
35. Het Romeinse leger (1)

Vroeger waren er geen legers zoals nu. Als het nodig was werden alle

mannen die konden vechten opgeroepen. Ze moesten zelf hun wapens,

en alles wat ze verder nodig hadden, meebrengen. Toen hun rijk groot

en machtig werd, gingen de Romeinen steeds verder weg om gebied te

veroveren en te verdedigen. Veel mannen wilden toen niet meer mee,

want ze konden hun gezin en werk niet zo lang achterlaten. De Romei-

nen schaften toen het burgerleger af, en vormden in 100 v. Chr. het

eerste beroepsleger. Soldaten werden vanaf dat moment goed ge-

traind en beter bewapend. Jongens die in het leger wilden, kregen een

zware training. Na een jaar werd beoordeeld of ze geschikt waren. De

regels waren heel streng. Het belangrijkste was: Gehoorzamen. Elke

soldaat moest precies doen wat zijn meerdere zei, zonder tegen-

spraak. Op ongehoorzaamheid, onbetrouwbaarheid, stelen, iemand in

gevaar brengen, stonden zeer strenge straffen: stokslagen, of zelfs

de doodstraf. Maar goed gedrag werd beloond. Er gingen nu ook aller-

lei mensen mee om voor het leger te zorgen. De soldaten kregen voed-

sel, en ook voor hun kleding werd gezorgd. Ze hoefden dus alleen maar

aan de strijd te denken. Dat lezen we ook in de Bijbel: “Iemand die in

krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want

zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn” (2 Tim 2:4).

Het leger was lang niet altijd onderweg. Op strategische plaatsen

bouwden zij kampen, muren en forten. Het was daar echt geen Luilek-

kerland! Elke dag moesten ze trainen: hardlopen,

paardrijden, oefenen met houten wapens, mar-

cheren met zware bepakking. Verder moesten ze

ervoor zorgen dat hun wapenrusting en ge-

vechtskleding in optimale toestand was. De sol-

daten moesten altijd op elkaar kunnen vertrou-

wen, want een zwakke schakel kon de dood van

een collega of de nederlaag betekenen. Ze moes-

ten ook hard werken: hun eigen voedsel verbouwen, wegen en aquaduc-

ten bouwen. Luiheid werd streng gestraft: je kreeg dan geen eten, en

mocht een nacht niet slapen. Door de strenge discipline was het Ro-

meinse leger het beste en sterkste leger van de wereld. Het leger zat

zo goed in elkaar, dat de militaire rangen van nu nog steeds lijken op

die van de Romeinen. Paulus was erg onder de indruk van het Romeinse

leger, en paste wat hij zag toe op het leven van een gelovige.
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