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De keizer

Het Nederlandse woord ‘keizer’ is een verbastering
van het Latijnse ‘Caesar’, in het Grieks – en dus ook
in het Griekse Nieuwe Testament – geschreven als
‘Kaisar’. Omdat de gebeurtenissen in het Nieuwe
Testament zich hebben afgespeeld in de concrete
historische werkelijkheid van het Romeinse rijk, is het
niet vreemd dat we in de evangeliën, in het boek
Handelingen en in een enkele brief van Paulus
verwijzingen vinden naar de destijds regerende keizers,
soms met hun naam erbij.

Zijne Majesteit de keizer
Vaak is er gewoon sprake van ‘de keizer’, zoals wij
spreken over ‘de koning’ of ‘de koningin’, en men
elders spreekt over ‘de president’, zonder dat de naam
erbij staat (zie Matt. 22:17, 21 en par.; Luc. 23:2; Joh.
19:12, 15; Hand. 17:7; 25:8,11,12,21; 26:32; 27:24;
28:19). Daarnaast vinden we de titel ‘Zijne Majesteit’.
In het Grieks is dit ho Sebastos, de vertaling van het
Latijnse Augustus, dat ‘de Verhevene’ betekent. Deze
eretitel van de eerste keizer is namelijk ook de titel
geworden van de meeste van zijn opvolgers (zie Hand.
25:21, 25). Ook keizer Nero (54 – 68) wordt niet met
name genoemd, maar is zeker bedoeld in Filippenzen
4:22. Zelfs onder degenen die (als slaven of
vrijgelatenen) tot het huis van deze wrede keizer
behoorden, bevonden zich christenen van wie Paulus
de groeten overbrengt!

schrijvers vonden het frappant dat precies tijdens de
regering van deze aardse vredevorst de geboorte van de
hemelse Vredevorst plaatsvond.

Tiberius (14 – 37)
Augustus is opgevolgd door
Tiberius. Zijn naam komen we
alleen tegen in Lucas 3:1,
samen met de naam Pontius
Pilatus. Onder de regering van
Tiberius
en
tijdens
het
stadhouderschap van Pilatus (26
tot 36) vond de kruisdood van
de Heer Jezus plaats. Als de
Romeinse
geschiedschrijver
Tacitus zijn lezers wil uitleggen
wat christenen zijn, noemt hij in Annalen XV 44
eveneens deze beide Romeinse bestuurders: ‘Degene
aan wie deze betiteling (nl. ‘christenen’) ontleend was,
Christus, was tijdens het keizerschap van Tiberius door
stadhouder Pontius Pilatus met de doodstraf bestraft’.
De opstanding van Christus was Tacitus niet bekend;
die gebeurtenis heeft uiteraard eveneens onder Tiberius
plaatsgevonden. Tiberius was op zichzelf geen slechte
keizer. Als hij al van de terechtstelling van de Heer
Jezus heeft vernomen, dan was dit in een ambtelijke
rapportage achteraf.

Claudius (41 – 54)
Augustus (27 v. Chr. – 14 na Chr.)

door

Augustus was de eerste keizer.
Hij wordt slechts eenmaal met
zijn naam genoemd, en wel in
Lucas 2:1. Augustus was de
man die door zijn strategisch
inzicht, zijn populariteit bij zijn
soldaten en bij de top van het
bestuurlijk apparaat een stabiele
regering had gevestigd, nadat
het Romeinse rijk een eeuw
lang geteisterd was geweest
burgeroorlogen. Sommige vroegchristelijke

De keizer

De volgende keizer wiens naam
we in het Nieuwe Testament
aantreffen, is Claudius. Tussen
de keizers Tiberius en Claudius
heeft Caligula geregeerd, maar
zijn naam treffen we in het
Nieuwe Testament niet aan.
Caligula’s opvolger Claudius
komen we echter tweemaal
tegen in het boek Handelingen.
De
eerste
keer
is
in
Handelingen 11:28. Daar is sprake van een door de
profeet Agabus voorzegde grote hongersnood. Lucas
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zegt daarover: ‘Die is ook gekomen onder Claudius’.
Uit de manier van schrijven blijkt dat deze voorzegging
voorafgaand aan Claudius’ regering is uitgesproken.
Enkele seculiere auteurs (Cassius Dio, Tacitus en
Suetonius) beschrijven enkele hongersnoden uit
Claudius’ tijd. Specifiek over hongersnood in Judea
bericht de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus.
De tweede verwijzing vinden we in Handelingen 18:2.
Daar schrijft Lucas dat de Jood Aquila en zijn vrouw

Priscilla onlangs uit Italië waren gekomen, ‘omdat
Claudius had bevolen dat alle Joden uit Rome moesten
vertrekken’. Deze maatregel van Claudius heeft
kennelijk niet lang standgehouden (zie Hand. 28:17 en
speciaal Rom. 16:3), want niet lang daarna bevinden
Aquila en Priscilla (= Prisca) zich weer in Rome. Er
was en is een gelukkige en enige Heerser, de Koning
der koningen en Heer der heren (1 Tim. 6:15), Wiens
macht ver uitgaat boven die van welke aardse
machthebber dan ook!
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