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Kerk en synagoge hebben geworsteld om de erfenis, net als Jakob en Esau. Eerst hadden 
de christenen het zwaar te verduren. Na Nicea waren de joden aan de beurt... 
 
Joods verzet tegen Jezus 
Het joodse verzet tegen Jezus begint al wanneer Hij zegt dat God ook goed kan zijn voor niet-
joden. Zijn verwijzing naar de weduwe van Sarepta en de Syriër Naäman vormt de aanleiding 
voor moordplannen (Luc. 4:24-30). 
Als Paulus in Jeruzalem de mensen in het Hebreeuws toespreekt, zijn ze een en al oor. Totdat 
hij vertelt dat Jezus zelf hem had opgedragen naar de volken te gaan, ver van Jeruzalem. Dan 
wordt ook hij met de dood bedreigd (Hand. 22:22-23). 
Zelfs de joodse christenen hadden er moeite mee om niet-joden als broeders te aanvaarden, 
omdat ze afkomstig waren uit de volken (zie Romeinen en Galaten). 
Jezus heeft het voorspeld (Joh. 15:20): als de joodse leiders Hem hebben afgewezen, keren ze 
zich tegen zijn volgelingen. Dat rabbi Saul ‘de leerlingen van de Heer bedreigt met de dood’ 
(Hand. 9:1), past in dat beeld. 
 
Na de verwoesting van de tempel keert het tij. Het christelijk geloof krijgt vaste voet in het 
Romeinse rijk en overvleugelt het jodendom. Het moet zich verantwoorden voor het forum 
van de wijsheid. Grieken vinden het christelijk geloof onlogisch, vooral de drie-eenheid en de 
opstanding uit de dood. Voor joden is de erfenis het struikelblok: wie is de wettige erfgenaam 
van het verbond? De christenen geloven dat alle oudtestamentische beloften zijn ingelost in 
de Zoon; alleen ‘in Hem’ kun je gered worden. Als de joden Jezus afwijzen, verklaren ze 
zichzelf tot de erfgenamen. Hier beginnen de fronten zich af te tekenen. 
 
De theologische vijandigheden beginnen van joodse zijde. Maar de christenen blijven niet 
achter. 
 
Verzoening zonder offerbloed? 
De joden blijven volhouden dat Jezus niet de Messias is, zelfs na de door Hem voorzegde 
verwoesting van de tempel in het jaar 70. Hoe moet het nu verder met het joodse geloof? God 
heeft benadrukt dat verzoening alleen mogelijk is door bloed (Lev. 17:11), en zulk bloed kan 
alleen worden geofferd in de tempel (Deut. 12:13-14). Nu zit het jodendom plotseling zonder 
verzoening. Een grote schok! Wat kunnen ze doen? 
 
Ze maken een keus. Ze volgen de schriftgeleerde Jochanan ben Zakkai. Hij verklaart (met 
beroep op Hos. 6:6; Spr. 16:6 en Ps. 84:3) dat werken van barmhartigheid evenveel 
verzoenende kracht hebben als offers. Toch is het probleem hiermee niet opgelost. Om die 
reden aanvaarden vele joden het christelijk geloof in de verzoening door het bloed, ‘vergoten 
voor velen tot vergeving van zonden’ (Matt. 26:28; Heb. 10:12; Kol. 1:20), in Jezus als het 
‘Lam van God’ (Joh. 1:29; Op. 7:14 e.a.).1
 

                                                 
1 Jewish Encyclopedia, onder trefwoord ‘Atonement’, de paragrafen ‘After the Fall of the 
Temple’ en ‘Christian Idea of Atonement’ [www.jewishencyclopedia.com]. 
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Dit dwingt de rabbijnen hun idee van verzoening verder te doordenken. Niet zo simpel als je 
eerst de verzoening die God heeft gegeven, hebt afgewezen! Hun denkwerk levert op dat 
verzoening geschonken wordt op basis van Gods vaderliefde, en van bekering, gebed en 
goede daden. Hiermee maakt Israël de overstap van het bijbelse jodendom naar het rabbijnse 
jodendom. Deze koerswijziging maakt Jezus overbodig: er is redding zonder een Verlosser 
die door zijn offerdood de zonde verzoend heeft. 
 
Maar wat vertelt Rabbi Nachman volgens de joodse traditie?2 Vroeger hing er een rode draad 
aan de tempelpoort. Werd de draad wit na het voorgeschreven ritueel op Grote Verzoendag, 
dan juichte het volk: het was een teken dat hun zonden waren vergeven. Bleef de draad rood, 
dan rouwde het volk. Hierop volgt: ‘Volgens de overlevering is de draad in de veertig jaar 
vóór de verwoesting van de tempel geen enkele keer wit is geworden; hij bleef rood.’ Veertig 
jaar voor het jaar 70: dat brengt ons in de buurt van de kruisiging! Verbazend: na de zoendood 
van het Lam van God bracht het ritueel van Grote Verzoendag geen verzoening meer. De 
joodse godsdienst was echt buiten werking gesteld. 
 
Vanaf Jezus’ opstanding gaan twee godsdiensten hun eigen weg. Fascinerend om te zien hoe 
jodendom en christendom hun eigen koers kiezen zonder elkaar uit het oog te verliezen. De 
joden voegen bijvoorbeeld een bede toe aan hun vaste gebeden met de bedoeling de deelname 
van christenjoden aan de synagogediensten onmogelijk te maken.3 Ze schaffen ook het 
geknield bidden af (met één jaarlijkse uitzondering!), want knielen doen christenen ook... 
 
Uit het ‘Achttiengebed’: 
 
De twaalfde bede uit de ‘Sjemone esree’ (het ‘Achttiengebed’4) luidt tegenwoordig zo: 
 
En laat er voor de lasteraars geen hoop zijn,  
en mogen alle boosdoeners in een oogwenk vergaan  
en zij allen spoedig worden uitgesneden.  
En de verwatenen, ruk die spoedig uit, breek ze,  
werp ze terneer en breng ze ten val, spoedig, in onze dagen.  
Gezegend Gij, Adonai, Die vijanden breekt en verwatenen ten val brengt. 
 
Deze bede werd in de school van de gezaghebbende Rabbi Hillel (kort na de val van 
Jeruzalem in het jaar 70) zo geformuleerd, dat mensen van een ander geloof deze niet mee 
konden bidden. De ‘testbede’ luidde toen zo: 
 

                                                 
2 De joodse traditie is vastgelegd in de Talmoed. Dit werk is opgebouwd uit verschillende 
tractaten, vaak geschreven in de vorm van discussies over de praktijk van een bepaald gebod 
of verbod uit de Tora. Wie meer wil weten kan terecht in J.L. Palache, Inleiding in de 
Talmoed, Amstelveen: Amphore, 1980. De aangehaalde overlevering is te vinden in het 
tractaat Rosj Hasjana (Soncino uitgave, sectie 31b). 
3 ‘De vervloeking van de minim [ketters], onderdeel van de dagelijkse Amida [gebeden], werd 
zo geformuleerd dat de deelname van joodse christenen aan de diensten van de synagoge 
onmogelijk werd, en daarmee werd hun uitsluiting definitief’, Encyclopaedia Judaica, onder 
trefwoord: Christianity. 
4 Deze naam heeft het joodse hoofdgebed te danken aan het aantal beden waaruit het 
oorspronkelijk heeft bestaan, namelijk achttien. De zorgvuldig samengestelde tekst wordt 
driemaal per dag, staande, met het gelaat in de richting van Jeruzalem, gebeden. 

WEGWIJS jrg. 59 nr.5, mei 2005 - Thema: Nicea vandaag 2



Moge er voor de afvalligen geen hoop zijn; 
en moge U de schaamteloze overheid haastig uitroeien in onze tijd, 
en mogen [de Nazareners en] de minim (ketters) omkomen in een ogenblik,  
gewist uit het Boek van het Leven,  
en met de rechtvaardigen niet opgeschreven zijn. 
Geprezen zij u, Adonai, die schaamtelozen doet bukken. 
 
 
Nicea: los van het moedergeloof 
Ondanks de oudtestamentische geboortegrond en een organisatievorm ontleend aan de 
synagoge, probeert ook het christendom zich van zijn kant te onderscheiden van het 
jodendom. Toen Jakob de zegen van Isaak aftroggelde, liep Esau rood aan. Als God de 
beloften van Israël overdraagt aan zijn Zoon, slaat eerst het ‘oude Israël’ dreigende taal uit. 
Maar vervolgens laat ook ‘nieuwe Israël’ zich van zijn kwalijke kant zien. De christenen 
claimen het alleenrecht op de verlossing, op het Oude Testament, op het spreken namens God, 
want - zo redeneren ze - wij zetten ons in voor de redding van de wereld. 
 
Het is een probleem voor de kerk om het bestaan van het joodse volk te verklaren. Als God in 
Christus al zijn beloften aan het joodse volk vervuld had, waarom waren er dan nog joden? 
Het antwoord dat de kerk al snel vindt, is: het joodse volk is het levende bewijs dat God 
ontrouw straft. 
 
In Nicea laat de kerk duidelijk merken dat ze niets meer wil weten van het moedergeloof. De 
kerk maakt er officieel werk van om zich én in vormgeving én in belijdenis van het jodendom 
te onderscheiden. Dit streven krijgt op het concilie van Nicea de steun van de top van het 
Romeinse rijk. 
 
Het concilie van Nicea verdedigt de identiteit van de kerk tegen bedreigingen uit alle hoeken! 
Volgens Paulus bestaat de mensheid uit joden, andere volken en de gemeente van God (1 Kor. 
10:32). In Nicea moet de kerk zich verdedigen tegen (1) de joden die zichzelf als de enige 
erfgenamen van Gods verbond beschouwen, (2) heidenen die vinden dat zij als enigen staat 
maken op wijsheid, en zelfs tegen (3) leden van de gemeente van God, vooral de Arianen, die 
ontkennen dat Jezus Gods eigen Zoon is. 
Iedereen vindt het concilie van Nicea vreselijk belangrijk. Terecht! Toch is er tegenwoordig 
weinig echte kennis over deze eerste grote kerkvergadering (afgezien van Hand. 15). Denk 
aan het idee dat de drie-eenheid is bedacht in Nicea. Dat is een misverstand, het concilie heeft 
deze leer alleen maar verdedigd. 
 
De dag van de Heer en Pasen 
Een zelfde soort misverstand bestaat rond de viering van de dag van de Heer tegenover de 
joodse Sabbat. Het vieren van de eerste dag begint met Christus’ opstanding. Volgens 
Johannes verscheen Jezus op de eerste dag van de week (Joh. 20:19) en vervolgens een week 
later weer (Joh. 20:26). De Geest werd op Pinksteren uitgestort, in dat jaar viel dat op de 
eerste dag. Het Nieuwe Testament geeft de indruk dat leerlingen van Christus steeds op de 
eerste dag van de week samenkwamen (verg. Hand. 20:7; 1 Kor.16:2; Op.1:10). Deze indruk 
wordt unaniem bevestigd door de vroeg-christelijke literatuur.5

                                                 
5 Zie de Didachè 14 (voor 100 A.D.), De brief van Barnabas 15:6-8 (+ 100), De brief van 
Ignatius aan de Magnesiërs (+ 110), enz.. Ook Justinus Martyr, Tertullianus, Origenes, 
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De verschuiving van de zevende naar de eerste dag is theologisch gezien prachtig. De Heer 
van de Sabbat nam het oude met zich mee het graf in. Als overwinnaar van zonde en dood 
maakte Hij een begin met de nieuwe schepping. Wat ligt meer voor de hand dan volgens 
apostolisch voorbeeld voor de eredienst samen te komen op de opstandingsdag? 
 
Maar welke houding moeten christenen dan innemen tegenover Pesach (het joodse 
paasfeest)? Om te beginnen was Christus duidelijk het pesachoffer van God. Verder hebben 
de christenen generaties lang de dood van Christus herdacht op dezelfde dag als de joden 
Pesach vierden: 14 Nisan. Maar nog vóór 200 na Chr. passen veel christenen, vooral in het 
Westen, een andere berekeningsmethode toe op de gedenkdagen rondom Christus’ dood en 
opstanding. Zij vinden dat zijn dood altijd op een vrijdag herdacht moet worden, en zijn 
opstanding op een zondag. 
 
In de tijd van het concilie houdt de meerderheid zich al aan de Westerse (Romeinse) praktijk. 
In de vijfde eeuw meldt iemand dat het concilie officieel verklaarde, dat ‘al de broeders in het 
Oosten, die tot op heden dit feest vierden op dezelfde datum als de joden, zich voortaan zullen 
aansluiten bij de Romeinen en bij ons’.6 Dit bewijst hoe graag de kerkelijke leiding zich wilde 
onderscheiden van de joden. 
 
Driehonderd jaar tijd deed de kerk erover om van een joodse sekte te veranderen in een anti-
joodse, door de overheid erkende godsdienst. We zetten een streep onder dat laatste. Tot op 
Nicea hielden christenen wel eredienst op zondag, maar na Nicea legaliseert de overheid de 
viering van de dag van de Heer en stelt die tot op zekere hoogte verplicht. 
 
Noodzakelijk onderscheid en onnodige vervreemding 
De verwijdering tussen het christendom en de traditie waar het uit geboren was, gaat zich nu 
onvermijdelijk aftekenen. Het christelijk geloof wordt zelfstandig. Maar dan is het geen 
jodendom meer, laat staan rabbijns jodendom. Het concilie van Nicea mag je inderdaad 
aanwijzen als het moment dat ‘de wegen scheiden’. De kerk maakt zich officieel los van het 
jodendom. Dit krijgt politieke betekenis doordat de Romeinse en Byzantijnse christenkeizers 
ervoor zorgen dat de scheiding tussen joden en christenen, en de ondergeschikte status van de 
joden, geleidelijk in wetgeving wordt vertaald. 
 
Zo verdwijnen de joodse wortels van het christelijke geloof steeds meer, en vaak bewust, naar 
de achtergrond. Gevolg is niet alleen dat joden vreselijk en onnodig hebben geleden, maar 
ook dat christenen zichzelf tekort deden door gebrek aan waardering voor hun bijbelse 
erfenis. De volheid van Christus’ werk raakt onderbelicht, omdat die alleen kan worden 
gezien met hulp van de ‘joodse’ Schriften. Ook is het karakter van de Schrift als vertelling 
versneden in porties dogmatiek die te behappen zijn voor mensen die in de Griekse 
(Hellenistische) traditie hebben leren denken. 
 
Het Oude Testament kan ons geloof verhelderen. Voor Pesach bijvoorbeeld had je drie 
elementen nodig: bittere kruiden, het Paaslam en ongedesemd brood (Num. 9:11). Tot onze 

                                                                                                                                                         
Victorinus, Irenaeus en Eusebius vertellen stuk voor stuk dat christenen heilige 
samenkomsten hielden op de eerste dag van de week.  
6 De kerkhistoricus Socrates Scholasticus, zie Schaff, History of the Christian Church, Deel 2, 
blz. 218. 
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verrassing zijn dit krachtige symbolen van juist die zaken die volgens de Heidelbergse 
Catechismus nodig zijn om door onze ‘enige troost’ gelukkig te leven en te sterven. De bittere 
kruiden laten me zien ‘hoe groot mijn zonden en ellende zijn’. Het Paaslam vertelt me, ‘hoe ik 
van al mijn zonden en ellende verlost word’. Het ongedesemde brood staat voor het leven in 
dankbaarheid voor zo’n verlossing (verg. 1 Kor. 5:7-8). 
 
De Bijbel is rijker dan we ons kunnen indenken. Nicea - het moest ervan komen: de kerk 
moest haar eigen identiteit tot uitdrukking brengen, ze moest de Griekse woorden zien te 
vinden om het joodse geloof in Messias Jezus onder woorden te brengen, zó dat het Griekse 
intellect ermee uit de voeten kon. Toch had het niet zover hoeven komen dat de joden het 
recht op hun bestaan werd betwist. En dat zeker niet na Paulus’ strenge waarschuwing tegen 
juist deze vorm van hoogmoed (Rom. 11:19-21): ‘Maar nu zult u tegenwerpen: “Die takken 
zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden?” Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun 
ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar 
heb ontzag voor God: als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan 
wel sparen?’ 
 
Terug naar heel het Woord 
Deze waarschuwing was bestemd voor gelovigen uit de volken. Begon de kerk uit de 
heidenen bij Nicea last te krijgen van een vorm van ‘doofheid’ voor het Oude Testament? 
Moeten we opnieuw leren luisteren naar het hele woord van God? Als we beter zouden 
luisteren naar het hele Woord, zouden we meer waardering krijgen voor het Oude Testament. 
 
We zouden meer inzicht krijgen in de oudtestamentische feestkalender, en in de vervulling 
van alle feesten door Christus. We zouden Hem bewuster gedenken als ons Pesachoffer. We 
zouden verwonderd verband zien tussen het eerste Pinksteren (de joden herdenken op de 
pinksterdag de schenking van de wet!), toen 3000 Israëlieten werden gedood en het nieuwe, 
vervulde Pinksterfeest, dat aan evenzoveel Israëlieten redding bracht (verg. Ex. 32:28 met 
Hand. 2:41). 
 
Waardering voor Israëls feesten zou voor ons de waarheid aanscherpen dat Pesach is 
‘aangelegd op’ Pinksteren, en Pinksteren ‘aangelegd op’ Loofhutten. Dan zouden we met 
Loofhutten voor ogen gericht blijven op het doel van ons werk in het koninkrijk. We zijn er 
nog niet! God en mens samen in vrede wonend in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde - 
daarheen zijn we onderweg. En we mogen niet rusten tot we tegen de joden hebben gezegd: 
‘Heel hartelijk bedankt dat jullie ons de Weg hebben gewezen. We kunnen alleen tot volheid 
komen als jullie niet met ons meegaan.’ 
 
Bespreking 
 
Christenen-joden 
1 a. Wat kun je uit Romeinen 11 leren over je houding ten opzichte van het joodse volk? 
 b. Vind je Paulus’ waarschuwing in vs. 19-21 voor jezelf of de kerk terecht? 
 
Werkvorm 
Bespreek Romeinen 11 aan de hand van de vijf-vragenmethode. 
Beantwoord op een stuk papier voor jezelf de volgende vragen: 
1. Wat zegt dit gedeelte over God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest? 
2. Welke waarschuwing komt erin naar voren, ook voor jou? 
3. Welke belofte wordt hier weergegeven, ook voor jou? 
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4. Welk gedeelte spreekt jouzelf het meest aan? 
5. Welk onderdeel kun je gebruiken voor het gebed? 
Wissel in kleine groepjes (2-3 personen) de antwoorden uit. Hou dit kort. 
Probeer met elkaar antwoorden te vinden op bovenstaande vragen. 
 
2. Stelling: De kerk zou zich meer bewust moeten zijn van de band met Gods oude volk. 
 
Pesach-Pinksteren-Loofhutten 
3 a. Probeer inzicht te krijgen in het verband tussen deze feesten. 
 b. Is het mogelijk om als christen Loofhutten te vieren? 
 
Werkvorm 
Schrijf deze feesten op een bord of vel papier. 
Schrijf vervolgens erachter wat elk feest inhoudt: bij de joden en bij de christenen. 
Vergelijk en bespreek wat opvalt. 
 
4. Stelling: Je hebt het Oude Testament nodig om het werk van Jezus Christus in zijn volle 
omvang te kunnen peilen. 
 
Werkvorm stellingen 
Schrijf de stelling(en) op een vel papier of een bord. 
Vraag de leden van de groep hun mening hierop te geven. 
 
Meer informatie? 
P.A. Honing, Levend joods geloof, Amsterdam 1988. 
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