
Verhalen uit de kerkgeschiedenis 

8. Bisschop Servatius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de Limburgse heuvels loopt een groepje mannen. Ze komen uit de buurt van Tongeren, 

dat nu in België ligt. Hun tocht voert door het glooiende landschap, dat in de stralen van de 

late zon als in eengouden gloed glanst. Maar de mannen merken de mooie natuur niet op. In 

hun harten is bezorgdheid. Hoe zal de toekomst wordenVoor de kerk van God? 

Europa is in beroering geraakt. Het Romeinse rijk, dat zo machtig leek, staat op instorten. Heel 

ver weg in het oosten zijn sterke volken de grenzen van het rijk binnengevallen en nu rommelt 

het overal.  

Het groepje mannen in het Limburgse Landschap gaat snel voort. 

Ze willen verderop in de vlakte van de Maas een nieuw onderkomen bouwen. Ze hopen, dat 

het daar beter zal gaan dan in Tongeren. In het midden van het groepje loopt een wat oudere 

man. Hij is de leider van het gezelschap. Je kunt wel zien, dat de man al veel gereisd heeft. 

Servatius heet hij. 

 

Servatius is bisschop van Tongeren. Maar de mensen daar doen zo vreemd. Servatius wil dat 

de mensen goed naar de kerk zullen luisteren en Maria zullen aanbidden. Maar de mensen zijn 

opstandig geworden. Daarom wil Servatius een nieuwe woonplaats hebben. Waar de Romeinse 

rijksweg de Maas oversteekt is wel een goede plek, denkt hij. Daarom gaat hij met zijn groep 

naar Maastricht. 

Servatius is al in veel delen van het Romeinse rijk geweest. Veel landen heeft hij gezien op zijn 

kerkelijke reizen. Als bisschop behoorde Servatius bij de aanhangers van Athanasius, toen die 

zich verdedigde tegen de leer van Arius.  

 

En nu gaat de oude bisschop naar de Maasvlakte. Net als Tongeren is bij Maastricht een 

bekend Romeins centrum. Bij de oversteek van de Maas komen allerlei wegens samen. 

Maastricht is een echt knooppunt. Het is wel een goede plaats denkt Servatius. Er komen veel 

mensen langs. Die zullen horen wat de bisschop zegt. De verering van Maria zal nog verder 

naar het noorden van het Romeinse rijk gebracht worden. 

En terwijl aan de grenzen van het Romeinse rijk het gerommel steeds duidelijker wordt, terwijl 

al delen van het rijk door vreemde volken veroverd worden, bouwt de bisschop in Maastricht 

een heiligdom. Het is naar men zegt, het jaar 383…. 

 

Later zijn over Servatius allerlei legenden verteld. Zijn relikwieën werden zeer vereerd. 

Servatius zelf werd heilig verklaard in de middeleeuwse kerk. En boven het graf van Servatius 

werd veel later in Maastricht een kerk gebouwd. Daarom heet de grootste kerk van Maastricht 

nog steeds de Servaaskerk. 


