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Wijzer! Geschiedenis groep 7 – H2 Tijd van Grieken en Romeinen Naam  

Theorie en lastige woorden les 3 – blad 1
Doel: Om te lezen

De joden

De Romeinen veroverden alle landen rondom de 

Middellandse Zee, ook Israël. Daar woonde een volk 

dat in maar één god geloofde: de joden. In die tijd 

was dat bijzonder. Alle andere geloven kenden heel 

veel goden. Dat gold ook voor de Romeinen. Zelfs 

hun keizer vonden ze een god.

We weten niet precies hoe deze godsdienst, het 

jodendom, is ontstaan. In Jeruzalem, de belangrijkste 

stad in Israël, hadden de joden een grote tempel 

gebouwd. Daar kwamen ze samen om te bidden en 

offers te brengen. De tempel in Jeruzalem was de 

enige tempel van de joden.

De tempel in Jeruzalem.

Israël 

Land in het Midden-Oosten.

de jood 

Iemand met het geloof uit het oude Israël.

het jodendom 

Godsdienst van joden.

Opstand en verspreiding

Als de Romeinen een land hadden 

veroverd, mochten de mensen hun 

eigen godsdienst houden, als ze ook 

de goden van de Romeinen eerden. 

Voor de joden was dit onmogelijk, 

want zij geloofden in één god. 

Hierdoor waren er veel spanningen 

tussen de joden en de Romeinen.

In het jaar 66 kwam een groep 

joden in Israël in opstand tegen de 

Romeinen. Maar het machtige 

Romeinse leger sloeg hard terug. 

De soldaten doodden alle 

opstandelingen en verwoestten de 

stad. Ze plunderden de tempel en 

staken die in brand. Joden die het 

hadden overleefd, werden 

weggejaagd.

Daarna woonden joden verspreid 

over heel veel landen. Veel joden 

leefden in groepen bij elkaar en 

bleven trouw aan de gewoontes 

van hun geloof. Om samen te 

bidden hadden ze een plek nodig: 

daarvoor bouwden ze synagoges.

Een synagoge in de Romeinse tijd.

de opstandeling 

Iemand die in verzet komt tegen iets.

plunderen 

Roven en vernielen.

verspreid 

(Hier): over grote afstand uiteengedreven.

de synagoge 

Gebouw waarin joden samenkomen.
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Wijzer! Geschiedenis groep 7 – H2 Tijd van Grieken en Romeinen Naam  

Theorie en lastige woorden les 3 – blad 2
Doel: Om te lezen

De eerste christenen

Toen de Romeinen in Israël waren, vertelden mensen 

daar verhalen over Jezus. Joden geloofden dat God 

iemand zou sturen om hun volk te redden. Sommige 

joden dachten dat Jezus die redder was. Ze noemden 

Jezus daarom ‘Christus’ (‘uitgekozen door god’) en 

zichzelf christenen. Zo ontstond een nieuwe godsdienst: 

het christendom. Sommigen hoopten dat Jezus hen ook 

zou redden van de Romeinen. De Romeinen vonden 

het nieuwe geloof daarom gevaarlijk en verboden het. 

Ze namen Jezus gevangen en doodden hem. Toch 

werden veel mensen christen. Later werd ook de 

Romeinse keizer christelijk. Het christendom werd toen 

de belangrijkste godsdienst in het rijk.
Op deze tekening zie je hoe Jezus mensen over God vertelt.

het christendom 

Godsdienst van christenen.

Het indelen van de tijd 

Hier zie je een tekening uit de Romeinse tijd van het 

kerstverhaal, het verhaal over de geboorte van Jezus. 

Maria zit met het kind Jezus Christus op schoot. 

In de Romeinse tijd begonnen christenen de jaren te 

nummeren. Het jaar waarin Jezus was geboren, kreeg 

nummer 1, het volgende jaar nummer 2. Dit wordt de 

christelijke jaartelling genoemd en die gebruiken we 

nog steeds.

Bij geschiedenis verdelen we alle jaren in tien 

tijdvakken. De tijd van Grieken en Romeinen duurde 

van 3000 voor Christus tot 500 na Christus. Dat is het 

tweede tijdvak dat ook oudheid heet. De tijd van 

jagers en boeren is het eerste tijdvak. Dat tijdvak wordt 

ook prehistorie genoemd.
Een oude Romeinse tekening over de geboorte van Jezus 

Christus.

de christelijke jaartelling 

Jaartelling na de geboorte van Jezus.

de oudheid 

Tijd van Grieken en Romeinen.

de prehistorie 

Tijd van jagers en boeren.
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