
De eerste christenen, jaren 30-70 
 
Inleiding mannenvereniging, 19-10-2018 
 
 
Broeders, 
 
Dit onderwerp heb ik gekozen omdat ik mij hierin de laatste jaren heb verdiept. Het past bij 
een boek wat ik aan het schrijven ben, in afrondende fase, genaamd: "De Joodse Apostelen 
en de eerste Christenen."  
 
Het is best lastig om een beeld te vormen van de eerste gemeente van Christus. Toch wil ik 
proberen om dit met jullie te doen. 
 
Maar, je zou kunnen zeggen, wat is daar het voordeel van? Waarom moeten we ons 
verdiepen in die geschiedenis die best moeilijk is? Een voordeel is dat je het Nieuwe 
Testament beter kunt verstaan. En het is natuurlijk altijd goed om de juiste kennis te hebben 
van juist dat stukje geschiedenis. Want het is wel de achtergrond van het NT. En voor het 
juiste begrip van het NT moet dat in de tijd worden gelezen wanneer het zich afspeelt. Een 
ander voordeel zou kunnen zijn dat er een vernieuwd respect komt voor het Joodse volk. 
 
Om de eerste "christenen" te verstaan, moet je kennis hebben van het jodendom. Ze waren 
immers Joden. De Apostelen waren Joden. De Heere Jezus was een Jood. Jakobus die de 
eerste gemeente te Jeruzalem leidde, werd door de meeste Joden hoog gewaardeerd 
vanwege zijn rechtvaardigheid. Daarom werd hij ook Jakobus de Rechtvaardige genoemd. 
Deze gemeente te Jeruzalem was de hoofdgemeente, die de dienst uitmaakte. Dit was dus 
een joodse gemeente in een joodse synagoge waar volgens de joodse wet werd geleefd. 
 
Dit is iets wat de kerkgeschiedenis ons niet verteld, kun je wel stellen. De kerk heeft het over 
het algemeen nooit zo hoog op gehad met de Joden en het Jodendom. Daarom missen we 
dat stukje. We gaan er naar kijken. Hoewel het gebrekkig en beknopt is. 
 
Ik wil twee punten behandelen: 
 
Punt 1, Kijken naar het joodse karakter van de eerste gemeente. 
 
Punt 2, Kijken naar wat Paulus met de wet bedoelde. 
 
Het eerste punt is meer geschiedkundig, het tweede meer theologisch van aard. Eerlijk 
kijken naar punt 1 roept veel vragen op en daarom wil ik juist ook hier op de 
mannenvereniging aandacht geven aan de leer van Paulus in punt 2, die voor ons zo 
belangrijk is, nl. rechtvaardiging door het geloof. 
 
Punt 1 - het joodse karakter van de eerste gemeente 
 
Welk beeld hebben wij van de eerste christelijke gemeente? Ik weet niet hoe dat u vergaan 
is, maar als kind ben ik groot geworden met de gedachte dat de christelijke kerk daar was 
toen de Heere Jezus zichzelf openbaarde aan Zijn discipelen en vooral toen alles was 
vervuld, Hij in de hemel was en de Heilige Geest werd uitgestort, en met 3000 zielen 
toegedaan, de gemeente een feit was. En dat was de kerk. De echte Kerk met een 
hoofdletter. Wij zijn inmiddels tweeduizend jaar geschiedenis verder, met allerlei 

1 



wederwaardigheden, maar de Kerk met een hoofdletter bestaat nog steeds. Vanuit die Kerk 
met een hoofdletter kijken wij terug naar de eerste gemeente. Die Kerk met een hoofdletter 
is een geestelijke kerk. En daar is natuurlijk niks mis mee. 
 
Maar de kerk zoals die er hier op aarde uitziet, verdient geen hoofdletter meer. Want dat is 
de realiteit van deze gebroken wereld. Die kerk heeft goede dingen maar ook minder goede 
dingen. Dat is altijd gebrekkig. En die kerk heeft haar vorm ook door traditie. Goede tradities 
en minder goede tradities. Die kerk van ons zoals de CGK kunnen we zien. Daar kunnen we 
ook een zeker oordeel over geven omdat we bekend zijn met de omstandigheden. 
Misschien zijn bepaalde tradities nog terug te voeren op de gewoonten uit die tijd van de 
apostelen. Zoals ons psalmgezang, de hoofdbedekking, het Heilige Avondmaal en de doop. 
Maar zelfs bij deze paar dingen wijkt de vorm al heel wat af van hoe het er toen aan toe 
ging. Het is moeilijk om te zien hoe de eerste gemeente eruit zag en hoe het er aan toe ging. 
 
Gaan we nu met onze kennis terugkijken naar de eerste gemeente, zo voor het jaar 70, dan 
missen we wat. Iets belangrijks. En dat is kennis van het jodendom. In het bijzonder uit de 
tijd van Jezus. En dat geeft ons een vertekend beeld. Vooral omdat we ons, door de 
theologie gevormd, christelijk beeld projecteren op de eerste gemeente. Hoe komt het dat 
wij dat stukje joodse geschiedenis missen? Terwijl dat toch heel belangrijk is, veel 
belangrijker dan b.v. de veel bestudeerde Griekse mythologie. De oorzaak is eigenlijk vrij 
eenvoudig. De kerk ging er altijd van uit dat de zogenaamde "heilsgeschiedenis" verder ging 
met de kerk. Het jodendom deed niet meer ter zake. Het meest duidelijke bewijs daarvan 
werd gezien in de verwoesting van de tempel in het jaar 70. En vlak daarna in het jaar 132 
werden alle Joden uitgeroeid uit Jeruzalem. En dat ze elders in de wereld in de eeuwen 
daarna nog bleven bestaan, werd gezien als vanwege hun hardnekkigheid in het ongeloof. 
Er moet wel bij vermeld worden dat sommige kerkvaders verwachting hadden voor het 
Joodse volk. Maar dat zou dan een bekering zijn tot de kerk. Het jodendom werd gerelateerd 
aan de Farizeeër en dat was synoniem voor het ongeloof. En zo hield de kerk zich er verre 
van. 
 
Het probleem wat zich dan voordoet is dat men het juiste beeld op de apostelen kwijtraakt. 
Want dat waren namelijk Joden die naar de toenmalige joodse traditie leefden. Zowel Jezus 
als de apostelen leefden naar de Farizeese joodse traditie. En door verschillende factoren, 
de belangrijkste net genoemd, is dat niet meegekomen met de kerk. Daarom hebben wij 
daar last van, en kunnen we niet goed terugkijken. 
 
Laten we het eens proberen even opnieuw terug te kijken. De Heere Jezus was een joodse 
Rabbijn. Hij leefde stipt volgens de joodse wet, de Torah. In Matth.5 zegt Hij zelfs dat de wet 
nooit zal wijzigen. Geen tittel of jota. Net zoals andere Rabbijnen had Hij een aantal 
leerlingen. Zij werden in de Joodse wet onderwezen. Dat gebeurde toen vaak door 
gelijkenissen. Dat was alles een normale gang van zaken. Wat dat betreft was er niets 
opzienbarends aan de persoon van Jezus. Het was een Joodse groep met een eigen kleur, 
zoals er zoveel verschillende groepen waren in die tijd. Het bijzondere van de Heere Jezus 
in die tijd was dat Hij de Christus was, de goddelijke Zoon van God. Maar we moeten 
bedenken dat je dat aan de buitenkant niet zag. 
 
Na Zijn dood, opstanding en hemelvaart groeide de gemeente enorm. Maar het was nog 
steeds een joodse aangelegenheid. Alles gebeurde binnen de joodse godsdienst zoals dat 
hoorde. Natuurlijk met commentaar van andere Joden, maar het was niet de enige groep 
waarop commentaar kwam. Het was een typische joodse stroming, een gemeentevorming 
onder het jodendom. Er was veel onenigheid bij Joden onderling in die tijd. De gemeente 
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bestond toen uit Joden en Jodengenoten (dat zijn proselieten). Handelingen 2:41 meldt dat 
er drieduizend Joden en Jodengenoten werden toegedaan, en in Handelingen 6:7 meldt vele 
priesters. Deze situatie bleef tot aan het moment dat Petrus naar Cornelius de hoofdman 
over honderd moest gaan, zo ongeveer tot het jaar 37. Dus de eerste 7 jaar na de 
pinksterdag was de gemeente uitsluitend Joods. 
 
Toen Petrus naar Cornelius ging gebeurde er iets heel bijzonders. Iets wat nog nooit eerder 
was gebeurd. De Heilige Geest kwam (heel duidelijk) op Cornelius, een heiden. Want 
Cornelius was een zogenaamde "Godvrezende". Dat was geen Jood zoals een 
"Jodengenoot". Petrus en de Joodse gelovigen die waren meegekomen naar Cornelius, 
waren zeer verbaast. "En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus 
gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen 
uitgestort werd." (Hand.10:45) De "tijden der heidenen" braken aan. Zoals Paulus het zei: 
“De zaligheid is de heidenen geworden”. (Rom.11:11) 
 
Vanaf die tijd kwamen er heel veel niet-Joodse mensen bij de gemeenten. We moeten 
bedenken dat het toen (37-70) nog steeds een joodse gemeente was. Daarbinnen was er 
plaats voor niet joodse mensen. Zij hoefden zich niet te bekeren tot het jodendom of de 
christelijke gemeente, of de kerk of hoe je het ook noemen wil. Ze mochten blijven die ze 
waren, alleen in hun hart voltrok zich een bekering. Daar ging het om, dat was het 
belangrijkste. Eigen cultuur en traditie was niet bepalend. Er werden enkel een paar regels 
opgelegd, zie Hand.15. Daar werd op dat belangrijke Jeruzalem convent besloten dat 
heidenen, heidenen mochten blijven en Joden, Joden bleven. 
 
Zij, die nieuwe niet-Joden, die heidenen, zoals Cornelius, die bekeerd waren, kregen een 
nieuwe roeping. En in die roeping moesten ze blijven zei Paulus. Ze hoefden geen Jood te 
worden. Anderzijds hadden de Joden die bekeerd werden ook een roeping, waarin ook zij 
moesten blijven. "Een iegelijk blijve in die beroeping, daar hij in geroepen is." (1Cor.7:20) 
 
De Joodse apostelen zijn ook altijd Joods gebleven. Dat typeert ook de eerste gemeente tot 
het jaar 70. Het was een joodse gemeente en we moeten bedenken dat daar grote 
verschillen waren tussen de gelovigen. Je had daar onder de gelovigen b.v. priesters die ook 
nog echt de offerdienst uitvoerden tot het jaar 70. Je had er oversten van de Joden, zoals 
Nicodemus. Je had daar gewone Joden. Zij allen leefden naar de wet van Mozes, besneden 
hun kinderen, hielden de spijswetten enz. Maar je had daar ook heidenen, niet-Joden. 
Diepgelovige mensen zoals Cornelius. Die mochten in tegenstelling tot de Joden niet in de 
tempel komen. Zij mochten wel van alles eten en ze hoefden zich niet te besnijden. Zo 
bestond de gemeente van gelovigen uit een divers gezelschap. Verschillende rollen, 
verschillende culturen, tradities. (Zelfs tussen een man en een vrouw was er verschil. Dat 
kun je tegenwoordig ook al niet meer zeggen.) Maar ze deelden allemaal hetzelfde 
krachtdadige geloof, wat duidelijk de boventoon voerde. Dat bond hen samen. 
 
Dat de Apostelen naar de joodse wet hebben geleefd, horen we niet zo vaak. Het komt in 
het NT ook niet duidelijk naar voren. Bij Paulus is het wel duidelijk aangegeven. Het boek 
Handelingen eindigt met een verdediging van Paulus dat hij altijd volgens de joodse wet 
heeft geleefd. Dat het juist bij Paulus zo duidelijk is, is voor ons waardevol omdat Paulus 
juist ook zo "tegen de wet" preekt. Zo wordt de indruk ontnomen dat Paulus de wet niet zou 
houden. 
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Punt 2 - wat Paulus met de wet bedoelde 
 
Als we dan weten dat de gemeente Joods was en volgens de joodse wet leefde, wat was 
dan de boodschap van Paulus wanneer hij op verschillende plaatsen over de wet redeneert 
alsof we daarvan "vrijgemaakt" zijn, zoals hij zegt in Rom.7:6? 
 
Paulus bedoelde in ieder geval niet dat je niet meer volgens de Joodse wet mocht leven.  
(Een ieder blijve in zijn roeping, zoals aangehaald uit 1Cor.7:20.) 
 
Wat bedoelt Paulus dan wel met de wet? In de brief aan de Galaten lezen we bijvoorbeeld: 
"Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou 
gekomen zijn, dien het beloofd was", nl. de Messias. Laten we die brief eens als voorbeeld 
nemen. Paulus is daar heel scherp naar mensen die menen de wet te moeten houden om 
zalig te kunnen worden. De uitleg hiervan kan ook wel als model worden genomen om 
andere brieven van Paulus uit te leggen. De brieven aan de Galaten en de Romeinen zijn 
sleutel brieven om Paulus te begrijpen. 
 
Zo rond het jaar 48, vlak voor het Jeruzalem convent, schrijft Paulus aan de gemeente van 
Galatie. De bedoeling van Paulus' schrijven is om een aantal dingen recht te zetten. Wat 
was er aan de hand? De gemeente van Galatie bestond voor een belangrijk deel uit 
niet-Joden. Maar er waren ook Joden en Jodengenoten in die tijd onder hen aanwezig. En 
Joden waren gewend om heel de wet te houden. Besnijdenis, voedsel voorschriften, enz. 
Het probleem was dat die joodse gelovigen invloed uitoefenden op de niet-joodse gelovigen. 
Ze wilden graag dat die net als jodengenoten aansluiting vonden bij de Joden. Dat is 
natuurlijk niet vreemd. Het was altijd zo geweest dat een niet-jood zich aan moest passen 
aan de joodse gebruiken. Dat was bij wet zo geregeld. En het was natuurlijk ook heel veilig 
om naar de traditionele joodse wet te leven. Dan voldeet je in ieder geval aan de geboden. 
Bovendien lag het ook voor de hand: Een joodse gemeenschap van Apostelen en vele 
andere Joden, met een Joodse Messias, de Christus Jezus. Daar moeten die niet-joodse 
mensen zich toch bij aansluiten zou je zeggen? Maar het was niet nodig, de Heilige Geest 
was als onderpand gegeven, nu ook aan niet-joodse gelovigen, en dat was de zaligheid door 
Jezus alleen. De Heilige Geest Zelf gaf er getuigenis aan dat de heidenen in hun eigen 
toestand zalig werden door het geloof in Jezus. Ze hoefden zich niet te bekeren tot het 
jodendom en de joodse wetten te volgen. 
 
Wat het ernstige probleem was bij o.a. de Galaten (en dat is typerend voor alle tijden) is dat 
men het verbond van de besnijdenis en leven onder de wet of verbond, houdt voor reden tot 
zaligheid. Dit werd door Paulus zeer scherp veroordeeld. Dit verbondsmatige denken leeft 
tot op de dag van vandaag. Nu was de situatie bij Paulus natuurlijk van veel groter betekenis 
omdat er sprake was van een nieuwe niet-joodse gemeente die gevormd werd. Niet onder 
het joodse verbond. Maar (zo geeft Paulus aan) wel onder het verbond van Abraham. In wie 
alle volken werden gezegend. 
 
Het verbondsdenken heeft natuurlijk ook een goede kant. Want het verbond van God is bij 
God vandaan wel een reden tot zaligheid. Hij werkt dit uit door Zijn uitgestrekte arm naar het 
verbondsvolk. Waarop zij een pleitgrond vinden. Maar de werkelijke grond van zaligheid ligt 
in de Persoon van God, waarin het verbond persoonlijk wordt bekrachtigd. Dus tussen twee 
personen, God en jezelf. 
 
Het meest krachtige bewijs van de persoonlijke relatie met God die nu ook voor de heidenen 
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(die buiten het verbond waren) was gekomen, was dat de Heilige Geest op hen kwam. Die 
gelovigen werden direct door God bevestigd. De Heere Jezus was er niet meer, maar Hij 
zou Zijn Geest zenden als Trooster, als de Persoon die in het hart getuigenis geeft van de 
waarheid en de kennis van het kindschap Gods. (1Joh.4:13) 
 
Deze persoonlijke relatie met God was heel belangrijk want daarin lag ook de persoonlijke 
verzoening met God opgesloten. En dit was nu mogelijk geworden door Jezus. De bekeerde 
heidenen in Galatië hadden geen wet en verbond zoals de Joden. Maar dat was ook niet 
nodig. Zij hadden de Verlosser Zelf in hun hart gekregen. En kwamen onder het 
genadeverbond. Dat was voor Paulus van grote waarde en daarin zag hij de grondslag van 
de nieuwe gemeente. Daarom was hij vurig en scherp toen hij zag dat sommige (vrome 
joodse) gemeenteleden deze heidenen (niet-joodse gelovigen) wezen op het joodse verbond 
om dat te houden. Want dat zou hen kunnen afbrengen van de werkelijke grondslag van de 
zaligheid. 
 
Dit was een principieel uitgangspunt van Paulus wat we overal bij Paulus tegenkomen, dat 
hij de niet-joodse gemeente beschermde tegen de invloeden van Joodse gelovigen die met 
hun wet en verbond kwamen. En die waarschuwing werd door Paulus ook aan de Joden zelf 
gegeven zodat zij onderscheid konden maken tussen de wet en het verbond en de 
werkelijke grondslag van hun zaligheid. Namelijk de persoonlijke verzoening en 
rechtvaardigmaking door de Heere Jezus. 
 
Als Jood had Paulus het heel hoog op met de wet en het verbond. Dat was het probleem 
niet. In zijn waarschuwingen hoor je dat echter niet terug. Maar als hij het over het joodse 
volk heeft, dan laat hij die hoogachting niet onbetuigd. (Rom.9:1-2) En zelf hield hij zich ook 
keurig aan de Joodse wet en traditie. Dat laat hij duidelijk zien in het veroordelingsproces 
van zijn Joodse beschuldigers, wat Lukas weergeeft in de laatste hoofdstukken van het boek 
Handelingen. 
 
De Joodse wet was het probleem niet. Maar de arglistigheid van het hart om de Heere Jezus 
te ontwijken als enige en volkomen bron en oorzaak van de zaligheid vormde het probleem.  
 
De Heere Jezus als bevestiger en vervuller van de wet is heengegaan naar de hemel,  
en (de drie-enige) God heeft Zijn Geest gegeven als onderpand tot persoonlijke verzoening 
en kennis van de zaligheid. Als een persoonlijke bevestiging van Zijn verlossingswerk. En 
dat gaf de HEERE met de komst van Jezus aan Jood en Heiden. 
 
Een gift, het evangelie, wat zich inmiddels tot aan "de einden der aarde" heeft uitgestrekt. 
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