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

2 4

Naam

Theorie en lastige woorden les 4 – blad 1
Doel: Om te lezen

De kerk van Rome

Priesters bij de Sint Pieterskerk te Rome.

De volgelingen van Jezus trokken
door het Romeinse rijk. Overal
vertelden ze wat Jezus hen had
geleerd. In het begin kwamen
christenen bij elkaar in de grote
Romeinse markthallen. Maar al
snel maakten ze daarvoor aparte
kerken. Ze versierden die
kerkgebouwen met mozaïeken en
schilderingen over het
christendom.
Was er in een stad of gebied een
grote groep christenen, dan werd

de volgeling
Iemand die de ideeën van een ander volgt.
de bisschop
Hoge priester.

er een leider aangewezen, een
bisschop. De belangrijkste
bisschop was die van Rome. Hij
werd paus genoemd. Het Latijn,
de taal van de Romeinen, werd de
taal van de kerk.
Bij de kerk hoorden ook priesters.
Zij leerden de mensen hoe een
christen moest leven. Op die
manier kreeg de kerk veel invloed
op hoe mensen leefden en
dachten.

de kerk
1. Gebouw waarin christenen samenkomen.
2. Organisatie van priesters.
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Romeinen in Nederland
De Romeinen bewaakten de grenzen van hun rijk
goed. De grens in het noorden was de rivier de Rijn,
midden in ons land. De Romeinen bouwden daar
grote forten voor duizenden soldaten. Aan de
Romeinse kant van de grens werden voor de leiders
luxe villa’s en badhuizen gebouwd. Romeinen
noemden alle mensen ten noorden van de grens
Germanen en de mensen ten zuiden van de grens
Galliërs. Veel Galliërs namen de manier van leven van
de Romeinen over. Tussen de Romeinen en de
Germaanse stammen werd vaak gevochten. Maar als
er vrede was, handelden Romeinen en Germanen
met elkaar.

De plaats Voorburg in de tijd van de Romeinen.
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Het graf in Maastricht

Archeologen vinden een Romeinse grafsteen.

Archeologen hebben in ons land veel sporen
gevonden van de Romeinen. Ze vonden bijvoorbeeld
resten van forten, tempels, villa’s en badhuizen. Door
die sporen weten we veel over die tijd. Ook de
graven van overleden mensen geven veel informatie.
De Romeinen gaven hun doden kleine geschenken
en geld mee in het graf. Op een Romeinse munt staat
altijd een portret van de keizer. Een archeoloog weet
daardoor uit welke tijd het graf is. In Maastricht
ontdekten archeologen een heel bijzonder graf uit de
vierde eeuw. Op de grafsteen staat een kruis.
Daardoor weten we dat toen het christendom in ons
land bekend was.

Legerleider Mauritius kan niet
slapen. Morgen vertrekt hij met
zijn troepen naar Gallië om daar
een opstand neer te slaan. Dat
vindt Mauritius een prima plan. Er
moet immers orde en rust zijn in
het rijk! Maar de keizer gaf nóg
een bevel: Mauritius moet alle
christenen in het gebied doden.
Mauritius is erg geschrokken: hij is
zelf christen, net als zijn soldaten.
Wat zal hij doen? De dagen erna
kan hij aan niets anders denken.

Maar als ze in Gallië aankomen,
heeft hij een besluit genomen:
Mauritius en zijn mannen
weigeren om de christenen te
doden. De keizer is woedend over
zijn ongehoorzaamheid, en als
straf laat de keizer Mauritius en
zijn soldaten vermoorden.
Later vond de kerk dat Mauritius
een heilige was. Mensen gingen
hem vereren en maakten
afbeeldingen van hem.

de heilige
Iemand die van de paus vereerd mag worden voor
zijn goede daden.

Mauritius en zijn leger worden gedood.

vereren
Aanbidden.

© Noordhoff Uitgevers bv

Mauritius

