschil niet zo belangrijk was. Toen hem 
duidelijk werd dat het geen bijzaak was, riep hij in het jaar 325 een algemene synode bijeen in 
Nicea (een plaats in Klein-Azië, het huidige Turkije).  
 
Het concilie 
Het concilie van Nicea is het eerste algemene concilie in de geschiedenis. Het was pas 
mogelijk om zo’n algemeen concilie samen te roepen nadat het christelijk geloof een officieel 
erkende godsdienst was geworden. De keizer opende de vergadering en heeft ook in de 
besprekingen zijn aandeel geleverd.  
Tijdens deze synode zijn diverse besluiten genomen die de eenheid in de kerk moesten 
bevorderen. Er waren namelijk nogal wat verschillen tussen de kerken in het oostelijk deel 
van het rijk (nu: Griekenland, Turkije en omgeving) en het westelijk deel (nu: Zuidwest-
Europa en Noord-Afrika). Bijvoorbeeld over de bepaling van de datum voor Pasen en over het 
ongetrouwd (moeten) blijven van ambtsdragers.  
Maar een heel belangrijk punt was de strijd over het God-zijn van Christus. 
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Tijdens de synode werd een belijdenis voorgelezen als getuigenis van het christelijk geloof. 
Aan de tekst van deze belijdenis werden een aantal woorden toegevoegd, waarin duidelijk 
werd uitgesproken dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God is, ‘een van wezen met 
de Vader, waarachtig God uit waarachtig God’.  
De leer van Arius werd dus afgewezen.  
 
Homo-ousios 
Dit Griekse woord is in de kerkgeschiedenis heel bekend geworden. Zeer waarschijnlijk is het 
vooral op aandrang van Constantijn opgenomen in de belijdenis van Nicea. Het is in ons 
kerkboek vertaald als ‘één van wezen (met de Vader)’. In het oostelijk deel van het rijk 
hadden een aantal theologen voorgesteld om het woord ‘homoi-ousios’ te gebruiken. Dat 
betekent: ‘van een soortgelijk wezen’. Daarmee werd dus gezegd dat Christus een soort 
goddelijk wezen had, maar niet hetzelfde wezen als de Vader.  
Na afloop van het concilie is de strijd nog wel doorgegaan. Niet overal werd deze belijdenis 
aanvaard. Arius slaagde erin met hulp van zijn vrienden weer in zijn ambt hersteld te worden. 
Pas op het volgende concilie (gehouden in Constantinopel in 381) werden nog wat 
aanvullingen aan de belijdenis toegevoegd. Deze gingen vooral over de Heilige Geest.  
De tekst die op deze synode is vastgesteld is de tekst die wij meestal aanduiden met ‘de 
geloofsbelijdenis van Nicea’. Die belijdenis is overal erkend.  
 
De Geloofsbelijdenis van Nicea 
Als we de tekst van de belijdenis van Nicea vergelijken met de tekst van Apostolische 
geloofsbelijdenis, vallen een paar dingen op: 

1. De Apostolische geloofsbelijdenis is veel korter. 
2. De uitbreidingen in de belijdenis van Nicea gaan vooral over de Zoon en (minder) 

over de Heilige Geest. 
De Apostolische geloofsbelijdenis is sterk in zijn feitelijkheid. Dít geloven we. Punt. Kort en 
krachtig.  
Uit het voorgaande is duidelijk geworden, dat deze nieuwe belijdenis nodig was, omdat er in 
de kerk verkeerde meningen opkwamen. De kerk moest toen wel meer zeggen dan in de 
Apostolische Geloofsbelijdenis stond. Want de leer van de Bijbel moest beschermd worden 
tegen allerlei dwalingen.  
Daarbij valt wel op dat de kerk niet breedvoerig allerlei theorieën formuleert, maar zo dicht 
mogelijk bij de Bijbel blijft. Christus is echt mens, geboren uit de maagd Maria, maar tegelijk 
ook echt God. En hóe het dan precies zit kunnen we niet zeggen. We houden alleen wel vol, 
dát het zo is.  
Het klinkt bijna wat onbeholpen als de kerk belijdt, dat we geloven ‘in één Here Jezus 
Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle eeuwen, God uit God, 
Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God …’. 
De woorden worden als het ware op elkaar gestapeld om toch maar vooral duidelijk vol te 
houden: de Zoon is écht God. Want eigenlijk zeg je drie keer hetzelfde. We geven weer wat 
we horen in de Bijbel, ook als het ons verstand te boven gaat.  
 
Een ander punt wat in de belijdenis van Nicea sterk naar voren komt is, dat Christus voor ons 
mens is geworden en geleden heeft.  
Als we ons geloof belijden, geven we weer wat we weten over God, Vader, Zoon en Heilige 
Geest. Maar dat is geen theoretische bespiegeling, maar heeft alles te maken met óns en met 
óns behoud. Met andere woorden: zodra je je geloof belijdt in God, ben je daar zelf helemaal 
bij betrokken.  
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Deze belijdenis heeft duidelijkheid en, uiteindelijk, ook vrede gebracht in de kerk. Het is ook 
de enige belijdenis die overal aanvaard is. In 1054 hebben de kerken in het oostelijk deel (zij 
werden de Grieks-Orthodoxe kerk) van het rijk de gemeenschap met de kerken in het westen 
(de Rooms-Katholieke kerk) verbroken. De kerken in het Oosten hebben wel de belijdenis 
van Nicea aanvaard als officieel belijdenisgeschrift, maar niet de Apostolische 
geloofsbelijdenis… 
 

Bespreking 
 
1. Wat vind je van die wat ‘onbeholpen’ formulering in de eerste zin over de Zoon? 
Schrijf voor jezelf op hoe jíj het God- en mens-zijn van Jezus zou verwoorden. 
Wissel deze belijdenis uit in kleine groepjes van twee of drie personen en bespreek de 
vraag. 
Probeer bijbelteksten te vinden bij de uitdrukkingen: God uit God, Licht uit Licht, 
waarachtig God uit waarachtig God. Bespreek één of meerdere teksten. 
 
2. Maakt het uit of in de kerk de Apostolische geloofsbelijdenis wordt gelezen of de 

geloofsbelijdenis van Nicea? 
Vergelijk beide geloofsbelijdenissen met elkaar en schrijf op bord of op papier wat opvalt. 
Bespreek dit met elkaar en betrek de vraag erbij. 
 
3. Was de invloed van de keizer op het Concilie goed of niet?  
Zoek (thuis) informatie over keizer Constantijn, zijn persoon, zijn rijk, maar vooral zijn 
verhouding tot de christelijke kerk. Wissel deze informatie met elkaar uit en bespreek de 
vraag. 
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