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Van de redactie
Sip van der Werf
Helaas verschijnt dit nuÏnmer iets later dan gebmikelijk, maar
het thema heeft dat dan ook in zich. In dit nuÏnÏner gaat Wout
Huizing diep in op de geschiedenis en de betekenis van
IKONEN. Een woord dat doet denken aan meditatie en (om een
modewoord te gebruiken) aan onföaasting.
Wout verbond aan zijn bijdrage het motief:

"'t IS ALLES EEN GELIJKENIS, VAN MEER
DAN ÁARDS GEHEIMENIS"
Achtergronden en betekenis van IKONEN
Daarnaast bieden ook de vaste mbrieken van Theo, Sietzo, Aly,
en Henk bieden weer genoeg stof ter overweging.
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Ter inleiding
Wout Huizing
In 1987 was ik voor het eerst in Griekenland. Van tevoren had

ik me voorgenomen in ieder geval eens een kerkdienst mee te
maken in een Grieks-Orthodoxe kerk. Hoe zou het zijn als je
niet kunt verstaan wat er gezegd wordt? Hoe zou zo'n dienst

verlopen? Tijdens mijn theologie-sfüdie had ik wel iets over de
Oosterse Orthodoxie geleerd en bijvoorbeeld begrepen dat men
in de Oosters-orthodoxe kerken de 'goddelijke liturgie' viert: de
hemel is even op aarde. Voor een tentamen grieks moest ik de
liturgie van Chrisostymus vertalen, maar ik was meer bezig met
de verschillende werkwoordsvorÏnen, dan echt stil te staan bij
de iÏföoud van deze liturgie.
In Griekenland hoorde ik dat de dienst reeds om 7 uur zou

beginnen, "maar", zo werd me gezegd, "je kunt gemst ook later
binnenlopen". Dat vond ik opmerkelijk. Tegen acht uur was ik
aanwezig met een aantal reisgenoten. We zaten achterin de kerk
en zagen mensen in en uit lopen. Er waren er niet veel die lang
binnen bleven. Veel ontging me. Ik 'begreep' weinig van wat er
gebeurde. Toch boeide het. Er werd door een klein koortje
prachtige liederen gezongen. Tourwens: vrijwel de hele liturgie
werd gezongen. Er was geen preek. Er heerste een serene mst.
De dienst duurde nog nÏim 1 !/i uur....! Tijd genoeg om eens
goed rond te kijken.
Zo'n orthodoxe kerk heeft een heel andere bouw dan we in

Nederland kennen. Het kerkgebouw zelf is onderdeel van de
eredienst. Het gebouw is een beeld van de toekomstige wereld
waarin God alles in allen volmaakt (Efeziërs l: 23). De
verschillende delen van het gebouw zijn een uitdmkking van
het geloof van de gemeente. Er is een voorportaal (nartex) dat
een afbeelding is van de wereld. Dan is er een vierkant schip,
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dat de kerk op aarde uitbeeldt. Boven de ingang van het schip is
Christus afgebeeld met een opengeslagen boek in de hand met
de tekst: ik ben de deur. Tussen schip en altaarruimte bevindt
zich de zogenaarnde ikonostase: een wand vol ikonen. De
ruimte achter de ikonostase is symbool van de onzichtbare,
blijvende wereld.
Er waren dus veel ikonen te zien. De ikonenwand (ikonostase)
trok veel aandacht en ik had alle tijd om die wand goed te
bekijken. Later liet ik me vertellen dat in de kerk bovendien
nog een aantal lessenaars stonden, waarop telkens weer andere
ikonen liggen, die passen bij de liturgie van die dag. Zo maken
ikonen deel uit van de gang van het kerkelijk jaar.
Ook andere ikonen maken deel uit van de eredienst. Veel

mensen betonen vaak eer aan een bepaalde ikoon, bijvoorbeeld
die van Chrisfüs of van Maria met het kind. Mensen die

gaandeweg de dienst binnen kwamen lopen, bogen soms voor
een ikoon of kusten een ikoon.

Tegen half tien waren de meeste mensen aanwezig. Zij waren
'precies op tijd' om de eucharistie te ontvangen en hun weg te
vervolgen...
Een duidelijk andere 'beleving' van het geloof dan protestantse
christenen in West-Europa. In de protestantse traditie maken
ikonen geen deel uit van het dagelijks leven. Ze lijken vreemd.
Ook omdat hun betekenis zo onbekend is. In de Oosters-

Orthodoxe traditie (met vele nationale kerken) maken ikonen
juist wel een wezenlijk deel uit van het leven van mensen. Een
ikoon wordt wel een venster op het absolute genoemd. Ikonen
kunnen helpen God te ontmoeten. Daarom in deze 'ruimte' een
poging iets te verduidelijken over de achtergronden, de leer, de
betekenis en de spiritualiteit van ikonen. Wellicht spoort het
nadenken over ikonen ons aan weer eens op een nieuwe manier
na te denken over de wijzen, waarop wij wegen zoeken om God
5
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te ontmoeten. Hoe laten we ons 'raken' door het 'geheimenis'
vaín Godswege?
Hopelijk heeft u wel eens ikonen gezien om met interesse te
kunnen lezen over dit thema. Anders is het wellicht een

aanmoediging toch eens op onderzoek uit te gaan om kennis te
maken met de wereld van de ikonen. Of in het buitenland met

nieuwe ogen een oosters-orthodoxe kerk of klooster in te lopen
en ikonen te bekijken. Kennismaken met ikonen, is tegelijk de
ogen openen voor een bredere oecumene, dan de ontmoeting
met andere protestantse en kaföolieke kerken.
Technisch was het helaas niet te realiseren om in full-color
enkele ikonen af te drukken in deze "mimte'. In de boekhandel

(en De Slegte) zijn prachtige boeken met vele afbeeldingen van
iconen én toelichting. Dit föemanuÏnÏner is misschien een
aanÏnoediging om ook in die richting eens iets aan te schaffen.
Veel leesplezier gewenst.

Wat is een ikoon?
Het woord ikoon is afgeleid van het Griekse woord "eikon".
Dat woordt betekent: beeltenis, gelijkenis, portret.
Een ikoon is een gewijde afbeelding en van oorsprong een
religieus object.
In de Oosters Orthodoxe kerken nemen ikonen dezelfde plaats
in als het geschreven woord, het evangelie en maken deel uit
van de liturgie.
De Griekse kerkvader Basileios de Grote uit de 4" eeuw

verrneldt: "Hetgeen het woord via het gehoor mededeelt,

)'

datgene toont ons de schilderkunst door de uitbeelding, en zo

ontvangen wij kennis en inzicht van één en hetzelfde."
6
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Ikonen vervaardigen
Ikonen zijn afgebeeld op emaille, hout, mozaiek, fresco's,
metaal, achter glas, op zijde of geborduurd.
De bijzondere betekenis van de ikoon voor de orthodoxe
gelovigen maakt dat de vervaardiging van ikonen gebonden is
aan traditionele regels. Deze regels zijn te vinden in voorbeeldboeken, 'HerÏneneia' of 'Podlinik'. Hierin staat hoe de ikonen
geschilderd moeten worden, vaak met een voortekening, de
juiste inscriptie en aanwijzingen voor de kleuren.
Het meest bekend is de ikoon op een houten paneel. Het vergt
eerst al een bijzonder procédé om dit paneel te prepareren. Er
moet voorkomen worden dat het hout zal gaan krom trekken.
Over het hout komt eerst een laagje goud(verf). Er zijn verschillende technieken om te schilderen: er bestaat een 'natte mssi-

sche techniek' en een 'drogere griekse techniek'.
De ikonenschilder was (en is) zich sterk bewust van de tradities
van het schilderen en is niet vrij uitdrukking te geven aan zijn
eigen verbeeldingswereld, zoals kunstenaars in het Westen.
Maar de ikonenschilder is ook niet geïnteresseerd in de
werkelijkheid. Hij wil een beeld weergeven uit een onzichtbare
en spirituele wereld. Het is een wereld, waarvan de aardse
werkelijkheid slechts een afbeelding is. Het is een wereld, waar
de wetten van logica en perspectief niet gelden.
De ikoon wordt geschilderd in een sfeer van gebed of bij het
zingen van bepaalde hyrnnen. Zo beschouwt (beschouwde) de
schilder zichzelf als een medium tussen hemel en aarde. De

schilder wordt slechts de hand die schildert; wie hij/zij is, is
niet belangrijk. Daarom zijn ikonen bijna nooit gesigneerd.
Door de overlevering zijn natuurlijk wel narnen van ikonenschilders bekend geworden, maar de geschiedenis van de
ikonen blijft toch veel meer de geschiedenis van het beeld zelf
en niet die van de kunstenaar. In de traditie wordt beweerd dat
7
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de evangelist Lucas de eerste schilder van ikonen is geweest.

De denkwereld tijdens de eerste eeuwen van het
christendom

De denkwereld van de vroeg-christelijke filosofen was beinvloed door Plato. Zij verdeelden het universum in verschillende lagen. Bovenaan stond God. Iedere laag daaronder was een
afspiegeling van de laag daarboven. De onderste lagen, waar de
wereld zich bevond, waren meer materieel dan de lagen
daarboven, die meer spirifüeel waren. Een ikoon was een
materieel beeld van een persoon of gebeurtenis, wiens werkelijkheid zich in een hoger, spirifüeel en onzichtbaar niveau
bevond. Bij het aanschouwen van een ikoon zou men dan door
de ikoon heen moeten zien, naar wat daarachter ligt. Men
noemt ikonen daarom wel 'poorten naar de eeuwigheid'. Een
poort is bedoeld om open te doen, doorheen te gaan en ergens
anders te komen.

De eerste ikonen

Hoe lang bestaan er al ikonen? Waar komen ikonen vandaan?
De eerste afbeeldingen van personen uit de bijbel waren geen
ikonen. De eerste afbeeldingen bevinden zich in onderaardse
gangen (catacomben) in Rome en op stenen doodskisten boven
de grond. Er zijn daar afbeeldingen te zien van onder andere 'de
goede herder' of van een vrouw met opgeheven arrnen. Voor
mensen, die geen christen waren, waren het geen onbekende
afbeeldingen. Een goede herder-verhaal met andere irföoud was
bekend. Dat ging over Orpheus, die na de dood van zijn vrouw

in de onderwereld afdaalde en daamit ongedeerd temgkeerde.
De eerste christenen leefden in het Romeinse Rijk in een zeer
kunstlievende omgeving. Overal in de stad stonden standbeel8
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den van goden, heersers en filosofen; ook in de huizen waren
afbeeldingen van de voorouders, goden en filosofen te vinden.
Eusebius (265 - 340) die bisschop was in Caesarea, schrijft

over oude portretten van Christus en van Petms en Paulus, die
hij in grote aanföllen gezien heeft.
De muurschilderingen met bijbelse thema's die gevonden zijn
in een huis in Dura Europos in Syrië uit 232 en de catacombenkunst uit de derde en vierde eeuw, is de eerste christelijke kunt
die bewaard is gebleven. De symbolische voorstellingen in de
catacomben waren alleen bestemd voor ingewijden. Tot op de
dag van vandaag kennen we zo'n symbool: de vis als verwijzing naar Chrisfüs. Het Griekse woord voor vis is "Ichfüs" en de
beginletters duiden Jezus Christus, Zoon van God, Redder aan.
De christenen hebben wel de beelden met lengte, breedte en
diepte prijsgegeven. Zij gaven de voorkeur aan afbeeldingen
zonder diepte, zoals portretten. Een vorm, die ook in de
heidense cultuur voorkwarín. In Pompeï zijn portretten op
muurschilderingen teruggevonden. Die geven een duidelijke
indruk van het gevoelsleven van de mensen die zijn weergegeven.

De afbeeldingen die het dichtst bij de ikonen staan, zijn de
Fayurn-portretten. Fayum is een oaseplaats aan de oever van de
Nijl. Het was vroeger gewoonte om een afbeelding van de
gestorvene op de doodskist te leggen. Daarop was iets te zien
van de andere werkelijkheid waarin de doden naar het geloof
van die mensen leefden. Dat blijkt vooral uit de blik van hun
ogen. Die zien een andere werkelijkheid dan de alledaagse.
Soms lijkt het alsof ze bij zichzelf naar binnen kijken.
Dat willen ikonen ook afbeelden. Er bestaan dan ook alleen

maar afbeeldingen van gestorven christenen op ikonen.
In 313 werd het christendom staatsgodsdienst. Toen kwamen er
9
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meer christenen bij, die niet lezen of schrijven konden.
Bovendien was hun de betekenis van afbeeldingen van bijvoorbeeld laÏn en de vis (verwijzingen naar Christus) onbekend.

Daarom ging men over tot een zichtbare weergave van bijbelverhalen.

De eerste ikonen die wij nu nog kuínnen aanschouwen, dateren
uit de vijfde en zesde eeuw. Zij worden al eeuwenlang bewaard
in het afgelegen klooster van St. Catharina in de Sinai woestijn.
In stijl lijken zij op de Egyptische FayuÏn-portretten.
Meest voorkomende thema's

Theologisch gezien is de ikoon van Chrisfüs de belangrijkste
ikoon. Christus is de ikoon, de afbeelding, van de onzichtbare
God.

De meest voorkomende is die van Christus Pantokrator, de

alheerser. Christus is dan afgebeeld met een half lichaaÏn, met
zijn rechterhand zegent Hij en in zijn linker houdt hij het
evangelieboek. Hij is gekleed in een purperrood kleed, omdat
purper verwijst naar zijn goddelijke natuur. Hierover draagt Hij
een blauwe mantel. Blauw duidt op de menselijke nafüur, die
Christus door zijn komst op aarde aangenomen heeft. Bij iedere
ikoon van Christus staan Griekse inscripties, ook op Russische
ikonen: IC XC (Jezus Christus) en HO OON (Hij die is).

In de meeste gevallen is ieder Moeder-Gods ikoon ook een
ikoon van Christus. De Moeder Gods (Maria) is gehuld in een
blauw onderkleed als teken van haar menselijke natuur. Daar
overheen draagt zij een purperen mantel, als teken van de
goddelijke genade, die haar ten deel is gevallen. Op haar hoofden schouderdoek zijn op beide schouders en op haar voorhoofd
drie sterren afgebeeld. Deze sterren symboliseren haar maagdelijkheid vóór, tijdens en na Christus' geboorte. Op iedere ikoon
10
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komt de afkorting van haar Griekse naarn voor: "Meter Theou" :
moeder Gods.

Er zijn wel 400 verschillende Moeder-Gods ikonen. Het oudste
type Moeder-Gods ikoon zou door de apostel Lucas geschilderd
zijn. Men noemt haar ook de "Wegwijzende". Zij wijst met haar
hand naar Hem, die zichzelf de Weg noemt. Het is meestal een
plechtige ikoon. De Moeder Gods heeft iets vorstelijks en lijkt
geen genegenheid ? haar Zoon te geven. Bij de Zoon wordt
zijn goddelijke nafüur benadrukt: Hij lijkt zich bewust van zijn
bijzondere taak en is wijs voor zijn jaren.
Een duidelijk andere "Moeder-Gods" ikoon toont hoe moeder
en kind hun wangen tegen elkaar vlijen. Een teder beeld. De
moeder lijkt vervuld van melancholie, als zou zij denken aan
het toekomstige lijden van haar Zoon. Het lijkt of zij elkaar in
een liefdevolle omamüing troosten.
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Deze ikoon is een bekende variant in Rusland: Moeder Gods Tichvinskaja, l 8a
eeuw. Christus zit naar z0n moeder toegekeerd op haar linkerarrn. Hij houdt
een schriftrol in zijn ene hand en maakt met zijn andere hand een zegenend
gebaar. Kenmerkend is dat het rechterbeen onder het linker is geslagen,
waardoor de ontblote rechtervoetzool zichtbaar ís.
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Behalve ikonen van Christus en de Moeder Gods zijn er ikonen
die over hun beider leven verhalen: de kerkelijke feesten. Het
kan een enkele scène zijn, zoals de geboorte van Christus, maar
er kunnen ook op één ikoon verschillende scènes saÏnenge-

voegd zijn tot kleine kalenders toe, zoals bijvoorbeeld de
feestdagen-ikonen.

Ook engelen spelen een belangrijke rol op ikonen. Zijn zijn
lichaamloze wezens, die voor een verbinding zorgen füssen de
hemelse en aardse wereld.

Ikonen van heiligen verwijzen altijd naar Chrisfüs. Daarom

staan zij naar Hem gekeerd, of is er in één van de hoeken of aan
de bovenkant van de ikoon een verwijzing zichtbaar een hand,
God de Vader, Chrisfüs die daar afgebeeld worden. Heiligen

zijn herkenbaar aan de inscriptie. Er zijn verschillende categorieën: aartsvader, profeten, apostelen, bisschoppen, kerkvaders,
martelaren, so]datenheiligen, kluizenaars, monniken en vorsten.
Iedere heilige dient de gelovigen tot voorbeeld en steun.
Heiligen die veel voorkomen op ikonen zijn: Elia, Johannes de
Doper (de Voorloper), Nikolaas en Joris de drakendoder.

Ikonenstrijd
Rond 650 ontstond er binnen de kerk een ingrijpend conflict
over de waag of zichtbare afbeeldingen van bijbelse personen
wel mogen. Is dat niet in strijd met het verbod van beelden in
de bijbel?
Keizer Leo III steunde de kerk om paal en perk te stellen aan de
mateloze ikonenverering. Mede gedreven door politieke
12
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motieven, gaf hij de opdracht om de zeer vereerde Christusikoon, die hing boven de ingangspoort van het keizerlijk paleis,
met een bijl stuk te slaan. Dit leidde tot een grote beeldenstrijd
tussen voor- en tegenstandens van de ikoon. Deze strijd is de
geschiedenis ingegaan als het 'ikonoklasme'.
De tegenstanders van de beeldenverering, de ikonoklasten,

beriepen zich op het tweede van de tien geboden: "Gij zult u
geen gesneden beeld maken."
De voorstanders, de ikonodoulen, wezen dit af met de verklaring dat het gebod alleen van toepassing was op afgoden.
Bovendien: ondarÏks het beeldenverbod waren er in de tempel
van Salomo vele afbeeldingen met Chembijnen. En bedacht
moest ook worden dat door de menswording van God in Jezus
Christus er iets fundarnenteel is veranderd: er worden geen
afgodsbeelden gemaakt, maar God is mens geworden en een
mens kun je afbeelden! Sommigen van de voorstanders
meenden dat de eerste ikoon afkomstig was van Christus zelf.
Men doelde hierÏnee op de 'niet door mensenhanden gemaakte
ikoon'. Daarover bestaan verschillende legenden, waarvan de
meest voorkomende als volgt luidt:
Koning Abgar van Edessa, die aan melaatsheid leed, zond een
diemar naar Christus met het verzoek hem te genezen. De Heer
waste zijn gelaat en gaf de doek waarmee hij zich had afgedroogd aan Abgars gezant mee. Op deze doek hadden zich
gelaatstrekken van Christus afgetekend. Toen Abgar deze doek
aanraakte, genas hij.
De ikonenstrijd werd in twee fasen gevoerd van 726 tot 843!
Uiteindelijk werd deze strijd gewonnen door de voorstanders
van de ikoon. Grote invloed heeft de leer van Johannes van

Damascus gehad, die op het tweede Concilie van Nicea in 787
als officiële leer van de orthodoxie werd bekrachtigd. Deze leer
13
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alsvolgt samen te vatten: iedere ikoon verwijst naar een
oerbeeld en is daarvan als het ware een afdruk. De verering die
IS

men de ikoon betoont, is voor het oerbeeld bestemd. Chrisfüs

zelf is door zijn aardse verschijning de eerste ikoon (vgl. Hebr.
l:l-3 !) van de onzichtbare God.
De uiteindelijke overwinning in 843 wordt binnen de Oosters
Orthodoxe Kerk nog jaarlijks gevierd op de eerste zondag van
het vasten als "het feest van de Orthodoxie". Deze 'orthodoxie'

betekent zowel de rechte leer als ook de rechte lofprijzing.

Gevoel voor symboliek?
Hoe kan deze verbinding füssen een ikoon en de afgebeelde
persoon worden verstaan? Hoe vindt via het kijken naar een
ikoon een speciale ontrnoeting met Christus plaats?
In protestantse kerken wordt over de nafüur gezongen: "t Is
alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis' (Gez.
479 Liedboek der Kerken, Suppl 1 van Lofzangen & Gebeden).
Bij ikonen gaat het nog om meer dan een gelijkenis, het gaat
om aanwezigheid, presentie. Daarin lijken ze op doop en
avondmaal.

Het gaat om de ervaring die wij waarschijnlijk ook kennen dat
Chrisfüs door een verhaal, verkondiging, lied als het ware
present is in ons leven. Zo werkt de Heilige Geest.
In de orthodoxie gelooft en ervaart men hoe die Geest ook
gebmik maakt van afbeeldingen en ook langs die weg Chrisfüs
tegenwoordig stelt.
Maar toch: het is voor ons - westerse christenen - niet gemakkelijk om zo met religieuze afbeeldingen om te gaan. Wij
kijken er vaak naar met vragen als: wat heb ik eraan en wat kan
ik ermee? Wij dragen niet in ons de lange traditie van de
oosterse christenen, die vooral willen beschouwe,.

14
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"Oost" en "West" zijn door de eeuwen heen van elkaar verwijderd geraakt. De kerken groeiden uiteen. Er ontstonden
verschillen in maatschappelijke omstandigheden, in het denken,
in de uitingsvorrnen en de gerichtheid van het leven. Theologisch gesproken stond in de westelijke kerk de daad meer in het
middelpunt en in de oostelijke de beschouwing. De westelijke
kerk zag het heil als Gods daad, met als beslissend feit Christus' verzoenend sterzen. Aan de kant van de mens groeide hier
een leer over het verdienstelijke karakter van goede werken en
waren er verschillende leren over de verzoening en boete-doen.
De oostelijke föeologie zag het heil meer als een nieuwe vorm
van zijn, die tot stand kwam in de menswording en de opstanding van de Heer. Hier bloeiden de ascese en een wijsgerige
theologie. De mens ontvangt het verÏnogen God te schouwen en
de geloofswaarheid te beschouwen. Christus' mensvorÏning is
dan het begin van de vergoddelijking van de mens.
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Ikonen gefüigen van die menswording, zetten die enigszins
voort en brengen Gods genadige kracht over aan de beschouwende mens. De verering van ikonen gebeurt dus op grond van
Christus' menswording. In iedere dienst wordt de werkelijkheid
van Chrisfüs' menswording en opstanding herhaald. Deze
werkelijkheid komt op de gelovigen toe, wanneer de middelste
deuren van de ikonenwand opengaan, wanneer de Heilige Geest
wordt aangeroepen die brood en wijn doet veranderen in
Chrisfüs' eigen lichaam en bloed. Dan zijn de gelovigen
deelgenoten van het eeuwige leven. Alles in de dienst heeft
moeten dienen om hen tot tijdgenoten te maken van de heilsgeschiedenis. De priester is Chrisfüs, de diakenen zijn discipelen
en engelen en de gehele volgorde van de dienst wil Chrisus'
komst als evangelieprediker, zijn intocht in Jeruzalem, zijn
begrafenis en opstanding opnieuw tot werkelijkheid maken. In
die sfeer hebben ikonen hun plaats. Alles wat in de dienst
gebeurt heeft symbolische betekenis. Wie er oog voor heeft,
beleeft veel. Wie alleen wil 'begrijpen met het verstand' mist
veel.

Ikonen en liturgie
Ikonen worden wel 'een gebed in kleuren' genoemd.
In de Oosters Orthodoxe kerk wordt de altaarruimte gescheiden
van het schip door een beeldenwand of ikonostase. Deze wand
met ikonen geeft de grens aan tussen de goddelijke en de
menselijke wereld. Want de altaarnÏimte is symbool van het
spirituele en het schip, waar de gelovigen zich bevinden,
symboliseert de materiële wereld. Die grens is blijvend, maar
die grens kan ook overschreden worden. De ikonostase geeft
16
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ook een toestand in het heelal weer, waarin alle verdeeldheid is
overwonnen. De ikonen op de ikonenwand vormen een saÏnenvatting van de boodschap van de kerk. De ikonostase heeft
eeuwenlang eenzelfde voorgeschÏ'even ordening en compositie.
In de ikonostase bevinden zich dÏie deuren. Op de twee
zijdeuren bevinden zich ikonen van engelen of heiligen. De
rniddelste deuren worden koningsdeuren genoemd. Of deze
koningsdeuren zijn meestal afbeeldingen van de vier evangelisten en de "aankondiging van de engel Gabriël aan Maria".
Rechts naast de koningsdeur is een ikoon van Christus en links
een van de Moeder Gods. Naast de ikoonvan Chrisfüs bevindt

zich de ikoon van de Heilige of het Feest, naar welke de Kerk
genoemd is.
Naast de Moeder Gods is een ikoon, die bijzondere verering
geniet bij de gelovigen, aföankelijk van de streek of stad waar
de kerk zich bevindt.

De totale ikonen- wand heeft soms vijf rijen ikonen.
De bovenste rij vertegenwoordigt symbolisch het Oude
Testament en bevat ikonen van de aartsvaders, Adam - Mozes.
De tweede rij geeft de profeten weer met in hun handen de
profetieën over de menswording van God.
Op de derde rij staan de christelijke feestdagen, die de vervulling van de profetieën zijn.
De vierde rij heet 'Tchin" (orde) met de deësis-rij. Het Griekse
woord 'deësis" betekent 'gebed' en voorspraak'. In het midden
is een ikoon van Christus, daarnaast ikonen van Maria en
Johannes de Doper en vervolgens apostelen, engelen en
heiligen die zich naar de Christus-ikoon neigen om voor de
mensheid voorspraak te doen en vergeving voor hun zonden af
te smeken.. Deze Ïij beeldt het resultaat van Christus' komst op
aarde uit.
17
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De lagere, vijfde rij, heet wel de ere-dienst rij. In het rnidden
ervan is de 'koninklijke deur' met daarnaast aan de ene kant
Cmistus, aan de andere kant Maria met Christus.

'aaA?"o'/'?P3' : '-?a:s % , % sa 'J' .':'=';.A;=:.i=;l
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Soms zijn er voorstellingen op ikonen, die niet in het bijbelverhaal zijn temg te vinden, maar wel in liturgische teksten. Zo
wordt bijvoorbeeld Jezus op de paasikoon omringd door onder
andere Adam en Eva, Mozes, David, Saolomo en Johannes de
Doper, die allen dood en begraven waren. Dat ze bij de
opstanding aanwezig zijn wordt verteld in het Nikodemusevangelie en de liturgie geeft daarvan een weerklank: "Christus
heeft de mensen in het graf het leven geschonken.'
Zo zijn ikonen en liturgie nauw met elkaar verweven. Beide
nodigen uit tot aanbidding van Hem die eigenlijk niet in
woorden of afbeeldingen is te vatten.

l

l
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Ikonen 'verstaan' ?
De Oosterse Kerk waakt er voor de band tussen ikonen en

liturgie vast te houden. Als dat niet gebeurt, dan dreigt de
religieuze kunst in verval te raken. Waar dat op uit kan lopen, is
soms te zien in de suikerzoete afbeeldingen in soÏnmige kerken.
De ikonen willen de afgebeelde persoon tot een aanwezige in
ons Ïnidden maken. Als je vanuit het buitenland temgkomt en je
ziet in het grenskantoor een portret van koningin Beatrix

hangen, dan kan dat een gevoel van aanwezigheid geven. "Zij is
er hier ook weer bij".
Misschien sterker nog gaat de vergelijking op met foto's van
overleden faÏnilieleden. Die roepen iets bij ons wakker. Allerlei
gevoelens, ook van vroeger, kunnen dan boven komen.
De bedoeling van de schrijvers van de bijbel is ook om de
personen uit de verhalen in ons Ïnidden aanwezig te laten zijn.
Kinderen hebben vaak geen moeite mee om verhalen op die
manier te beluisteren. In de bijbel wordt dit 'gedenken'
genoemd: het (verhaal van het) verleden in het heden tegenwoordig stellen. Dat is wat ikonen willen doen.
Een goede schilder heeft zich voorbereid door zich te verdiepen
in het leven van de afgebeelde persoon en door gebed. Zo
probeert hij het beeld van God in de afgebeelde persoon op het
spoor te komen en weer te geven. Dat beeld vindt weerklank in
zijn eigen diepe kem, want hij/zij is ook beelddrager van God.
En zo kan het gebeuren dat zo'n ikoon dezelfde uitwerking
heeft op de beschouwer ervan. Dan wordt ook in hem/ haar iets
bewust gemaakt van het beelddrager van God zijn.
Want mensen zijn beelden (ikonen) van God. De bestemrning
van mensen is dat ze zelf ikonen worden...

Ikonen hebben een boodschap. Maar die is soms niet direct
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verstaanbaar. Spreken ze voor ons een onbekende taal? En als
dat zo is, kun je die taal dan leren? Ikonen kunnen een ontoegankelijke indmk maken. Personen op een schilderij van
Rembrandt zijn voor ons beter herkenbaar. Mensen op ikonen

zich er ongewoon uit, want ikonen beelden nieuwe mensen uit.
Bij zulke mensen kÏaijgen de zintuigen een andere fiÏnctie. De
ogen zijn groot en wijd open, want ze hebben oog voor een
werkelijkheid, die onzichtbaar is. Het voorhoofd is vaak hoog.

l
J

Dat is een uitdmkking van de kracht van de Geest.

De neus is lang en dun en geeft het gelaat een edel aanzien en
ruikt de zoete geur van Christus. De kleine oren horen een
inwendige stem. De Geest stroomt door hals en keel, die
buitensporig groot zijn. De mond is klein en gesloten, want
voor contact met God is stilte nodig. Ikonen zien er dus anders
uit, dan wat we dagelijks op straat zien.

Bij het omgaan met ikonen gaat het erom iets van de beeldtaal
te leren verstaan. Op ikonen is bijvoorbeeld geen schaduw,
omdat ze iets willen weergeven van de komende stad (het füjk)
van God. In de bijbel is te lezen: "En de stad heeft de zon en de
maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerliikheid Gods verlicht haar(...) (Opb. 21: 23).

Het leren van zo'n taal is een bepaalde manier van kennen. Dat
hebben we allemaal op school geleerd. Verkeersborden zijn
maaÏ? op één manier bedoeld en dat geldt voor iedereen: "Stop"
is "stop" en niet 'ga maar verder'. Dat is kennen met het
verstand.

In de omgang met mensen is het anders. Niemand kan uit een
boekje aan de weet komen wat onze vriend(in) of partner voor
ons betekent. Het is een 'anders kennen' dan het kennen van

een verkeersbord of een vreemde taal Die persqomijke kennis
is 'harte-kennis', waarbij een persoonlijke omgang omnisbaar
20
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is. Zo kan het komen tot een ver uiteenlopende kijk op één en
dezelfde persoon. Een vrouw vindt haar partner 'een schat', een
ander begrijpt niet wat zij 'in hem ziet'.

In de omgang met ikonen gaat het om deze hartekennis. Je
verkrijgt die door vaak naar ikonen te kijken. En door nieuwsgierige vragen als: 'Hoe oud is die ikoon?' en 'Waar komt die
vandaan?' te laten msten. Dat is vragen om verstandskennis.
Belangrijk is om naar een ikoon te kijken en vragen te stellen
als: 'Wat roept deze ikoon in mij op, wat kan deze ikoon mij te
zeggen hebben in mijn persoonlijke leven?' Of misschien zelfs:
'Vraagt deze ikoon iets van mij'.'

Tijdens een bijbelkring met 16 ouderen van het verzorgingshuis
heb ik op deze wijze eens een paar ikonen "bekeken" en er
werden verrassende ontdekkingen gedaan. Het delen en
uitwisselen van ervaringen, is bijzonder boeiend. Het geeft
ieder mimte om op een eigen manier een bijbelverhaal of een
persoon uit de bijbel tot je te laten spreken. De reacties van
anderen stimuleren om nieuwe dingen te zien.
In dit verband is Henri Nouwen te noemen. Hij schreef een
boek over een viertal ikonen, onder de titel "In het huis van de
Heer - bidden met iconen." Hij geeft daarin zijn eigen persoonlijke indmkken van die ikonen.
Het kunnen nieuwe vorrnen zijn om nieuwe impulsen te

ontvangen. Het delen van wat persoonlijk is gezien, kan
anderen helpen om ook meer persoonlijk te gaan zien. En stilte
is daarbij van groot belang. Stille aanwezigheid, zonder een
vraag te stellen. Door zo'n houding kun je je open stellen voor
een persoonlijke omgang met ikonen. Zo kun je ikonen
vergelijken met bijbelteksten of gedichten, die ons op een spoor
willen zetten ons geloof persoonlijk te beleven.
21
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Je kunt met ikonen omgaan, zoals met een foto met een
dierbare die is overleden. Je wilt de herinnering aan de ander
levend houden.

Een "oefening":
(ontleend aan Joan Heldring, Omgaan met ikonen, pag. 29 - 30)
g
í{.

iyQ.ï:'%

z8
:')

?%J

"""'a""'V""Í'ÍH'T;'a!".,';7ia.9 71
:'?'aa'.*l,.!'o'?'aM'o?%.X
"i ,"'»"":
.Ö

,:è%.,i

=R@k?'
m'

au'

l-»

G

? .f#":'e

íaÍ:3 'r.J'J% ? ' . ..." ",'W..j:,
:i 4f

iW ? ==í" %-

If . ,,a :,í?Á *,7, í
?.='l al

,Jh

: '?k.7'y :'1 % ín

-I=í3

-']

è.

?í=

'

%

;'#'

k=íN4:)W
M:?Mu?"»d-*í.w«.sl;.-p?« ?-«
..%.Tè?- .

',),í,'..,.'í9{

:sbk.'»??:"I". .." ?;'-

Ikoon, getiteld: Moeder Gods van Wladimir, Constantinopel,
begin 12a eeuw.

Deze ikoon is een weergave van de tedere liefde. Die liefde en
de genade te mogen beleven, wordt ervaren als een Godsgeschenk. Evenals de gave om die liefde over te dragen in een
22
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ikoon.

Maria is het voorbeeld van iedere gelovige. Ook van ons wordt
gevraagd om Christus in ons gestalte te laten krijgen (Galaten
4:19). Zoals Maria een tempel van God werd, zo mogen ook
wij Gods tempel worden. (l Cor. 3 : 16 - 17).
Juist als kind verlangt Jezus naar een plaats in ons hart.

Zo is deze ikoon een uitnodiginj. Wij worden uitgenodigd om
een plaatsje te zoeken in het beela en om het afgebeelde kind in
ons toe te laten.

Wij mogen ook Maria in ons toelaten en "Maria in ons binnenste" door de ikoon laten wekken.

Clara van ASSiSi (1194 - 1234) geestverwm?t en tijdgenoot van
Franciscus, schrijft aan de abdis Agnes van Praag: "Je bent
bmid, moeder en zuster van mijn Heer Jezus."
Moeder van Christus? Jezus zegt: "Wie de wil van mijn Vader
doet, die is mijn zuster, broeder en moeder." Dat wordt in de
literafüur 'het mariale in ons' genoemd. Dat houdt tederheid
voor en bescherming van het kind in. Hoe kan dat? Onder
andere door goede herinneringen, die wij aan Jezus hebben in
ons hart te bewaren. Ikonen roepen soms zulke herinneringen
op.

Etty Hillesum (in 1945 gestorven in een concentratiekaÏnp) : "Ik
zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft (...) En dit is
het enige wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige
waar het op aankomt: een stukje van jou in onszelf, God."
OverÏnoedig? Hillesum hierover: "ik kan tevoren nergens voor
instaan."

Hoe een goede afbeelding op ons in kan werken,vertelt ons
Zuster Minke (religieuze in een protestantse kloostergemeenschap) : "Ikonen zijn heel vaak een remedie voor allerlei
23

soorten innerlijke beelden, die ons kunnen belasten of verleiden, zodat ons hele innerlijk wordt verlicht door de aanwezigheid van de Heer en onze kijk (visie) op het leven wordt
vereenvoudigd."
Waarom zou een vereenvoudigde kijk op het leven, door ikonen
teweeg gebracht, zoals bovenstaande tekst suggereert, ons
geestelijke leven goed doen?
Kijk eens naar de ikoon vaín 'Moeder Gods van Wladimir'. Bij
wie voel je je op dit moment meer vertrouwd, met Maria of met
het kind Jezus? Vertel elkaar daar eens over.

Hier en daar worden 'experimenten' gehouden om in een
(protestantse) kerkdienst mimte te maken voor het kijken naar
ikonen. In een tijd waarin onze saÏnenleving steeds nadrukkelijker een 'beeldcultuur' wordt, zou dit waard zijn om over door
te denken en 'experimenten' te houden.
Of zijn we zo 'protestants' dat we ons scharen bij de ikonoklasten varÏ weleer en weerstand voelen tegen ikonen?

De mens als ikoon
Een andere gedachte is te vinden in het boekje van Joan
Heldring, "omgaan met ikonen", uitgegeven in de serie
Toemsting, pag. 19.
Heldring schrijft:

l'íkoon is hetzelfde woord als 'beelá'. De bijbel spreekt over de
mens als beeld. 'En God zei: laat ons mensen maken naar ons

beeld, als onze gelijkenis (...) (Gen. 1: 26). De Oosterse kerk
gelooft dat dit beeld is aangetast, maar toch nog steeds in
24
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mensen aanwezig is. In de kerkdienst bewierookt de priester de
mensen, want de kerk begroet op dit manier het beeld van God
in mensen. Nu is het wel zo dat dit beeld 'gewekt' moet worden.
Dan worden mensen zich ervan bewust dat ze beelddrager zijn.
Dat wekken kan onder andere gebeuren door mndachtig nmr
ikonen te kijken. Want een goede ikoon is afgestemd op het
beeld van God in mensen en kan daarom in ons weerklank
vinden.

Het menselijk gelaat is ikoon bij uitstek Onder het zichtbare en
soms geteisterde gelaat bevindt zich het verborgen gelaat, dat
in ikonen aan het licht komt. In de onuitputtelijke diepte van het
gelaat drukken ikonen de eeuwigheid uit. Het is het gelaat van
de vrienden van God die erop staan ons op te nemen in hun
vriendenkring. Hun ogen kijken over ons heen naar een andere
dimensie."

Enige literatuur:

A.J. van der Aalst en A. Jacobs (red). Gebed in beelden,
feestikonen in de oosterse kerken, Gooi & Sticht, Baarn 1991.

Ikonen verhalen de bijbel, Gooi & Sticht, Baarn 1995 (vertaling
Lisa Krompen)

Joan Heldring, Omgaan met ikonen, serie ToenÏsting 1998;
Heínri Nouwen, In het huis van de Heer - Bidden met iconen.
Lannoo NV, Tielt 1989

Michel Quenot, De Icoon, venster op het absolute, Lannoo NV
Tielt 1993
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Toekomstfoto's
Simon jD.
Een lam dat achter

een kwispelstaartende wolf aanrent
Een panter

die koppeltje duikt met een bokje
En een kind

dat voor de gein
een adder in de knoop legt.
Moet je die slang
zien schuddebuiken van het lachen.
Een kleuter

die paardje rijdt op een pitbull.
Een wijend stelletje
midden op het zebrapad.
Een oude dame

die een ijsje koopt bij een ijsbeer
en moet je die bejaarde heer
trompet zien spelen
met die olifant.
De kraaien zijn wit,
de havikken groen,
de gieren gieren
het uit van de pret.
Zulke gave foto's
heb ik nog nooit gezien.

l

(uit 'een zoutkoÏÏel voor elke dag', SaGO Hoevelaken)
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Emerititis
Theo van der Laan.

Een emeritus leeft niet alleen bij de verhalen van vroeger want
hij leeft NU. Dát ik leef is niet vanzelfsprekend. Ik lijd sinds
ruim drie jaar aan "terminale nierinsufficiëntie". Dank zij de
medische techniek en de welvaart van dit land word ik kunst-

matig in leven gehouden. Het kost mij gemiddeld vier uur per
dag en de ziekteverzekeraar twee ton per jaar. Toch klinkt het
draÏnatischer dan het is. Nafüurlijk zijn er de slechte dagen
want er zijn veel lastige en soms akelige bijverscijnselen.
Uiteraard zijn er de beperkingen. Is er de aföankelijkheid van
medische zorg. Je moet dan saÏnen met je intemist zien uit te
vogelen wat je er aan kunt doen. Maar niet aan alles is iets te
doen, daar moet je mee zien te leven. En dat lukt nu goed.
Ik spoel zeven keer per etÏnaal, gelukkig neemt een computer 's
nachts vijf keer voor zijn rekening.

Aanvankelijk was er de overrompeling. Op een morgen had ik
bloed geprikt want er waren klachten. Een paar uur later stond
de huisarts in onze karner, kennelijk aangedaan: "Je moet
omniddellijk naar het ziekeÏföuis, je zit tegen een nierdialyse
aan!" Vanaf dat moment is het leven van mijn vrouw en mij
radicaal veranderd. Je bent verbijsterd, boos op de huisarts dat
hij zo bot was in zijn aankondiging; je moet met je boosheid
toch ergens heen.

Hoe vind je nu bij alle beperkingen de mimte waar dit blad aan
wil bijdragen?

Soms is die Ïuimte er gewoon niet. Dan ben je depressief en het
hoeft varÏ jou niet meer. Maar dan ontdek je op een dag het
volgende. Wil je niet alleen óverleven maar ook van je leven
nog wat genieten dan zijn er twee uitdagingen die schijnbaar
27
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tegengesteld zijn. Aan de ene kant moet je leren vechten en aan
de andere kant moet je je leren overgeven. Dat laatste gaat me
beter af dan het eerste. Ik geef me te snel gewonnen zodat je je

gauw slachtoffer gaat voelen en bemstend en gelaten wordt.
Hoe ik heb leren vechten? Aan de Jabbok? Dat kwaÏn later. Ik

heb het grote geluk een vrouw te hebben die mij niet liet gaan
op mijn weg van de lijdzaaÏÏföeid. Ik kwam mezelf tegen, het
deed soms pijn maar het was heel veilig en daardoor groeiden
we samen aan iets wat eerst uitsluitend een rmnp leek.
Ik wil het niet te mooi voorstellen: er zijn nog moeilijke dagen.
Maar er is in mijzelf veel terug van wat ik als jongere kende: de
blijdschap van het geloof.
Ik heb een vader van 85 jaar die mij een eenvoudig geloof
voorleeft waarin vertrouwen op God het voornaaÏnste is. Dat
omgeeft me van voren en van achteren. En Jezus? Hij is er als
de Christus ook bij. En mijn theologie ? Die kan deze situatie
goed aan want ik hoef het dogmatisch niet allemaal uit te
spinnen. Ik ben blij met wat me thans gegeven wordt.
(Dit smkje had in het vorige nuÏÏuner varÏ Ruimte moeten staan. Imniddels
heeft Theo van der Lian een nieuwe donornier gekregen.)
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Baptisme internationaal
Sietzo Dijkhuizen

Kan de koning rooms zijn ?

Wat zou er fö Nederland allemaal gezegd en geschreven
worden als de kroonprins zijn huwelijk, naar het voorbeeld
van zijn tante, zou laten imegenen in een rooms-katholieke
kerk ? Als hij (Ïnisschien?) een Zuidamerikaanse bruid krijgt
die wellicht rooms-kaföoliek is en aan haar eigen religie
vasthoudt zou dat niet zo buitenissig zijn. Maar in ons land
zou het stellig de nodige opwinding veroorzaken. Het zou ook
discussie opleveren over de traditionele relatie füssen Oranje
en Nederlands HervorÏnde kerk.

In Groot BritförÏnië is een soortgeli5ke discussie al aan de
gang. Nafüurlijk is, als we niet praten over de baptisten maar
over de Church of Engeland, het verschil groot. Maar
evengoed moet een krantenkop als 'Moet de koning(in) altijd
een protesfönt zijn?' ook in ons land een soort publiciteitsbom
zijn.

De kop trof ik aan in de Baptist Times ' boven een artikel dat
melding maakt van een door het Schotse parlement aangenomen motie om de betreffende wet zodanig aan te passen dat
ook een rooms-katholiek vorst zou kunnen worden over het

koninkrijk. Het vuurtje werd aangewakkerd door de aartsbisschop van York. In een interview met'The Sunday Times'
stelde hij zich niet alleen achter de opvattingen van het
Schotse parlement, maar sprak hij ook de wens uit, dat de eed
bij de iÏföuldiging veranderd zou worden. Daarin belooft de
nieuwe vorst het Protestantse geloof te zullen handhaven en
bescherÏnen.
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De Schotse motie 'om een eind te maken aan de anti-katholie-

ke discriminatie' door afschaffing van de uit 1701 daterende
wet, waarbij Rooms-kaföolieken worden uitgesloten van de
troon, ondervond overweldigende bijval. Het Schotse parlement kan de wijziging niet zelf doorvoeren omdat de bepaling
deel uit maakt van de grondwet en die kan alleen worden
herzien door het parlement in WestÏninster.
Wel kan de actie van de Schotten tot gevolg hebben dat de
Ïninister-president de zaak voorlegt aan de regeringscoÏnÏnissie
die een grondwetsherzjening besfüdeert.
Inmiddels heeft Tony Blair echter laten weten, dat de regering
niet van plan is de wet op dit punt te herzien, omdat dit
extreem complexe gevolgen zou hebben. Het zou de wijziging
iÏföouden van diverse andere constifütionele wetten, ook die

van temninste vijftien Gemeenebest-landen.
In de inÏnid4els opgelaaide discussie, waarbij soms roomkatholieke priesters forse uitspraken doen over discrirninatie,
wordt dikwijls gesteld dat de betreffende bepalingen geheel uit
de tijd zijn en beslist niet meer passen in de moderne samenleving.
Wie heeft in al die berichten over mejuffrouw Maxima al iets
gelezen over haar geloof ?

*
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Omzien naar de naaste

Het is opmerkelijk dat in het weekblad van onze Britse

baptisten broeders en zusters' (Baptist Times) zo vaak en
nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor maatschappelijke
problemen. In bijzondere, maar ook 'gewoon zondagse'
kerkdiensten wordt het accent gelegd op wat een thema
lijkt: 'een eind maken aan de armoede is de hoogste prioriteit'
Op plaatselijk niveau worden door baptisten acties georganiseerd om tegen Ïnisstanden te protesteren, regionaal werkt
men saÏnen om een project te sföÏten voor de bestrijding van
arÏnoede en landelijk vraagt men aandacht voor het 'schandalige probleem van de daklozen'. Bijvoorbeeld met een 'Daklozen-zondag'.

Citaat uit een ingezonden Sfük: 'Moeten We dan nOg met het
pannetje soep werken? Ja. Dan beginnen we tenÏninste het
probleem te zien ! Ook als de regering er in slaagt het
probleem kleiner te maken, zal er altijd nog een aanföl
daklozen overblijven. En die mogen niet door de kerken in de
steek worden gelaten ! '

Hoe zit dat in Nederland ? Blijven de acties bij ons 'beperkt'
tot kledinginzameling voor Roemenië?

Of ziet men in eigen woonplaats ook sociale nood waaraan iets
gedaan moet worden ?
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Charta Oecumenica:
oecumenisch beginselprogramma in Europa
Aly Zantvoord
In aansluiting op de tweede Europese oec.umenische assemblee
in Graz (1997) werd op initiatief van de Conferentie van
Europese Kerken (CEC) en de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) een ontwerpdocument - Charta
Oecumenica - opgesteld, dat een aanföl grondregels voor de
oecumenische saÏnenwerking bevat. Bovendien is het goed dat
kerken zich wederzijds tot elkaar verplicht weten. Kerken
kunnen samen een sföp voorwaarts zetten op de weg naar een
meer eenheid en verzoening. Een dergelijke verklaring werkt
alleen als kerken op alle niveaus zich in de tekst herkennen.
De Raad van Kerken in Nederland heeft alle lidkerken

uitgenodigd om hun reacties aan de Raad door te geven.
Daarnaast hoopt de Raad dat ook in parochies, gemeenten en
plaatselijke raden van kerken de Charfö besproken zal worden.
Deze uitgave is te bestellen bij het secreföriaat van de Raad
van Kerken: tel. 033-4633844.

Uit: Oecumenisch Bulletin, nr 1-2000.
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BOEKEN
G. van 't Wout, De Naam onder de volken, Kampen, Kok;
ca f. 30,-

Achter op het boek sföat: 'De oudtestamentische profeet
Maleachi proclameert dat de NaaÏn van God groot en indrukwekkend is onder de volken, verheven en door mensen niet

te versföan of uit te spreken. De Naam openbaart zich echter
als de God van Israël en de God van Jezus Chrisfüs.

Het boek De Naam onder de volken gaat in op de vraag of en
hoe de Naam zich openbaart in culfüren die onbekend zijn met
de bijbelse boodschap en stelt de openbaring van de NaaÏn in
het perspectief van het Koningschap van God.
Naast een bijbels-theologische uitleg van de betekenis van de
Naam geeft het boek een culfüreel-antropologische beschrijving van de godsverering in verschillende culfüren. Bovendien
komen Ïnissiologische aspecten aan de orde. Het levert een
bijdrage aan een evangelische bezinning op de interculfürele
betekenis van de bijbelse boodschap. '
Kortom: rüet eenvoudig; wel erg interessant!

Er was eens een analfabetische koeherder die niet wist hoe hij
bidden moest, dus in plaats daarvan zei hij tegen God: 'Heer
der Wereld, U weet dat als U koeien had en U ze aan mij gaf
om voor te zorgen, ik dat voor niets zou doen, temijl ik van
alle anderen loon krijg. Ik zou het voor U voor niets doen
orndat ik van U houd.' Een bepaalde wijze kwam de koeherder
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tegen en hoorde hem zo bidden. De wijze zei tegen hem: 'Jij
dwaas, je rnoet zo niet bidden.' De koeherder vroeg hem hoe
hij rnoest bidden, en de wijze begon hem de volgorde van de
gebeden zoals ze in het Gebedenboek staan, te leren. Nadat de
wijze was vemokken vergat de koeherder al snel wat hem
geleerd was en bad dus helemaal niet. Hij was bang om zijn
gebruikelijke gebed over Gods küeien te bidden orndat de wijze
hem gezegd had dat het verkeerd was om zulke dingen te
zeggen; aan de andere kant kon hij niet zeggen wat de wijze
hem verteld had, omdat het een warboel in zijn hoofd was.
Die nacht werd de wijze in een droom terechtgewezen en werd
hem verteld dat tenzij de koeherder terug zou keren naar zijn
spontane rnanier van bidden, de wijze ernstig letsel zou
overkomen, omdat hij iets zeer waardevols van God gestolen
had. Na zijn ontwaken haastte de wijze zich terug naar de
koeherder en vroeg hem wat hij bad. De koeherder vertelde
hem dat hij niets bad orndat hij de gebeden die de wijze hem
had geleerd vergeten was en dat hem verboden was God te
vertellen dat hij voor niets voor zijn koeien zou zorgen. De
wijze smeekte hem te vergeten wat hij hem gezegd had en
terug te keren naar de echte gebeden die hij bad voordat hij
hem ooit had ontrnoet.
Judas de Vrome

Dit verhgal sföat in Wijsheid uit de joodse Mystiek van Perle
BesserÏnan, Servire (Kosmos-Z&K Uitgevers)
Utrecht/Antwerpen, f. 32,50.
In dit boek heeft Perle Besserrnan de mooiste verhalen,
levenslessen en uitspraken van vroegere en moderne meesters
uit Europa en het Midden-Oosten gebundeld. De belangrijkste
chassidische meesters en wijzen, zoals de Baal Sjem Tov,
Martin Buber, Nachman van Bratislava en Aryeh Kaplan
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geven hun visie op zaken als de nafüur, het dagelijks leven,
goed en kwaad, medifötie en exföse. Het is een pleidooi voor
leven met hart en ziel vanuit tijdloze spirifüele waarden.

J. Hendriks, Gerneente als herbèrg, Kok, Kampen, f. 29,90
Op pagina 53 en 54 schrijft J. Hendriks 'Schets van een
gastvrije gemeente': We zijn op zoek naar een manier van
kerk-zijn die 'de kern' van het gemeente-zijn in relatie brengt
met de huidige samenleving. Een saÏnenleving die behoefte
heeft aan spirifüaliteit, aan 'gemeenschap', ook in de vorm
van ontÏnoetingsplaatsen waar mensen als subject serieus
worden genomen, en waar nÏimte is voor het ervaren van
God. Hoe kan die kerk er uitzien? Laten we beginnen met een

poging die kerk te ver-beelden. Dat is het proberen waard,
want een meföfoor kan ons helpen vanuit een 'ongekend'
perspectief naar de kerk te kijken. Dat kan de vamelfsprekendheid yan het besföande doorbreken. Een meföfoor kan

Ïnisschien ook helpen om een globale koers voor ons kerk-zijn
te bepalen. Een meföfoor kan dus werken als een eye-opener.
Die functies heeft voor Ïnij het begrip 'kerk als herberg'.
Dat roept een beeld op van een kerk die:
- sföat langs de wegen van mensen,

- open en gastvrij is,
- uiföodigend is,
- een kerk die niet probeert mensen binnen te houden -te
bekeren- maar hen van al het nodige wil voorzien zodat zij
hun eigen weg gesterkt, misschien zelfs met blijdschap kunnen
vervolgen,

- die gasten de kans geeft hun verhaal te vertellen en naar dat
van anderen te luisteren; die ook de mogelijkheid biedt voor
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«beraad om samen in actie te komen; maar die ook gezelligheid, mst en ontspanning brengt,
- een kerk die een aloud beeld van leiding oproept: ambtsdra-

gers als dienaars, föfeldienaars, diakenen,
- die werkt in de geest van de Eigenaar.
Als we ons dät realiseren komen nieuwe associaties op. In een
herberg met deze Eigenaar:
- krijgen de arÏnen de beste föfeltjes,
- zitten de meest verkleumden het dichtst bij het vuur,
- kun je eten en drinken om niet.
Een aperitief van het grootste visioen van Jesaja 25 : 6.
De kerk als herberg. Ach ja, het klinkt wat gedateerd. Maar
dat mag toch wel voor een instifüut met zo'n lange traditie?
Het is bovendien een beeld dat past bij ome saÏnenleving. Het
appelleert aan het verlangen naar een open gemeenschap. En
het rnist al te hoge pretenties. Het is bijbels en realistisch.

Markus Hattstein (red), Wereldreligies, Könemann, ISBN 389508-856-0, ca f. 10,-

In 120 pagina's worden de wereldreligies beschreven. Dat
betekent nafüurlijk dat je zo een algemeen (en overzichtelijk!)
beeld krijgt. Maar daardoor tegelijk handig wanneer je niet
hele boekwerken door wilt lezen waar het binnen de Islarn nu
om draait en of 'hindoeïsme' hetzelfde is als 'brahrnanisme'

[Beide begrippen worden nu naast elkaar gebruikt, ook al zijn
ze van verschillende oorsprong. BrahÏnanisme verwijst naar
de religie zelf; het woord is afgele)id van de Indische priesterkaste van de brahÏnanen. Het woord 'hindoeïsme ' werd ooit

ingevoerd door de islarnieten die tot in Indië doordrongen; het
stamt af van de naam van de rivier de Indus en werd toegepast
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op alle Indiërs die de islam afwezen. Men spreekt sinds ca
1000 voor Chrisfüs van het 'brahaÏnisme' toen de brahÏnaanse

priesterkaste een religieus monopolie verkreeg. Het woord
'hindoeïsme' gaat nog verder temg: tot de inheemse religie
van het oude Indië; dat was voornamelijk een nafüurgodsdienst, die later door de brahÏnanen werd gesystematiseerd en
hervormd.] Verder worden besproken: boeddhisme, jodendom, christendom en de Chinese en Japanse religies (o.a.
föoïsme, confucianisme en shintoïsme).

Hallo jongens en meisjes.
Henk Timmerman.

Deze keer ontvangen jullie niet het blad in of omstreeks een
vakantie, maar zo ongeveer op de helft van jullie schooljaar.
Het eerste rapport van het schooljaar is al uitgereikt en er
wordt nu gewerkt voor het volgende rapport en we gaan met
elkaar zo zachtjes aan het voorjaar tegemoet. Het voorjaar,
een fanföstische mooie tijd wanneer alles weer begint de
bloeien, waarin je ook Gods grootheid kunt herkennen en daar
mogen we heus wel heel dankbaar voor zijn en laten we Hem
er ook maar eens voor bedanken, dat het elk jaar weer
voorjaar wordt.

De nieuwe puzzels, deze keer 3 visitekaartjes, jullie moeten de
letters van de naam en woonplaats door elkaar husselen en zo
het beroep van deze heren proberen te weten te komen.
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Fem Ake

War Cies

R. Schoube

füenst

Hulst

Weesp

Een beetje helpen: De laatste meneer bouwt iets, als je dit
hebt, heb je de Ïniddelste meneer wel eens nodig en de eerste
meneer repareert iets wat de andere twee heren zeker hebben.
De puzzels van de vorige keer:
Hoe heet om,e kleinste planeet ?

Pluto.

Hoeveel tanden heeft een hond ?

42.

Wat is een meerkat ?

Soort aap.

Wat is een oorlaÏn ?

Een borrel.

Wat is een roedel ?

Groep wolven.

En de puzzel met de symbolen welke de eerste keer onoplosbaar in het blad kwam, maar de laatste keer er goed instond.
4 = 2X2
4:4=1
4=3 +1

Veel succes met de puzzels en tot een volgende keer.
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