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VOORWOORD 

Van Alexander Monachus bezitten we twee preken in het Grieks die 
lofredes of encomia zijn. Maar over zijn leven weten we niets, tenzij 
enkele schaarse aanduidingen die we uit de tekst zelf afleiden en die 
voor discussie vatbaar zijn. 
Zo weten we uit zijn Laudatio in Apostolum Bamabam dat hij monnik 
was in het klooster van de Heilige Bamabas in Salamis, een stad op 
Cyprus ( Porto Constanza ). Ten tijde van keizer Zeno ( 474-475 en 
4 7 6-491 ) werden op Cyprus de relieken van de apostel Bamabas 
gevonden en bisschop Anthemius liet ter ere van die stoffelijke resten 
omstreeks 485 een prachtige tempel bouwen. Er werd toen ook beslist 
dat ieder jaar op 11 juni een plechtige viering zou worden gehouden 
om die blijde gebeurtenis te gedenken. De laudatio waarover we het 
hier hebben, werd uitgesproken tijdens een van die vieringen. Er is 
een tweede vage tijdsaanduiding: de auteur gebruikt namelijk de 
uitdrukking 'oecumenische' patriarch als officiële titel voor de 
patriarch van Constantinopolis, wat ons brengt naar het midden van de 
6de eeuw of later. 
In de andere lofrede De Venerandae ac Vivificae Crucis Inventione 
neemt de beschrijving van de vinding van het Kruis door keizerin 
Helena een onbeduidende plaats in in het geheel van de tekst. We 
kunnen grosso modo volgende indeling maken ( de nummering in de 
tekst heb ik aangebracht om verwijzingen mogelijk te maken ): 
1-2 in een korte inleiding verontschuldigt de auteur zich voor zijn 
onmacht om die belangrijke opdracht tot een goed einde te brengen; 
3-5 theologische vraagstukken komen aan bod met de leer van de 
Drievuldigheid en in het bijzonder de relatie Zoon- Vader, de 
homoousia (synode van Nicea in 325) en met de Tweenaturenleer, de 
goddelijke en de menselijke natuur aanwezig in de ene persoon van 
Jezus Christus (de synode van Chalcedon in 451 ); 
6-10 vanaf het begin is in de hele schepping het Kruis op een 
symbolische wijze aanwezig; 
11-23 de geboorte, de doop en de dood van Jezus Christus worden 
gesitueerd in de Joodse geschiedenis met onder meer Herodes de 
Grote en Pontius Pilatus; 



24-42 een overzicht van de Romeinse keizers vanaf Augustus en van 
de bisschoppen van Jeruzalem vanaf Jacobus, de broeder van de Heer, 
met vermelding van de kerkvervolgingen en van de Joodse opstanden; 
43-58 Constantinus verovert de alleenheerschappij in het Romeinse 
Rijk en treft maatregelen ten gunste van de christenen; welgeteld drie 
hoofdstukken vertellen de vinding van het Kruis ( 51-52-53 ); 
59-62 de wonderbaarlijke verschijning van het Kruis aan de hemel in 
Jeruzalem onder keizer Constantius II in 351 ; 
63-66 het slot met de verheffing van het Kruis. 
In die laudatio valt Alexander Monachus uiterst heftig uit tegen 
Origenes, een christelijke denker en schrijver, geboren in Alexandrië 
in 185/186 en gestorven in Caesarea in 254/255. Hij was vertrouwd 
met de Griekse filosofie ( neoplatonisme ) en de klassieke auteurs, en 
die kennis en methode gebruikte hij om de christelijke leer uit te 
diepen. Reeds tijdens zijn leven was hij een teken van tegenspraak. 
Maar in de 6de eeuw was er een theologisch- filosofische stroming 
bijzonder actief die terugging op Origenes en gekend is als het 
Origenisme, waarbij de ware ideeën van Origenes dikwijls verkeerd 
werden begrepen of voorgesteld. In elk geval waren de standpunten 
van Origenes in verband met de preëxistentie van de zielen ( de leer 
dat de menselijke ziel reeds bestond vóór de inwoning in het 
menselijke lichaam ) en de apocatastasis ( de leer dat de hele 
schepping, dus ook de zondaars, de vervloekten en de duivels, 
uiteindelijk voor eeuwig hersteld worden in een toestand van 
volmaakte zaligheid ) een doom in het oog van de orthodoxe 
oppositie. Welnu de 2de oecumenische synode van Constantinopolis in 
553, tijdens het bewind van keizer Justinianus, bekrachtigde een 
eerdere veroordeling van Origenes; vooral de leer van de preëxistentie 
van de zielen was een bron van ergernis voor de synodevaders. De 
emoties waarmee Alexander Monachus tekeergaat tegen Origenes, 
doen vermoeden dat hij persoonlijk betrokken was bij de theologische 
disputen die in religieuze kringen werden gevoerd in verband met 
Origenes en het Origenisme. 
Ik ben geneigd Alexander Monachus te situeren in de 2de helft van de 
6de eeuw, korte tijd na de veroordeling van Origenes. In de tekst, 
hoofdstuk 5, lezen we: 'Terecht heeft de synode zijn overmoed 
veroordeeld ', waarbij het werkwoord circ11 v~yKa10 een 1 ste aorist is, 
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een feit in het verleden, zonder meer. Dus na 553, maar ook vóór 628 
( het jaar waarin keizer Heraclius op 3 mei het Kruis terugkreeg van 
de Perzen die het in Jeruzalem hadden geroofd), om volgende reden. 
In hoofdstuk 62, onmiddellijk voorafgaand aan het slot met de 
verheerlijking van het Kruis, lezen we: 'En de Vaders beslisten met 
een keizerlijk bevel dat de hoogverheven dag van de verheffing van 
het eerbiedwaardige Kruis en van de inwijding van de heilige 
gebouwen jaarlijks gevierd moest worden op veertien september .. ' 
Nochtans werd reeds in de 7de eeuw de terugvinding van het Kruis 
door keizer Heraclius vastgehecht aan de bestaande viering van 14 
september, maar daarvan is Alexander Monachus blijkbaar niet op de 
hoogte. Zie ook eindnoot 100. 
Absolute zekerheden zijn er dus niet, maar er zijn wel aanwijzingen 
dat we Alexander Monachus het best situeren in de 2de helft van de 6de 

de · ·· eeuw. Waarom sommigen hem in de 12 eeuw plaatsen 1s voor mtJ 
een raadsel. Zo R.P. Dom Remy Ceillier in Histoire Générale des 
Auteurs Sacrés et Ecclésiastiques, Paris 1868 ( on Ie place 
communément dans Ie Xlle siècle); zo ook Ferdinandus Cavellera in 
de Indices van de Patrologiae cursus completus. Maar argumenten 
voor die stelling zijn er niet. 
Voor de vertaling heb ik de tekstuitgave van Gretser J. , s.j., uit 1616 
gebruikt, zoals die is opgenomen in de Patrologia Graeca van Migne 
in deel 87 pp. 4014 en volgende. Het werk van Pio Carmelo 
Pennacchini, Discorso Storico dell' Invenzione della Croce del 
Monaco Alessandro, Grottaferrata 1913, is niet bruikbaar, omdat de 
auteur, zoals hij zelf schrijft in zijn inleiding, de vroomheid van de 
mensen wil bevorderen door onder meer una traduzione italiana 
piuttosto libera e adatta alla intelligenza di tutti, maar bovendien 
vertaalt hij grote delen van de tekst helemaal niet, en ook omdat hij 
een tegenwicht wil vormen tegen la stampa massonica ed atea die niet 
aarzelt uit te halen naar il grande Costantino e S. Elena sua madre! 
Maar ook de tekst van Gretser mag vervangen worden door een 
nieuwe, wetenschappelijke, uitgave op basis van alle bewaarde 
codices! 
In mijn aantekeningen verwijs ik regelmatig naar Eusebius van 
Caesarea, en vooral naar zijn Historia Ecclesiastica en zijn Vita 
Constantini, niet omdat Alexander Monachus rechtstreeks heeft geput 
uit die auteur, die er volgens de orthodoxen ketterse, Ariaanse, ideeën 



op na hield, maar omdat alle kerkgeschiedenissen en chronica 
geschreven en opgesteld na Eusebius uiteindelijk bij die auteur hun 
inspiratie hebben gevonden. 

Jeroom Muylle 
januari 2003 

HET HEILIG KRUIS GEVONDEN 

I. Het verzoek dat U, heilige vader1
, tot me richtte, deed me hevig 

schrikken. U gaf me namelijk de opdracht, aan mij die niets ben 
en niets beteken, een historische uiteenzetting te houden over de 
vinding van het levendmakende hout, het eerbiedwaardige en 
hoogverheven Kruis. Aan dat Kruis was onze Heer Jezus 
Christus vastgeklonken, uit vrije wil , en Hij brak zodoende de 
macht van de duivel en de tirannie van de dood, en voor de 
mensen die in Hem geloven, heeft Hij de niet te begrijpen schat 
van de redding gebracht. Die opdracht van U gaat werkelijk mijn 
krachten te boven en uit schrik aarzel ik mijn uiteenzetting te 
beginnen. Anderen kunnen die taak beter aan dan ik, die geen 
algemene vorming heb genoten en ook geen ervaring heb. Ik ben 
werkelijk een onbeholpen leek bij gebrek aan taalvaardigheid en 
kennis, een gevolg van de langdurende ziekte die me in haar 
greep hield2

. 

2. Maar ik verzet me niet en wil niet het risico lopen ongehoorzaam 
te zijn. Dus tracht ik, uit verlangen U ter wille te zijn, uw 
verzoek tot een goed einde te brengen, met de hulp van God en 
uw gebeden. Niets nieuws zal ikzelf kunnen aanbrengen ( we 
zijn immers pas sinds gisteren hier op aarde, zo leert ons de 
Schrift, en we weten niets3 

); maar al wat ik kan vinden in de 
oude boeken ( velen vóór me hebben gezwoegd aan dat 
onderwerp, de enen heel goed en schitterend, anderen net 
andersom ) en al wat de overlevering ons te bieden heeft, dat 
alles haast ik me, met de hulp van God, U uiteen te zetten, en 
hierbij is de waarheid mijn enige bekommernis. U van uw kant 
wil me verbeteren waar ik tekortschiet en ik vraag · het Uwe 
heiligheid, bid voor mij. 

3. Hij die het begin is van alle begin, is ook het begin van mijn 
betoog: de eniggeboren Zoon van God, die was in de schoot van 
de Vader; het levendmakende Woord uit de levende Vader; die 
was in den beginne bij de eeuwige God; "de afstraling van de 
heerlijkheid en de afbeelding van de substantie4

" van de eeuwige 
Vader vanaf het onbegonnen begin; het eeuwige begin, het leven 



zonder einde van het leven zonder begin; de bron van 
onsterfelijkheid van de bron van het leven; de ware en 
volmaakte beeltenis van de onzichtbare God, de afdruk van de 
Vader die Hem verwekte; het onuitsprekelijke licht van het 
onvatbare licht, de stroom die leven schenkt van de bron van het 
leven; één in wezen, gelijk in heerlijkheid en macht en even 
goed als de Vader die Hem verwekte; die alles bezit wat de 
Vader bezit behalve dat de Vader niet is verwekt; die met de 
Vader en met de Heilige Geest ( die onophoudelijk voortkomt 
uit de Vader5 

) en uit zichzelf alles vanuit het niets deed 
ontstaan; niets was er immers, behalve de Heilige 
Drievuldigheid, die één is in wezen, maar met elk een 
onderscheiden eigenheid of hypostasis6 of persoon; de 
ongeschapen natuur, de eeuwige Godheid, de machtige 
majesteit, de eindeloze bron van vreugde, de zuivere en 
onvermengde en vormloze substantie, die steeds en altijd 
zichzelf blijft, die geen aanvang kent en geen einde. 

4. Welnu dat levende en actieve en almachtige Woord van God 
heeft door de wil van de Vader en met de medewerking van de 
Heilige Geest de hele schepping, de zichtbare en de onzichtbare, 
op het geschikte ogenblik doen ontstaan uit het niets. Door de 
goddelijke vooruitziendheid wist het Woord wanneer en waar en 
hoe en in welke hoeveelheid al wat moest bestaan, diende te 
ontstaan. Ontelbare eeuwen, om me aldus uit te drukken, gingen 
voorbij, waarin er niets was tenzij de ene God geëerd in de 
Drievuldigheid; één zijn immers de drie delen waarin de 
Godheid bestaat. De aanleiding voor de schepping was niet 
enige noodzaak, de Godheid kent immers geen tekorten, maar 
zijn onmetelijke goedheid, opdat velen deelachtig zouden zijn 
aan zijn genade. Nadat Hij nu alles had gemaakt en met de 
passende tooi had omhangen, schiep Hij tenslotte de mens. Uit 
aarde die reeds was geschapen, vormde Hij het lichaam en uit 
zichzelf maakte Hij de ziel, met rede begaafd en ontvankelijk 
voor kennis, die voorheen niet bestond maar toen werd 
geschapen en ook geen deel was van God. Dat beweerde 
nochtans die dwaze Origenes7

, die niet goed bij zinnen was, met 
zijn lasterlijke stelling dat de zielen een preëxistent bestaan 
kenden en dat ze nadien op een wonderbaarlijke wijze in de 
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lichamen zijn neergedaald, wat dwaze praat is. ?f beter ?og een 
goddeloze uitspraak. In de heilige en goddehJke Schnft staat 
geschreven "God blies in zijn aangezicht de adem van het leven 
en de mens werd tot een levende ziel"8

, maar dat is beslist geen 
bevestiging van enig vroeger bestaan van de ziel. Dat zou ook 
niet het geval zijn, indien er stond geschreven "En de me~s 
ontving een levende ziel." Maar ook "die adem" was niet de ziel 
van de mens maar met die formulering wordt als het ware op 
een raadsela~htige wijze aangetoond dat ook de Heilige Geest 
deelachtig is aan de kracht die het heelal deed ontstaan. Zoals ~e 
profeet zei: "Door het Woord van d~. Heer zijn de hemelen s,~~vig 
gevestigd, en door de Geest van ziJn mond al hun kracht en 
verder "De Geest van God heeft me gemaakt en de adem van de 
Almachtige onderricht me. "10 

s. Het Woord van God heeft dus alles doen ontstaan op een grootse 
wijze, en dat met een heel klein deel van zijn macht. Waarom 
zeg ik toch met een heel klein deel, daar Hij toch het heelal heeft 
gemaakt en nog maakt eenvoudig door een wenk, want 
tegelijkertijd bezit Hij ook de macht, zoals de profeet ze~: 
"Alles wat de Heer heeft gewild, heeft Hij gemaakt."11Maar die 
dwaze Origenes had de lef om te beweren dat de macht van .?o? 
begrensd was, en wel duizend andere blasfemieën braakte hiJ mt 
en in zijn geschriften spuwde hij groteske onwaarheden en de 
wereld geraakte verzadigd met zijn onmetelijke geklets. !ere~?t 
heeft de synode zijn overmoed veroordeeld. Maar laat Ik miJn 
betoog weer opnemen. 

6. Nadat God dus de mens had geschapen naar zijn beeld en 
gelijkenis, plaatste Hij hem in het paradijs, zoals de Schrift leert, 
niet om het voedsel dat vergankelijk is, te verwerven, maar wel 
de spijs die leidt naar het eeuwige leven12

, wat wil zeggen oT? de 
heilbrengende opdracht hem gegeven door de Schepper mt _te 
voeren. Niemand mag me verwijten dat die inleiding zo lang IS, 
ik doe dat niet zomaar of zonder reden. Het is mijn bedoeling de 
geschiedenis van het Kruis te behandelen, en daar?m wil~~ ik 
aantonen dat de glorie van het levendmakende Kruis van biJ de 
aanvang in de hele schepping schitterde. U kan toch vaststellen 
dat het zo is, want heel duidelijk kan U zien dat God de hele 
schepping, zowel de zichtbare als de onzichtbare, de vorm van 
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het Kruis heeft gegeven: Hij maakte de breedte, de lengte, de 
hoogte en de diepte en zo heeft Hij duidelijk, weliswaar in een 
mysterie, de vorm van het Kruis beschreven; en alle dingen zijn 
in die vier dimensies aanwezig. Dat bedoelde ook, denk ik, de 
zeer wijze Paulus, wanneer hij zegt: "Daarom buig ik mijn 
knieën voor de Vader" en verder "opdat jullie kunnen begrijpen 
samen met alle heiligen wat de breedte is, de lengte, de hoogte 
en de diepte. "13 

7. Meer zelfs, de Maker heeft met een heel bijzondere wijsheid aan 
alles wat in de hele schepping kostbaar en verheven is, de vorm 
van het Kruis gegeven. Zo komt het dat alle levende wezens die 
de vier vormen hebben, met hun voorkomen zeer duidelijk de 
vorm van het Kruis bezitten. De goddelijke profeet zegt immers: 
"Ik zag de Heer zittend op een hoge en verheven troon" en 
verder "de serafijnen stonden rond Hem en hun benen waren 
rechtop, de ene had zes vleugels en zo ook de andere, met twee 
vleugels bedekten ze hun gelaat, met twee vleugels hun voeten 
en met twee vleugels vlogen ze." 14 Op een mystieke wijze gaven 
die verheven machten uitdrukking aan de majesteit van het 
levendmakende Kruis . Maar ook de sterren aan de hemel laten 
hun licht schijnen in de vorm van het Kruis, zelfs de mens is zo 
gemaakt. Want wie rechtstaat en de armen uitstrekt, neemt 
onloochenbaar door die houding de vorm van het Kruis aan. Ook 
het paradijs bezit het symbool van het Kruis, te weten het hout 
van het leven, en in zijn grote jaloersheid liet de slang, de 
oorsprong van alle kwaad, de mens eten van dat hout. Zo slaagde 
hij erin om de mens door die ongehoorzaamheid, gevolg van een 
list, des te vlugger uit het paradijs te laten gooien en om hem 
door die vreselijke ongehoorzaamheid aan de zonde over te 
leveren en om hem door de zonde neer te werpen in de handen 
van de bittere dood. Vanaf dat zo slechte begin bleef de zonde 
van generatie _tot generatie voortwoekeren, tot ze tenslotte de 
bodem van alle kwaad bereikte. 

8. Maar ook in die omstandigheden keerde het goddelijke Woord 
zich niet af van zijn eigen schepping en Hij liet de mens niet in 
de steek, die Hij gemaakt had naar zijn beeld en gelijkenis, en 
Hij verstootte hem niet nadat deze in de macht was geraakt van 
de boze tirannie van de duivel; neen, in elke generatie richtte Hij 
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telkens weer zijn blikken op hem en door een symbool, als in 
een raadsel , namelijk door het heilbrengende Kruis, riep Hij de 
misleide mens tot zich. In zijn goedheid wilde Hij immers niet 
dat de mens, die geschapen was om onvergankelijk te zijn en die 
het evenbeeld was van zijn eigenheid, door de boosheid van de 
duivel volledig te gronde werd gericht. Toen de hele wereld 
verloren dreigde te gaan door onbetamelijke gemeenschap en 
veroordeeld was om uit te sterven, heeft Hij met een weinig hout 
de rechtschapen Noë en zijn hele huis gered om de wereld 
opnieuw te bevolken, toen de zondvloed alles overspoeld~. 
Evenzo ontving de grote patriarch Abraham door het hout die 
belofte van God die Hij met eden bekrachtigde. Dat was toen 
Abraham de opdracht kreeg om naar een hooggelegen plaats te 
gaan om er zijn geliefde zoon te offeren. Maar God w~ tevreden 
met zijn gehoorzaamheid, en Hij liet hem een ram zien dat met 
zijn hoornen vastzat in een struik Sabek, wat kwijtschelding 
betekent15

. Met die voorstelling kondigde Hij heel duidelijk aan 
dat de zonden van de hele wereld zouden worden 
kwijtgescholden door de kruisiging op het hout van het redelijke 
Lam. En die hooggelegen plaats is, volgens de overlevering, de 
heilige Golgotha. 

9. Heeft de aanbidding door de geknielde Jacob leunend op zijn 
staf16 soms een andere betekenis dan de profetische 
aank~ndiging door de patriarch dat allen die in Christus geloven, 
moeten knielen voor het levendmakende Kruis? Hoeveel 
wonderen en voortekenen heeft Mozes niet verricht zowel in 
Egypte als in de woestijn gedurende veertig jaar, op bevel van 
God? Dat deed hij door middel van zijn staf en door dat symbool 
1 iet de wetgever zien dat alles mogelijk is voor wie gelooft in de 
gekruisigde Christus. En wat moeten we zeggen van alle andere 
profeten die duidelijk aan de wereld het glorierijke Kruis en de 
redding door het Kruis hebben verkondigd? Kan het nog 
duidelijker dan met volgende woorden: "Om met de cipres én de 
pijnboom én de ceder mijn heilige plaats te eren"17? Toen 
namelijk de heilige Drievuldigheid, die gelijk is in wezen in de 
eenheid van zijn personen of hypostasen, besliste dat de 
mensheid zijn redding zou vinden in het Kruis, heeft Hij terecht 
het wapen van de redding uit drie delen hout samengesteld. En 
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de heilige plaats is de heilige katholieke Kerk, waar alle 
gelovigen het levendmakende Kruis voor zich uitdragen en de 
zuivere en glorierijke Drievuldigheid verheerlijken in blijdschap 
en jubel. 

Jo. Alzo gebeurde het dat op elk ogenblik, van Adam tot Christus, 
allen die gered werden, de rechtvaardiging bekwamen door het 
eerbiedwaardige Kruis, weliswaar op een symbolische wijze. 
Maar toen dan het ogenblik was aangebroken dat het goddelijke 
Woord, vlees geworden, glorierijk aanwezig was, openbaarde 
Hij de hele schat van zijn ingeboren genegenheid voo.r ons, en 
dat niet door de verdiensten van onze werken, maar door zijn 
goedheid eigen aan de weldoener die Hij is. Door zijn enorme 
liefde voor ons, die Hem tot diep medelijden bewoog, wilde Hij 
niet dat de mens eindeloos moest lijden onder de tirannie van de 
boze duivel. Maar door de wil van de Vader en met de 
goedkeuring van de Heilige Geest, heeft Hij, die blijvend 
aanwezig is en door geen plaats is afgebakend, voor ons en voor 
onze redding de hemelen doen kantelen en Hij daalde neer 
zonder evenwel van de hemelen gescheiden te worden. Hij 
verbleef in de schoot van de heilige en roemrijke Maria, altijd 
maagd, die de heilige Geest vooraf had gereinigd naar ziel en 
lichaam "het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons 
gewoond."18 Hij heeft geen afstand gedaan van zijn 
goddelijkheid om onze menselijkheid aan te nemen, want 
onveranderlijk en niet vatbaar voor wijziging is het Woord van 
God, maar met zijn goddelijkheid verenigde Hij in een 
hypostatische eenheid, ongedeeld, ongescheiden, onvermengd en 
onveranderd, het vlees geboren uit de schoot van de Moeder 
Gods en in het bezit van een ziel met rede en verstand. In een 
hypostatische eenheid, zeg ik, want het Woord van God werd 
niet verenigd met een denkbeeldige mens, maar het Woord, dat 
zelf volmaakt is in zijn eigen zelfstandigheid, nam de volmaakte 
menselijkheid aan, want één is steeds en voor altijd Christus en 
Zoon en Heer en Koning van het heelal. 19 

11 . Hij werd dus geboren uit een meisje dat onzehuwd was en 
stamde uit het geslacht van David en Abraham2 

, naar waarheid 
en niet denkbeeldig de ware God, ook met de menswording. Zo 
is de heilige Maagd in de echte betekenis van het woord 
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werkelijk de Moeder van God, en zoals ze Hem heeft ontvangen 
zo ook heeft ze Hem ter wereld gebracht. Zonder smet heeft ze 
hem ontvangen en op een wijze God waardig heeft ze Hem ter 
wereld gebracht. Want Hij was God die uit haar ~lees is 
geworden, en deuren had Hij niet nodig om bij haar bmnen ~e 
treden en haar te verlaten. Hij die uit haar werd geboren, is 
waarlijk de Emmanuel, volmaakt in zijn menselij10e!d, ~én en 
dezelfde in zijn beide naturen en steeds bewaarde HIJ m zich h~t 
onderscheid en de eigenheid van de beide naturen, die 
samenkomen in één persoon en één hypostase. 

12. Onze Heer Jezus Christus werd dus in het vlees geboren te 
Bethleem in Judea ten tijde van koning Herodes. Zoals de 
profetie het had voorspeld, waren op dat ogenblik de vorsten uit 
het geslacht van Juda verdwenen21

; ze hadden geregeerd tot 
Aristobulus, een hogepriester, die tevens de koninklijke kroon 
had gedragen.22 Maar Pompeius, de Romeinse legeraanvoerder, 
belegerde hem en dwong hem tot overgave en stuurde hem 
geboeid samen met zijn kinderen naar Rome. Hij legde de Joden 
belastingen op en stelde Hyrcanus, de broer van Aristobulus, aan 
als hogepriester. Die Hyrcanus sloot vriendschap met een zekere 
Antipater van Ascalon, een afgodendienaar, de vader ~an 
Herodes, en hij benoemde hem tot gouverneur van Palest!na. 
Herodes nu, zijn zoon, had aanleg om de problemen praktisch 
aan te pakken en door zijn inzet en durf kon hij vele 
roverhoofdmannen uitschakelen. Later werd Hyrcanus 
gevankelijk weggevoerd door de Parthen en werd Antipater door 
verraad omgebracht. Zo was er niemand meer om het bestuur 
waar te nemen en Herodes deed een greep naar de macht; aan de 
Romeinen gaf hij grote sommen geld en hij werd hun 
bondgenoot. 

13 . Toen nu Augustus Caesar met een machtig leger oprukte naar 
Egypte om oorlog te voeren tegen Cleopatra, die de heerschappij 
over dat land in handen had ( ze was immers een afstammelmge 
van de Ptolemaeën ), sloot Herodes zich bij hem aan en 
bezorgde hem vele soldaten en geld. God zorgde ervoor. dat 
Cleopatra in de handen viel van Augustus Caesar, wat het emde 
betekende van de dynastie van de Ptolemaeën in Egypte. Dat 
was in het twaalfde jaar van de regering van Augustus Caesar. 
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Terug in Rome benoemde hij Herodes, die hij als een trouwe 
bondgenoot had leren kennen, krachtens een senaatsbesluit tot 
koning van Judea en plaatste ook de diadeem op zijn hoofd. 23 

Bij zijn aankomst in Jeruzalem ondervond hij heftige weerstand 
vanwege de Joden, die hem als een vreemdeling beschouwden; 
daarop liet hij vele inwoners ombrengen, en schandelijk 
misbruik makend van zijn macht plunderde hij de stad en het 
heiligdom; ook liet hij de registers van de stammen en de 
geslachten, die teruggingen tot de priester Esdras, verbranden, 
met het gevolg dat de Joden niet langer konden nagaan van 
welke afstamming en van welke stam ieder van hen voortkwam, 
en wie de oorspronkelijke Hebreeërs waren en wie de 
vreemdelingen, de zogeheten georen. 24 Ook bewaarde hij achter 
slot en grendel het kleed van de hogepriester en gebruikte 
daarvoor zijn persoonlijke zegel, en ongehinderd verkocht hij 
voor veel geld de waardigheid van hogepriester aan lieden van 
duistere afkomst. 

14. In het tweeënveertigste jaar van zijn regering vaardigde Caesar 
Augustus een edict uit waarbij de hele wereld zich diende te 
laten registreren. Die volkstelling was de eerste die er gehouden 
werd, zoals de heilige geschiedenis van de Evangeliën bericht. 
Caesar vertrouwde die registratie of beter die vastlegging van de 
te heffen belasting, toe aan iemand die hem zeer dierbaar was, 
een hooggeplaatste senator, Quirinus, die hij aan het hoofd had 
gesteld van Syrië en dus van Judea. Dat was tijdens het dertiende 
consulaat van Augustus, met Silvanus als collega, en tijdens hun 
consulaat werd onze Heer Jezus Christus geboren te Bethleem in 
Judea, zoals was voorspeld, in het drieëndertigste jaar van het 
koningschap van Herodes, de zoon van Antipater, op de achtste 
dag vóór de Kalenden van januari.25 Tegen die datum verzet zich 
heftig de grote Epiphanius, de heilige bisschop van Cyprus, en 
hij beweert .dat de ware geboorte van onze Heer Jezus Christus 
uit de heilige Moeder Gods en altijd maagd Maria plaatsvond op 
de achtste dag vóór de Iden van januari. Maar alle andere 
godgeleerden van de heilige katholieke en apostolische Kerk 
hebben, als uit één mond, bepaald dat de geboortedag van 
Christus viel op de achtste dag vóór de Kalenden van januari.26 
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15. Ik vind het in elk geval overbodig om hier alle standpunten weer 
te geven, wat trouwens niet de bedoeling is van mijn toesp~~
Maar één beroemde leraar wil ik vermelden, die we ook btJ de 
goddelijke Epiphanius aantreffen, omdat zogezegd hun 
standpunten overeenstemmen; zo kan de toehoorder zelf zijn 
keuze maken. Het betreft hier de Syriër Ephraem

27
, een heel 

vrome man en prediker van de godsvrucht. In zijn werk over de 
overwinning van het licht schrijft hij het volgende: "In de 
schitterende maand Xanthicus28 gebeurde de ontvangenis van de 
schitterende vrucht en van het licht; de duisternis, die snel op de 
vlucht was geslagen, kon de schitterende ontvangenis niet in 
duisternis hullen", en verder "In de grot is het licht geboren en 
het heeft onze duisternis opgelost. En in de maand waarin de 
duisternis afneemt, is voor ons het redelijke en beweeglijke licht 
opgestaan.29 De maand van zijn ontvangenis verklaarde voor u 
het beeld waarop Mozes in zijn geschriften zinspeelde, en de 
maand van zijn geboorte onthulde voor ons eveneens dat 
mysterie." . . 

16. Onze Heer Jezus Christus werd dus geboren m Bethleem m 
Judea in het tweeënveertigste regeringsjaar van Augustus 
Caesar, tijdens het consulaat bovenvermeld, in het 
drieëndertigste regeringsjaar van Herodes, de zoon van 
Antipater, in het dertigste jaar van de onderwerping van Egypte, 
op de achtste dag vóór de Kalenden van januari, volgens de 
overlevering van de Vaders. Toen kwamen ook de Magiërs naar 
Jeruzalem, op zoek naar de koning die geboren was, wiens ster 
hen de weg had getoond van het Oosten naar Judea. In de 
koninklijke stad aangekomen waren ze de ster die hen leidde, 
kwijtgeraakt, en bedroefd deden ze navraag bij de bewoners, ~n 
ze vertelden tevens dat een ster aan de hemel hen had geleid. 
Toen Herodes, die een vreselijke man was, dat vernam, begreep 
hij meteen dat het geen teken van mensen ":'as:. Er war~n 
weliswaar vele koningen in Jeruzalem geboren, zet htJ, maar met 
één keer was een ster in het Oosten verschenen. Hij stelde heel 
precieze vragen aan de schriftgeleerden en zo vernam hij d~t 
volgens de profetie de Christus moest geboren worden m 
Bethleem. In het geheim ontbood hij de Magiërs en hij trachtte 
van hen te vernemen op welk tijdstip de ster was opgekomen. 
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Met een listig plan liet hij hen vertrekken: hij gaf hen namelijk 
prachtige geschenken met de bedoeling dat ze contact met hem 
zouden opnemen, wanneer ze het knaapje hadden gevonden. 
Toen hun gids opnieuw aan de hemel verscheen, volgden ze die 
blij gezind naar Bethleem, waar ze de vurig verlangde Koning 
aantroffen; ze vereerden hem met geschenken en vervolgens 
keerden ze, gewaarschuwd door een engel, langs een andere weg 
naar hun land terug.30 

17. In die tijd vluchtte Jozef, door God gewaarschuwd, met het kind 
en de moeder naar Egypte, waar hij bleef tot aan de dood van 
Herodes. Twee jaar verliepen er tussen de aankomst van de 
Magiërs, het valse optreden van Herodes en de terugkeer naar 
hun land. Toen ontstak Herodes in hevige woede en hij richtte 
een bloedbad aan onder de jonge knaapjes.31 Dat was in het 
vijfendertigste jaar van zijn regering. Maar terstond keerde de 
woede van God zich tot hem en gekweld door hevige pijnen 
overleed Herodes na een regering van achtendertigjaar.32 Hij liet 
vier zonen na als erfgenamen van zijn troon en zijn 
verdorvenheid. Op een bevel van de Heer keerde Jozef toen 
terug uit Egypte samen met het knaapje, dat vier jaar oud was, 
en de moeder, en hij vestigde zich in Nazareth. Archelaus was 
toen viervorst van Judea ( de vier zonen van Herodes, namelijk 
Archelaus, Herodes, Philippus en Lysanias, kregen de titel van 
viervorst, omdat ze elk een vierde deel van het rijk ontvingen 33

). 

In het achtste jaar van de regering van Archelaus begon de Heer 
in de tempel te onderrichten, zich begevend te midden van de 
geleerden; hij was toen naar lichaam twaalf jaar oud.34 

Vervolgens keerde Hij samen met hen die door de genade zijn 
ouders waren, naar Nazareth terug. Daar overleed kort nadien 
Jozef, van wie allen dachten dat hij de vader van Jezus was. 

18. Een jaar later overleed Archelaus35 zonder erfgenamen na te 
laten. Ook Augustus Caesar stierf, na een regering van 
zesenvijftig jaar en half, en hij liet de troon na voor zijn zoon 
Tiberius. De Heer was toen vijftien jaar oud.36 Tiberius Caesar 
had een heel goede vriend, Pilatus, en die stuurde hij als 
gouverneur naar Judea. 37 Daar bleef Pilatus tot aan de dood van 
Caesar. In het vijftiende jaar van de regering van Tiberius 
Caesar, volgens het getuigenis van het Evangelie, kwam 
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Johannes krachtens een openbaring van God in heel Judea het 
doopsel van de ommekeer verkondigen. Ook de Heer, toen 
dertig jaar oud, ontving van hem het doopsel, waarop Hij, zegt 
het Evangelie, zijn opdracht begon. 

38 

19. In die tijd verstootte Herodes zijn vrouw, de dochter van Aretas, 
de koning van Arabië ( Paulus maakt gewag van deze laatste in 
zijn brief aan de Corinthiërs39 

) en hij huwde Herodias, de vrouw 
van zijn broer Philippus, die nog in leven was.

40 
De heraut van 

de waarheid, Johannes de Doper, kon die ongehoorde daad niet 
verdragen en ging heftig tekeer tegen hem met vele verwijten. 
Maar Herodes, in de ban van zijn hartstocht, wilde die 
overspelige vrouw een plezier doen wegens die vranke taal en 
hij liet het hoofd van de profeet afslaan.41 Het duurde evenwel 
niet lang vóór hij moest boeten voor zijn overmoed. Want de 
vrouw die hij schandelijk had verjaagd, zocht toevlucht bij haar 
vader Aretas en beklaagde zich over haar brutale behandeling. 
Deze wilde de belediging zijn dochter aangedaan wreken; hij 
verzamelde zijn volk en trok ten oorlog. Hij vernietigde de 
legers die zich tegen hem opstelden, en verwoestte het land met 
het vuur. Maar zelfs dan kwam er geen einde aan de slechtheid 
van Herodes. 

20. In het achttiende jaar van de regering van Tiberius Caesar en het 
twintigste van Herodes, terwijl Pontius Pilatus gouverneur van 
Judea was, had het reddende lijden plaats, op de dertiende dag 
vóór de Kalenden van april.42 Uit vrije wil heeft onze Heer Jezus 
Christus voor ons geleden, ware God en ware mens, omdat de 
twee naturen in Hem geen scheiding of splitsing toelieten. Want 
aan het Kruis en in het graf bleven de twee naturen ondeelbaar 
en in de twee naturen erkennen we de één en enige Heer, Jezus 
Christus, de eniggeboren Zoon en het Woord van de levende 
God. En omdat in de hele schepping het kruis roemrijk was en 
alles in de vorm van het kruis heeft bestaan, zoals ik hierboven 
heb uiteengezet, wilde de Heer terecht de kruisdood ondergaan, 
opdat Hij door zijn bloed alles zou heiligen en ons zou vrijkopen 
uit de vervloeking van de Wet, en ons tevens zou bevrijden uit 
de greep van de duivel en ons zou verlossen uit de tirannie en de 
ondergang. De Heer is dus waarlijk en niet denkbeeldig voor ons 
gestorven en gekruisigd in de tijd dat Pontius Pilatus gouverneur 
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was, en Hij werd begraven en Hij is waarlijk verrezen op de 
derde dag volgens de Schriften, de elfde dag vóór de Kalenden 
van april, op de equinox van de lente. Zijn goddelijkheid kende 
niet enig lijden of sterven ( weg daarmee: een dergelijke 
gedachte moet ver weg blijven van elke christenmens en mag bij 
hem niet opkomen, het goddelijke kan immers niet lijden en is 
onsterfelijk ), maar zijn goddelijkheid was wel aanwezig samen 
met het vlees, dat verenigd was met die goddelijkheid krachtens 
de hypostasis, en dat de wezenskenmerken bezat die ook wij 
bezitten en zoals wij vatbaar was voor het lijden; en die 
goddelijkheid anderzijds verenigde zich door de incamatie43 met 
het lijden van het vlees en schonk ons door het mystieke maal 
van het ware lichaam en bloed van het redelijke Lam, Christus 
onze God, de vergiffenis van onze zonden en het eeuwige leven. 

21 . Toen nu het mysterie van het Kruis en de opstanding voltooid 
was, zochten de Joden, die moordenaars van de Heer, voor hun 
eigen ondergang, zoals dat op het toneel gebeurt, naar een 
middel om dat wonder verborgen te houden. En in de eerste 
plaats overtuigden ze Pilatus met veel geld om het graf te 
verzegelen en het te laten bewaken door soldaten. God liet ze dat 
alles doen opdat ze door hun eigen kwaadaardige optreden zelf 
de waarheid aan het licht zouden brengen. Indien er immers geen 
bewaking was geweest, hadden ze kunnen beweren, maar dat 
zou een leugen zijn geweest, dat zijn leerlingen Hem heimelijk 
hadden weggenomen. Maar nu was het graf streng bewaakt en 
was de opstanding onweerlegbaar en de soldaten vertelden het 
wonder overal rond, alhoewel de hogepriesters hen niet weinig 
geld gaven.44 

22. Toen nu de Heer ten hemel was opgenomen en de heilige 
apostelen grote mirakels verrichtten in zijn naam, waren de 
hogepriesters in grote verwarring en gekweld vroegen ze zich af: 
"Wat moeten we doen? Dat er grote tekenen en wonderen 
worden verricht door zijn leerlingen in de naam van Jezus, is 
voor allen duidelijk en we kunnen het niet loochenen. Maar we 
moeten voorkomen dat deze gebeurtenissen ook de volgende 
generaties bereiken; laten we daarom meteen de plaats van zijn 
graf verbergen. Want als de mensen zien dat het graf leeg is, 
zullen allen in hem geloven." Ze gaven toen de opdracht om het 
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graf onder een hoop aarde te verbergen en zo ook ~e 
Schedelplaats, waar het allerheiligste Kruis ston?; met die 
maatregel wilden ze de tekenen van de verlossmg aan de 
vergetelheid prijsgeven. Dat was werkelijk een heel slecht plan 
van de boosaardige Joden. God liet ze namelijk alles doen, want 
ondertussen bereidde Hij wijselijk de toekomst voor. Daar de 
stad zou verwoest worden en aan het vuur prijsgegeven, stond 
God toe dat het levendmakende hout en de plaats van de 
glorierijke opstanding een korte tijd verborgen bleven, om te 
voorkomen dat in die beroerde tijden die plaatsen door de Joden 
en de heidenen aan het vuur werden overgeleverd; want Hij wist 
dat die plaatsen op het geschikte ogenblik met grote eer aan het 
licht zouden komen. 45 

23. Pilatus berichtte aan Caesar over alle gebeurtenissen omtrent het 
Kruis, ook dat de gekruisigde Jezus, die de Christus werd 
genoemd, de derde dag was opgestaan en dat zijn leerlingen in 
zijn naam grote wondertekenen verrichtten. Toen hij dat hoorde, 
was Tiberius heel verbaasd en hij geloofde in de Heer. Terstond 
wilde hij Hem met een keizerlijk schrijven tot god uitroepen, 
maar er kwam verzet vanuit de Senaat, die het verhaal van het 
kruis een dwaze geschiedenis noemde. Toch bewaarde Caesar 
zijn overtuiging diep in zijn hart en hij bedreigde met de dood al 
wie de christenen durfde beschuldigen.46 Toen hij vernam dat 
Herodes had ingestemd met de dood van Christus en dat ten 
gevolge van zijn misdadige overspel met Herodias grote 
rampspoed over het land was gekomen en dat hij Johannes de 
Doper, een rechtvaardig man die hem zijn misdaad verweet, had 
laten terechtstellen, was Caesar heel boos. Hij liet hem 
gevankelijk samen met de overspelige vrouw naar Ro~e 
overbrengen, ontnam hem zijn koningschap en al ZIJD 

bezittingen en stuurde hem samen met Herodias in ballingschap 
naar Spanje, waar hij in pijnlijke omstandigheden stierf. De 
dochter, die zo schandelijk had gedanst, was reeds door de aarde 
opgenomen op een ogenblik dat de adder die haar had gebaard, 

. 1 47 nog m even was. 
24. Tiberius stierf na een regering van tweeëntwintig jaar, en na hem 

regeerde Gaius gedurende vier jaar. Deze was een brutaal en 
zeer hooghartig iemand. Pilatus, die bij de keizer werd 
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beschuldigd, kwam naar Rome om zich te verdedigen, maar hij 
geraakte in zo grote moeilijkheden dat hij een einde aan zijn 
leven maakte. 48 Ondertussen werd het met de dag onrustiger in 
Judea en vele Joden kwamen om door het optreden van de 
Romeinen. Caesar stelde een andere Herodes, de zoon van 
Aristobulus, Agrippa genaamd, aan als koning van Judea en 
schonk hem bovendien alle tetrarchieën.49 Die man trad 
gewelddadig op en hij berokkende heel wat ellende aan de 
leerlingen van Christus. Hij liet Jacobus, de broeder van de Heer, 
ombrengen met het zwaard,50 volgens het heilige getuigenis van 
de Handelingen, en hij trachtte ook Petrus ter dood te brengen, 
maar deze werd op een bovennatuurlijke wijze door een heilige 
engel uit diens handen gered. En die Herodes stelde maar geen 
einde aan zijn overmoedige gedrag tot hij tenslotte de goddelijke 
gerechtigheid mocht ondervinden en opgevreten door de 
wormen de laatste adem uitblies. 51 

25 . In die tijd was Jacobus de Rechtvaardige, die de broeder van de 
Heer wordt genoemd, op bevel van God aangesteld als eerste 
bisschop van de heilige Kerk van Jeruzalem.52 Daar de Joden 
brutaal tekeergingen tegen de leerlingen van de Heer, hadden 
dezen zeer veel te verduren, en velen onder hen werden door de 
Romeinen gedood. Er was nu een andere Agrippa koning van 
Judea, met wie de heilige Paulus in contact kwam.53 Na de dood 
van Gaius was Claudius keizer gedurende veertien jaar. Tijdens 
diens bewind was er een grote hongersnood al over de hele 
wereld, zoals Agabus in een profetie had aangekondigd. Toen 
begonnen de Joden woedend door de bedrieglijke praktijken met 
levensmiddelen mekaar af te maken, waarop Caesar, onder de 
indruk van die gebeurtenissen, opdracht gaf aan de gouverneurs 
van de provincies om de Joden hard aan te pakken. Het gevolg 
was dat velen onder hen omkwamen en dat hun huizen en 
kinderen als buit werden behandeld; ook uit Italië en Rome 
werden ze brutaal in ellendige omstandigheden verdreven. Dat 
alles overkwam hen door hun misdadig gedrag tegen Christus. 54 

26. Na de dood van Claudius was Nero keizer gedurende veertien 
jaar. Die man was slecht en pervers meer dan iemand anders. Hij 
was ook de eerste om een vervolging tegen de christenen te 
ontketenen. Zo liet hij Petrus en Paulus terechtstellen, de 
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belangrijkste apostelen van Christus;55 maar ook vele verwanten 
en vooraanstaande senatoren liet hij ombrengen. Toen stierf ook 
gouverneur Festus, die nog altijd het gezag uitoefende over 
Judea. 56 De Joden grepen de omstandigheid dat er geen gezag 
was gretig aan om de gewelddaden te doen toenemen. Ze 
doodden Jacobus, de broeder van de Heer, en verdreven de 
overige leerlingen, na geseling, uit de stad. Deze weken uit naar 
een plaats in de omgeving van de Jordaan, op aanwijzing van 
God en verbleven daar; er was immers een grote rampspoed op 

' 57 
komst, zoals de Heer had voorspeld. 

21. Toen kwam het hele Joodse volk in opstand tegen de Romeinen 
en vluchtte Agrippa naar Rome. Nero was uitzinnig van woede 
en gaf aan Vespasianus, de bevelhebber van de legers in het 
Oosten, het bevel alle troepen samen te trekken om Judea binnen 
te vallen en het hele territorium te verwoesten. Toen de 
machthebbers bij de Joden dat vernamen, maakten ze zich 
meester van Jeruzalem, dat sterk verdedigd was met muren en 
beveiligd met machtige torens. De Romeinse bevelhebber 
bezette het land, maakte zich meester van alle steden en 
verwoestte ze door het vuur. Vervolgens rukte hij op tegen 
Jeruzalem en een jaar lang belegerde hij de stad met gebruik van 
veel oorlogstuig, maar alle pogingen mislukten door de 
buitengewone sterkte van de stad. De inwoners ondernamen 
zelfs totaal onverwachte uitvallen waarbij vele Romeinen 
sneuvelden. Vespasianus trok zich terug richting Caesarea en gaf 
aan zijn soldaten de gelegenheid uit te rusten. 

28. Ondertussen was Nero in Rome vermoord. Zijn opvolger 
gedurende zes maanden was Galba, maar ook hij werd 
vermoord. Otho regeerde gedurende drie maanden, en na hem 
Vitellius, eveneens gedurende drie maanden. Het Rijk verkeerde 
in groot gevaar en er was verwarring alom, daarbij kwam nog 
dat barbaren de Romeinse heerschappij bedreigden. In die 
omstandigheden riepen de legers in het Oosten, met instemming 
van alle bevelhebbers in Anatolië, Vespasianus uit tot keizer, 
alhoewel die dat helemaal niet verlangde. Hij begaf zich op weg 
naar Rome bij het begin van de winter na eerst zijn zonen Titus 
en Domitianus tot Caesares te hebben benoemd, met de opdracht 
voor de eerste Jeruzalem te belegeren en voor de tweede een 
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expeditie te ondernemen tegen de barbaren. Toen hij Rome 
naderde, lieten de soldaten van het garnizoen de rebellerende 
Vitellius ombrengen, en samen met de Senaat kwamen ze 
enthousiast en met veel toejuichingen Vespasianus tegemoet. 
Meteen na zijn troonbestijging gaf de keizer het bevel om alle 
oproerige elementen ter dood te brengen, en zo was de orde in 
het Romeinse Rijk hersteld. Ondertussen had Domitianus de 
barbaren die in opstand waren gekomen, uitgeroeid. 58 

29. Na een beleg van twee jaar waren de inwoners van Jeruzalem in 
die mate door de honger uitgeput dat de belegerden hun eigen 
kinderen opaten. Bij de inname van de stad liet Caesar de 
inwoners ombrengen en na de plundering gaf hij de stad en de 
tempel prijs aan de vlammen. Toen ging het woord van de Heer 
in vervulling: "Niet één steen zal op de andere blijven staan in 
die stad. "59 Er zijn auteurs die beweren dat toen drie miljoen 
mensen omkwamen.60 Na de inname van de stad keerden de 
gelovigen terug naar het heilige Sion en verkozen Simeon tot 
tweede bisschop van Jeruzalem. Deze was de zoon van Cleopas, 
van wie sprake is in het Evangelie, en hij had de Heer gezien en 
gehoord; hij was trouwens de kozijn van de Heer. Cleopas was 
namelijk de broer van hem die door de genade de vader was van 
onze Heer. 61 Veertig jaar was er tussen het reddende lijden en de 
inname van Jeruzalem. 

30. Vespasianus regeerde tien jaar met vaste hand en bij zijn dood 
liet hij de troon na voor zijn zoon Titus, die drie jaar regeerde. 
Na diens dood werd diens broer Domitianus keizer. 62 Deze 
begon opnieuw een grote vervolging tegen de Joden, want hij 
was op zoek naar de mensen met een koninklijke afstamming; 
hij had namelijk vernomen dat Christus van David afstamde en 
tot een voornaam geslacht behoorde en dat er volgelingen van 
die Christus waren die verkondigden dat Jezus Christus de 
eeuwige koning was, dat Hij alle heerschappijen op aarde zou 
vernietigen en alleen zou heersen. Hierdoor in woede ontstoken 
beval de keizer dat de christenen niet in leven mochten blijven; 
hij stuurde gezanten naar Jeruzalem en liet de afstammelingen 
van Judas, de broeder van de Heer, naar Rome brengen en hij 
ondervroeg hen uitvoerig over die Christus en zijn koningschap. 
Zij antwoordden hem dat zijn Rijk niet van deze aarde was, maar 
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in de hemel en dat Hij op het einde der tijden in glorie zou 
komen om te oordelen de levenden en de doden, en aan ieder 
zou geven overeenkomstig zijn daden. Bij die woorden werd 
Caesar door vrees bevangen en hij liet hen gaan; ook stelde hij 
een einde aan de vervolging van de christenen. 

63 

31. Na een regering van vijftien jaar stierf Domitianus en hij werd 
opgevolgd door Nerva, die één jaar regeerde. Na hem regeerde 
Trajanus gedurende twintig jaar.64 Deze begon een grote 
vervolging van de christenen en maakte vele martelaren, totdat 
de gouverneurs van de provincies zich zorgen maakten over het 
grote aantal martelaren en zich tot de keizer richtten en pleitten 
voor vrijheid voor de christenen, daar die zich volgens hen op 
alle gebied overeenkomstig de wetten passend gedroegen, 
behalve dan dat ze Christus als de enige god erkenden. Hiervan 
op de hoogte gebracht stelde de keizer een einde aan de 
vervolging. Tijdens zijn regering stierf Ignatius, de bisschop van 
Antiochië, in Rome de marteldood, zo ook Simeon, de zoon van 
Cleopas, de bisschop van Jeruzalem; deze werd gekruisigd op de 
leeftijd van honderd en twintig jaar, op bevel van een zekere 
Atticus, een oud-consul. In die tijd durfden de Joden het aan, 
met de waanzin hen eigen, een koning aan te stellen, waarop de 
keizer, in woede ontstoken, krachtdadige bevelhebbers stuurde, 
die de aangestelde tiran overwonnen, de Joden over de hele 
wereld achtervolgden en ontelbaar velen van hen ter dood 
brachten. 65 

32. Na de dood van Trajanus was Aelius Hadrianus keizer 
gedurende eenentwintig jaar. Deze reisde doorheen het hele 
Rijk, hij had namelijk een zwakke gezondheid en was op zoek 
naar enige verlichting voor zijn kwalen.66 Toen hij in de heilige 
stad was aangekomen en zag hoe deze met de grond gelijk was 
gemaakt en hoe alleen de kerk van de christenen rechtstond, 
beval hij de stad opnieuw op te bouwen, behalve de tempel. 
Toen de Joden dat vernamen, stroomden ze uit alle provincies 
toe en in heel korte tijd was de stad opnieuw opgebouwd. Maar 
nogmaals bracht de boze duivel hun geest in verwarring en hij 
duldde niet dat ze rust kenden. Ze schudden dus het Romeinse 
juk van zich af en stelden een oproermaker met~~e 
Barchochebas aan als hun leider. Toen Caesar ~ ~<~->'-··'hieuws 
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vernam, stuurde hij een machtig leger en belegerde de stad 
gedurende lange tijd, totdat de totale bevolking was omgekomen 
door honger en dorst. 67 

33 . Dat was de allerlaatste verwoesting en ontvolking van Judea. 
Alle Joden waren er namelijk omgekomen en de stad was een 
eenzame woestenij geworden. Daarop beval de keizer dat de 
Grieken de stad in bezit zouden nemen en hij vaardigde een wet 
uit met het uitdrukkelijke verbod voor de Joden het puin van hun 
vaderstad te aanschouwen. De nieuwe bewoners van Jeruzalem, 
die van overal afkomstig waren, richtten een zuil op voor de 
keizer op de plek van de tempel vlakbij de Mooie Poort en gaven 
ook een nieuwe naam aan de stad, Aelia, genoemd naar de 
keizer. 68 Voordien bestond de heilige Kerk in Jeruzalem uit 
Joden en hun bisschoppen moesten de besnijdenis hebben 
ondergaan. Uwe heiligheid zal het me niet kwalijk nemen als ik 
uit onwetendheid niet de data geef waarop elk van hen bisschop 
is geweest; het is helemaal niet gemakkelijk die te vinden. Maar 
hun namen zijn de volgende: de eerste was Jacobus, de broeder 
van de Heer, en verder Simeon, de zoon van Cleopas, Justus, 
Zachaeus, Tobias, Benjamin, Johannes, Matthias, Philippus, 
Seneca, Justus, Levi, Ephres, Joseph, en Judas. Zij waren allen, 
vijftien in aantal, besneden.69 En achtenvijftig jaar was er 
verlopen vanaf de inname van de stad tot aan het allerlaatste 
beleg en de definitieve verdrijving van de Joden. 

34. De heilige Kerk die zich intussen in Aelia had gevormd, bestond 
nu uit bekeerde heidenen en ze verkoos voor het eerst een niet
jood tot bisschop, Marcus, een man met een allerheiligste 
levenswandel. Daar de gelovigen door de overlevering de heilige 
plaats Golgotha kenden, ook al was die onder hopen aarde 
bedolven en onzichtbaar gemaakt, gingen ze er dagelijks heen en 
knielden er vroom in aanbidding neer. De afgodendienaars 
bemerkten dat en op aanraden van de duivel bouwden ze er een 
tempel voor het cultusbeeld van de onreine duivelin Aphrodite. 
Zodoende waren de gelovigen verhinderd erheen te gaan, en de 
heilige plaatsen geraakten op de duur vergeten voor de grote 
massa. 

35 . Na de dood van Hadrianus regeerde Antoninus Pius gedurende 
tweeëntwintig jaar.70 Na hem regeerde Marcus Aurelius Verus 
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en deze werd opgevolg~ do?r ziJr z?on Antoninu~ en z~jn broer 
Lucius gedurende veertien Jaar. BIJ een vervolgmg stierven er 
velen met grote standvastigheid de marteldood voor Christus.

72 

Er waren ook grote wondertekenen; zo gebeurde het dat Caesar 
Marcus met het hele leger dreigde om te komen door gebrek aan 
water, maar door de gebeden van de christenen werden ze gered, 
toen God in gebieden die normaal van water waren verstoken, 
regenvlagen stuurde.73 Na de dood van Verus was Commodus 
keizer gedurende twaalf jaar. Na hem regeerde Pertinax zes 
maanden, en na hem Severus achttien jaar; tijdens diens bewind 
was er een grote vervolging en overal stierven velen de 
marteldood.74 

36. Na diens dood was Antoninus Caracalla keizer gedurende zeven 
jaar, en Macrinus, zijn opvolger, regeerde één jaar. Na hem 
regeerde een andere Antoninus gedurende veertien jaar, en na 
hem Alexander gedurende dertien jaar.75 Hier volgen nu de 
namen van de bisschoppen van Aelia met ingang van de regering 
van Hadrianus: Marcus, Cassianus, Publius, Maximus, Julianus, 
Gaïus, nog een Julianus, Capito, Valens, Dolichianus en 
Narcissus. Deze laatste schitterde door zijn apostolische 
deugden, en daar hij verlangde naar de eenzaamheid, deed hij 
afstand van zijn ambt en trok zich terug in een onbekende plaats. 
Het volk en de bisschoppen van de provincie zochten hem lange 
tijd, maar tevergeefs, en daarop kozen ze een andere bisschop, 
Dius, en na hem Germanion, en op die laatste volgde Gordias. 
Tijdens diens episcopaat dook, als uit het niets, Narcissus 
opnieuw op. Al was hij reeds heel oud, toch werkte hij samen 
met de bisschop die verkozen was; aldus was hij de dertigste 
bisschop vanaf het lijden van onze Verlosser. Toen de bisschop 
met wie hij samenwerkte, overleed, was Narcissus stokoud ( hij 
had de leeftijd van honderd en zestien jaar bereikt ) en het volk 
koos in zijn plaats, krachtens een openbaring van God, een 
zekere Alexander tot bisschop van Jeruzalem. Deze was 
bisschop in een andere provincie en was naar Jeruzalem 
gekomen om de heilige plaatsen te vereren; hij aanvaardde die 
benoeming na lang aandringen en later zou hij de marteldood 
sterven. 76 In die tijd kenden de Kerken van God een lange 
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periode van vrede, want de moeder van de keizer, Mamaea, was 
een godvrezende vrouw. 77 

37. Na de regering van Alexander was de heerschappij in handen 
van Maximinus gedurende drie jaar. 78 Deze ging gewelddadig 
tekeer tegen de familie van Alexander en hij ontketende ook een 
vervolging tegen de christenen. Hij beval namelijk de leiders van 
de Kerken om te brengen, daar zij volgens hem de goden 
beschimpten. Na zijn dood hadden Pupienus en Balbinus 
gedurende drie maanden de macht in handen. Hen volgde 
Gordianus op gedurende zes jaar. Na hem regeerde Philippus 
gedurende zeven jaar; deze geloofde oprecht in Christus.79 Maar 
die helper van Satan, Decius, liet hem vermoorden en was keizer 
gedurende twee jaar. Tijdens zijn bewind was er een vreselijke 
vervolging en ontelbaar velen stierven in het hele Rijk de 
marteldood.80 Toen deze samen met zijn zonen was omgebracht, 
hadden Gallus en Volusianus de macht in handen gedurende drie 
jaar, en na hen regeerden Valerianus en Galienus gedurende 
vijftien jaar. Die Valerianus ontketende een grote vervolging 
tegen de christenen, maar toen hij gevangen was genomen door 
de barbaren, beval zijn zoon de vervolging stop te zetten. 81 

38. Ondertussen was Alexander de marteldood gestorven en 
Marzabanes volgde hem op als bisschop, en na hem kwam 
Hymenaeus.82 Na Galienus was Claudius keizer gedurende twee 
jaar. Zijn opvolger was Aurelianus gedurende zes jaar. Na hem 
regeerden Tacitus en Florianus gedurende negen maanden. 
Vervolgens was er Probus gedurende zes jaar. Toen die stierf, 
regeerde Carus samen met zijn zonen Carinus en Noverianus 
gedurende twee jaar. Na hen regeerden Diocletianus en 
Maximianus gedurende eenentwintig jaar. Tijdens hun bewind 
was er de ergste en de langste vervolging, en ontelbaar velen, 
tienduizenden, een getal dat alleen de Heer bekend is, stierven de 
marteldood. 83 Nadat Hymenaeus in Jeruzalem zijn ambt 
beëindigd had, was Zauda zijn opvolger, en na diens dood 
bezette Hermon de bisschopszetel van Jeruzalem.84 

39. Na de moord op vele tienduizend heiligen, was het alsof 
Diocletianus en Maximianus, bijgenaamd Herculius, walgden 
van hun misdaden, en in een vlaag van zinsverbijstering deden 
die voormannen van het kwaad, die zogezegd handelden uit 
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godsvrucht, in onderlinge afspraak afstand van de macht, en ze 
trokken zich in het private leven terug. 85 Na hen hadden 
Maximianus Galerius en Maxentius, de zoon van Herculius, 
gedurende negen jaar de heerschappij in handen~? het Ro~ein~e 
Rijk. Maximianus vertoefde in het Oosten, terwtJl Maxentms m 
het grote Rome de macht uitoefende. Ze waren wilde beesten en 
bedreven alle mogelijke misdaden, bovendien gingen ze heftig 
tekeer tegen de christenen. 86 Medekeizer in Britannië was de 
grote Constans, de vader van de grote Constantinus, een zeer 
zachtaardig en gematigd man, die openstond voor de godsvrucht 
en een afkeer gevoelde voor de afgoderij en daarom veel 
sympathie had voor de christenen. 

40. Constantinus werd als knaap grootgebracht aan het hof van de 
tiran van het Oosten en ontving er een opvoeding in de Griekse 
wijsheid. Toen hij eens in Palestina was en zag hoe zwaar het 
lijden was van de dienaars van Christus, gevoelde hij hevige pijn 
in zijn ziel, want van kindsbeen af haatte hij elke vorm van 
onrecht. Diocletianus van zijn kant ondervond de toom van God, 
terwijl hij in Dalmatië verbleef; zijn lichaam zwol op en spatte 
uiteen in vele delen en zijn tong, bron van zoveel heiligschennis, 
rotte in zijn keel en massa's wormen vraten hem op. Zo blies hij 
de laatste adem uit. Herculius beëindigde zijn leven in Tarsus in 
Cilicië. 87 En Galerius Maximianus oefende een ware tirannie uit, 
die zowel goddeloos als onmenselijk was, alsof hem 
straffeloosheid was beloofd. Hij was in die mate een 
vrouwengek dat zijn ondergeschikten zich voortdurend moesten 
afvragen hoe ze hun echtgenotes en dochters voor de tiran 
verborgen konden houden. En hij was er zo erg aan toe door de 
misleiding van de duivels die hem in hun macht hadden, dat hij 
niets durfde proeven zonder vooraf de zieners te hebben 
geraadpleegd; ook gaf hij opdracht om de christenen volledig uit 
te roeien, wat hij niet alleen deed uit goddeloosheid, maar ook 
om zich meester te maken van hun bezittingen. 

41. Toen hij vaststelde dat Constantinus de volwassen leeftijd 
bereikte en begiftigd was met inzicht, en vermoedde of beter van 
de waarzeggers vernam dat die jongeman een einde zou maken 
aan zijn tirannie, overwoog hij hem met een list te doden. Maar 
dankzij de goddelijke voorzienigheid was Constantinus daarvan 
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op de hoogte en, zoals David, zocht hij zijn redding in de 
vlucht. 88 Daar de tiran de meest onzinnige daden stelde en de 
christenen vreselijk onderdrukte, stuurde de goddelijke 
gerechtigheid haar gesel en bracht hem ten val. Een kwalijke 
wonde vormde zich op de verborgen delen van zijn lichaam die 
dienden voor zijn liederlijke gedrag, en ze bleek sterker dan elke 
geneeskundige tussenkomst. De verdere verrotting van die 
lichaamsdelen verspreidde een vreselijke stank en het krioelde 
van de wormen ( de ongelukkige was namelijk goed gevleesd); 
hij was totaal wanhopig, een zielig schouwspel voor zijn 
omgevmg. 

42. Toen kwam de gedachte bij hem op dat de onrechtvaardige 
moorden op de christenen er de oorzaak van waren dat de 
goddelijke gerechtigheid hem trof. Meteen liet hij in alle steden 
een edict uitvaardigen dat de christenen in vrijheid moesten 
worden gesteld en dat ze met een gerust gemoed alle 
handelingen mochten verrichten die bij hen gebruikelijk waren, 
dat bovendien alle · mensen hen. in ere dienden te houden en dat 
hij wilde dat ze met hun gebeden tussen zouden komen bij hun 
god voor het welzijn yan de keizer. Dat gebeurde en terstond liet 
de goddelijke menslievendheid zich zien: de man, die op sterven 
na dood was, werd weer gezond en krachtig en door de gebeden 
van de christenen genas die vreselijke wonde tegen alle 
verwachtingen in. Maar die wonde was nog niet volledig 
genezen of de duivel in hem dreef hem tot nog grotere waanzin, 
en de tiran vaardigde goddeloze edicten uit en stelde wetten op 
vol wreedheid. Hij verbood namelijk dat de christenen 
deelnamen aan het openbare leven of zelfs in leven bleven; er 
was geen plaats voor hen in de bewoonde wereld, zelfs niet in de 
woestijn; we kunnen niet in vrede leven, zei hij , indien dat ras 
van de christenen niet volledig wordt uitgeroeid. De situatie van 
de christenen was dan ook hopeloos in de ogen van de mensen. 
Maar God kon het werk van zijn handen niet vergeten. Het was 
immers voor allen duidelijk dat de christenen in massa naar de 
dood werden weggesleept, hele gezinnen met vrouwen en 
kinderen. De goddelijke gerechtigheid stuurde dus de plannen 
van die booswichten in de war: opeens barstten overal oorlogen 
los en de barbaren kwamen in opstand, grote hongersnood, 
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droogte, pest en vroegtijdige dood sloegen toe in die mate dat de 
levenden niet bij machte waren om de doden Je begraven, er 
waren bliksems en schrikwekkende tekens, met het gevolg dat 
elkeen zich uitsluitend om zichzelf bekommerde en de bevelen 
van de tiran dode letter bleven. 

89 

43. De edele Constantinus kon zich redden tot bij zijn vader. Deze 
ontving zijn zoon, gezond en wel, met open armen en dankte 
God met heel zijn hart, en kort daarop stierf hij , nadat hij de 
macht aan zijn zoon had overgedragen. De grote Constantinus 
werd tot keizer uitgeroepen in het eerste jaar van de tweehonderd 
en eenenzeventigste Olympiade, de vijfentwintigste dag van de 
maand juli.90 Maar Maxentius, de slechtste mens die er ooit is 
geweest, behandelde de inwoners van Rome op een schan~elijk~ 
wijze en vooral de christenen. Vele vooraanstaanden het htJ 
doden, anderen stuurde hij in ballingschap en hij maakte zich 
meester van hun bezittingen. Hij was even bandeloos als 
Galerius, en vele vooraanstaande vrouwen onteerde hij , en 
onmetelijk vele misdaden en wandaden pleegde hij, zodat hij 
voor allen onuitstaanbaar was, bovendien gaf hij zich geheel 
over aan toverij en waarzeggerij. Nadat de grote Constantinus de 
noordelijke en westelijke provincies tot aan de Oceaan onder 
zijn gezag had gebracht, heerste er volstrekte vrede, 
tevredenheid en rust in alle gebieden die hij bestuurde. 

44. De inwoners van Rome richtten zich tot hem met de smeekbede 
dat hij toch niet zou toelaten dat hun stad, die de moeder was 
van de keizers, ten onder ging door het optreden van een wrede 
tiran of beter nog van een vleesetend beest.91 Bij dat bericht had 
de grote Constantinus medelijden met hen en hij overlegde in 
zijn geest om hen te verlossen uit de slavernij, maar hij was 
bevreesd voor die onderneming wegens de tovenarij en de 
waarzeggerij van zijn tegenstander. Hij wist immers dat de man 
reeds vele knaapjes in stukken had laten snijden voor zijn 
misdadige waarzeggerij. Terwijl hij dat alles overlegde en 
aarzelde, zag hij in het legerkamp samen met zijn soldaten, rond 
het middaguur, een kruis uit licht in de vorm van een kolom, met 
het opschrift: "Overwin met dit teken." De keizer was in paniek 
en hij vroeg zijn medewerkers of ze zelf ook iets dergelijks 
hadden gezien. Zij antwoordden dat ze inderdaad hetzelfde 
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hadden gezien als hij, waarop de keizer gerustgesteld was en zijn 
moed en ijver herwon. De daaropvolgende nacht kwam de Heer 
tot bij hem en zei: "Gebruik het teken dat ge hebt gezien en ge 
zult al uw vijanden overwinnen." Toen het dag werd, liet hij 
onverwijld het kruis vervaardigen dat tot op de dag van heden in 
het paleis wordt bewaard, en hij beval dat het in de strijd 
vooraan werd gedragen. De goddeloze tiran, vol vertrouwen in 
zijn demonen, liet in de omgeving van de stad een enorme 
schepenbrug bouwen over de stroom en trok ten strijde. 

45. Tijdens die veldslag bracht de kracht van het Kruis de vijanden 
in het nauw; de grote meerderheid sneuvelde, terwijl de overigen 
op de vlucht sloegen samen met de tiran in de richting van de 
stad, maar door het gewicht begaf de brug en zoals destijds het 
leger van de farao tuimelden ze allen in de stroom. Men kon zien 
hoe de stroom met paarden en ruiters was bedekt. De inwoners 
van Rome verwelkomden Constantinus, het hoofd omkranst, met 
immense vreugde en kreten van geluk; en ze schreven hun 
redding toe aan het Kruis, dat de zege schenkt, alsook aan de 
zegevierende keizer. Toen beval de keizer de stoffelijke resten 
van de heilige martelaren op één plaats bijeen te brengen en ze 
met een vrome plechtigheid aan het graf toe te vertrouwen, ook 
gaf hij opdracht om de bezittingen terug te geven aan de burgers 

· die er ten onrechte van waren beroofd. Zeven dagen lang duurde 
het feest van de overwinning en men verheerlijkte het Kruis van 
Christus. Dat alles gebeurde in het zevende jaar van de regering 
van Constantinus. 

46. Toen Galerius Maximianus van die gebeurtenissen op de hoogte 
was gebracht, trok hij ten strijde.92 Hij beproefde op zijn beurt de 
oorlogskans en ondertussen had hij minder belangstelling voor 
de vervolging van de christenen. De grote Constantinus trok hem 
tegemoet vol vertrouwen op het onoverwinnelijke wapen van het 
Kruis. Licinius vocht met hem mee tegen de tirannen, want hij 
wendde voor dat hij gelukkig was met de edicten ten gunste van 
de christenen. De tiran, die zich vol vertrouwen liet leiden door 
de bedriegerijen van de zieners, maakte zich klaar om slag te 
leveren tegen de vrome keizer, en pochte met zijn enorme 
legermacht. Toen het treffen plaatsgreep, konden de aanhangers 
van de tiran, bij het zien van het eerbiedwaardige Kruis, de 

24 

frontale aanval niet opvangen en ze sloegen op de vlucht. Ze 
vluchtten dus zo snel ze konden, en de soldaten van de vrome 
keizer achtervolgden hen met man en macht. Vele duizenden 
sneuvelden en zij die overbleven, lieten de tiran in de steek en 
sloten zich aan bij de keizer. 

47. De goddeloze man wierp de keizerlijke kentekenen, die hij 
trouwens niet waard was te dragen, weg om op zijn vlucht niet 
herkend te worden en zich schuilhoudend doolde hij rond van 
dorp tot dorp en zo kon hij zich, van alles beroofd, samen met 
enkele getrouwen in veiligheid brengen. Hij riep de priesters van 
die zogezegde goden bij zich, en ook de profeten en voorspellers 
en allen die om hun zienerskunst bij hem in hoog aanzien 
stonden, en hij liet die lieden, die hij voordien vol eerbied 
liefdevol behandelde, terechtstellen als bedriegers, slechte 
raadgevers en belagers van zijn welzijn en redding. Toen hij 
dreigde levend in de handen van de keizer te vallen ( de oorlog 
was nog steeds aan de gang ), trof hem vooraf de godd.elijke 
woede in zo erge mate dat hij voorover viel op de grond en om 
hulp smeekte, die maar niet kwam. Een gloed laaide op uit zijn 
ingewanden en ging door merg en been, en bij het ademen leed 
hij vreselijke pijnen; hij draaide zich op de ene zijde dan weer op 
de andere, wat nog heviger pijrn~n veroorzaakte, en tenslotte 
vielen zijn ogen uit hun kassen op de grond en was hij blind. Dat 
vuur in hem wakkerde immers aan, zijn vlees rotte weg en viel 
van zijn beenderen, zodat hij zelf smeekte te mogen sterven. Zo 
gaf hij de geest, geheel verrot. 

48. Nu de tirannen uit de weg waren geruimd en de grote 
Constantinus alleenheerser was geworden, was er algehele vrede 
in de wereld en de situatie van de christenen werd beter van dag 
tot dag, en bij alle volkeren stond het Kruis in aanzien. Daar 
Licinius zijn bondgenoot was geweest in de strijd tegen de 
tirannen, gaf Constantinus hem zijn zuster ten huwelijk. Hij 
schonk hem bovendien een behoorlijk aantal provincies en 
benoemde hem tot keizer, maar ook maakte hij met hem een 
duidelijke afspraak dat er niets werd ondernomen dat in 
tegenspraak was met het edict ten gunste van de christenen.

93 

Licinius, die nu veel macht bezat, kon de voorspoed niet aan, en 
alsof hij vergeten was wat aan de tirannen vóór hem was 

25 



overkomen, helde hij over naar de afgoderij. Hij had de droevige 
ondergang van de tirannen meegemaakt, maar toch volgde hij 
hun levenswandel na: hij was een vrouwengek en deed de 
christenen onrecht aan en bracht ze ter dood. Toen de dienaar 
Gods, keizer Constantinus, dat te weten kwam, was hij door 
verdriet overmand en spoorde hem in een brief ertoe aan om op 
te houden met die razernij tegen de Kerken van Christus. 
Licinius evenwel legde dat schrijven naast zich neer en zette de 
vervolging nog hardnekkiger verder; bovendien begon hij 
heimelijk tegen zijn weldoener samen te zweren en later 
ontketende hij een openlijke oorlog tegen de keizer, die evenwel 
door de goddelijke macht werd beschermd. Het treffen greep 
plaats in de provincie Bithynië, waarbij het eerbiedwaardige 
Kruis de slaglinie van de keizer aanvoerde; de ongelukkige 
Licinius leed de nederlaag en viel levend in de handen van zijn 
tegenstander. De keizer, die zich in alle omstandigheden uiterst 
zachtaardig gedroeg, behandelde de ongelukkige zeer menselijk 
en beval hem in Thessalonica een teruggetrokken leven te 
leiden. Daar hield hij zich een tijdje rustig maar werd dan op 
heterdaad betrapt terwijl hij barbaren in dienst nam met de 
bedoeling de oorlog opnieuw te beginnen. Toen Constantinus dat 
vernam, beval hij als straf hem ter dood te brengen. Eindelijk 
heerste er rust en vrede in het Rijk door de macht van het 
onoverwinnelijke Kruis, nu de snode tirannen waren 
uitgeschakeld. 94 

49. In die tijd volgde Macarius, bij wie die naam heel goed paste, 
Hermon op als bisschop van Aelia. De grote Constantinus, die 
alleenheerser was geworden, schonk nu zijn volledige aandacht 
aan de goddelijke aangelegenheden. Hij bouwde kerken en 
begiftigde die rijkelijk, op kosten van de schatkist, met geld en 
geschenken en eigendommen allerhande, en hij vaardigde een 
eerste wet uit waarbij de tempelschatten die aan de afgoden 
waren toegewijd, moesten worden overgedragen aan de Kerken 
van de christenen, en waarbij allen die de afgoden vereerden, de 
doodstraf moesten krijgen; hij vaardigde ook een tweede wet uit 
waarbij het uitsluitend aan de christenen was toegestaan 
krijgsdienst te verrichten, en waarbij alleen christenen de 
provincies mochten besturen en de legers aanvoeren; en hij 
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vaardigde ten slotte een derde wet uit waarbij het verboden was 
arbeid te verrichten tijdens de week van het lijden van de Redder 
en tijdens de week volgend op de verrijzenis. Er heerste voortaan 
algemene vrede en volmaakte vreugde in de hele wereld, terwijl 
alle volkeren dagelijks toestroomden voor het goddelijke 
doopsel en eigenhandig de voorvaderlijke goden neerhaalden.

95 

so. Die gebeurtenissen kon de vervloekte duivel niet verdragen. Hij 
vroeg zich af hoe hij die zo grote blijdschap bij de christenen 
klein kon krijgen en ervoor kon zorgen dat de mensen de 
schepping als iets goddelijks zagen, maar het gelukte hem niet. 
Zijn list werd immers ontdekt. Hij trachtte namelijk de 
wankelmoedige gelovigen ervan te overtuigen dat ze Christus 
gelijk moesten stellen met het geschapene.96 Er ontstond een 
enorm tumult in de Kerken van God door het optreden van Arius 
van Alexandrië, die de wereld ondersteboven keerde en in 
beroering bracht. 97 Enkele bisschoppen, ze waren niet talrijk, 
sloten zich bij hem aan, onder hen eerst en vooral Eusebius van 
Nicomedië en ook Eusebius van Pamphilus, en nog anderen. 
Toen de grote Constantinus die vreselijke tweedracht merkte, 
gevoelde hij pijn in zijn hart en aanvankelijk trachtte hij het 
geschil tussen de twee partijen bij te leggen door hen met 
woorden en brieven daartoe aan te sporen. Maar toen hij begreep 
dat het kwaad niet te genezen was, beval hij dat er een 
oecumenische synode bijeenkwam in de stad Nicea. 
Driehonderd achttien bisschoppen98 kwamen er in vergadering 
bijeen, de meerderheid onder hen waren belijders die de wonden 
van Christus op hun lichaam droegen; en in hun midden 
vertoefde de grote en lofwaardige Constantinus. Toen nu de 
bespreking was begonnen, legden ze schriftelijk de geloofsleer 
vast, die nu in de hele Kerk op een correcte wijze wordt 
verkondigd. De aanhangers van Arius, die de valse leer niet 
loslieten, deden ze in de ban en ze stuurden hen in ballingschap 
en ze verkozen andere bisschoppen in hun plaats. De keizer 
bejegende de bisschoppen met het grootste respect en omhelsde 
hen en liet hen dan in vrede terugkeren naar hun kudde; 
bijzonder verheugd was hij met de eendracht onder de Kerken. 

s 1. Aan Macarius, de bisschop van Aelia, die deel had genomen aan 
de synode en hard had geijverd voor de apostolische 

27 



leerstellingen, gaf hij de opdracht het levendmakende Kruis te 
zoeken alsook het goddelijke graf en alle heilige plaatsen; tevens 
spoorde hij de andere bisschoppen aan opdat ieder van hen zou 
nagaan wat ontbrak voor de verbetering van zijn Kerk en hem 
vervolgens de nodige middelen zou vragen. De synode in Nicea 
had plaatsgegrepen in de loop van het negentiende jaar van zijn 
regering. 99 Vervolgens stuurde de keizer zijn moeder Helena, die 
lofwaardige en godlievende vrouw, met een keizerlijk schrijven 
en veel geld naar Macarius in Jeruzalem om het levendmakende 
Kruis te zoeken en om gebouwen op te trekken op de heilige 
plaatsen. De keizerin had zelf een verzoek in die zin voorgelegd 
met de bewering dat ze een goddelijk visioen had gehad dat haar 
de opdracht had gegeven om zich naar Jeruzalem te begeven en 
er de heilige plaatsen, die gedurende zolange tijd onzichtbaar 
onder de aarde bedolven waren, aan het daglicht terug te 
schenken. Toen de bisschop vernam dat de keizerin op komst 
was, trad hij samen met de bisschoppen van de provincie haar 
tegemoet, en meteen gaf hij hen de opdracht de zoektocht naar 
het begeerde hout te beginnen. Daar ze met hun allen onwetend 
waren omtrent de plaats en ze elk op basis van vermoedens een 
ander voorstel hadden, spoorde de bisschop van Jeruzalem hen 
aan rustig te blijven en voor een goede afloop vurig tot God te 
bidden. 

52. Dat gebeurde en meteen werd van Godswege aan de bisschop 
duidelijk gemaakt waar de plaats gelegen was, namelijk daar 
waar de tempel met het beeld van die onreine duivelin was 
opgericht. Vervolgens bracht de keizerin, gebruik makend van 
de keizerlijke absolute macht, een leger van ambachtslieden en 
werklui bijeen en gaf hen het bevel de tempel van de duivelin tot 
op zijn grondvesten af te breken. Meteen nadat die opdracht was 
uitgevoerd, kwam het goddelijke graf tevoorschijn alsook de 
Schedelplaats en niet ver daarvandaan drie kruisen, die onder 
een hoop aarde bedolven waren; ijverig zochten ze verder en ze 
vonden ook de nagels. Toen was de keizerin bezorgd en ze 
verkeerde in grote verlegenheid, want ze wilde weten welk van 
de drie kruisen het Kruis van de Heer was. De bisschop loste het 
probleem op door het geloof: hij bracht elk van de kruisen bij 
een vrouw van nobele afkomst, bekend in de hele stad, die 
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stervende was en zo vond hij het ene kruis dat ze zochten. Toen 
namelijk de schaduw van het reddende Kruis bij de stervende 
kwam, sprong de vrouw, bij wie de adem reeds stokte en die 
zich niet meer kon bewegen, meteen op door een goddelijke 
kracht en ze loofde God met luider stem. Met grote vreugde 
maar ook met schroom omarmde de keizerin het levendmakende 
Kruis; een deel ervan samen met de nagels bezorgde ze aan haar 
zoon, het andere deel, opgeborgen in een zilveren koffer, 
overhandigde ze aan de bisschop van de stad als herinnering 
voor de komende generaties. Ze gaf ook de opdracht dat een 
kerk werd gebouwd boven het levendmakende graf en op de 
heilige Golgotha, alsook in Bethleem, waar de Heer naar het 
vlees geboren werd, en ook op de Olijfberg, waar de Heer na de 
zegening van zijn leerlingen werd opgenomen; en nog vele 
andere weldaden verrichtte ze, en daarna keerde ze naar haar 
zoon terug. 

53 . Deze ontving haar met grote blijdschap, en hij liet zijn deel van 
het eerbiedwaardige Kruis in een gouden koffer neerleggen en 
overhandigde die aan de bisschop ter bewaring, met de opdracht 
de vinding van het Kruis jaarlijks feestelijk te gedenken. 100 

Enkele nagels liet hij in zijn helm verwerken, de overige in de 
toom van zijn paard, opdat het woord van de Heer, zoals door de 
profeet verkondigd, in vervulling zou gaan: "In die dagen zal de 
toom van het paard heilig zijn voor de almachtige Heer."101 De 
keizer richtte een schrijven aan bisschop Macarius dat hij de 
bouw moest bespoedigen en hij stuurde tevens een opzichter met 
een grote som geld, met de opdracht dat de bouwwerken op de 
heilige plaatsen met grote pracht en praal werden opgetrokken, 
want nergens op aarde mocht een dergelijke schoonheid te 
vinden zijn. Ook aan de gouverneurs van het diocees richtte hij 
een schrijven, opdat ze hun volledige medewerking zouden 
verlenen aan de bouwwerken, zowel met geld en geschenken als 
met materialen, dat alles ten laste van de schatkist. In die tijd 
vierde de keizer luisterrijk het feest van zijn twintigjarige 
regering, 102 God dankend voor al het goede dat hem te beurt was 
gevallen in de jaren van zijn regering. Er was driehonderd 
tweeënvijftig jaar verlopen vanaf de geboorte van Christus tot 
aan de dag van de vinding van het Kruis103

; vanaf Adam tot aan 
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de geboorte van Christus was dat vijfduizend vierhonderd 
vijfenzeventig jaar. 

54. In Aelia volgde Maximonas bisschop Macarius op; hij was een 
zachtaardige eerbiedwaardige man, die tijdens de vervolgingen 
vele folteringen had doorstaan, onder meer was zijn rechteroog 
uitgerukt. In die tijd stierf ook de gelukzalige Helena, tachtig 
jaar oud; vele onderrichtingen in het geloof in Christus had ze 
aan haar zoon gegeven. 104 Toen de keizer vernam dat de bouw 
van het nieuwe Jeruzalem voltooid was, beval hij aan de 
bisschop zich erheen te begeven en een synode van vele 
bisschoppen bijeen te roepen om de heilige plaatsen in te wijden. 
Die bisschop was Eusebius van Nicomedia, een aanhanger van 
de Ariaanse leerstellingen. Hij was op de synode van Nicea 
veroordeeld samen met zijn gelijkgezinden en was in 
ballingschap gestuurd. Later deden ze een beroep op de 
menslievendheid van de keizer om terug te mogen keren en ze 
verklaarden hem schriftelijk heel plechtig dat ze zwoeren de 
geloofsverklaring te onderschrijven en over de hele lijn de 
heilige Vaders te volgen. De keizer liet zich aldus overtuigen en 
riep hen uit ballingschap terug, ook overlaadde hij hen met de 
hoogste eerbewijzen. Toen de zetel van Constantinopolis vacant 
was, maakte Eusebius zich op de brutale wijze hem eigen 
meester van de bisschopstroon in de keizerlijke stad. Die grote 
macht en invloed gebruikte hij vervolgens om gelijkgezinden te 
benoemen in kerkelijke ambten, nadat hij de rechtmatige 
bedienaars had verdreven. 105 

55. Vervolgens keerden ze zich tegen Athanasius van Alexandrië en 
ze bedachten vele gemeenheden tegen hem. De keizer vond het 
billijk ook Athanasius uit te nodigen voor de inwijding van de 
heilige plaatsen, en hij beval derhalve dat de synode eerst 
samenkwam in Tyrus om de aanklachten tegen Athanasius te 
onderzoeken, om vervolgens, nadat alle tweedracht uit de weg 

. h ~ 106 H .. was geruimd, allen samen af te reizen voor et ieest. IJ 
stuurde ook zijn neef Dalmatius om toezicht te houden op de 
werking van de synode. Toen de bisschoppen samen waren 
gekomen in Tyrus, bevond ook de bisschop van Aelia, 
Maximonas, zich in hun midden, maar die was helemaal niet op 
de hoogte van het gekonkel tegen Athanasius. Toen nu 
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Athanasius zijn intrede deed in de vergadering, stelden de 
aanklagers zich op rondom hem en brachten tegen hem heel 
zware beschuldigingen uit, die hen waren voorgezegd door de 
aanwezige rechters, namelijk Eusebius van Nicomedia en zijn 
aanhangers. Ze konden evenwel niets bewijzen, want in zijn 
verdediging kon Athanasius als een spin de aanklachten 
ontwarren. De aanklagers waren razend, omdat het nu duidelijk 
was dat ze leugenachtige verklaringen hadden afgelegd, en ze 
brachten de hele synode in verwarring met hun geroep: "Weg 
met die tovenaar, door zijn toverkunsten heeft hij u allen de 
mond gesnoerd." En hij zou ter dood zijn gebracht, indien de 
neef van de keizer hem niet met de hulp van de soldaten uit hun 
handen had gered. 

56. Een hardnekkig gerucht doet de ronde dat Athanasius na zijn 
vlucht daarvandaan zich begaf naar de heilige stad. Hij zou er, 
na te hebben gebeden, met heilige olie de heilige tempels hebben 
gezalfd en gewijd. Dat gebeurde vóór de aankomst van de 
bisschoppen. Vervolgens begaf hij zich tot bij de keizer en 
bracht hem op de hoogte van de aanklachten. Bij het horen van 
die beschuldigingen was de keizer verbaasd hoe doorslecht die 
tegenstanders waren, en hij overlaadde de bisschop met de 
hoogste eerbewijzen en liet hem in het bezit van een keizerlijk 
schrijven naar Alexandrië terugkeren. Toen nu de bisschoppen in 
Jeruzalem waren aangekomen, vierden ze luisterrijk het feest 
van de inwijding. De keizer had gezorgd voor geschenken 
allerhande in goud en zilver, bezet met kostbare stenen, en 
rijkelijk geborduurde stoffen, en ook grote geldsommen om uit 
te delen aan de armen en om de bisschoppen te belonen die voor 
het feest waren samengekomen. Toen de keizer, die Christus zo 
liefhad, vernam dat de inwijding van de heilige plaatsen voorbij 
was, dankte hij God in hoge mate en nu was zijn hart nog dichter 
bij het christelijke geloof. . 

57. Die feiten deden zich voor in het dertigste jaar van zijn 
keizerschap. 107 Meteen vaardigde hij een wet uit, bekrachtigd 
met het keizerlijke zegel, waarbij het de Joden verboden werd 
zich binnen een afstand van zes mijlpalen in Jeruzalem op te 
houden. Een grote blijdschap gevoelde hij in zijn hart voor de 
weldaden die God hem schonk, wanneer hij zag hoe ook de 
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barbaarse volkeren de ware leer omhelsden en zich vol vreugde 
aan de keizer onderwierpen. Hij leefde nog een jaar en enkele 
maanden, werd toen ziek en stierf in Nicomedia na het doopsel 
te hebben ontvangen. 108 Hij had het steeds uitgesteld, omdat hij 
vurig hoopte in de Jordaan gedoopt te mogen worden. 

58. Vol vertrouwen en vervuld van blijdschap had hij heel 
godvruchtig zijn laatste wilsbeschikking geregeld, waarbij zijn 
drie zonen de erfgenamen werden van zijn keizerschap en zijn 
vroomheid. De oudste zoon en naamgenoot duidde hij aan als 
heerser van de gebieden in het Westen. Aan de tweede zoon, die 
de naam droeg van zijn grootvader Constantius, schonk hij het 
keizerschap van het Oosten. Zijn jongste zoon kreeg Europa. 109 

Geen van hen was aanwezig bij zijn sterfbed. De alom geprezen 
keizer Constantinus stierf op de leeftijd van vijfenzestig jaar, hij 
had tweeëndertig jaar geregeerd op een godvruchtige en God 
welgevallige wijze, en na zijn heerschappij op aarde verwierf hij 
die in de hemel. De soldaten legden zijn eerbiedwaardige dode 
lichaam in een gouden kist en in hun droefheid maakten ze groot 
misbaar, want ze voelden zich beroofd van een liefhebbende 
vader eerder dan van een machtige keizer. Constantius, de keizer 
van het Oosten, die de plichtplegingen op zich nam, bezorgde 
zijn vader een koninklijke uitvaart en liet hem bijzetten op een 
sokkel in de kerk van de Apostelen in Constantinopolis, waar 
ook zijn moeder Helena begraven was. 110 De gelukzalige 
Constantinus had namelijk die kerk gebouwd om er de keizers 
en de priesters te laten begraven, in de nabijheid van de 
stoffelijke resten van de Apostelen. Hij is gestorven op 
eenentwintig mei, de elfde dag vóór de Kalenden van juni, 
tijdens het consulaat van Felicianus en Tatianus. 111 

59. Nauwelijks was Constantius met de keizerlijke macht bekleed of 
de aanvoerders van de Ariaanse pest wendden zich tot hem met 
het verzoek het woord homoousios te schrappen uit de 
geloofsbelijdenis. Want, zegden ze, dat woord was de oorzaak 
van de tweespalt in de Kerk, en eenmaal dat woord verwijderd 
zou er geen betwisting meer zijn over de punten van het geloof. 
Zonder over dat voorstel veel na te denken aanvaardde hij 
klakkeloos hun argumentatie, en hij beloofde dat het zou 
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gebeuren; en opnieuw was er een enorme beroering in de hele 
wereld. 11 2 

60. In die tijd deed er zich een wonderbaarlijke gebeurtenis voor in 
Jeruzalem, die alle beschrijving te boven gaat. Toen namelijk 
door dat geruzie over de punten van het geloof de bekeringen 
een dieptepunt bereikten, omdat de mensen zich ergerden aan de 
onenigheid bij de gewijde personen, liet de God der 
wondertekenen vanuit de hemel zien dat niet die formulering van 
het geloof in Hem de oorzaak was van de schandalen, maar wel 
de verdorvenheid van de onwaardige priesters en de 
buitenissigheid van hun doorslechte gedachten. Welnu, plots 
verscheen boven de heilige Golgotha, rond het middaguur, een 
zeer groot kruis geheel uit licht, dat door zijn helderheid de 
schittering van de middagzon deed verbleken. Alle inwoners van 
de stad zagen het, klein en groot, gelovigen en ongelovigen. 
Cyrillus was toen bisschop van Jeruzalem, als opvolger van de 
belijder Maximonas. Van hem zijn achttien lessen in catechese 
bewaard, die naar ieders mening goed zijn samengesteld; in die 
geschriften bespreekt hij de heilige geloofsbelijdenis, maar het 
woord homoousios gebruikt hij niet, daar hij vreesde voor de 
boze reacties van de toenmalige machthebbers. Hij was evenwel 
trouw aan de heilige Vaders, want hij bleef de Kerk op de juiste 
wijze verdedigen met het gesproken woord. Die Cyrillus 
berichtte ook aan keizer Constantius over het teken dat hij had 
gezien. 113 Liever dan een samenvatting geef ik de brief letterlijk 
weer; hij luidt als volgt: 

61. "Ten tijde van uw gelukzalige en lofwaardige vader is het 
reddende hout van het levendmakende Kruis gevonden. Tijdens 
uw bewind, zeer godvruchtige keizer, dat de vaderlijke 
vroomheid uitdraagt, komen de wondertekenen terecht en met 
reden niet uit de aarde maar uit de hemel. 114 Want tijdens deze 
heilige dagen van Pinksteren, op de Nonen van mei, verscheen 
omstreeks het derde uur aan de hemel een reusachtig groot Kruis 
uit licht boven de heilige Golgotha, en het strekte zich uit tot aan 
de Olijfberg. Het was niet voor één of twee personen zichtbaar, 
maar de hele stad zag het heel duidelijk, en dat schouwspel was 
niet meteen voorbij en was ook geen inbeelding, zoals men zou 
kunnen denken, neen, gedurende meerdere uren konden de 

33 



mensen met hun eigen ogen het Kruis boven de aarde zien, en 
door zijn schitterende stralen overwon het het licht van de zon. 
Het zonnelicht zou zeker de bovenhand hebben gehad en zou het 
Kruis in duisternis hebben gehuld, indien voor de mensen die 
toekeken, de schittering van het Kruis niet krachtiger was 
geweest dan die van de zon. Het gevolg was dat de hele 
bevolking bij de heilige Kerk samenstroomde, volledig in de war 
door de angst voor dat wonderteken door God vanuit de hemel 
gezonden." Dat was de brief van de bisschop. 

62. Ten gevolge van die wonderlijke gebeurtenis zochten vele 
duizenden hun toevlucht in het geloof. Dat was dus de 
geschiedenis van de vinding van het levendmakende Kruis, en 
niemand mag zichzelf bedriegen door zomaar dingen te 
verzinnen en door aan mijn betoog fabeltjes toe te voegen 
doorweven met vreemde namen. Er waren immers geen andere 
bisschoppen dan de hierboven genoemde, en ook geen andere 
Romeinse keizers, en op geen enkele andere wijze werd het 
eerbiedwaardige Kruis verkondigd. Vanaf keizer Augustus, 
onder wiens bewind Christus naar het vlees geboren werd, tot 
aan de grote Constantinus waren er vijfendertig keizers; evenzo 
waren er vanaf Jacobus, de broeder van God, tot aan diezelfde 
keizer vijfendertig bisschoppen van Jeruzalem. En de Vaders 
beslisten krachtens een keizerlijk bevel dat de hoogverheven dag 
van de verheffing van het eerbiedwaardige Kruis en van de 
inwijding van de heilige gebouwen jaarlijks gevierd moest 

. b 115 d ·1 d worden op veertien septem er , at w1 zeggen op e 
achttiende dag vóór de Kalenden van oktober, ter ere van de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

63 . We zijn dus, dankzij de genade van God, met onze uiteenzetting 
gekomen bij de schitterende dag van ons feest, dat de verheffing 
is van het levendmakende Kruis. Laten we derhalve deze 
toespraak afsluiten, maar eerst nog richten we ons in het kort 
met begroetingen tot het Kruis. Gegroet, eerbiedwaardig Kruis. 
Gegroet, omdat in U de Heer Jezus Christus werd verheven en in 
U alle schatten van vreugde en genade zich bevinden. 
Eerbiedwaardig Kruis, want door U wordt de eeuwige vreugde 
in de hemel en op aarde mogelijk gemaakt. Gegroet, 
eerbiedwaardig Kruis, omdat vanaf het allereerste begin de 
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Maker in de hele schepping uw beeltenis heeft nagebootst. 
Gegroet, roemvol Kruis, omdat voor uw verheffing alle hemelse 
machten wondermooie lofzangen richten tot God. Gegroet, o 
Kruis, want door U zijn in de steden en op de eilanden en bij alle 
volkeren de Kerken van de rechtgelovige mensen stevig 
gegrondvest. Gegroet, o Kruis, want door U openen alle 
gelovigen hun mond om God te loven en te prijzen. Gegroet, 
gelukzalig Kruis, want door U voeren op aarde de engelen 
samen met de mensen reidansen uit en verheerlijken zo Christus. 
Gegroet, o Kruis, want door U gaan in de hemel de mensen 
samen met de engelen vóór God postvatten en roemen de 
Schepper in een onbeschrijfelijke blijdschap. Gegroet, o Kruis, 
want door U werd Adam uit de vervloeking vrijgekocht, en hij 
danste en juichte toen hij terugkeerde naar het paradijs met zijn 
herwonnen waardigheid. Gegroet, o Kruis, want door U zijn alle 
duivelse machten neergeworpen en is alle invloed van de duivel 
vertrapt. Gegroet, heilig Kruis, want door U is er op alle plaatsen 
geloof in de heilige en wezensgelijke Drievuldigheid, die wordt 
bezongen en verheerlijkt, geroemd en erkend. Gegroet, o Kruis, 
want door U is er redding voor elke ziel die in Christus gelooft. 

64. Gegroet, o Kruis, want door U wordt aan de mensen alles wat 
goed is, geschonken en het kan hen niet worden afgenomen. Wat 
moeten we hier vermelden, wat moeten we achterwege laten? 
Hoe moeten we de macht van het Kruis van de Heer 
verheerlijken? 0 naam van het Kruis, waarin de grootsheid van 
de mysteries van Christus verborgen zijn, voor de engelen 
eerbiedwaardig en heilig voor de mensen! Wat is er immers 
begerenswaardiger dan de naam van het Kruis, wat is er zoeter 
voor de christenen? Is er iets wat krachtiger is om wonderen te 
verrichten? Het Kruis is het fundament van de Kerk Het Kruis is 
het teken van de goddelijke heerschappij. Het Kruis is de 
blijdschap van de engelen en de smart van de duivels. Het Kruis 
is de ondergang van die duivels. Het Kruis is de ster van het hele 
heelal, die altijd en overal schittert. Het Kruis is de muur die niet 
kan wankelen, die niet kan barsten, die niet kan ingenomen 
worden in de hele wereld. Het Kruis is de roem en de kracht van 
de priesters. Het Kruis is de bewapening van de legers. Het 
Kruis is het schild van de stad. Het Kruis is de ondergang van de 
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duivel. Het Kruis is de vreugde van de volkeren. Het Kruis is de 
hoop van de christenen. Het Kruis is de geneesheer van de 
zieken. Het Kruis is de onwankelbare gezondheid van allen die 
zich goed gevoelen. Het Kruis is de haven voor hen die in de 
stonn schipbreuk lijden. Het Kruis is de vrede voor wie oorlog 
voert. Het Kruis is de allergrootste trots van de rechtgelovige 
mensen. Het Kruis is de ontbinding van de afgoderij en de 
vestiging van de vroomheid. Het Kruis is de leermeester van de 
maagdelijkheid en de behoeder van de gematigdheid. Het Kruis 
is de verdediging van de rechtvaardigen en de inkeer van de 
zondaars. Het Kruis is de trots van de monniken en de roem van 
allen die een vroom leven lijden. 

65 . Het Kruis is de bewaker van de knaapjes, de wijze weg van de 
jongeren en de staf van de ouderen. Het Kruis is de 
onuitputtelijke rijkdom van de armen en de betrouwbare gids 
van allen die dwalen. Het Kruis is de rust in de dagelijkse 
beslommeringen. Het Kruis is de goede ordening van de 
volkeren en de blijdschap van de hele kosmos. Wat moet ik 
zeggen, wat moet ik weglaten? Hoe moeten we U verheerlijken, 
allerliefste Kruis? U alleen in de hele schepping heeft de Koning 
uitverkoren en heeft U verheven tot het onoverwinnelijke wapen 
tegen de duivel en de dood. Gelukzalig zijn daarom allen die 
waardig zijn geacht, uw verheffing te aanschouwen. U bent de 
boodschap van de profeten. Over U laten ze ononderbroken vol 
blijdschap hun gezangen tot God weerklinken: "U hebt een 
banier geschonken aan hen die U vrezen, om er te vluchten voor 
de boog."116 U bent de trots van de apostelen; want 
ononderbroken roepen ze met de heilige heraut met één stem: 
"Het zij verre van me dat ik zou roemen anders dan in het Kruis 
van de Heer. "117 U bent de kroon van de martelaren. U bent de 
trots van allen die in de bergen en de grotten en in de holen van 
de aarde het vlees met zijn driften en verlangens pijnigen. 0 
onuitsprekelijke vreugde van het Kruis! 0 zijn ongrijpbare 
mysteries, en laat ik met de Apostel zeggen: "O diepte van 
rijkdom en wijsheid en kennis van God, hoe ondoorgrondelijk 
zijn zijn oordelen!"118 Want door het hout gestorven werden we 
door het hout van veroordeling verlost en levend gemaakt. 0 die 
onmetelijke genade van Hem die ons die redding gaf. 
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66. We moeten derhalve dit feest onder de feesten vieren: "Te 
midden van de twijgen tot aan de hoornen van het altaar."119 Met 
die twijgen wordt bedoeld, zeggen zij die terzake bevoegd zijn, 
alles wat door verwaarlozing of ouderdom smerig en vuil is 

120 k b . t geworden, en vervolgens met zorg ost aar is opgepoetst to 
vreugde van allen die uitgelaten feestvieren. Laten we ons dus 
klaarmaken, zoals ons is opgedragen, en laten we die hatelijke 
inborst afleggen, die door gemakzucht in ons is ontstaan, en 
laten we deze schitterende en allerheiligste dag van de 
herdenking van het levendmakende Kruis vieren met werken van 
barmhartigheid en geloof en laten we ons aldus zuiveren van 
onze zonden, zoals de Schrift zegt, en met vrees en vreugde 
tegelijk uitroepen: "Heilige God, heilig sterk, heilig onsterfelijk, 
heb medelijden met ons; heilige Drievuldigheid, wezensgelijk en 
gelijk in majesteit, heb medelijden met ons", aan U behoort 
roem, macht en majesteit, en verheerlijking zonder einde, in alle 
eeuwen der eeuwen. Amen. 

1 De abt van het klooster van de apostel Bamabas in Salamis op Cyprus, waar 
Alexander monnik was. 
2 Diezelfde verklaring van onmacht, die bescheidenheid moet suggereren, treffen 
we aan in de aanhef van de Laudatio in apostolum Bamabam. 
3 Job, hoofdstuk 8,9: 'Want we zijn van gisteren, en weten ni~ts, dewijl onze 
dagen op aarde eene schaduw zijn.' 
De verwijzingen met vertaling refereren steeds naar de Statenbijbel, uitgave 
1637. 
4 Paulus, Ad Hebraeos, hoofdst. 1, 3: 'Dewelke alzoo hij is het afschijnsel zijner 
heerlijkheid, en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid ... ' 
5 Inderdaad, in het Griekse credo komt de Heilige Geest voort ' uit de vader', in 
het Latijnse credo ' uit de Vader en de Zoon ( het fameuze filioque )' . In 867 
beschuldigde de patriarch Photius van Constantinopolis de Latijnen van 
doctrinaire vergissing door de toevoeging van het filioque, en hij deed de paus in 
de ban. Die tegenstelling in de credo' s staat ook heden nog de toenadering 
tussen katholieken en orthodoxen in de weg. 
6 Een bevattelijke omschrijving is die van Le Petit Larousse 2000: bij Hypostase 
( gr. Hupostasis , ce qui est posé dessous ) en théol. chrét. 'Chacune des trois 
personnes divines considérées comme substantiellement distinctes.' 
1 Origenes, christelijk denker en schrijver, geboren in Alexandrië in 185/186 en 
gestorven in Caesarea in 254/255 . Zijn levensloop kennen we in hoofdzaak uit 
de geschriften van Eusebius van Caesarea. Zoals zijn leermeester Clemens 
leidde hij in Alexandrië een ' school ' zoals de heidense filosofen van zijn tijd. 
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Hij was vertrouwd met de Griekse filosofie ( neoplatonisme ) en de klassieke 
schrijvers. Die kennis en methode gebruikte hij om de christelijke leer uit te 
diepen. Zowel tijdens zijn leven als lang na zijn dood hebben velen hem 
aangevallen en hem ketterij verweten. Heel gedurfd was zijn standpunt van de 
preëxistentie van de zielen. Nog in 553, tijdens het bewind van keizer 
Justinianus, veroordeelde hem de derde synode van Constantinopolis. 
8 Genesis, hoofdst. 2, 7: 'En de Heere God had den mensch geformeerd uit het 
stof der aarde, en in zijne neusgaten geblazen den adem des levens: alzoo werd 
de mensch tot eene levende ziel.' 
9 Psalmen, 33, 6. 
10 Job, hoofdst. 33, 4. 
11 Psalmen, 115, 3 en 135, 6. 
12 Johannes, hoofdst. 6, 27 . 
13 Paulus, Ad Ephesios, hoofdst. 3, 14 en 18. 
14 Jesaja, hoofdst. 6, 1-2: ' ... zag ik den Heere, zittende op een hoogen en 
verheven troon ... de serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen: 
met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijne voeten, en 
met twee vloog hij. ' 
15 Sabec is een vervorming van de Hebreeuwse tekst in Genesis, hoofdst. 22, 13; 
ba s( e )vach, wat betekent 'in het struikgewas'. In de ram die met zijn hoornen 
vastzit in het struikgewas, ziet onze auteur Alex. Mon. de vorm van een kruis, en 
vermits het Kruis de kwijtschelding van de zonden, de verlossing, betekent, is de 
oorspronkelijke betekenis verloren gegaan en krijgt Sabec de naam van een 
struik met de achterliggende betekenis van kwijtschelding, verlossing. 
16 Het verhaal van Jacob lezen we in Genesis, hoofdst. 4 7, 31 en hoofdst. 48, 15-
16. Maar onze auteur verwijst ook naar Paulus, Ad Hebraeos, hoofdst. 11, 21: 
'Door het geloof heeft Jakob stervende een iegelijk der zonen Jozefs gezegend 
en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijnen staf' 
11 Jesaja, hoofdst.60, 13: 'De heerlijkheid Libanons zal tot U komen, de 
denneboom, de beuk en de buksboom te gelijk, om te versieren de plaats mijns 
heiligdoms ... ' 
18 Johannes, hoofdst. l, 14. 
19 De auteur verdedigt hier de tweenaturenleer: de goddelijke en de menselijke 
natuur zijn in Jezus ongedeeld, ongescheiden, onvermengd, onveranderd 
verenigd in één persoon; de zogeheten geloofsbelijdenis van Athanasius, die 
evenwel niet van Athanasius afkomstig is, maar dogmatisch vastgelegd werd op 
de synode van Chalcedon in 451. Een dergelijke eenheid in de christelijke 
theologie is een hypostatische eenheid, omdat de bestanddelen substantieel 
verschillend zijn in de eenheid. 
20 De genealogie van Jezus wordt bij Mattheus, hoofdst. 1, 1-17 en bij Lucas, 
hoofdst. 3, 23-38 opgebouwd vertrekkend van Jozef Maria moest evenwel tot 
dezelfde stam hebben behoord, omdat volgens de wet van Mozes het niet 
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toegelaten was te huwen in een andere stam dan de eigen ( Eusebius, Hist. Eccl. 
Boek 1, hoofdst. 7, 17 ). Met Eusebius wordt steeds Eusebius van Caesarea 
bedoeld, tenzij anders vermeld. 
21 Een verwijzing naar Eusebius, Hist. Eccl . Boek 1, hoofdst.6, 1: In die tijd 
ontving Herodes, de eerste vreemdeling door zijn afkomst, het koningschap over 
het Joodse volk, en de profetie van Mozes werd vervuld. Zij voorspelde dat 'een 
leider afstammend van Juda niet zou ontbreken noch een prins uit zijn geslacht 
totdat hij zou komen voor wie hij is weggelegd' .. Eusebius interpreteert dus 
Genesis, hoofdst. 49, 10 als volgt: het feit dat Jezus geboren werd ten tijde van 
Herodes is een bewijs dat hij de Christus is. 
22 Het geslacht van de Hasmoneeën ( Makkabeeën ) regeerde over de Joden 
vanaf 166 v.C.. Bij de dood van Salome Alexandra in 67 v.C. vechten haar twee 
zonen Hyrcanus II ( de oudste ) en Aristobulus II voor de opvolging. Aristobulus 
haalt het en wordt hogepriester en koning. Hier verschijnt Antipater ( de vader 
van de latere Herodes de Grote ) op het toneel; deze Antipater was afkomstig 
van Edom ( Idumea ) een streek ten zuiden van Judea; hij zet Hyrcanus op tegen 
zijn broer om de opvolging verder te betwisten. Ook de Romeinen doen hun 
intrede in het verhaal: Pompeius reorganiseert na zijn overwinning het Rijk van 
de Seleuciden en bemoeit zich bijgevolg ook met Palestina ( 63 v.C. ). 
Aristobulus wordt afgezet en Hyrcanus wordt aangesteld als hogepriester, 
zonder evenwel de titel van koning te krijgen. De invloed van Antipater en zijn 
familie neemt gestadig toe ( Hyrcanus is een zwakkeling ), en als beloning voor 
bewezen diensten ontvangt Antipater van Julius Caesar het Romeinse 
burgerrecht en de titel van procurator van Judea, terwijl zijn zoon Herodes 
strategos van Jeruzalem wordt. In 40 v.C. nemen de Parthen Hyrcanus II 
gevangen en stellen Antigonus, de zoon van Aristobulus II, aan als koning en 
hogepriester. In 37 v.C. laat Marcus Antonius deze Antigonus terechtstellen, wat 
het einde betekent van de dynastie van de Hasmoneeën. Onze auteur laat de 
regering van de Hasmoneeën eindigen met Aristobulus II, wellicht omdat deze 
de laatste bewindsman is die niet door een vreemde machthebber is aangesteld. 
Eusebius laat in het midden of Herodes via zijn vader een Idumeeër is en via 
zijn moeder een Arabier, dan wel een Arabier via zijn beide ouders; hij is wel 
een praktiserende jood. De Idumeeërs waren onder Hyrcanus I ( 135-104 v.C. ) 
onder dwang tot het Jodendom bekeerd. 
Wie hierover meer wil vernemen leze Flavius Josephus, Antiq. Iud., boek 14. 
23 C. Octavius werd geboren op 23 september 63 v.C. en in 43 v.C. erkende de 
Senaat hem ·als aangenomen zoon van Caesar onder de naam G. Julius Caesar 
Octavianus. De eretitel Augustus bekwam hij pas op 16 januari 27 v.C. 
Terwijl Antonius en Cleopatra in het Oosten vertoefden, zwoeren Italië en de 
provincies in het Westen trouw aan Octavianus in oktober 32 v.C. Daarop 
volgde de oorlogsverklaring aan Cleopatra. In september 31 v.C. overwon 
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Octavianus zijn rivalen bij Actium, en in augustus 30 v.C. was hij meester van 
Egypte. 
Wat betreft Herodes: bij de inval van de Parthen in 40 v.C. kon hij ontsnappen 
naar Rome en het was Antonius die hem daar tot koning benoemde van de 
ethnarchie ~an Hyrcanus II en van Idumaea. In 30 v.C. bevestigde Octavianus 
die regeling en breidde later die gebieden nog uit met onder meer delen van 
Ituraea ( Libanon ) met de hoofdstad Chalcis en het religieuze centrum 
Heliopolis ( Baalbek ). 
24 Esdras of Ezra, 5<le eeuw v.C., joods priester; hij hervormde de joodse 
godsdienst na de Babylonische gevangenschap. Naar hem is het boek Ezra 
genaamd. 
We lezen het volgende bij Eusebius, Hist. Eccl., boek 1, hoofdst. 7, 13 : 'Tot dan 
trof men in de archieven op schrift opgesteld de genealogieën van de Hebreeërs 
en van hen die aanvankelijk vreemdelingen waren, zoals Achior de Ammaniet, 
Ruth de Moabitische en de gemengde bevolking die mee wegtrok uit Egypte. 
Herodes had niet de minste interesse voor het Israëlitische volk en hij ergerde 
zich aan zijn foute afkomst, en daarom liet hij de registers met die genealogieën 
in brand steken om te beletten dat iemand nog op basis van officiële registers 
zijn afkomst kon terugvoeren tot aan de patriarchen of tot aan de vreemdelingen 
of de gemengde bevolking, de zogeheten georen.' 
25 Hier klopt natuurlijk helemaal niets. Trouwens, ook als we onze tekst een 
ogenblik terzijde schuiven, is het onmogelijk het geboortejaar van Jezus 
Christus nauwkeurig te bepalen. Er is een speling van 7/6 v.C. tot 617 n.C. 
Alleen bij Mattheus en Lucas vinden we een tijdsaanduiding omtrent de 
geboorte van Jezus Christus, namelijk Mattheus, hoofdst. 2, 1: 'Toen nu Jezus 
geboren was te Bethleem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning 
Herodes ... ' en Lucas, hoofdst. 1, 5: 'In de dagen van Herodes den koning van 
Judea ... ' Dus: Jezus werd geboren vóór 4 v.C., het jaar waarin Herodes stierf. 
Anderzijds zegt Lucas, hoofdst. 2, 1-2: 'En het geschiedde in diezelve dat er een 
gebod uitging van de keizer Augustus, dat de geheele wereld beschreven zoude 
worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder 
was ... ' Die Quirinius was weliswaar een groot gedeelte van zijn carrière actief 
in het Oosten, maar legaat van Syrië was hij met ingang van 6 n.C. Flavius 
Josephus, Antiq. Iud., boekl8, situeert de volkstelling in Judea in het 37ste jaar 
na de slag bij Actium, dus 6/7 n.C. Over het algemeen wordt aanvaard dat de 
waarschijnlijke datum van de geboorte van Jezus gesitueerd moet worden 
omstreeks 6/5 v.C. Dat is evenwel een hypothese. Jezus Christus zou dus 
geboren zijn vóór Christus, maar dat mag geen probleem zijn. De telling van de 
jaren vóór of na Christus zet zich eerder laat door in Europa en steunt op de 
berekeningen van een monnik uit de zesde eeuw, Dionysius Exiguus, en die man 
heeft zich vergist in zijn berekeningen. 
Wat lezen we nu bij onze auteur? De tegenstrijdigheden zijn de volgende: 
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- het tweeënveertigste jaar van de regering van Augustus: 2/1 v.C. 
- de volkstelling door Quirinius: 6/7 n.C. 
- het dertiende consulaat van Augustus met M. Plautius Silvanus: 2 v.C. 
- het drieëndertigste jaar van het koningschap van Herodes: 7 v.C. 
- het dertigste jaar van de onderwerping van Egypte (hoofdstuk 16 ): 1 v.C. 
We weten dat de evangelisten niet de bedoeling hadden een geschiedkundig 
werk te schrijven over het leven en de boodschap van Jezus, hun geschriften 
drukken veeleer een religieuze ervaring uit. Maar als onze auteur een 
'historikos logos ' wil schrijven en daarvoor als bron de evangelisten 
gebruikt, dan moet het wel verkeerd aflopen. 

Bethleem wordt door twee evangelisten, Mattheus, hoofdst. 2, 1 en Lucas, 
hoofdst. 2, 4 als geboorteplaats van Jezus aangewezen, terwijl Marcus en 
Johannes niets daarover zeggen. De geboorteplaats Bethleem heeft geen 
historische grondslag, alleen een religieuze betekenis: vermits Bethleem de 
geboortestad was van David en vermits de Messias, geloofde men, uit het 
geslacht van David zou afkomstig zijn en zoals David in Bethleem zou 
geboren worden, moest Jezus als zoon van David, als Messias, daar geboren 
worden. Maar historisch gezien is het waarschijnlijker dat Jezus in Nazareth 
het levenslicht zag. Interessant is hier een passus uit Johannes, hoofdst. 7, 41-
42: de mensen maken de bedenking 'hoe kan die Jezus nu toch de Messias 
zijn, want hij is afkomstig uit Galilea!' 

26 De achtste dag vóór de Kalenden van januari is 25 december. De achtste dag 
vóór de Iden van januari is zes januari. Zowel de dag die we Kerstmis noemen ( 
25 december) als de dag van Epifanie ( 6 januari ) (het Griekse epiphainomai 
betekent verschijnen ) zijn christelijke aanpassingen van heidense feesten rond 
de winterzonnestilstand. 
Keizer Aurelianus duidde in 274 vijfentwintig december aan als de dag waarop 
het feest van de onoverwinnelijke zon ( natalis solis invicti ) moest worden 
gevierd; op het winter solstitium neemt het licht opnieuw in kracht toe. 
Omstreeks het midden van de 4<le eeuw vierden de christenen in Rome op die 
dag voor het eerst de geboorte van Jezus Christus, het Licht van de wereld. Er 
was toen geen melding van een Epifanie. 
In het Oosten was Epifanie het feest van zowel de geboorte als het doopsel van 
Jezus Christus. Maar vanaf de tweede helft van de 4de eeuw worden onder de 
impuls van Gregorius van N azianzus en Johannes Chrysostomus geboorte en 
doopsel afzonderlijk gevierd, namelijk met Kerstmis ( 25 december ) en 
Epifanie ( 6 januari ). Dat gebeurde evenwel niet zonder oppositie. Zo wordt in 
de Armeense Kerk de geboorte ook nu nog gevierd op 6 januari. 
In de loop van de 5de eeuw werd in Rome het feest van de Epifanie ingevoerd, 
met de feestelijke herdenking van het bezoek van de Wijzen uit het Oosten aan 
de geboren Jezus Christus (het feest van Driekoningen). Het doopsel van Jezus 
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in de Jordaan wordt in de Westerse Kerk herdacht op octaafdag van het 
driekoningenfeest, namelijk op 13 januari. 
Epiphanius van Salamis ( gestorven in 403 ) is de recentste historische referentie 
die we bij onze auteur Alex. Mon. aantreffen. 
21 De Syriër Ephraem ( 306-373 ) is de beroemdste schrijver onder de Syrische 
vaders. Hij wordt als heilige vereerd in de Westerse en de Oosterse Kerk. Nog in 
1920 riep Paus Benedictus XV hem uit tot doctor ecclesiae. Van zijn geschriften 
is heel weinig bewaard gebleven. 
28 De lentemaand april. 
29 Phos kinetikon betekent het beweeglijke licht. Een andere lezing is phos 
niketikon, het overwinnende licht. Beide versies zijn te verdedigen. 
30 Het oudste Evangelie, dat van Marcus, zegt niets over de geboorte en de jeugd 
van Jezus Christus: geen geboorte in Bethleem, geen aanbidding door de 
Magiërs, geen kindermoord door Herodes, geen vlucht naar Egypte. Alleen 
Mattheüs, hoofdst. 2, kent die hele geschiedenis. De aanbidding van Jezus als 
Koning der Joden door de Magiërs moet het wantrouwen opwekken van 
Herodes; gevolg daarvan is de kindermoord door Herodes; en daarom vluchten 
Jozef en Maria met het kind naar Egypte. In feite is het Mattheüs te doen om de 
terugkeer uit Egypte; hij verwijst naar de profeet Hosea, hoofdst.11 , 1 en citeert 
de passus gedeeltelijk: 'Uit Egypte heb ik mijnen zoon geroepen.' Wie evenwel 
de zin bij Hosea volledig leest, weet dat die zoon niet een persoon is, maar het 
volk van Israël. 
In de voorstelling van de Evangelist is Jezus een tweede Mozes: zoals de 
geboorte van Mozes veroorzaakt ook die van Jezus onrust bij de machthebbers, 
in beide gevallen beraadslagen de wijzen, in beide gevallen is er kindermoord en 
is er de wonderbaarlijke redding. 
3 1 Mattheüs, hoofdst. 2, 16: 'heeft hij omgebracht alle de kinderen die binnen 
Bethleem en in alle deszelfs landpalen wonen, van twee jaren oud en daaronder, 
naar den tijd dien hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had.' 
32 Flavius Josephus, Antiq. Iud., boek 17 en Bellum Iud., boek 1. Hij beschrijft 
uitvoerig het gruwelijke levenseinde van Herodes. Er zijn er die denken dat de 
ziekte een crisis van diabetes was. Anderen denken aan arteriosclerosis. 
33 Niet correct. In zijn testament voorzag Herodes, mits de ultieme goedkeuring 
door Augustus, de koningstitel voor zijn zoon Herodes Archelaus met Judea en 
Samaria, terwijl hij de noordelijke gebieden van zijn koninkrijk verdeelde tussen 
Herodes Antipas ( broer van Archelaus ) en Philippus ( halfbroer van Arch. ), 
elk met de titel van tetrarch. Door zijn titel van koning zou Archelaus een zekere 
autoriteit hebben over zijn twee broers tetrarchen. Maar Augustus ratificeerde 
niet volledig het testament: Archelaus werd geen koning (Mattheüs, hoofdst. 2, 
22 heeft het dus verkeerd voor ) maar ethnarch van Judea, Samaria en Idumea; 
Herodes Antipas werd tetrarch van Galilea en Peraea, Philippus werd tetrarch 
van Trachonitis, Batanaea, Gaulanitis en Paneas ( Caesarea Philippi). 
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Philippus regeerde tot aan zijn dood in 34; Herodes Antipas werd in 39 door 
keizer Caligula afgezet en in ballingschap gestuurd. Archelaus was een wreed 
iemand, en toen zowel de inwoners van Judea als de Samaritanen hun beklag 
maakten bij Augustus, zette deze hem in het jaar 6 af en stuurde hem in 
ballingschap. 
De gebieden van Archelaus werden in 6 een Romeinse provincie, die van 
Philippus werden in 34 aangehecht bij de provincie Syrië en vervolgens in 37 
door Caligula geschonken aan Herodes Agrippa 1, die tevens de titel van koning 
ontving. Keizer Claudius schonk korte tijd na zijn troonsbestijging in 41 aan die 
Agrippa ook Judea en Samaria. 
We kennen Lysanias uit Lucas, hoofdst.3,1. In die passus wordt hij ten tijde van 
keizer Tiberius tetrarch genoemd van Abilene ( de streek rond de stad Abila ten 
westen van Damascus en ten noorden van de Herrnonberg ), op een ogenblik dat 
Pontius Pilatus gouverneur was van Judea ( 26-36 ) en Herodes Antipas en 
Philippus tetrarchen waren van de gebieden bovenvermeld. Ook Eusebius, Hist. 
Eccl., boek 1, hoofdst.9, 1 en hoofdst. 10, 1 vermeldt hem terloops, maar voor 
het overige is Lysanias een onbekende ( geen lid van de familie van Herodes ), 
en in 37 werd zijn gebied geschonken aan Herodes Agrippa I. 
Volgens Mattheüs, hoofdst. 2, 22 vestigt Jozef zich met zijn gezin in Galilea en 
niet in Judea uit angst voor Archelaus. 
34 Alleen Lucas, hoofdst. 2, 41-52 vertelt die gebeurtenis, en zegt dat Jezus toen 
twaalf jaar oud was. Onze auteur Alex. Mon. verbindt die twaalf jaar met het 
achtste jaar van de regering ( basileias zegt het Grieks ) van Archelaus, wat 
betekent dat de geboorte moet gesitueerd worden omstreeks 8/7 v.C. De 
geschiedenis van de twaalfjarige Jezus te midden van de geleerden kan waar 
zijn. In die tijd werd een twaalfjarige knaap als rijp beschouwd. Het doet denken 
aan een jonge talmudist te midden van de rabbijnen. 
35 Archelaus stierf niet in het jaar 6, maar werd toen afgezet. Hij stierf in 
ballingschap in 18. 
36 Als Jezus bij de dood van Augustus vijftien jaar oud was, werd hij geboren in 
hetjaar 1 v.C. 
Tiberius was de zoon van Livia en werd door Augustus als zoon aangenomen. 
37 Een inscriptie gevonden in 1961 in Caesarea maakt duidelijk dat Pontius 
Pilatus praefectus was van Judea en niet procurator. De bevoegdheid van een 
praefectus is uitgebreider dan die van een procurator. Zo bezit hij het imperium 
en kon hij bijgevolg de doodstraf laten uitvoeren. Pontius Pilatus was in Judea 
van 26 tot 36, een uitzonderlijk lange periode. 
38 De vier Evangelisten berichten over het optreden van Johannes ( de Doper, 
Baptista ). Alleen Lucas, hoofdst. 3, 1 geeft een tijdsaanduiding: 'En in het 
vijftiende jaar der regeering van de keizer Tiberius ... ' Augustus 27 is een 
aanvaardbare datum voor de prediking van Johannes Baptista, het doopsel en de 
aanvang van de zending van Jezus. 
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In Aux Origines du Christianisme, Textes présentés par Pierre Geoltrain, 
Gallimard, 2000, lezen we op pag. 202 het volgende: 'Les raisons pour 
Jesquelles il quitta Nazareth vers trente ans, l'äge d ' un homme en pleine 
maturité, relèvent du secret de sa personne. Le rayonnement de Jean-Baptiste, 
prédicateur populaire et contestataire du culte établi , <lont la réputation 
s'étendait à travers Ie pays, n ' y fut certainement pas pour rien . Jésus Ie rejoignit 
sur les bords du Jourdain et fit sans doute un temps partie de ses disciples, au 
point de recevoir de lui Ie baptême de repentir pour Ie pardon des péchés que 
Jean administrait à ceux qui recevaient favorablement son message. C' est sans 
doute dans les milieux baptistes que Jésus recruta ses premiers disciples ( Jn 1, 
35-51 ), avant de prendre lui-même la tête d ' un petit groupe au sein duquel se 
pratiquaient des baptêmes proches de celui de Jean ( Jn 3, 22-26; 4, 1-3 ). Cette 
période, considérée par les évangelistes comme celle des ' commencements' peut 
être située au tour de I' automne de I' année 2 7. 
39 Paulus, Ad Corinth. 2, hoofdst.11 , 32 . 
40 Deze Philippus is niet de tetrarch, maar een andere broer. In 27 verstootte 
Herodes Antipas zijn vrouw, de dochter van Aretas, koning van de Nabateeërs 
met hoofdstad Petra. Door te huwen met de vrouw van zijn nog levende broer 
handelde hij tegen de wet van Mozes. 
Flavius Josephus, Antiq. Iud., boek 18 spreekt uitvoerig met lovende 
bewoordingen over Johannes Baptista. Die passus wordt algemeen als 
authentiek beschouwd. Het optreden van Johannes was een belangrijk feit in het 
judaïsme van die tijd. De korte passus over Jezus wordt niet als echt aanzien. 
41 We mogen veronderstellen dat Herodes Antipas Johannes eerder liet 
terechtstellen omdat hij gevaarlijk populair was. 
42 Volgens de gegevens van de synoptische evangelies heeft het openbare leven 
van Jezus, tussen doop en kruisdood, nauwelijks één jaar geduurd, maar volgens 
Johannes was dat twee, misschien drie jaar. Hij is gestorven op 14 (Joh. ) of 15 
( synopt. ev. ) Nisan van het jaar 30 ( 31? ). Het joodse paasfeest ( Pesach ) 
begint op de avond van de 14de van de maand Nisan ( maart/april ). Het is 
evenwel ondenkbaar dat een doodsvonnis werd voltrokken tijdens het paasfeest. 
Johannes heeft het dus wellicht juist voor met 14 Nisan; de terechtstelling en de 
begrafenis hebben dan plaatsgehad vóór de aanvang van het feest. 
De datum die onze auteur Alex.Man. opgeeft, namelijk op de 13<le dag vóór de 
Kalenden van april, 20 maart, kan niet omdat de 14de van de maand Nisan begint 
op de dag van de volle maan die valt op of na de lenteequinox ( 21 maart ). De 
dag van de verrijzenis ( zie verder in dit hoofdstuk ) situeert onze auteur op de 
elfde dag vóór de Kalenden van april ( 22 maart ), op de equinox van de lente, 
wat evenmin mogelijk is. 
43 Het Grieks gebruikt hier het woord oikonomikoos. Het substantief oikonomia 
heeft in het taalgebruik van de christelijke auteurs de heel bijzondere betekenis 
van ' de zichtbare menselijke activiteit van het vleesgeworden Woord'. 
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44 Alleen Mattheüs, hoofdst. 27, 64 vertelt hoe de hogepriesters en de farizeeërs 
de dag na de kruisdood, dus vóór de verrijzenis ( wat logisch is ) beraadslagen 
en zich vervolgens tot Pilatus richten met het verzoek het graf te bewaken tot de 
derde dag om te voorkomen dat zijn leerlingen het lijk wegnemen. Pilatus gaat 
akkoord, maar de Joden moeten wel zelf voor de bewaking zorgen. 
Bij onze auteur is er eerst de opstanding! 
45 Eusebius, Vita Const. , boek 3, 26 verhaalt hoe goddeloze lieden dat 
' goddelijke monument van de onsterfelijkheid' onder hopen aarde bedolven en 
er boven op een tempel bouwden voor de ' duivelin ' Aphrodite . Geen Joden dus, 
en wellicht na de Joodse revolte van 132-135, toen Jeruzalem werd herdoopt in 
Aelia Capitolina en een Helleense stad werd. 
46 Eusebius, Rist. Eccl ., boek 2, hoofdst.2 doet hetzelfde verhaal en vermeldt zijn 
bron namelijk Tertullianus en diens Apologeticum geschreven in 197 . De passus 
die Eusebius aanhaalt, eindigt met: 'De Senaat. .. wees het voorstel af, maar 
Tiberius bleef bij zijn mening en bedreigde met de dood al wie de christenen 
beschuldigde'. Tertullianus zegt bovendien in hoofdstuk 21, 24 dat ook Pilatus 
in zijn diepste binnenste een christen was: ' et ipse iam pro sua conscientia 
christianus.' 
47 De onttroning van Herodes Antipas en zijn ballingschap is het werk geweest 
van Tiberius' opvolger Caligula. Volgens Eusebius, Rist. Eccl. , boek 1, hoofdst. 
11 , 3 is het verbanningsoord Vienna in Gallië; volgens Flavius Josephus, Antiq. 
Iud. , 2, 240-245 is het Lugdunum ( Lyon ) en volgens diezelfde auteur in zijn 
Bell . Iud., 2, 183 is het Spanje. 
Herodes Antipas stierf in 39, het jaar van zijn afzetting en verbanning. 
48 Tiberius stierf in 37. Caligula regeerde van 37 tot 41. Pontius Pilatus werd in 
36 naar Rome teruggeroepen. In werkelijkheid was hij een vertrouwensman van 
Sejanus, en na diens val had hij het moeilijk om stand te houden. Volgens 
Eusebius, Rist Eccl ., boek 2, hoofdst. 7 heeft Pontius Pilatus zelfinoord 
gepleegd, een straf van God. 
49 Zie eindnoot 33 . 
50 In het boek Aux Origines du Christianisme ( zie eindnoot 38 ) is het hele 
hoofdst. 37 gewijd aan Les personnages de l'Evangile nommés Jacques. Het is 
duidelijk dat onze auteur Alex. Mon. zich vergist: de Jacobus die door Herodes 
Agrippa met het zwaard werd omgebracht is Jacobus de broer van de apostel 
Johannes en die Jacobus de Meerdere wordt genoemd. Beiden zijn de zonen van 
Zebedaeus. Zie ook Lucas, Acta Apost. , hoofdst. 12, 2-3: 'En hij doodde 
Jacobus den broeder van Johannes met het zwaard; en toen hij zag dat het den 
Joden behaaglijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen . . . '. Dat was in het 
jaar 43 of 44 vlak vóór het paasfeest. 
51 Agrippa stierf in 44 en keizer Claudius bracht zijn gebieden onder Romeins 
bestuur. 
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52 De vier evangelisten vermelden alle dat Jezus broers had: Mattheüs, hoofdst. 
12, 46; Marcus, hoofdst. 3, 34; Lucas, hoofdst.8, 19; Johannes, hoofdst. 7, 5. 
Maria en de broers van Jezus waren na de kruisdood bij de apostelen in de 
bovenzaal wachtend op de uitstorting van de Heilige Geest, Acta Apost., 
hoofdst.l, 14. We stellen vast dat vanaf dan één van die broers, Jacobus ( de 
Rechtvaardige, lustus ) meer en meer op de voorgrond treedt. Eusebius, Hist. 
Eccl., boek 2, hoofdst. 1, 2-3 verhaalt hoe Jacobus, die men de broeder van de 
Heer noemt en die de bijnaam de rechtvaardige verwierf door zijn buitengewone 
deugd, verkozen werd tot eerste bisschop van de Kerk van Jeruzalem. Die 
Jacobus hield de gemeenschap strikt binnen het jodendom, en hij lag permanent 
in conflict met de visie van Paulus. Joden die tegenstanders waren van die 
christelijke tak binnen het jodendom, stenigden hem in de jaren 62-64. 
53 Acta Apost., hoofdst. 25 en 26. Agrippa II was de zoon van Agrippa 1 en werd 
in 50 koning van het gebied Chalcis, gelegen in het binnenland van Libanon. In 
de jaren die volgden, ruilde hij Chalcis voor gebieden van de tetrarch Philippus, 
zie eindnoot 33, en Nero gaf hem uitbreiding in delen van Galilea en Peraea. 
Over Judea heeft hij nooit geregeerd, maar hij was wel bevoegd voor de 
aanstelling van de hogepriesters en voor het beheer van de tempelfondsen. Hij 
steunde de Romeinse bevelhebbers Vespasianus en Titus in de eerste Joodse 
oorlog. Hij stierf in het jaar 100, maar was geen koning meer in 93. Hij leefde 
vijfentwintig jaar in incest met zijn zuster Berenice. . 
54 Claudius was keizer van 41 tot 54. In Acta Apost., hoofdst. 11, 27-29 is er 
sprake van een hongersnood over de hele wereld: 'En in dezelfde dagen kwamen 
eenige Profeten af van Jeruzalem te Antiochië, en één van hen met name Agabus 
stond op,en gaf te kennen door den Geest, dat er een groote hongersnood zoude 
wegen over de gehele wereld; welke ook gekomen is onder den keizer Claudius. 
En naardat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te 
zenden ten dienste van de broederen die in Jeruzalem woonden.' 
Ook Eusebius, Hist Eccl ., boek 2, hoofdst. 8 vermeldt die hongersnood. Die 
bleef evenwel beperkt tot Palestina en deed zich voor in het jaar 44 ( 48? ). Maar 
tijdens de regering van Claudius waren er op meerdere tijdstippen hier en daar 
hongersnoden, o.m. in Rome. 
Over het algemeen voerde de keizer, in tegenstelling met zijn voorganger 
Caligula, een gematigde politiek ten overstaan van de Joden. Tijdens zijn 
regering wordt voor het eerst de aanwezigheid van christenen in Rome 
gesignaleerd. Waarschijnlijk zijn spanningen binnen de Joodse gemeensc~ap, 
door de aanwezigheid van Joden die door de prediking volgelingen van Christus 
waren geworden, er de oorzaak van dat Claudius in 41 of 49 (de discussie gaat 
verder ) na troebelen de Joden uit Rome verdreef. Zo kwam het dat man en 
vrouw Aquila en Priscilla zich in Corinthe vestigden ( Acta Apost., hoofdst. 18, 
2 ) en er in contact kwamen met Paulus. 
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55 Nero was keizer van 54 tot 68. Hij was de zoon van Agrippina Minor, de 
vierde vrouw van Claudius, en werd door de keizer geadopteerd. Hij, en niet 
Britannicus ( de zoon van Claudius en zijn derde vrouw Messalina ) volgde 
Claudius op. 
In 64 brak in Rome de eerste vervolging van de christenen los, op aanstoken van 
Nero: hij beschuldigde de christenen van brandstichting, waarschijnlijk om de 
geruchten te doen ophouden dat hijzelf brandstichters had betaald om ruimte te 
maken in de stad voor zijn bouwplannen. Het werd een gruwelijk geraffineerd 
spektakel . 
Hij vermoordde verschillende familieleden, onder wie Britannicus ( in 55 ), zijn 
moeder Agrippina ( in 59 ) en andere. Na de ontdekking van de samenzwering 
van Piso in 65, volgde de terechtstelling van senatoren, ridders en militairen, 
o.m. van de filosoof Seneca. 
56 Porcius Festus was gouverneur van Judea van 59/60 tot 62 . De apostel Paulus, 
die in 58 in Jeruzalem was gearresteerd en gedurende twee jaar in Caesarea 
gevangen werd gehouden, verscheen in 60 voor de rechterstoel van Festus, maar 
hij deed als Romeins burger een beroep op Caesar. Agrippa II en Berenice 
waren op de zitting bij Festus als eregasten aanwezig. In 60 reisde Paulus onder 
bewaking naar Rome. 
57 Jacobus de Rechtvaardige, de broeder van Jezus, werd in 62-64 door de Joden 
gestenigd op beschuldiging van heiligschennis, conform de joodse wet. Op dat 
ogenblik was F estus gestorven en zijn opvolger was nog niet ter plaatse. 
Volgens Eusebius, Hist. Eccl., boek 3, hoofdstuk 5 verlieten de gelovigen de 
stad vóór de oorlog uitbrak en vestigden ze zich in een stad van de Peraea, Pella, 
op aanwijzing van God. 
Al vele jaren was het bijzonder onrustig in Judea. Gewelddaden en moorden 
door zeloten namen onrustwekkend toe, en de represailles door de Romeinen 
waren hard. In 66 brak de grote oorlog los. 
58 Vespasianus was keizer van 69 tot 79. Op 1 juli 69 riepen de legioenen in 
Alexandrië hem uit tot imperator, de legioenen in Judea volgden. Op 22 
december 69, na de dood van Vitellius op 20 december van hetzelfde jaar, stelde 
de Senaat hem officieel tot keizer aan. Vespasianus zelf bereikte Rome pas in de 
herfst van het jaar 70. Zijn voornaamste verdiensten waren de gezondmaking 
van de financiën, grote bouwwerken in Rome en de consolidatie van de 
rijksgrenzen. 
Hij had twee zonen. De oudste, Titus, had zijn vader vergezeld naar Palestina als 
legatus legionis, en bij het vertrek van zijn vader kreeg hij de opdracht de oorlog 
tegen de Joden verder te zetten. In 70 veroverde hij Jeruzalem. De jongste zoon, 
Domitianus, kon ternauwernood aan Vitellius ontsnappen en na de moord op die 
laatste stond hij tot op het ogenblik van de aankomst van Vespasianus in Rome, 
aan het hoofd van het bestuur in de stad. Van een veldtocht tegen de barbaren 
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weten we niets. Noch onder Vespasianus noch onder Titus had Domitianus 
enige werkelijke macht. 
59 Marcus, hoofdst. 13, 2; Mattheüs, hoofdst. 24, 2; Lucas, hoofdst. 19, 44 en 
hoofdst. 21, 6. 
Het Evangelie van Marcus is geschreven omstreeks 70; Mattheüs en Lucas 
schreven omstreeks 80 ( 90? ), Johannes schreef tussen 80 en 90 ( tussen 100 en 
Il O? ). Zij wisten dus van de oorlog, het beleg en de verwoesting. Heeft Jezus 
die woorden werkelijk uitgesproken of zijn Hem die woorden in de mond gelegd 
en hebben we te doen met joodse apocalyptische uitspraken die een christelijke 
bewerking hebben ondergaan? 
60 De Griekse tekst is duidelijk 'eis triakosias muriadas', dus drie miljoen. Zowel 
Gretser als Pennacchini maken er driehonderdduizend van. Onze auteur Alex. 
Mon. haalt die drie miljoen bij Eusebius, Rist. Eccl ., boek 3, hoofdst. 5, 5-6, die 
het op zijn beurt gelezen heeft bij Flavius Josephus, Bell. Iud., boek 6, 425_-428. 
6 1 Eusebius, Hist. Eccl ., boek 3, hoofdst. 11 vertelt dat na de verwoestmg van 
Jeruzalem de apostelen en de leerlingen van de Heer die nog in leven waren, 
vergaderden samen met de verwanten van de Heer en dat ze allen eensgezind 
beslisten dat Simeon, de zoon van Clopas, waardig was Jacobus als bisschop van 
Jeruzalem op te volgen. Eusebius noemt Clopas de broer van Jozef, zich 
beroepend op de Hypomnemata ( Herinneringen ) van Hegesippus ( werkte c. 
150-180 ). Bij Johannes evenwel, hoofdst. 19, 25 lezen we 'En bij het kruis van 
Jezus stonden zijne moeder, en zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van 
Klopas, en Maria Magdalena' . 
62 Vespasianus regeerde van 69 tot 79; zijn zoon Titus, die kinderloos stierf, was 
keizer van 79 tot 81, en diens broer Domitianus van 81 tot 96. 
63 Domitianus was de tweede keizer die christenen vervolgde: leden van de 
keizerlijke familie en belangrijke personages aan het hof werden officieel 
beschuldigd van atheïsme ( door hun bekering hadden ze de voorvaderlijke 
goden verloochend ) en terechtgesteld. 
Eusebius, Hist Eccl., boek 3, boofdst. 20 geeft ons een levendige beschrijving 
van de ontmoeting tussen Domitianus en de twee kleinzonen van Judas, de 
broeder van de Heer. Zijn bron is Hegesippus. 
64 Nerva was keizer na de moord op Domitianus op 16 september 96. Door 
mistevredenheid bij de legers en vooral bij de pretorianen was hij verplicht in 
augustus 97 Trajanus te adopteren en hem alle macht toe te kennen. Hij stierf in 
januari 98. Trajanus was keizer van 98 tot 117. 
Tijdens de regering van Trajanus en zijn opvolgers ( de periode dus van de 
Antonijnen ) was er geen van overheidswege geïnspireerde vervolging van de 
christenen maar er waren her en der aanklachten door privé-personen en ook 
braken af' en toe rellen uit in de steden tegen de christenen. Zo ziet bet ook 
Eusebius, Rist. Eccl ., boek 3, hoofdst. 32-33. Hij vermeldt ook de merkwaardige 
tussenkomst van Plinius de Jongere, gouverneur van Bithynië in 111-113, en het 
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antwoord van de keizer: niet opsporen, maar straffend optreden als ze schuldig 
zijn aan misdrijven. In hoofdst. 32 beschrijft Eusebius, met Hegesippus als bron, 
de marteldood van Simeon, zoon van Clopas. De Atticus hier vermeld is 
waarschijnlijk de vader van de beroemde sofist, redenaar en mecenas Herodes 
Atticus. Hij was met zending in Judea omstreeks 107. 
65 In 115 kwamen de Joden in opstand in Alexandrië en de onrust verspreidde 
zich in heel Egypte en Cyrenaïca ( ongeveer bet huidige Libië ). Eusebius, Rist 
Eccl ., boek 4, hoofdst. 2 noemt hun aanvoerder en koning Louloua. Volgens de 
Griekse geschiedschrijver Dio Cassius, Rist;, boek 68, hoofdst. 32, heette hun 
leider Andreas. In 117 slaagde Marcius Turbo erin namens de keizer de rebellie 
neer te slaan. In Alexandrië woonden in de 1 ste eeuw ongeveer honderd tachtig 
duizend Joden, wellicht eenderde van de totale bevolking. De oorlog eindigde 
met de totale uitroeiing van het Joodse bevolkingsdeel in Alexandrië, Egypte en 
Cyrenaïca. 
66 Hadrianus regeerde van 117 tot 138. Er waren verscheidene redenen voor de 
vele reizen in de provincies: militaire organisatie en verdediging van de grenzen, 
administratieve reorganisatie, kennismaking met de specifieke noden van de 
onderscheiden volkeren en maatregelen dienaangaande, alsook persoonlijke 
belangstelling vooral dan voor de hellenistische wereld. Grote sympathie had de 
keizer voor de stad At~ene, die hij aanzienlijk uitbreidde en waar hij de 
reusachtige tempel voor de Olympische Zeus liet bouwen. 
Onze auteur Alex. Mon. maakt van de vele reizen van de keizer een zoektocht 
naar genezing voor zijn vele kwalen, gevolg van een zwakke gezondheid! Dat 
lijkt me onwaarschijnlijk. 
67 De opstand brak los in 132 onder de leiding van Barchochebas, wat betekent 
Zoon van de Ster. In Numeri, hoofdst. 24, 17 lezen we: 'Daar zal een sterre 
voortgaan uit Jakob, en daar zal een scepter uit Israël opkomen ... '. 
Barchochebas beweerde dat de profetie in zijn persoon in vervulling ging. Het 
moet al een hele tijd onrustig zijn geweest in Palestina, troebelen die 
waarschijnlijk verband hielden met de gebeurtenissen in Alexandrië en 
Cyrenaïca ( 115-117 ). In elk geval hadden de Romeinen rond die tijd een 
tweede legioen overgebracht naar Zuid-Galilea. De opstand werd hardhandig 
onderdrukt ( 132-135 ). Eusebius, Rist. Eccl., boek 4, hoofdstuk 6 vermeldt de 
opstand en het neerslaan ervan, maar niet dat Jeruzalem een tweede keer zou 
zijn verwoest. 
68 Voor de Joden kwam het verbod om zelfs maar in de omgeving van de stad te 
komen. De stad, verlaten door de Joden, werd een heidense stad, bewoond door 
een Griekstalige bevolking. Zelfs de naam veranderde in Colonia Aelia 
Capitolina. 
Ten overstaan van de christenen zette Hadrianus de politiek van zijn voorganger 
verder. 
69 De lijst is identiek aan die van Eusebius, Rist. Eccl. , boek 4, hoofdst.5, 3. 
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10 Antoninus Pius was keizer van 13 8 tot 161. 
11 Onze auteur Alex. Mon. vergist zich hier. Met Marcus Aurelius Verus is 
ontegensprekebjk keizer Marcus Aurelius bedoeld ( 161-180 ). Maar de fout zit 
in het vervolg van de zin: 'Deze werd opgevolgd ... .'. Die Lucius is Lucius 
Verus, die in 138 samen met Marcus Aurelius werd geadopteerd door Antoninus 
Pius. Lucius Verus en Marcus Aurelius zijn als aangenomen zonen van 
Antoninus Pius broers van mekaar. Toen Marcus Aurelius in 161 keizer werd, 
wijzigde ruj zijn naam in Marcus Aurelius Antoninus. In onze tekst zijn Marcus 
Aurelius Verus en Antoninus één en dezelfde persoon, en met 'zijn' zoon is 
bedoeld de zoon van Antoninus Pius. Toen Marcus Aurelius in 161 keizer werd, 
vroeg ruj aan de Senaat om aan Lucius Verus de titel van Augustus te verlenen 
en hem als co-keizer te beschouwen. Die Lucius Verus stierf in 168. De 
regeringsduur van veertien jaar berust op een verkeerde lezing van t8' ( 14 ) en 
t8' ( 19 ). 
72 Ook onder de filosofenkeizer Marcus Aurelius waren er terechtstellingen van 
christenen. Die gebeurden na een individuele eerder toevallige aanklacht of na 
rellen georganiseerd door het gepeupel. Zo stierven Polycarpus in Smyrna in het 
jaar 167 en.Justinus in Rome in het jaar 165/167, en daar waren ook de 
martelaren van Lyon in het jaar 177. 
73 Over die 'miraculeuze' regenbui bestaat een hele literatuur. Eusebius, Bist. 
Eccl ., boek 5, hoofdst. 5 vermeldt dat zowel heidense als christelijke schrijvers 
dat verhaal hebben gebracht. Zo Dio Cassius, Bist., 71, 8; hij schrijft het mirakel 
toe aan een Egyptische magiër; maar Tertullianus, Apolog., 5, 6 denkt aan de 
god van de christenen. Het wonder is ook afgebeeld op de zuil van Marcus 
Aurelius in Rome en de redder is hier de god van de regen. Volgens Eusebius 
deed de gebeurtenis zich voor tijdens de veldtocht tegen de Germanen en de 
Sarmaten, wellicht tijdens de campagne van het jaar 172. 
74 Hier is onze auteur Alex. Mon. correct: Marcus Aurelius werd na zijn dood in 
180 opgevolgd door zijn zoon Commodus, die twaalf jaar regeerde tot eind 
192/begin 193. Na de moord op Commodus was Pertinax, een legeraanvoerder 
onder Marcus Aurelius en Commodus, keizer gedurende enkele maanden, tot hij 
werd vermoord. Septimius Severus, afkomstig uit de provincie Africa, regeerde 
van 193 tot 211. Hij adopteerde zichzelf in de familie van de Antonijnen. In de 
eerste tien jaar van zijn bewind werden de christenen geduld, maar in 202 kwam 
er een keizerlijk bevelschrift dat uitdrukkelijk de overgang naar het christendom 
verbood ( ook het joodse proselitisme was geviseerd ). Hij had twee zonen, 
Caracalla (Augustus in 198) en Geta (Caesar in 198 ). 
75 Caracalla was keizer van 211 tot 217. In 212 liet hij zijn broer Geta 
vermoorden. De Constitutio Antoniniana van 212 verleende het Romeinse 
burgerrecht aan alle vrije burgers van het Rijk ( zo kon Rome zich de communis 
patria van de hele beschaafde wereld noemen ). Na de moord op Caracalla was 
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Macrinus keizer gedurende enkele maanden, tot hij in 218 verslagen werd, 
gevangengenomen en gedood. 
Elagabalus ( zijn echte naam was Bassianus ) was priester van de lokale 
zonnegod Elagabalus ·in Emesa ( Syrië ); zijn moeder beweerde dat hij een 
natuurlijke zoon was van Caracalla. Hij regeerde onder de naam Marcus 
Aurelius Antoninus van 218 tot 222: vier jaar en niet veertien zoals onze auteur 
verkeerdelijk vermeldt. In 221 adopteerde hij zijn kozijn (de zoon van de zuster 
van zijn moeder ), die hem in 222 opvolgde onder de naam Marcus Aurelius 
Severus Alexander, en die regeerde tot 235 . De regering was in handen eerst van 
zijn grootmoeder Julia Maesa en daarna van zijn moeder Julia Mamaea. De 
regering betekende een periode van rust en herstel na het dieptepunt van zedelijk 
verval onder Elagabalus. Alexander en zijn moeder werden in 335 vermoord in 
de buurt van Mainz; de soldaten verlangden een krachtdadiger optreden tegen de 
Germanen. 
16 In feite weten we niets met zekerheid over de lijst van de bisschoppen van 
Jeruzalem. Eusebius, Hist. Eccl., boek 5, hoofdst. 12 zegt dat er vijftien waren 
tot aan Hadrianus ( episcopi ex circumcisione) (idem onze auteur Alex Mon. ), 
en vijftien vanaf Hadrianus t.e .m. bisschop Narcissus ( episcopi ex gentibus ), 
maar hij geeft slechts dertien namen; door een fout hetzij van Eusebius hetzij 
van een kopiist zijn de namen van Maximus en Aiitoninus weggevallen. Die 
twee namen komen wel voor in de Chronica, de Latijnse vertaling van een 
gelijknamig werk van Eusebius. In Bist. Eccl., boek 6, hoofdst.9 verhaalt 
Eusebius de mirakels verricht door Narcissus en hoe deze ten gevolge van valse 
beschuldigingen en omdat hij een filosofisch (!) leven wilde leiden, zijn 
toevlucht zocht in de woestijn. In het hoofdst. 10 vertelt Eusebius dat na de 
vlucht van Narcissus, resp. Dios, Germanion en Gordios bisschop van Jeruzalem 
waren, en dat onder Gordios Narcissus opnieuw opdaagde en door de broeders 
opnieuw de eerste plaats toegewezen kreeg. 
Onze auteur Alex. Mon. moet een kunstgreep gebruiken opdat Narcissus de 
dertigste bisschop van Jeruzalem zou zijn, namelijk. hem tweemaal tellen. 
Alexander zou bisschop van Caesarea in Cappadocië zijn geweest vóór hij in 
212 onder Caracalla bisschop werd van Jeruzalem samen met Narcissus. Ook 
Eusebius vermeldt de leeftijd van honderd en zestien jaar voor Narcissus. 
Alexander werd onder keizer Decius gevangengezet en stierf in gevangenschap. 
11 Van Julia Mamaea weten we dat ze sympathie gevoelde voor de christenen en 
dat ze zelfs een correspondentie voerde met Origenes en met Hippolytus, 
bisschop van Rome. 
78 Maximinus, een Thraciër, was keizer van 235 tot 238. Hij was de eerste 
Romeinse keizer die van gewoon soldaat geleidelijk de ruërarchische ladder was 
opgeklommen. Met zijn maatregelen tegen de christenen wilde hij in de eerste 
plaats het proselitisme tegengaan. 
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79 Balbinus en Pupienus waren gezamenlijk keizer gedurende drie maanden in 
238. Gordianus werd op dertienjarige leeftijd keizer in 238. Hij werd vermoord 
in 244 op aanstoken van de pretoriaanse prefect Philippus, een Arabier. Een 
latere traditie wil dat hij de eerste christen keizer zou zijn geweest. In elk geval 
stelde hij zich welwillend op ten overstaan van de christenen. 
80 Decius was keizer van 249 tot 251 . Hij streefde ernaar het Romeinse Rijk van 
binnenuit nieuw leven in te blazen en zag in het christendom een desintegrerend 
element dat de religieuze basis van het Rijk bedreigde. Hij was de eerste keizer 
die een edict uitvaardigde dat voor het hele Rijk van kracht was met de 
bedoeling het christendom te vernietigen. Alle inwoners van het Rijk moesten 
aan de goden offeren om een epidemie af te weren, en speciale commissies 
werden opgericht om de bereidheid om te offeren te controleren. Het aantal 
zwakke christenen ( lapsi ) was bijzonder groot. Dat was de eerste 
georganiseerde vervolging. 
81 Trebonianus Gallus was keizer van 251 tot 253 . Hij maakte zijn zoon 
Volusianus tot medekeizer. In 253 was nog een zekere Aemilianus keizer 
gedurende drie maanden ( onze auteur vermeldt hem niet ). In 253 werd 
Valerianus keizer en regeerde tot 260; hij maakte zijn zoon Gallienus tot 
medekeizer. Door een gemene list werd Valerianus bij onderhandelingen door 
de Perzische koning Sapor gevangengenomen in 258 (?) en stierf in 
gevangenschap in 260. In 268 werd Gallienus vermoord en opgevolgd door 
Claudius II Gothicus, 268-270. 
Na de dood van Decius in 251 viel de vervolging enigszins stil, tot Valerianus 
twee edicten uitvaardigde, in 257 en 258, die vooral de clerus troffen, maar ook 
de hogere klassen, de ambtenaren en de hofdignitarissen. Alle kerken werden 
gesloten en verwoest. Tijdens deze vervolging hield de Kerk beter stand dan 
onder Decius. Na de gevangenneming en de dood van Valerianus in 260 keerde 
de rust grotendeels terug, en dat voor een periode van veertig jaar. 
82 Voor Alexander, zie eindnoot 76. Marzabanes en Hymenaeus worden ook 
genoemd door Eusebius, Hist. Eccl., boek 7, hoofdst.14 . 
83 Claudius II Gothicus was keizer van 268 tot 270. Na hem regeerde Aurelianus 
van 270 tot 275 . Tacitus en zijn opvolger, zijn halfbroer Florianus, regeerden elk 
enkele maanden. In 276 werd Probus keizer tot 282; toen werd Carus keizer tot 
283 en zijn zoon Numerianus werd in 284 in het Oosten opgevolgd door 
Diocletianus; deze volgde in 285 in het Westen de andere zoon, Carinus, op. 
Samen met een oud-strijdmakker, Maximianus, die hij tot zijn Caesar 
benoemde, herstelde hij de rust in het Rijk. Gedurende tientallen jaren was het 
Rijk dooreengeschud door binnenvallende Germaanse stammen, door problemen 
met de Perzen en door binnenlandse rivaliserende legeraanvoerders. Vele van 
die zogeheten soldaten.keizers waren heel bekwame en energieke lieden, die 
daadwerkelijk het Rijk hebben gered. Maar toen met Diocletianus de rust 
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weerkeerde, waren hele gebieden verwoest of op ZIJD minst economisch 
genüneerd. Het Rijk was uitgeput. 
Lange tijd was er onder Diocletianus rust voor de christenen, maar gedreven 
door zijn liefde voor de oud-romeinse discipline en tradities keerde hij zich, 
daartoe aangezet door Galerius, beetje bij beetje tegen de christenen. Eerst was 
er de zuivering van de administratie en het leger, dan volgden de edicten van 
303 en 304, die een directe vervolging van de christenen voor gevolg hadden, 
vooral in het Oosten van het Rijk. 
Diocletianus reorganiseerde het Rijk op alle gebied, zowel bestuurlijk als 
militair als economisch. Om de stabiliteit van zijn bestuur te versterken voerde 
hij in 293 het systeem van de tetrarchie in: 

- hijzelf Diocletianus lovius werd Senior Augustus van het Oosten, zijn 
naaste medewerker in het Oosten, met recht van opvolging, werd de 
Caesar Galerius ( volled. naam: Gaius Galerius Valerius Maximianus) 

- Maximianus Herculius werd Augustus van het Westen, zijn naaste 
medewerker in het Westen, met recht van opvolging, werd de Caesar 
Constantius CWorus ( de vader van de latere keizer Constantinus 
bijgenaamd Magnus ). 

Als Senior Augustus had Diocletianus het laatste woord. 
84 Eusebius, Rist. Eccl ., boek 7, hoofdst. 32 vermeldt Zabdas als opvolger van 
Hymenaeus en Hermon als opvolger van Zabdas. Cfr. Chronica voor het jaar 
300: Ecclesiae Hierosolymarum tricesimus septimus ordinatur episcopus 
Zabdas; en Chronica voor het jaar 303 : Ecclesiae Hierosolymarum praefuit 
Hermon. 
85 Het aftreden van Diocletianus en Maximianus op 1 mei 305 kwam geheel 
onverwacht. Eusebius, Rist. Eccl., boek 8, hoofdst. 13, 11 schrijft dat aftreden 
toe aan een achteruitgang van de verstandelijke vermogens bij Diocletianus. 
Over de werkelijke reden wordt ook heden nog gediscussieerd. De meest 
plausibele verklaring is wel dat Diocletianus de continuïteit van de 
machtsverdeling gebaseerd op het principe van de tetrarchie wilde verzekeren. 
Op 1 mei 305 trad dus de tweede tetrarchie aan: Constantius CWorus werd 
Senior Augustus van het Westen met Severus als Caesar van het Westen; 
Galerius werd Augustus van het Oosten met Maximinus Daia ( volledige naam 
Gaius Galerius V alerius Maximinus Daia ) als Caesar van het Oosten. 
Maar Constantius CWorus sterft en in 306 trad de derde tetrarchie aan: Galerius 
wordt Senior Augustus van het Oosten met Maximinus Daia als Caesar van het 
Oosten; Severus wordt Augustus van het Westen met Constantinus Magnus als 
Caesar van het Westen. 
Evenwel: in 306 grijpt Maxentius, de zoon van Maximianus Herculius, de macht 
in Rome en Italië; en in 306 wordt Severus omgebracht. 
In 308, na tussenkomst van Diocletianus, trad de vierde tetrarchie aan: Galerius 
blijft Senior Augustus van het Oosten met Maxirninus Daia als Caesar van het 
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Oosten; Licinius wordt Augustus van het Westen met Constantinus Magnus als 
Caesar van bet Westen. Noteer dat in het Westen de principes van de tetrarchie 
met de voeten worden getreden: Licinius, een strijdmakker van Galerius, wordt 
meteen Augustus! 
Evenwel: Maxentius heerst in Rome, Italië en Africa; en Maxentius, 
Constantinus Magnus en Maximinus Daia nemen de titel van Augustus aan. 
Verder: 311 : dood van Galerius na ziekte 

312: dood van Maxentius bij de Pons Milvius verslagen door 
Constantinus Magnus 

313: dood van Maximinus Daia verslagen door Licinius 
324: afzetting van Licinius verslagen door Constantinus Magnus 
3 3 7: dood van Constantinus Magnus 

Onze auteur Alex. Mon. gooit alles dooreen. Ik zal niet telkens op z1Jn 
vergissingen wijzen; de lezer raadplege het overzicht hierboven. 

86 In het Westen was na het aftreden van Diocletianus en Maximinianus in 305 de 
vervolging stilgevallen. Ook Maxentius was tolerant ten overstaan van de 
christenen. In bet Oosten daarentegen woedde de vervolging verder. Maar op 30 
april 311 stelde de Senior Augustus Galerius vanuit Serdica ( Sofia ) een einde 
aan de vervolging, en het tolerantieedict werd namens de tetrarchen afgekondigd 
in Nicomedia. Maximinus Daia evenwel negeerde de verordening. Na de dood 
van Maximinus Daia vaardigde Licinius op 13 juni 313 in Nicomedia namens 
hemzelf en Constantinus Magnus opnieuw een tolerantieedict uit op basis van 
afspraken gemaakt in Milaan ( vandaar dat bet edict ten onrechte gekend is 
onder de naam Edict van Milaan ). 
87 Diocletianus stierf waarschijnlijk in 313 in zijn paleis bij Spoleto aan de 
Dalmatische kust. Hij was een ontgoochelde man door de mislukking van het 
politieke systeem dat hij had uitgewerkt. De beschrijving van gruwelen rond de 
dood van de vervolgers was een geliefkoosde bezigheid van de christelijke 
auteurs. Denk aan Lactantius' De Mortibus Persecutorum. 
Maximianus stierf niet in Tarsus in Cilicië, maar hij pleegde zelfinoord in 
Massilia ( Marseille ) in 310. 

88 Zo ook Eusebius, Vita Const., boek 1, hoofdst. 20. 
89 Eusebius geeft in zijn Hist Eccl, boek 9, hoofdst. 8 een levendige beschrijving 
van de hongersnood, de pest en de oorlogen die het Rijk overvielen als antwoord 
van de Goddelijke Voorzienigheid op de wandaden van de vervolgers. 
90 Constantius Chlorus overleed in York op 25 juli 306, en de soldaten van de 
overleden keizer riepen meteen Constantinus uit tot Augustus. Dat was 
natuurlijk een regelrechte usurpatie. 
91 Het initiatief voor de oorlog ging uit van Constantinus. Het verhaal dat volgt, 
is een samenvatting van Eusebius, Vita Const., boek 1, hoofdst. 26-39. Waarmee 
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ik niet bedoel dat onze auteur Alex. Mon. Eusebius noodzakerlijkerwijs 
rechtstreeks heeft geraadpleegd. Veel waarschijnlijker is het dat zijn bronnen de 
schrijvers van kerkgeschiedenissen uit de 4<le;5de eeuw zijn, die wel uit Eusebius 
hebben geput. Zo Socrates van Constantinopolis, geboren omstreeks 380. 
92 Bedoeld is Galerius Maximinus Daia. De oorlog die hier beschreven wordt, is 
die tussen Maximinus Daia en Licinius, en die eindigde met de beslissende 
veldslag in de Balkan op 30 april 313, waarin Licinius de overwinning behaalde. 
Constantinus had met dat alles niets te maken. Maximinus Daia stierf kort 
daarop ( door vergif? ). Het gevolg van de uitschakeling van Maximinus Daia 
was dat er voortaan twee Augusti waren: Constantinus Magnus in het Westen, 
en Licinius in het Oosten. 
93 Onjuist, zie vorige eindnoot. Het huwelijk tussen Constantia, de halfzuster van 
Constantinus Magnus, en Licinius had plaatsgevonden in Milaan in 313, vóór de 
oorlog die Licinius voerde tegen Maximinus Daia. 
94 Onze auteur Alex. Mon. gaat heel vlug over de gebeurtenissen heen. In de 
oorlogen tussen Constantinus en Licinius ging het initiatief telkens uit van 
eerstgenoemde, die duidelijk naar de alleenheerschappij streefde. Om die 
oorlogen te rechtvaardigen zorgde de propaganda van Constantinus ervoor dat 
Licinius werd afgeschilderd als een brutale tiran, en de christelijke auteurs 
hebben niet nagelaten van hem een vervolger te maken, wat hij niet was. Er is 
een eerste oorlog geweest in 316, die in het voordeel van Constantinus eindigde 
en waarbij Licinius de Balkan, behalve Thracië, afstond aan zijn tegenstander 
Constantinus ( dus ook de 17 legioenen gelegerd langs de Donaugrens ). De 
definitieve politieke uitschakeling van Licinius greep plaats in 324, na een 
bloedige oorlog te land en ter zee. In 325 liet Constantinus hem ombrengen. 
95 Reeds in 312, onmiddellijk na zijn overwinning op Maxentius, nam 
Constantinus Magnus enkele beslissingen die we kunnen interpreteren als 
uitingen van sympathie voor de christenen. Maar Constantinus is uiteindelijk pas 
op zijn sterfbed christen geworden. We moeten er ons bijgevolg voor hoeden 
alle maatregelen die hij tijdens zijn bewind nam, te bekijken vanuit een louter 
christelijk standpunt. Politieke berekening heeft zeker een rol gespeeld. 
Bovendien moeten we er rekening mee houden dat in die tijd geloof in 
bovennatuurlijke krachten een dominante plaats innam in het leven van de 
mensen. Als Constantinus onder invloed van raadgevers 'in rebus religionis', 
onder andere bisschop Hosius van Cordoba, ervan overtuigd was dat de god van 
de christenen hem had geholpen om Maxentius te overwinnen, zal hij natuurlijk 
trachten die god ook voor de verdere toekomst gunstig te stemmen, naast andere 
goden, zoals de sol invictus. Bovendien: was er voor ontwikkelde lieden 
principieel wel een onderscheid tussen de Opperste Godheid die zich aan de 
mensen manifesteerde door de lichtgod Sol Invictus, de Onoverwinnelijke Zon, 
en God de Vader die zich aan de mensheid openbaarde in zijn zoon, Jezus 
Christus? Vergeten we ook niet dat Constantinus al in 310 een verschijning had 
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gehad van de zonnegod Apollo vóór hij in 312 een kruis aan de heldere hemel 
zag oprijzen! De verschijning van het Kruis is wellicht de christelijke versie van 
de verschijning van de zonnegod Apollo. 
Onze auteur Alex. Mon. brengt allerlei maatregelen van Constantinus, genomen 
tijdens zijn lange bewind, samen in een eerste, een tweede en een derde wet. 
Trouwens de christelijke auteurs hebben aan Constantinus heel wat maatregelen 
toegeschreven die hij nooit heeft genomen, of zeker niet in die radicale vorm. 
96 Bedoeld wordt het Arianisme, zo genoemd naar Arius, priester van de Kerk 
van Alexandrië. Volgende uitspraken over Jezus Christus werden aan het 
Arianisme toegeschreven en als dusdanig veroordeeld op de synode van Nicea 
in 325 : ' ooit was Hij niet; vóór zijn verwekking was Hij niet; Hij kwam voort uit 
het niets; Hij is van een andere substantie als de vader' . Dus zegt onze auteur 
Alex. Mon. dat de duivel trachtte de wankelmoedige gelovigen ervan te 
overtuigen dat ze Jezus Christus gelijk moesten stellen met al het geschapene. 
97 De controverse met Arius brak los in Alexandrië in 318, toen Licinius nog 
Augustus van het Oosten was. Het ideeëngoed van het Arianisme verspreidde 
zich razendsnel in het hele Nabije Oosten. Constantinus zal zich pas met de zaak 
bemoeien na zijn machtsovername in 324. Het was hem vooral te doen om de 
rust in het Rijk en daarvoor was eensgezindheid onder de christenen 
noodzakelijk. Inhoudelijk interesseerden de meningsverschillen hem niet 
bijzonder. Zo schreef hij in een brief die hij bisschop Hosius liet bezorgen aan 
bisschop Alexander van Alexandrië en aan Arius, onder meer het volgende: 
' terwijl ik dan nadacht over de oorsprong en de grond van jullie geschillen, leek 
de oorzaak me erg banaal en niet in verhouding met die zo grote ruzie'; en 
verder: 'vermits de oorzaak die de algemene eensgezindheid in de weg staat, zo 
weinig voorstelt en van zo weinig belang is ... ' ( Eusebius, Vita Const., boek 2, 
hoofdst. 58 ). 
Eusebius van Pamphilus is dezelfde persoon als Eusebius van Caesarea. 
Pamphilus was de leermeester van Eusebius en adopteerde hem als zijn zoon. 
98 Driehonderd achttien is het aantal knechten van Abraham ( Genes., hoofdst. 
14, 14 ). Volgens Eusebius waren er meer dan tweehonderd vijftig bisschoppen. 
Het getal 318 komt van Athanasius en heeft een symbolische waarde. 
99 Onmiddellijk na de synode van Nicea in 325, waarop de visie van de partij van 
bisschop Alexander zegevierde en het begrip homoousios werd opgenomen in 
het credo van Nicea, richtte Constantinus een schrijven aan bisschop Macarius 
van Jeruzalem met de opdracht dat boven het graf van de Verlosser en op 
Golgotha een prachtige basiliek met rotonda moest worden gebouwd: het 
Nieuwe Jeruzalem. Ook in Bethleem ( de geboortegrot van Jezus ) en op de 
Olijfberg ( de Hemelvaart van Jezus Christus) werden basilieken gebouwd. Dat 
alles op staatskosten. Zie Eusebius, Vita Constant., boek 3, hoofdst. 30 en 
volgende. Zie ook het moderne werk van R. Krautheimer, Early Christian and 
Byzantine Architecture, 4th ed. 1986, Yale University Press. 
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Van de vinding van het Kruis is bij Eusebius, gestorven omstreeks 340, geen 
sprake. Bisschop Cyrillus van Jeruzalem is de eerste die omstreeks 350 
suggereert dat ten tijde van Constantinus het ware Kruis werd gevonden; tegen 
het einde van de 4de eeuw was de legende ook in het Westen gekend. 
Op 25 juli 325, na de synode, vierde Constantinus in Nicomedia de vicennalia 
van zijn bewind. Vroeg in het voorjaar van 326 begaf de keizer zich met zijn 
gevolg naar Rome om er plechtig het jaar van de vicennalia af te sluiten.Hij was 
onder meer vergezeld van zijn moeder, de keizerin Helena, van zijn vrouw, de 
keizerin Fausta, van zijn halfzuster Constantia en van zijn eerstgeboren zoon 
Crispus ( uit een relatie met een zekere Minervina ). Tijdens die reis liet hij 
Crispus vermoorden, en enige tijd later ook zijn vrouw. Vermoedelijk heeft 
Helena een rol gespeeld in die tragedie, en haar pelgrimage naar Palestina in 
326/327 moet met die zaak in verband worden gebracht. 
100 Oorspronkelijk werd zowel in Rome als in het Oosten de gedachtenis van de 
vinding van het Heilig Kruis gevierd op 14 september met de benaming 
Exaltatio (Grieks: Hypsosis ; Nederlands: Verheffing) sanctae Crucis. Vanaf de 
zevende eeuw werd op diezelfde dag ook het feit herdacht dat keizer Heraclius 
in 628 het kruis terugkreeg van de Perzen, die het in Jeruzalem hadden geroofd. 
In Gallië evenwel werd op 3 mei het feest gevierd van de Jnventio sanctae 
Crucis en in de 9<le eeuw heeft Rome zich hierbij aangesloten. Zo komt het dat in 
de Latijnse Kerk op 3 mei het feest van de Jnventio sanctae Crucis ( de vinding ) 
wordt gevierd, en op 14 september het feest van de Exaltatio sanctae Crucis ( de 
terugvinding). Zie het Liturgisches Handlexicon, J. Braun s.j ., 1993, München, 
pag. 182. 
101 Naar Zacharias, hoofdst. 14, 20: ' ten dien dage zal op de bellen der paarden 
staan De heiligheid des Heeren '. 
102 De vicennalia, gevierd in 325 in Nicomedië en afgesloten met de viering in 
326 in Rome. 
103 Die cijfers zijn niet correct. 
104 De dood van Helena situeren we in het jaar 328. Ze werd in Rome begraven. 
Ze zou aan haar zoon vele onderrichtingen in het geloof in Christus hebben 
gegeven, maar dat strookt niet met de werkelijkheid. Het was omgekeerd 
Constantinus die zijn moeder naar het christendom bracht, zoals Eusebius, Vita 
Const. , boek 3, hoofdst. 47 bericht. Eusebius was persoonlijk bevriend met 
Constantinus, en hij was het die Helena had rondgeleid in Palestina. 
105 Eusebius van Nicomedia werd pas in 339, dus na de dood van Constantinus, 
bisschop van Constantinopolis. 
Tegen het einde van zijn leven neigde ook Constantinus naar het Arianisme, 
onder de invloed van zijn halfzuster Constantia en haar vertrouweling Eusebius 
van Nicomedia. 
106 Er waren aanklachten tegen bisschop Athanasius van Alexandrië: ontvoering, 
moord, verkrachting. De keizer greep in en beval Athanasius te verschijnen voor 
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de synode van Caesarea in 334, maar hij daagde niet op. Het jaar daarop ontving 
Athanasius van de keizer het uitdrukkelijke bevel om te verschijnen voor de 
synode van Tyrus. Eenmaal ter plaatse voelde hij goed aan dat hij verloren was 
en hij sloeg op de vlucht richting Constantinopolis om zijn zaak bij de keizer te 
bepleiten. In zijn afwezigheid veroordeelde hem de synode. Dat Athanasius een 
omweg zou hebben gemaakt via Jeruzalem om er als eerste de basiliek in te 
wijden, is een vrome legende. 
Athanasius zelf werd ten slotte in 335 in ballingschap gestuurd naar Trier. Hij 
was een omstreden man en een gevaar voor de rust in de Kerk wegens zijn 
extreme standpunten als leider van de zogeheten orthodoxe partij tegen de 
Arianen, en wegens zijn autoritaire optreden. 
101 De keizer vierde zijn tricennalia in Constantinopolis op 25 juli 335 . 
108 Hij werd gedoopt door bisschop Eusebius van Nicomedia. 
109 Tussen de dood van Constantinus Magnus en zijn begrafenis was er een 
interregnum van drie maanden, tijdens hetwelk het Rijk werd bestuurd precies 
alsof de keizer nog leefde. Ondertussen bracht het leger alles in gereedheid voor 
de verheffing van de drie zonen ( Constantinus II, Constantius II en Constans ) 
tot Augusti, en de hele zijlijn van de familie, behalve de ongevaarlijk geachte 
Julianus, de latere keizer, werd uitgemoord. 
110 Onjuist. Helena was in Rome begraven. 
111 Constantinus stierf op pinksterzondag 22 mei 337. Vanaf 335 had hij de kerk 
van de Heilige Apostelen laten bouwen om er begraven te worden, met rondom 
zijn sarcofaag, zes aan elke zijde, de cenotafen van de twaalf apostelen. Tijdens 
zijn leven beschouwde hij zich reeds als de isapostolos, de gelijke van de 
apostelen, de dertiende apostel. Hij leed immers aan religieuze hoogmoed. De 
opstelling in het midden met aan weerszijden zes apostelen doet vermoeden dat 
hij zich nog verhevener gevoelde. 
Het hele verhaal van de dood van Constantinus leunt sterk aan bij de 
beschrijving die we lezen bij Eusebius, Vita Const., boek 4, hoofdst. 55 en volg. 
11 2 Constantius II was de Ariaanse overtuiging genegen. 
113 De brief dateert van 351. 
114 Merkwaardig is het dat Cyrillus geen melding maakt van de verschijning van 
het Kruis aan Constantinus in 312. Cyrillus suggereert dat de verschijning in 
Jeruzalem Constantius verheft boven zijn vader, want die heeft alleen het aardse 
kruis gezien. Zoiets zou de bisschop nooit hebben geschreven, indien de 
verschijning van het Kruis aan Constantinus hem bekend was. 
115 Zie eindnoot 100. Hier wordt duidelijk niet gezinspeeld op de terugvinding 
van het Kruis door keizer Heraclius in 628. Dit gegeven is van belang voor de 
datering van onze auteur Alex. Mon. 
11 6 Een verwijzing naar Psalm 60, 6. De banier is hier het symbool voor de 
goddelijke hulp. 
11 1 Paulus, Ad Galatos, 6, 14. 
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11 8 Paulus, Ad Roman., 11 , 33 . 
11 9 Naar Psalm 118, 27, een feestlied. Onze auteur Alex. Mon. verwijst in deze 
passus naar het Israëlitische loofhuttenfeest: het zevendaagse feest gevierd in de 
herfst ter herinnering aan het verblijf in de woestijn na de uittocht uit Egypte. 
De hoornen van het altaar zijn de vier uitstekende hoeken. 
120 In de tekstuitgave van Gretser staat ~' 'tà, maar die lezing kan niet. In de 
Epitome ( wie die heeft gemaakt weten we niet ), een verkorte versie van onze 
tekst, lezen we EÎ'ta, wat we overnemen. 
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