
Constantijns 'christelijke' geloofsbelijdenis1 
 
Hieronder staan de punten van het credo (belijdenis) van Constantijn, die door alle 
'christenen' moeten worden verklaard: 
 
  Ik herroep en verwerp alle gebruiken, wettigheden, feesten van ongezuurde broden 
en offers van lammeren van de Hebreeën ... en alle andere Hebreeuwse feesten, offers, 
gebeden, streven, reinigingen, ... 
 alsmede boetedoeningen, vasten, nieuwe manen, sabbatten, bijgeloof, hymnes en 
gezangen, vieringen en synagogen,  
 absoluut alles wat Joods is, elke wet, elk ritueel en gebruik, 
 en als ik dit daarna zal willen ontkennen en terugkeren naar joods bijgeloof, of 
indien ik zal worden gevonden met joden te eten of met hen te feesten  
 of in het geheim over de christelijke religie te spreken en die te veroordelen,  
 in plaats van hen openlijk te weerspreken en hun ijdele geloof te veroordelen, laat 
dan het sidderen van Kaïn en de melaatsheid van Gehazi mij aankleven, evenals de 
wettelijke straffen waarvoor ik mezelf aansprakelijk verklaar, 
 en moge ik een gruwel zijn in de toekomstige wereld, en moge mijn ziel geplaatst 
worden bij satan en de duivels.  
 
 
Voorts werd elke volger van de 'Joodse Messias' die zich bij deze 'heilige gemeenschap' 
wilde aansluiten, gedwongen een andere reeks regels en gewoonten aan te nemen.  
Vervolgens werden speciale geloofsbelijdenissen opgesteld, die de christen zou moeten 
zweren, zoals: 
 
 “Ik accepteer alle gebruiken, rituelen, wettigheden en feesten van de Romeinen22, 
offers, gebeden, reinigingen met water, heiligingen door Pontificus Maxmus33 
[hogepriester van Rome],  
 verzoeningen en feesten en de NIEUWE SABBATH -“ SOL DIE ”[zondag ] - alle 
nieuwe gezangen en vieringen, en al het eten en drinken van de Romeinen ... met andere 
woorden, ik accepteer absoluut alles dat Romeins is, elke nieuwe wet, ritueel en gebruik 
van Rome en de nieuwe Romeinse religie. " 
 
In aanvulling daarop schreef het Katholieke Concilie van Laodicea in ongeveer 365 na 
Christus in één van hun canons: 
 
“Christenen mogen zich niet 'Joods gedragen' door op de sabbat [zaterdag] te rusten, 
maar moeten op die dag werken, liever nog, de dag des Heren [zondag] eren ... maar als 
iemand wordt bevonden zich als jood te gedragen, laat ze dan een gruwel voor Christus 
zijn”.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1     Stcfano Assemani, Acta Sanctorium Martyrum Orientaliom at Accidentalium, Vol. 1 Rome 1748 page 105 

2 Dat in die tijd zeer sterk gebaseerd was op het Mitraisme, een afgoden dienst.  
3 Een titel die afkomstig is uit het Mitraisme 


