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We worden via kerkelijke aandacht dit jaar
geconfronteerd met de formulering van ons
geloof. Deze strategie duwt ons met de neus op
teksten en inleidingen die enerzijds doen
nadenken, maar vaak ook spreken over
gevoelens en sentiment ingegeven door
tijdsgeest en perifere enigszins schemerige,
schimmige, minder authentieke invalshoeken.
Het is niet de bedoeling ketterjacht te
organiseren. Het is evenmin de bedoeling
terechte deelaspecten van het geloof te
ondermijnen.
Vanuit de titel de
'schone' belijdenis speuren we even de horizon
af en proberen uit de beelden van vroeger de
geloofsbelijdenis van van Nicea-Constantinopel1
te illustreren.

1 Triniteit
Ons geloof in God verwijst onmiddellijk naar de
triniteit of drieeenheid.

1

Concilie van Nicea in 325 door de kerkleiders (later betiteld als patriarchen) van de 3
grote christelijke centra: Rome, Alexandrië, Antiochië, en de zetel van Jeruzalem. Dit
Concilie richtte zich tegen Arius. Nicea bepaalde dat Christus één is met de God de
Vader. De triniteitsleer werd in Nicea nog niet uitgewerkt, want over de Heilige Geest, de
derde Goddelijke persoon, werd nog niet gesproken. Dit gebeurde pas tijdens het
oecumenisch concilie van Constantinopel in 381.
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De Thomistische formulering vanuit de Latijnse kerk geeft de tekst weer
uit de afbeelding: "non est"2 en "est". Afbeeldingen van de drieeenheid
werden verboden omdat het zo problematisch is. De figuur hier met de
drie hoofden bv. maakt het tot een moeilijk verhaal.

Een zeer bekend beeld met de voorstelling van de drieeenheid is de
"genadestoel".

De figuur met de heilsvoorstelling Vader (Schepper met wereldbol en
Woord van God), de zoon met het Verlossend kruis en de duif als H. Geest
spreekt boekdelen.
2

"Ex isto patet quare iste syllogismus non est expositorius ‘haec essentia est Pater; haec
essentia est Filius; igitur Filius est Pater’, quia scilicet haec essentia est plures personae
distinctae. Similiter iste syllogismus non est expositorius ‘hic Pater est essentia; hic Pater
non est Filius; igitur Filius non est essentia’; et hoc quia Pater est realiter divina essentia,
quae est tres personae distinctae realiter." Summa Logicae III, 1.9.16
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2 Structuur
Onze triniteitsleer stoelt op de Openbaring in het Woord van God. Onze God is
een openbarende God. Via het Woord, de geschiedenis, in de Schepping
beluisteren we Zijn met ons bezig zijn: JHWH betekent – Ik gebeur aan jullie – Ik
sta aan uw kant – Ik ga met jullie mee….. In dit traject worden we door Zijn
Woord begeleid.
In eerste en tweede Verbond nodigt HIJ
ons uit om Zijn plan, Zijn Rijk in, door en
met Hem te realiseren.

Een drieENE Godsbeeld is niet vreemd in de
cultuurgeschiedenis. Het kan ons
verwonderen.
Het geeft te denken.
We verzamelen enkele flarden uit de rijke
contekst. De ontdekkingstocht kan nog een
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gehele leven doorgaan. Boeiend en inspirerend, maar we beloven geen sluitend
verhaal

3 De godentrias
Indo-Europese godentrias is een concept, ontwikkeld door de Franse
comparatist en linguïst Georges Dumézil.
Dumézil zag gelijkenissen tussen de oud-Romeinse trias Jupiter-MarsQuirinus en o.a. de Umbrische trias Jupiter-Mars-Vofionus van de tabulae
Iguvinae. Ook bij de Grieken, Kelten, Indo-Iraniërs, Baltische volkeren,
Germanen en Slavische volkeren lopen parallelen.
Een zeer verspreide opvatting wijdt de idee aan
de drie maatschappelijke lagen van de IndoEuropese maatschappij3: 1.de heersende
klasse (de priesterlijke of soevereine functie):
Jupiter (Rome, Umbrië); Varuna (Indo-Iran);
Odin (Germanië) de patroon. 2.de
krijgersklasse (de krijgsfunctie): hiervan is
een oorlogsgod Mars (Rome, Umbrië); Tyr
(Germanië). 3.de boerenklasse (de
vruchtbaarheidsfunctie): hiervan is een
vruchtbaarheidsgod Quirinus (Rome), die zich
meestal onder de grond manifesteert.
Er zijn stellingen die verdedigen dat de drie-ee,heid een heidens
concept is. Een concept dat we te danken hebben aan de Romeinse
Keizer Constantinus. Constantinus was tot zijn dood een 3-enezonnegod-aanbidder.

Egypte

Isis, Horus en Seth (IHS? De triade van
Heliopolis; vlnr: Horus, Osiris en Isis); beter
bekend als Baal, Astarte en Tammuz.
Hindoe

Brahma, de schepper van het universum,
Vishnu die al het bestaande instandhoudt en
Maheshvara (Shiva), de vernietiger, 6de
eeuw v Chr. Trimutri. -Brahma draagt de
heilige vedas, Vishnu heeft een discus om
het kwaad te vernietigen en een lotusbloem
om te zegenen, Shiva een drietand en een
slang als gouverneur van de dodende
dierenwereld.

3

De oud-Romeinse godentrias zou echter in de Etruskische periode (eind 6de eeuw
v.Chr.) vervangen worden door de Capitolijns-Etruskische trias Jupiter-Juno-Minerva (in
overeenstemming met de Etruskische trias Tinia-Uni-Menrva) en dus niet langer meer
Indo-Europees zijn.
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4 De geoenbaarde God
Christenen gaan ervan uit dat de Drie eenheid een openbaring is. Geloven in God
is geloven dat God liefde is en die liefde aan de mensheid meedelt (en niet
andersom).
De 'vader van het geloof' is Abraham4. Zijn verhaal is duidelijk. Talrijk als de
sterren zou zijn nageslacht zijn.. toch is hij bereid Zijn Zoon te offeren, maar
JHWH vraagt GEEN mensenoffers.

4

Hebr. 11: 17 "Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak
als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te
offeren.
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Ons 'geloven' is een werkwoord, gemodelleerd door onze Godsopvatting, vanuit
de Openbaring.
Onze God is
onvoorstelbaar. En toch ..
al zegt de Tora dat er geen
'beeld' mag gemaakt
worden en vindt men ook
weinig 'beelden' bij de
oudere broer, de jood..
van deze passage (nl. is er
in de synagoge van Beit
Alpha (Israël, 6de eeuw,
een verwijzing naar de
Hakeda, het offer van
Abraham5.
Geloofsbroeders, de
moslim, kozen voor het woord ISLAM dat uiteindelijk steunt op de overgave die
SJ L M (sjalom, vrede+, betekent.
Geloven is een JIJ-IK aangaan met een persoon; zich engageren op de roep, het
Woord, de 'stem', het initiatief van Iemand. Het is hem geloven op zijn verhaal,
dat toen nu en nog aan het gebeuren6 is aan ons.

5 Ontzag voor de Ene God
De vreze des Heren is wijsheid
Vuur begeleid Zijn Openbaring
(zowel bij Mozes, op de Sinaï,als
in de eindtijd.
Hij is EEN omdat zijn liefde
onverdeeld is, omdat Hij de
trouw zelf is, omdat Hij en
niemand anders grond van ons
bestaan is.

De ENE God van ons geloof
wordt een jaloerse7 God
genoemd
Hij is EEN omdat Hij
onverdeeld liefheeft, omdat
Hij het begin is, omdat Hij het
Al is….
5

Gen. 11: 25.
De stamletters van JHWH, het tetragrammaton, heeft de letters van het Hebreeuwse
werkwoord 'gebeuren, geschieden".
7
Ex 20:5: "Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God,
duld geen andere goden naast mij."
6

7

JHWH – Onze God

De Grootheid wordt onderlijnd door de wolk en het licht, de stem die de stenen
tafels geeft, de vier ruiters die in de eindtijd de Laatste slag tegen DE dood, het
kwaad leveren en de Heerlijkheid in de tent van de samenkomst.
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Iedere beschrijving loopt mank. Iedere vergelijking is onmogelijk. Daarom
woonde Hij (Schekina) in de tabernakeltent tussen de vleugels van de
engelen.
De bangmakende God is niet de Levende, de Bevrijdende, de God van de
Blijde Boodschap. We hebben Hem wel wat eng voorgesteld.

Voorstelling van het Alziende oog op een kandelaar in de Onze Lieve Vrouwekerk in Poperinge.
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6 Gregorius van Nanzianze
(329 - 25 januari 389)
Hij is de grondlegger van de orthodoxe leer van de
Drievuldigheid (Drie-eenheid): God is één wezen in drie
personen (Concillie van Nicea).

7 Athanasius
(ong. 293 – 2 Mei 373)
Hij bepleitte in Nicea het feit dat de Vader en de Zoon niet
dezelfde zijn in de drie eenheid
(tegen Arius)
Theologen klaarden de formulering uit via disputen.
Tegenstanders werden 'ketters' genoemd….
Gregorrius
•De Arianen, de aanhangers van de priester Arius, achtten de
Zoon van een lager niveau dan de Vader. Zij hadden succes bij de diverse
Germaanse stammen zoals de Goten, die het West-Romeinse Rijk overspoelden.
•De Nestorianen, volgelingen van bisschop Nestorius (381-451), legden de
nadruk op de Goddelijke én menselijke natuur van de
Zoon. In de Middeleeuwen hebben zij met groot succes
grote missionaire activiteiten ondernomen. Enorme
aantallen Aziaten bekeerden zich tot het Nestoriaanse
christendom. Een tijdlang was dit zelfs de grootste kerk
van de hele christenheid.
Athanasius
•De monofysitische kerkgemeenschappen hadden
theologische bezwaren tegen de twee-naturenleer van
Christus; zij geloven dat de Zoon slechts één
godmenselijke natuur heeft. Vele kerken in het MiddenOosten en directe omgeving hangen deze leer aan.
Voorbeelden zijn: de Syrisch-orthodoxe Kerk, de Armeens Apostolische Kerk, de
Koptisch-Orthodoxe Kerk en de gerelateerde Ethiopisch-Orthodoxe Kerk.

8 Godsbewijzen
Met godsbewijzen probeerde men de Ontwerper, Maker, de schepping te
detecteren.
Alles wat beweegt, wordt door een ander bewogen, zoals uit de ervaring blijkt.
Er moet dus een eerste beweger zijn die zelf onbeweeglijk is.
Het tweede Godsbewijs is, dat niets zichzelf kan maken. God is dus de eerste
Maker. (Kosmologisch)
Het derde Godsbewijs besluit uit het wisselvallige ‘zijn’ tot het bestaan van een
Wezen dat noodzakelijkerwijs ‘is’. Het kan NIET ‘niet-zijn’.
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Het vierde Godsbewijs besluit tot het bestaan van God uit de feiten. Er is goed,
minder goed, beter en best. Er moet een hoogste
Goed ‘zijn’.
Het vijfde Godsbewijs. In de schepselen vinden
we gerichtheid op een doel dat zij zelf niet
kennen. Omdat zij dit doel zelf niet kennen moet
dit doel hun gegeven zijn. De Maker noemen wij
God. (Teleleogisch)
Hiermee klasseerde men de godheid onder de
beheersbare 'voorwerpen': wat aan de mens
ondergeschikt is.
Betere visies bewonderen de ingenieuze
'Ontwerper', De Intelligente.
Uiteindelijk moeten we constateren dat het
fenomeen veel grootser is dan dat. God valt
buiten alle proporties. Hij staat niet boven aan de
ladder. Hij houdt die
ladder vast8.
Om de schone geloofsbelijdenis eer aan te doen is het
aangewezen via de kunst, de iconografie het mysterie 9
te benaderen.
Het is tekenend hoe de Schepper de mens loslaat en 'bij
de hand' heeft als Michelangelo di Lodovico Buonarroti
Simoni de Schepper tekent.
Marc Chagall, Mark Zakharovich Segal, de
"oecumenische" figuur projecteert de gehele
heilsgeschiedenis, Abraham, Mozes tot de gekruisigde.
De gehele geschiedenis is een Openbaring.
Onze geloofsbelijdenis kleurt die geschiedenis vanuit
een Be'kommerde' Schepper.
De duivel is de Vader van de leugen10. Hij is de Satan:
de tweedrachtzaaier, hij getuigt tegen ons. Terwijl het
onze overtuiging is – als dat niet 'schoon'/mooi is: Dat
onze God niet de dood wil, maar het leven. Hij is een
God van levenden11.
Het is jammer dat de figuur van de diabolos, de
tweedrachtzaaier, de duivel altijd weer terugkeert in het
verhaal van het oordeel. Het angstverhaal heeft het
8

We zijn er ons van bewust dat ook dit allemaal 'woorden' zijn.
Mysterie = de μύσται / mústai waren de ingewijden die wel mochten delen in de
verhulde waarheden, openbaringen en onbegrijpbare kennis.
10
Joh 8:44 "Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is
vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen
9
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verhaal van de drie-eenheid met de H. Geest als levenschenker de Blijde
Boodschap vertroebelt.
De donkere kant met JHWH als dreigend met de dood maakt er een ongezellig
verhaal van.

9 God als Vader
Dat verhaal is totaal tegengesteld aan wat de wereld ons soms wil doen geloven.

In het bijbels verhaal wordt ons een Reddende God geopenbaard. Onze God
vraagt geen slaven. Zijn oordeel, zijn rechter-zijn bestaat vanuit de
waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de
vader van de leugen."
11
Marc 12:27: "Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!’"
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barmhartigheid, de breedhartigheid. Onze God is liefde. Onze God, JWH, is
Schepper, bevrijder en uiteindelijk de Mensenzoon, die komt om recht te
herstellen, 'gerechtigheid', een gave Gods.
Deze God kennen we uit Zijn Woord. Dat is de boodschap van de Drie-eenheid:
liefde, gerechtigheid en vrede.
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10 God de Vader

God de Vader is
de Eeuwige, die
zich om de mens
bekommert,
persoonlijk. We
zijn gegrift in de
palm van Zijn
Hand12, meer
dan een
moeder13.. houdt
Hij van ons.
De Vader is de
eeuwige, de
oude van dagen,
de Ene, de
Trouwe, maar
ook de
Barmhartige14.

12

SVV Isaiah 48:13 Ook heeft Mijn hand de aarde gegrond, en Mijn rechterhand heeft de
hemelen met de palm afgemeten; wanneer Ik ze roep, staan zij daar te zamen. In
diezelfde 'palm' staan onze namen gegrift.
13
Wie moeite heeft met JHWH's titel: 'Vader' vergeet wellicht rekening te houden met de
tijdsgeest. Deze niet-feministische titel wordt gecorrigeerd in de bijbel. De integrale
lezing verwijst inderdaad ook naar moederlijke kenmerken.
14
Wreken.
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"Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het
kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, Ik vergeet je nooit, Ik
heb je in mijn handpalm gegrift". Jesaja 49 : 15, 16a

11 De Schepper, de Wetgever en de
Beschermer
Het beeld van de figuur met de baard die de aardbol in de handen houdt
keert vaak terug. Wanneer er een kruis op de aardbol staat dan bevindt
men zich in de periode waar koningen zichzelf als machthebbers bij de
genade Gods beschouwden.
Als het om God de vader gaat dan kunnen we verder door verwijzen naar
het Koningschap van Christus: Hij bracht het Koninkrijk van God op aarde.
De Vader is op Zijn
eigen manier Koning.
Het bijbels
koningschap is niet
samen te vatten in
'heerschappij'.. Hij is
Heer! Hierin zit:
Én de erkenning dat
alles van Hem afhangt,
dat Hij Schepper is,
dat we in, door en met
Hem bestaan, maar
ook dat Hij in Zijn
'Hoogheid'
betrouwbaar , Enig
(EEN) en permanent
'meegaande' is.

Gij immers zijt onze Vader; want Abraham weet
van ons niets (Jes. 63 : 16)'

12

SCHEPPER:

God sprak: Er weze licht.
We kennen het scheppend gebaar.
Michel Angelo tekent de mens in pracht,
sterk, als het ware genietend 'goed in
zijn vel'.
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Het bijbelboek spreekt ivm de mens over een levend scheppend wezen
naar het beeld en de gelijkenis van God.
JHWH is de 'pottenbakker15', de 'praktische' fabrikant en de 'kunstenaar',
die naar Zijn gelijkenis schiep.

12.1 Waar was je?
Job stelt JHWH het heel 'cru'. Job klaagt. Wie zou niet? In zijn situatie.
Uiteindelijk komt hij tot de bevinding – op
JHWH's vraag – dat JWHW zijn 'losser' is.
Job 38:4 Waar was jij toen ik de aarde
grondvestte? Vertel het me, als je zoveel
weet.
5 Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet
dat toch? Wie strekte het meetlint over
haar uit?
6 Waar zijn haar sokkels verankerd, wie
heeft haar hoeksteen gelegd,
7 terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het
uitschreeuwden van vreugde?
8 En wie sloot de zee af met een deur, ten ze uit de schoot van de aarde
brak?
9 Ik hulde haar in een
gewaad van wolken en
omwond haar met
donkere nevels.
10 Ik legde haar mijn
grenzen op en sloot haar
af met deur en
grendelbalk,
11 en zei: “Tot hiertoe en
niet verder, dit is de
grens die ik je trotse
golven stel.”
12 Heb jij ooit de morgen
ontboden, de dageraad
zijn plaats gewezen,
13 om de uiteinden van
de aarde te pakken en de goddelozen van haar af te schudden?
14 Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt de aarde vorm, haar
oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed.
15

Jer 18:1-6.
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12.1.1 Pandeïsme
Schepper zonder religieuze betekenis
De Schepper is nu schepping.
Alles bestaat in die godheid, niet door hem
God immanent aan deze wereld.

12.1.2 Pantheïsme
1. Alles wat bestaat bestaat door God.
2. Die God is immanent aan die wereld.

12.1.3 Transcendent en Immanent
Dat roept op tot gebed. Niet Hij heeft ons nodig, wij hebben Hem nodig.
De moslim kent negenennegentig eigenschappen van
Allah.

De beschrijving in de bijbelse visioenen tekenen
hem omringd met engelen. Met een mandorla
van 5 serafijnen (lovende engelen). De driehoek
als symbool van de drie-eenheid en de engelen
met 6 vleugels, om de ogen, de benen te
bedekken en om te vliegen…
Hij is de totaal Andere, wij zijn Zijn beeld en
gelijkenis (intersubjectief en bestemd voor de hemel) – De engelen zelf
zijn jaloers16.
God de Schepper gaf de mens een aards
paradijs.
De mens heeft het verkorven.
En toch….

Op de vraag hoe kon God een hel hebben
geschapen is er slechts één antwoord.

16

Ps 8 stelt de vraag: wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt het mensenkind dat
u naar hem omziet? 6 U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en
glorie, 7 hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd:
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Alleen vrijwilligers gaan
naar de hel. God biedt de
vergiffenis aan.. De vraag
die blijft is. Waarom
weigert de mens eerlijk
berouw…
JHWH is groot als schepper,
maar kwetsbaar. Hij schiep
uit liefde.
Hij beloofde dat Hij zich
nooit meer zo kwaad zouy
maken als bij de grote
vloed.
Hij gaf de zwakke mens
richtlijnen tot leven op de
Sinaï.

Een bekommerde Vader.
Schepper, wetgever en Rots waarop we kunnen bouwen, schild van vertrouwen
Enig en Een.

Drie-eenheid
Op die manier is Hij tronend in de hemel.
We zijn al te veel geneigd om Hem hoog te
plaatsen, ver weg…
Wat de profeten hebben duidelijk gemaakt: het
verhevene, het 'verblindende', de 'glammer en
glitter' van de hemel is vreemd aan de slavernij
van de consumptie en het verdwazende van
ons intertainment-gedoe.
JHWH zetelt tussen de vier dieren. We hebben
er – niet zonder betekenis – de vier
evangelisten van gemaakt.
De boodschappers van het Woord (het
medescheppend woord) Lucas (rund),
Mattheus (jonge man), Marcus (leeuw),
Johannes (arend)

18
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Hij troont als Schepper, de engelen huldigen Hem, zijn troon wordt gedragen
door de 4 dieren17.
Al deze beelden geven recht aan de ambiguïteit van de Baas met het goed hart:
de Vader, die bekommerd is om de toekomst van zijn kind.
Hij boetseerde ons.

13 WETGEVER
Zijn Rijk is ons geluk.
We hebben de hemel nodig
Hij is onze Herder.
Onze opdracht bestaat erin
'volmaakt' te zijn, uit een
stuk te zijn, onverdeeld trouw
zoals Hij dat is.
De andere te beminnen zoals
Hij ons bemind heeft: "de
andere bevorderen".
Als wetgever heeft Hij geen
andere bedoeling dan ons
scheppend nabij te zijn.
Als opdracht hebben we geen
andere taak dan Zijn Rijk van
geluk, vergiffenis, brood, het
goede voor iedereen te
vestigen en toe te juichen, te
beamen.
De stenen tafelen reisden mee in de ark. Het manna en de staf van Aaron
ondertekenden mee het Verbond. JHWH, Onze Vader – zoals ook de Joden het in
hun gebed al verwoordden – is een God van levenden. Zijn wet is een lamp voor
onze voeten: richtlijnen ten leven.
In de iconografie is wel eens een heel verhaal te vertellen over de stand van de
vingers. Hier zien we Jezus als wetgever. De wet komt tot ons via Jezus. De twee
vingers wijzen op zijn god-menselijkheid (cf. kw2009/3)
De eindtijdrechter is hier geflankeerd door de bazuinende engelen. Via wat we in
de volksmond nog het Laatste Ooordel noemen wordt de eindrekening
gepresenteerd.
17

Mattheüs (hoofdstuk 1 met een geslachtsregister van de familie van Jezus, over
mensen); Lucas (de ontmoeting van Johannes de Doper met Jezus in de woestijn. De
Leeuw is een woestijndier), Marcus (de geboorte van Johannes de Doper op het moment
dat zijn vader Zakarias priesterdienst heeft in de tempel.) Johannes (met een arendsblik
over tijd en eeuwigheid).
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In onze beelden rond de moraal en de decaloog
zijn we nogal sterk besmet door het patroon van
de wraakgoden. De bijbelse boodschap geeft
ons echter duidelijk het beeld van JHWH die
alles wil herstellen. JHWH die meegaat tot het
einde en 'de duivel wil kerkeren' en borg staat
voor een idyllische happy end.
In onze voorstelling van God de Vader is heel
wat verwrongen door de organisatie van onze
maatschappij waar absolutistische vorsten, kerk
en Christus gekopieerd hebben van de
maatschappelijke structuren en de kerkelijke
organisatie gemodelleerd heeft naar wat het
wereldmodel eigen was.
Macht riep om onderwerping, de scepter en de
kroon, het vermanend vingertje, enz…..
Terwijl de eindtijd beelden van de profeten –
toch ook geen doetjes – beelden geven waarin
vrede en begrip, onmogelijke en uitdagende
perspectieven openen.

14 BESCHERMER: JHWH
Uiteindelijk wil Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zijn Rijk is waar er
geen tranen meer zullen zijn. Zo is Hij trouwe vervulling. Tenslotte openbaart de
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Vader in Zijn Woord Zijn Koninkrijk. Dat Koninkrijk is ons doel: de hemel, waar
we Hem loven, prijzen, danken.
Dat is de hemel. Dat is onze bescherming.
We zien in deze studie
vooral dat de beelden
zeer tweeslachtig zijn.
Hieronder nog een
duidelijk beeld van de
spijtige ondertoon waarbij
men de Vader telkens
weer voorstelt als degene
die het ons per se
moeilijk wil maken. Hier
steunt men op de
passage van de smalle en
brede weg. Alsof Hij ons
alleen laat… sukkelen.
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III

Jezus, Gods Zoon.
Kwartaalschrift “Onzen Heertje” 2010, nr. 3
v.u. Henri Vandenberghe, Doornstraat 11A, Poperinge.
Deel III: De geloofswaarheden

15 Mens geworden
15.1 God uit God
En

in één Heer, Jezus
Christus,
eniggeboren Zoon
van God, vóór alle
tijden geboren uit de
Vader. God uit God,
licht uit licht, ware
God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles
geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.
Als mens geboren uit Joodse ouders. Uit de stam van David 18.
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was
God19.
Daaruit ontstond het symbool icquj -ICQUZ
Een raadselachtig geheel dat eigenlijk de samenvatting is van Jezus
Christus Gods Zoon, Redder.
Het betekenisvolle ervan is dat dat tevens het woord vis in de Griekse
taal. De onbewuste toeschouwer wist het niet, de kenner zag erin het
18

Matt. 1:1: "Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van
Abraham."
19
Joh. 1:1
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verhaal van de broden en de vissen20 en de geloofswaarheid, waar wij het
nu over hebben.

15.2 Jezus
Jezus = De Septuagint heeft ησους; de Vulgaat, kent "Josue," dat wordt
"Jesus" in Ecclesiasticus (Jezus Sirach) 46:1; 1 Macc. 2:55; 2 Macc.
12:15, Dat is dan na de ballingschap Jehosjoea.
In Deuteronomium21 en in een andere werkwoordvorm in Rechteren22,
Exodus23 en Jozua24 waar het bekeken wordt van de kant van "door JHWH
geholpen worden", de kortere vorm is dan hulp, of die helpt 25.

15.3 Christus
Deze quasi achternaam is de Griekse vertaling voor Messias. Het Griekse
werkwoord crinw = zalven. Verwijst naar de Gezalfde uit het Eerste
Verbond. De profeten en de Koningen werden gezalfd. De Messais is De
Gezalfde van God26.
Bij alle volkeren is een vorm van Messianisme te bespeuren. De
verwachting van Israël steunt op de ervaring van een God die met hen
meegaat, die hen inspireert, corrigeert en Zijn milde Aanschijn in beloften
spijts hun eigen weerbarstigheid toezegt.
Uiteindelijk komt alles goed.
Jezus de Gezalfde van God, de  en de w, schakelt zich helemaal in op die
lijn van het Eerste Verbond.

15.4 Redder: swthr
Hier zit een verwijzing naar het Hebreeuws woord dat in Job 19:25 27 wordt
gebruikt. In zijn uiterste nood erkent Job uiteindelijk het feit dat JHWH
Zijn redder, zijn losser is. We kennen de term 'verlosser'.

15.5 Als Jood
In de Bijbelse context wordt Israël ook Gods Zoon genoemd.

20

Joh 6:9: "‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat
hebben we daaraan voor zo veel mensen?’
21
Deut.3:21; Rechters 2:7.
22
Rechteren 2:7a.
23
Exodus 7:9.
24
Jozua 1:1.
25
Numeri 13:8; Deuteronomium 32:44.
26
I Sam. ii. 10, 35; xii. 3, 5; xvi. 6; xxvi. 9, 11, 16, 23; II Sam. i. 14, 16; xix. 21; II
Chron. vi. 42; Ps. xviii. 51
27
Nog 15x in de Schrift. Hier: "25 Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op
aarde ingrijpen.”
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God zegt: 'Israël is Mijn eerstgeboren zoon28'. De profeet Hosea beschrijft
hoe Israël Gods zoon is, welke moeite God Zich voor deze zoon getroost
heeft, hoe hij God teleurgesteld heeft, hoe God hem getuchtigd heeft,
maar ook dat Hij hem nooit zal vernietigen29.
De profeet Zacharia zegt dat God zal
afrekenen met de volken die Israël veel harder
aan pakten dan Gods bedoeling was, want
Israël is Gods oogappel30. JHWH koos Israël
om de wereld via dit volk te zegenen. Jezus
leerde Zijn discipelen niet iets nieuws toen Hij
zei 'Onze Vader…31'.
Deze God, Die Zich verbond met volk en land
Israël, mogen wij niet losmaken, niet los zien
van Israël. Dit Israël, bruid en zoon van God,
mogen we niet beschouwen als een volk zoals
alle andere volken.
Daaruit werd Jezus geboren.

15.6

Als kind

In de iconografie heeft men het
vaker gebruikt. Hij heeft het
kind-zijn gekend. Met zijn
Rabbijnse studiegenoten maant
Hij ons aan terug 'kind te worden', het ongekunstelde, het
ontvankelijke, het 'nieuw worden', 'opnieuw' of 'van
bovenuit', dus vanuit die in den beginnen schiep geboren
worden32.

15.7 Als gelovige Jood
De iconografie verwijst er ons naar in de tempelpassage
waar Hij de 'bar mitswa' volgt33. Hij leert er de Tora kennen.
De Evangelisten kennen de uitdrukking "Wet en Profeten".
Wij kennen die wet al te vaak als een stel rigide geboden.
De vrome jood zag de TORA als een omheining waarbinnen
je moreel veilig LEEFDE. Het waren regels die het volle
leven gaven. Vandaar de simcha Tora, het feest om de
28

Ex. 4.
Hosea 11.
30
Zach. 1-2.
31
Jes. 63-64.
32
Cf. Nicodemus en "laat de kinderen tot Mij komen".
33
Wanneer een Joodse jongen de leeftijd van dertien jaar bereikt, wordt hij
verantwoordelijk onder de joodse wet. Op dat moment wordt de jongen een bar mitswa
(Hebreeuws:  בר מצווה- "zoon van het gebod".
29
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Tora. Die richtlijnen waren hun vreugde, zo stonden aan aan de Schepper,
Die met hen meeging, die aan hun kant stond…
Er waren heel wat Messias verwachtingen.. Lucas die legt het accent op de
nieuwe Koning, hij denkt
op David. In de
Hebreeënbrief34 zien we
met Paulus hoe Hij in
Jezus de nieuwe
Hogepriester ziet….
Andere typologieën zien
in Jozef een
voorafbeelding…
Jezus zelf geeft zich de
naam van Mensenzoon
hier treedt Hij in het
spoor van Daniël en de
eindtijdfiguur Die komt en
Die komen zal om alles
weer te herstellen.
Vele hedendaagse
zoekers zien
voorbereidselen tot die –
voor ons – tweede Komst,
die dan volgens de
letterlijke apocalyptische
teksten plaats zou grijpen
in Jerusalem.
Over die wederkomst
gaat het in de zeer
geheimzinnige teksten.
Eens komt die
Mensenzoon om al wat de
nieuwe hemel en de nieuwe aarde tegenhoudt te beschamen.
Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is
begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.

34

Hebr. 2-3-4.
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Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de
rechterhand van de Vader. Hij zal
wederkomen in heerlijkheid om te
oordelen levenden en doden en aan zijn
rijk komt geen einde.

16 Zijn kruisdood.
We zijn het te vanzelfsprekend gewoon
om de kruisdood als 'loper' te gebruiken.
Inderdaad Jezus is consequent Zijn weg
gegaan.
In de lijn van de traditie van het eerste verbond bepleitte Hij het Sjema.
Deut 6: "4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!5 Heb
daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw
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krachten." En in die zin kon zijn collega Rabbi ook zeggen: "De
schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar:
Hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, en hem liefhebben met
heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze
naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en
andere offers35."
Waar kwam het ook op neer in de parabel van de barmhartige
Samaritaan. Ge zult de Heer UW God
beminnen uit geheel Uw hart, uit geheel
Uw ziel en uit al uw krachten.
Hij was niet gekomen om gediend te
worden, maar om te dienen36.
Ook in die zin komt Hij herstellen de dag
van het eindoordeel37.

16.1 De poort.
De Gouden Poort is al bijna 1000 jaar
gesloten. Zij staat op zichzelf in
afzondering met een aureool van grote
waardigheid, zich als het ware
bezinnend op het einde der tijden.
Volgens de traditie zal de Messias
Jeruzalem binnenkomen door de Gouden poort.
Om dat te voorkomen hebben de moslims de ingang dichtgemetseld en er
pal voor een Islamitische
begraafplaats aangelegd. In vroeger
tijden baden Joden bij deze poort om
Goddelijke genade, vandaar dat de
Joden hem 'de poort van de
Barmhartigheid' noemen. Ook in de
Islam heeft de poort een grote
betekenis. In het Arabisch heet de
poort Gab el-Dahiryeh (poort van de
Eeuwigheid). Men beweert dat de
gehele mensheid op de Dag des
Oordeels door deze poort zal gaan.

35

Marcus 12:32-33.
Matteüs 20,28: "zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar
om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’"
37
Matteüs 25: 42 Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en
jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op,
ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie
bezochten mij niet.”
36
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16.2 Zijn gehele leven: één getuigenis
We staren ons blind op de onthechting die de Heer opbracht. We zijn zelf
zeker niet in staat om er ook maar een deel vanwaar te maken. 'Vijanden
beminnen' zit niet direct in ons bloed.
Af en toe werden de apostelen bemoedigd door het wonderbare, de
tekenen die ze zagen, daar hebben ze later ook weer in de lijn van de
Tora van getuigd. We verwijzen naar de Tabor-ervaring,

waar Johannes Jezus opvoert als de voltooiing van Tora en Nebiim 38.

16.3 Kristus Koning

38

Wet en profeten; twee beladen termen, het gaat niet enkel om de decaloog/nomoj wet,
en om profetieën, voorspelling, maar wel over de 'stem' van JHWH, die het over de
welbeminde Zoon heeft.
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16.3.1

Gezeten aan de rechterhand

De passage over de 'rechterhand'39 inspireerde grote kunstenaars. De
eindfase werd dubbel gekleurd. Enerzijds de triomf van de grote menigte
getekenden in witte gewaden. Gewaden die wit gewassen Zijn door het
bloed van het Lam40.

16.3.2

Lijdende dienaar

Wat dat de Heer koste is vaker in beeld gebracht.
Er is een doorlopende spanning tussen de verheerlijking die volgt op het
offer en de pijnlijke – verstervende – houding. De figuur uit Deutero Jesja
met de verwijzing naar de 'ebed JHWH', de knecht van de Heer, én naar
39

Openb. 5:7: "Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit
zijn rechterhand"; 1 Petr. 3:22.
40
Openb. 4:14: "Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn
degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren
witgewassen met het bloed van het lam."; Openb. 12:11.
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Israël en naar de Messias – volgens onze christelijke interpretatie heeft
Jezus blijvend met het kruis vereenzelvigd.

16.3.3 Kristus
Koning
Om dit niet weg te cijferen bestanddeel van
de figuur van Jezus wat anders te accenturen
is vanuit een meer propagandistische en
triomfalistische invalshoek de figuur van
Kristus Koning ontstaan.
Zo prijkte Hij tussen de Leeuw van Juda41, de
fakkel van het Verbond42, de arend43 en de
wierook van de aanbidding. Gekroond, een
koning waardig, met de rijksappel en de
rechterstaf, de 'roede van justitie'.

41

Openb. 5:5: "Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning
behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’"
42
Gen 15: "Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was
daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de
dierhelften door ging."
43
Deut. 32: 3 Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft
zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt."
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17 Verrijzenis
Dat is precies het fundament van ons geloof
aldus Paulus: "Want als wij geloven dat
Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten
wij ook geloven dat God door Jezus de
doden naar zich toe zal leiden, samen met
Jezus zelf44."

17.1 Opstanding
De opstanding blijft in de moderne
iconografie een "opstand tegen de dood en
dodende krachten".
Deze visie wordt het sterkst in de
bevrijdingstheologie, waar de officiële kerk
moeilijkheden mee heeft als ze te materieel
wordt geformuleerd, omdat het dan ernaar
uitziet dat het uiteindelijk vanuit de kracht
van de mens zou kunnen.
Ook Jezus'

verrijzenis wordt voorgesteld als een
opwekking door God. De engelen brengen
44

1 Thess.4:14; 1 Kor. 15:1 "14 en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging
zonder inhoud en uw geloof zinloos. "
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Hem dan ook naar boven. Trouwens het zijn ook zij die tegen de
grafbezoekers zeggen dat ze naar de stad moeten teruggaan, zoals
trouwens bij de Hemelvaart.

17.2 Weg, waarheid en leven
Jezus gaf meerdere beelden, parabels en adagia.
Hij is de weg, zoals de Tora een project en een geprojecteerde weg was.
Lammen op de been brengen, kreupelen begeleiden, enz. waren vanuit
het Eerste verbond al de tekenen van de Messias.
De waarheid is Hij als geboren uit de Ene, de Trouwe, de Ware, de Enige.
De Hebreeuwse stam voor waarheid is de zelfde stam van ons leenwoord
Amen.
Hij is JHWH's trouw aan Israël en aan ons.
En als vervulling van de Tora brengt Hij ons leven. Het volle leven, het
leven van boven (cf. Nicodemus).

17.3 A & W
In de verrijzenis brengt Hij ons de
voltooiing, de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde. Wat dat dan voor ons
kan betekenen. We kennen de
prentjes van de leeuw en het lam (cf.
kwartaalschrift OH 2010/1).

18 Jezus in de schrift
18.1 100% solidair met
Zijn Volk
We wezen reeds op de Joodse
binding in de figuur van Jezus. De
belofte is eerst via Abraham, Israël,
aan Zijn Volk gebeurd.
Daarom ook moest Jezus naar Egypte
vluchten: een vluchtelingenkind.
Inderdaad uit Zijn Land vertrokken,
uit Zijn Godheid neergedaald heeft Hij
zich totaal verenigd met Zijn Volk, dat vluchtte naar Egypte….
Met een flash back naar de kindermoord in Egypte vertelt de evangelist
ons van de kindermoord onder Herodes.
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18.2 Kindvriendelijk
Het pure, het reine, het onaangetaste, het kwetsbare is altijd het
ontvankelijkste geweest voor de authentieke boodschap. Daar is dankbaar
gebruik van gemaakt in de iconografie. Vaak is Jezus als kind afgebeeld in
de duizenden prentjes die als beloning en als stichtende handreiking
werden uitgedeeld aan de kinderen.

18.3 De Goede Herder

18.4 De wonderbare visser
Het wonder is niet uit te vegen. Het is vrij duidelijk dat de apostelen zich
over de figuur van Jezus hebben verwonderd.
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Hij trad op met gezag45, Hij beval de zee, een oerkracht naar Semietische
opvattingen46. Wat meer is de netten scheurden wanneer Hij de zee deden
ingaan47 om te vissen. Die zee bracht op.

18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5 De Rabbi
Als rabbi onder Rabbis werd Hij geconsulteerd. Nicodemus, die later met
Jozef van Arimathea Hem zou begraven, bezocht Hem 's nachts. Nota
bene de studietijd voor de studerende schriftgeleerde48.
En wie kent niet de prachtige eensgezindheid onder kenners wanneer het
ging om 'kol ha Tora', de gehele Tora? Rabbi Jehoshoea en de collega die
eensgezind Deuteronomium citeerden: "Bemin de Ene, uit geheel uw hart,
uit geheel Uw ziek en al uw krachten en de naaste zoals jezelf door JHWH
bemind wordt."

18.6 De nieuwe Mozes

18.6.1

Als wetgever

We kennen Hem als het Woord. Johannes noemt Hem het Woord van God.
In de bergrede horen we Hem zeggen: "Wees uit een stuk49,.zoals de
Hemlse Vader, EEN is." Een van de Evangelisten laat die rede plaats
grijpen op de berg. Hiermee staat Hij in de lijn van Mozes.
45

Marcus 1:22: "Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen
toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden."
46
Ook in Marcus 4.
47
Lucas 5: "7 Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten
komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo
veel vis dat ze bijna zonken."
48
Joh. 3.
49
'Volmaakt', volgens de klassieke vertaling.
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Toch verruimt Hij en radicaliseert Hij de Tora: niet alleen "niet doden",
maar ook 'dwaas' of 'raqa' zeggen50, m.a.w. het gaat om de gezindheid.

18.6.2

Als Levend brood

Het Evangelie laat ons ook
meedromen. Hij is het Levend
Water51, Hij is het levend brood52.
Zoals de Tora ten leven is, zo is Hij
Diegene die zoals JHWH in het
Eerste Verbond in de woestijn voor
het manna zorgde, ook brood brak
en deelde.
De verwijzing naar het levend
water brengt ons bij de hinde die
trekt
naar het
levend
water, de stromen uit de psalmen, die de dorst
naar Gods zuiverheid en Zijn communicatie
voeden.

50

Deze uitspraak was volgens Rabbijnse gegevens de gehenna "de vurige
vuilnisbelt"waard.
51
Joh. 4.
52
Mat. 14:20.
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18.7 Tochtgenoot
Jezus is dan ook de gezel, die
met Zijn Woord, de harten
verwarmd, de mensen op hun
tocht kan bemoedigen en doen
hopen, totdat Hij wederkomt.
We halen onze inspiratie uit de
passage van de discipelen op
weg naar Emmaüs.

18.8 Als
duivelbezweerder
We mogen hierbij niet vergeten
dat hoewel Hij alle aandacht
had voor de medemens en
bekommerd om hun welzijn. Jezus' komst en zending was: het Rijk van
Zijn Vader vestigen.
De dwarsligger, de
tegenspeler was de Satan:
de duivel. Die
tweedrachtzaaier moest Hij
uitschakelen.
De iconografie van de
duivelfiguur zou een uitgave
apart kunnen zijn.
In de evangeliën zijn daar
sporen van te vinden. De
'vader van de leugen' – een
legioen53 – is de vijand van
het menselijk geluk. Hij
wordt door Jezus
uitgedreven.

18.9Jezus nu

18.9.1

Superstar

De overtuiging en het geloof van zijn volgelingen creëert een veelheid van
voorstellingen.
53

Lucas 8:30.
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De mogelijkheden van de filmwereld maakten van hem de Superstar.
Aan de periferie tekenen vind je de held, de held van de musical, zoals Hij
in Jesus Christ superstar wordt getekend. Vaak Theologisch zwakke
producten, en die het merkwaardig hun tijd doen.

18.9.2

Door Zijn Bloed

Naast de glammer en glitter heb je de rauwe voorstelling, bloedig en ruig
à la Mel Gibson.

18.10 Alles samen
De beelden waarin men Jezus als persoon heeft willen vatten kunnen Hem niet
uitputten, zoals trouwens ook de theologie, de woorden en waarheden tekort
schieten om de reële persoonlijke betrokkenheid van de hemel met de mens uit
te drukken.
Het INRI op het kruis spreekt ons van de historische omstandigheid dat Jezus
Jood was, uit Nazareth, en in de lijn van de eigenlijke Joodse context van
Romeinse onderdrukking ter dood werd gebracht als troonpretendent.
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Voor sommige vrome Joden was Hij de troonpretendent die de eenheid van
JHWH bedreigde.

Voor de Romeinen was hij als een Nationale held die de joden zou bevrijden niet
welkom.
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Het IHS dat ook op zijn manier verwijst naar "IHSOUS"– Jezus - wil Hem vaak
aanduiden als de nu nog tegenwoordige Heer in het breken van het brood, in Zijn
aanwezig – voor de Katholiek althans –onder de gedaante van de hostie.

Albrecht Dürer 1511
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Uiteindelijk is de Zoon onze Enige verbinding – onverdiend – met de
Vader, uiteindelijk onze Enige escape, de hemel, de Eeuwige aanbidding.

Kerk en Geest

IV
Kwartaalschrift “Onzen Heertje” 2010, nr. 4
v.u. Henri Vandenberghe, Doornstraat 11A, Poperinge.
Deel IV: De geloofswaarheden: Kerk en H.Geest

De Rooms-katholieke Kerk is (nu nog) de grootste christelijke Kerk ter
wereld. De Kerk noemt zichzelf Katholieke Kerk.
Ze beroept zich op het Oude Testament (inclusief de Deuterocanonieke
boeken54: het eerste Verbond) en het Nieuwe Testament (Tweede
Verbond) van de Bijbel, op de katholieke traditie en op het leergezag
van Rome. De Katholieke Kerk heeft sinds haar ontplooiing in de 3 de eeuw
na Christus het verloop van de geschiedenis in belangrijke mate mede
bepaald. Tot aan de Reformatie belichaamde ze behalve religieuze ook
54

Wat de protestantse groeperingen niet meetellen.
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veel politieke macht. Tegenwoordig is de bisschop van Rome, beter
bekend als de paus, behalve hoofd van de clerus enkel nog staatshoofd
van Vaticaanstad55 en is zijn wereldlijke macht beperkt. Zijn spiritueel
leiderschap onder gelovigen reikt echter wereldwijd.

19 Oorspronkelijke inspiratie
19.1 Evangelie
Het woord van God is geschreven onder inspiratie
van de Heilige Geest. Vele illustraties werken met
de symbolen van de schrijvers van de vier
evangeliën. Ze gebruiken hiertoe wat men de vier
dieren noemt.
We gaven hier al een beeld van blz. 4 van deel I.
Wat is de betekenis van de vier dieren – de mens,
de leeuw, de stier en de arend. In het boek
Openbaring brouwt Johannes verder op de
apocalyptiek56. De vier dieren zijn ‘vol ogen van
binnen’, die waarheden verkondigden en zegels
verbreken; en er wordt vermeld dat ze zich rondom
de troon van de hiërarch bevinden. Deze manier
van voorstellen is dicht bij de taal van de Kabbala. In de loop van de
geschiedenis van het
eerste christendom
werden die wezens
vereenzelvigd met de
evangelisten57.
Mattheus begint zijn
Evangelie in hoofdstuk 1 met
een geslachtsregister van de
familie van Jezus, over
mensen dus en daarom
beeld men Matthëus altijd uit
met een mensenfiguur.
Marcus begint zijn Evangelie
met de ontmoeting van
Johannes de Doper met Jezus in de woestijn.
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Het dwergstaatje is in 1929 ontstaan en kan als een voortzetting of herleving van de
Kerkelijke Staat gezien worden. Vaticaanstad is geen lid van de Europese Unie, maar
neemt wel deel aan diverse internationale organisaties. Vaticaanstad staat sinds 1984 op
de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
56
Openbaringen 4.
57
De hindoes gaven aan hun vier lokapâla’s of bewakers van de werelden, ook de vier
mahârâja’s genoemd de exoterische verklaring. De vier wezens werden respectievelijk
gesitueerd in het noorden, het oosten, het zuiden en het westen.
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De Leeuw is een woestijndier en daardoor is er voor
gekozen om alle afbeeldingen die op Marcus betrekking
hebben een leeuw te plaatsen.
Johannes vangt aan met een blik over tijd en
eeuwigheid. Dus welk dier kon beter als symbool
gebruikt worden dan de hoog in de lucht vliegende
Adelaar die van bovenaf een goede kijk op onze aarde
heeft.
Lukas begint met de aankondiging van de geboorte van
Johannes de Doper op het moment dat zijn vader
Zakarias priesterdienst heeft in de tempel. Nu kwam
het vroeger veel voor dat er een Stier, Koe of Os als
offerdier werd gebruikt en vandaar dit dier als symbool
als men Lucas wil afbeelden.

19.2 Kerkvorming
Via de concilies bij de aanvang – beter na het sturen van de Heilige Geestwerden geloofsformules samengesteld.
Volgens Johannes gaf/schonk Jezus de Geest
bij Zijn dood. In Handelingen van apostelen
vertelt men via beelden van de lentekerk, het
opengooien van de deuren van het Cenakel na
de vurige tongen en de preek van Petrus na die
be'geest'erende ervaring58. Alles wijst op de
mededeling van de geest van Jahwe. De
scheppende Geest – de Rouach -, de geest van
de profeten, de vreugde59, het leven, het vuur
van het brandende braambos60.
De liturgische kleur van Pinksteren: het rood spreekt van warmte en van
moeilijk te blussen energie die het vuur dat martelaren bracht.
De geest die nu nog in alle sacramenten werkt. De geest die in de
volwassene sterkt tot rijpheid en strijdvaardigheid, verantwoordelijkheid
en beschikbaarheid.
Vaak grijpt men terug naar het beeld van de duif.
Bij Joannes de Doper wanneer hij Jezus doopt komt de duif 61. De duif
wordt gezien als een symbool voor vrede, onschuld en reinheid.

58

Hand. 2
Gal. 5:22-23. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
60
Ex. 3.
61
Luc. 3:21, 22 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt
was, en bad, dat de hemel geopend werd; En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde,
in een lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit de
hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb ik een welbehagen!
59
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Duiven werden in Israël gehouden als huisdieren en ook ten offer
geslacht. Als een arme Israëliet zich niet kon veroorloven een schaap of
een geit te slachten, dan nam hij twee duifjes om aan de Heer te offeren.
De duif is zinnebeeld van vreedzaamheid. De duif wordt in het Hooglied
van Salomo nogal eens aangehaald om liefelijkheid aan te duiden en
tedere gevoelens uit te drukken62. Het duivenoog is hier het beeld van de
innerlijke zielsoprechtheid, van de zachtmoedigheid en van de ootmoed 63.
De Joodse litteratuur wijst erop dat de duif met een olijftakje
terugkeerde64 De raaf voedde zich met
dode dieren, de duif was zuiver en wou
geen dood vlees.

20 Kerk
Het Eerste Concilie van Nicea in 325
gebruikte
in haar
officiële

documenten de term 'Katholieke65 Kerk',
ook in de documenten van de twee meest
recente oecumenische concilies is dat zo.
Men zou de benaming Katholieke Kerk
dus letterlijk kunnen vertalen als de
Algemene Kerk of Universele Kerk, over
de gehele wereld. Het begrip 'roomskatholiek' is ontstaan aan het begin van
de 16de eeuw, ten tijde van de
Reformatie, om onderscheid te maken
62

Hoogl. 1:15 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven
[ogen].
63
Mt 10:16 Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven, weest dan voorzichtig als
de slangen en oprecht als de duiven.
64
Tegen de avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Gen.
8:11.
65
Kay olhn ghn = over de gehele wereld. De term is niet enkel geografisch bedoeld. De
kerk leert dat ze antwoorden geeft die in de diepte de mensheid 'heel maken', heiligen,
heilzaam zijn.
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tussen hen die de paus, of de bisschop van Rome, trouw bleven en de
protestanten.

20.1

Omvang

In 2007 waren 1,147 miljard mensen of ongeveer 17,3 procent van de
wereldbevolking rooms-katholiek. Het aantal katholieke doopsels steeg
met 1,4%, iets meer dan de aangroei van de wereldbevolking met 1,1%.
Ook het aantal priesters blijft toenemen. De groei daarvan is het sterkst in
Afrika en Azië, met een aangroei van 27,6 en respectievelijk 21,2 procent.

21 Elementen uit de geschiedenis
21.1 1ste tot 5de eeuw
Afbeelding hierboven: Papyrus Bodmer VIII uit de derde eeuw na Christus.

21.1.1

Lentekerk

Jezus roept Simon en Andreas om een begin te maken met Zijn project.
Bij stukken en brokken wordt het verhaal neergeschreven. De huidige
visie op de kerk verschilt met de eerder dogmatische preconciliaire visie
die het voorstelt alsof Jezus de 12 artikelen dicteerde. We kunnen er nu
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én historisch én vanuit ons geloof mee omgaan dat hier een evolutie
groeide tot wat we nu als geloofsschat aangeleverd krijgen.
In die vijf eerste eeuwen kreeg de religie een eigen vorm. Door de
vervolging onder Nero gesterkt en uiteindelijk – een verdorven geschenk –
geruggensteund door de politieke macht verspreide de boodschap van de
Verrezen Heer zich rond
de Middellandse Zee..
De eerste christelijke
gemeenschappen
ontstonden bij het
breken van het brood
dat het cultisch
centrum vormde van de
samenkomst66. Deze
eredienst of liturgie67
werd op de "dag van de
verrijzenis" gevierd, die

ook wel de "dag des Heren68" werd genoemd.
Meestal vonden deze vieringen 's ochtends of 's avonds plaats omdat de
zondag nog geen heilige rustdag was.

De hiërarchie werd aangevoeld als een noodzaak. De bisschoppen of het
episcopaat droeg(en) het gezag door gebed en handoplegging (= wijding)
over aan hun opvolgers zodat er een ononderbroken keten van opvolging
ontstond die – volgens de Katholieke kerk - tot op de dag van vandaag
voortduurt: de apostolische successie
De gelovigen die tijdens deze vervolgingen hun leven verloren en daarin
hun gelijkvormigheid met de gekruisigde toonden,
werden al spoedig gezien als martelaren en werden
met gepaste verering omgeven: de dag van hun
sterven werd jaarlijks herdacht als de dag dat zij
gelouterd en geheiligd de hemel binnen waren
gegaan en verenigd waren met de verrezen Heer.

21.1.2

Constantyn

Flavius Valerius Aurelius Constantinus (Naissus, 27 februari
ca. 280 - Ancyrona, 22 mei 337), bekend als Constantijn I de
Grote, was een Romeins keizer. Van hem gaat het verhaal dat hij
zich bekeerde en zo de christenen niet meer vervolgd werden. Zijn bekering zou te linken
zijn aan het IHS69
66
67
68
69

ekklhsia
Van "laos ourgos": dienst van het volk.
dies dominica = zondag. IN tegenstelling met de sabbat van de oudere broer.
Wellicht juister is de stelling dat het gaat om ihj de eerste letters van het Grieks ihsouj
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Constantijn
Deze situatie veranderde in het begin van de 4de
eeuw, toen de bekeerde Romeinse keizer
Constantijn de Grote het tot dan nog steeds
sektarische christendom tot een katholieke (nietketterse) en literalistische (niet-gnostische)
godsdienst uitriep. Tegen het einde van dezelfde
eeuw, onder keizer Theodosius I, werd in 380 het
door Constantijn de Grote hervormde christendom
de staatsgodsdienst van het nog ongedeelde
Romeinse Rijk.

In 395 splitste het Romeinse Rijk zich
echter in een westelijk, Latijn-sprekend,
deel en een oostelijk, Grieks-sprekend,
deel. Deze delen groeiden uit elkaar en
tegelijk groeiden ook de christelijke
kerken in oost en west langzaam uit
elkaar.

21.2 Ketterijen en
leerstellingen.
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Formuleringen binnen het geloof hebben kerkvergaderingen lang de
bisschoppen en theologen bezig gehouden.
Vanuit het redeneren rond heiligheid en martelaarschap is later het
drievoudig concept van de gemeenschap der heiligen, de strijdende
kerk en de lijdende kerk ontstaan.
De joodse cultuur had altijd een sterk verhalende, literaire traditie
gekend, ze was gewoon haar overtuigingen en geloofsmysteries in
gelijkenissen, analogieën, verwijzingen naar historische gebeurtenissen,
kortom in dynamische vormen tot uitdrukking te brengen. De Romeinen
echter hadden van de Grieken een filosofische traditie geërfd: zij dachten
statisch, in definities, gestolde formules en leringen die de bovenhistorische essentie van een gebeuren moesten vatten.
Er werd uiteindelijk niet zozeer gezocht naar een evenwicht. Men zocht
zijn heil in bindende leeruitspraken: dogmata. Er waren geregeld felle
onderlinge discussies die soms uitmondden in scheuringen 70 bv. het
Marcionisme71. Dwalingen zoals het Arianisme72, het gnosticisme en het
dualistisme.
Nicea (325) verwierp het Arianisme: Christus één in wezen met de Vader
was (="homo-oesios") en niet zoals de Arius had gezegd als eerste der
schepselen op de Vader lijkend (="homoi-oesios"), doch wezenlijk
ondergeschikt aan hem.
Daarnaast ontwikkelde een
door de dogmata
ondersteunde liturgie en
paraliturgie.

In Constantinopel (381)
werd door de verzamelde
bisschoppen de plaats
van de heilige Geest in
de triniteit verduidelijkt.
De Geest, zo verklaarden
de concilievaders, komt
voort uit God de Vader en
wordt samen met
70

Afgeleid uit het Grieks: schismata
De leer van Marcion was dat Jezus een tot dusver onbekende God had geopenbaard.
De God van het Oude Testament was de auteur van het kwaad, een demiurg, die er
alleen was voor de joden. Daar tegenover stond de God van het Tweede Verbond, die vol
was van genade en van iedereen hield en die zichzelf in Jezus openbaarde.
72
Hij ontkende de goddelijke natuur van Christus.
71
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Christus de Zoon als (één van de personen van) God aanbeden en
verheerlijkt. Verder werd het credo van Nicea vastgelegd hier uitgebreid:
de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, die tot op de dag van
vandaag door zowel katholieke, orthodoxe en reformatorische christenen
onderschreven wordt.
Andere belangrijke concilies waren: 1. het concilie van Efeze (431),
waar de Nestoriaanse ketterij werd verworpen en werd vastgelegd dat
Maria de moeder van God (=Theotokos) is en niet slechts de moeder van
de menselijke Jezus (= Christotokos), 2. het concilie van Chalcedon
(451), dat het monofysitisme73 veroordeelde: de christologische opvatting
die Christus slechts één ongescheiden godmenselijke natuur toekende,
maar daarmee ontkende dat hij de wereld als mens 'van binnenuit' had
verlost. Daartegenover werd hier bevestigd dat Christus waarlijk God en
waarlijk mens was geweest.
Stilaan werd de bisschop van Rome in het westen de "primus inter
pares" (= de eerste onder de
gelijken).
De apocalyptiek van de eerste
verslagen, het genre van het boek
Openbaringen, had aanvankelijk de
functie om te ondersteunen dat God,
uiteindelijk zou zegevieren74. In tijden
van de vervolging was de overtuiging
dat Jahwe het zou halen bijzonder
bemoedigend. In de periode van
grotere vrijheid werden de
bedreigingen gezien in de valse
leerstellingen.

21.3 De Bijbelse canon
Geschriften en overleveringen die als
betrouwbaar werden geacht noemde
men canoniek, terwijl andere, vaak overleveringen met een sterk
gnostische inslag75, als apocrief terzijde werden geschoven.

73

Van de Griekse woorden ' Grieks: 'μονος ', wat '(all)één' betekent, en ' φυσις', wat
'natuur' betekent.
74
Babylon werd uitgetekend als de grote hoer. Babylon prostitueerde zich. Maar het
kwaad zal niet zegevieren zegt het boek Openbaringen.
75
Gnostisch: waar een bepaalde uitverkoren groep die extravagante meningen erop
nahield, leerstellingen geheim hield en onder de ingewijden speciale kennis uitdokteren.
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21.4 Middeleeuwen
Na de val van het West-Romeinse Rijk in 476 werd West-Europa
opgedeeld onder de binnengevallen Germanen. Hun nieuwe koninkrijken
die ontstonden op het oude Romeinse grondgebied vormden de
blauwdrukken van de huidige Europese staten. In dit versplinterde WestEuropa breidde het gezag van de bisschop van Rome zich gestaag uit;
behalve op geestelijk gebied won hij ook op wereldlijk vlak aan aanzien en
invloed. Dat kon vanzelfsprekend pas nadat West-Europa gekerstend was;
vooral Ierse monniken en missionarissen zoals Columbanus 76 hebben
daarin een belangrijke rol gespeeld. Langzamerhand kwam men ook tot
meer eensgezindheid op het vlak van de theologie, mede dankzij de
Platonische inzichten van Augustinus, hoewel dat niet zonder slag of stoot
ging. Er waren geregeld belangrijke scheuringen, bijvoorbeeld die van de
eerder genoemde Pelagius en de Albigenzen. In dezelfde lijn de latere
katharen.

21.5 Het grote schisma
Allereerst was er de taalkwestie: het westen gebruikte het Latijn als
lingua franca, terwijl men in het oosten (Byzantium was tot aan 330 de
benaming voor het Nova Roma (=het nieuwe Rome): Constantinopel, "de
stad van Constantijn de Grote", waarvan het huidige Istanboel is afgeleid)
overwegend Grieks bleef spreken. Na de val van het West-Romeinse rijk
en de grote volksverhuizing die daar op volgde, was er van een politieke
eenheid binnen het voormalig Imperium Romanum geen sprake meer.
Daarnaast waren er tussen Oost en West verschillen in liturgische
beleving en vormgeving ontstaan die, hoewel zij aanvankelijk niet
kerkscheidend waren, maar toch voor een zekere vervreemding zorgden.
De scheiding in een oosterse en westerse Kerk in het jaar 1054, het Grote
Schisma, was in feite de formele bevestiging van een reeds lang
76

Colombanus 540-615.
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bestaande werkelijkheid. Verhitte theologische disputen camoufleerden de
politieke en culturele realiteit van die dagen.
Er was een complex theologisch meningsverschil gerezen over het
wezen van de triniteit, in het bijzonder over herkomst en werking van de
heilige Geest. Volgens de Latijnse Kerk ging de Heilige Geest van
eeuwigheid uit van de Vader (=God de Vader) én de Zoon (Jezus
Christus), het zgn. "Filioque77".
Daarnaast bestond er diepe onderlinge verdeeldheid over het gezag
binnen de Kerk
Vervolgens wilde de Latijnse Kerk blijven vasthouden aan het verplichte
celibaat voor gewijde dienaren, terwijl de oosterse Kerk dit alleen wilde
handhaven voor bisschoppen, en tenslotte bestonden er ernstige
geschillen over de verdeling van de invloedssferen op de Balkan. Het
conflict leidde er toen toe dat paus Leo IX (1002-1054) en patriarch
Michaëlis Caerularius van Constantinopel elkaar in 1054
excommuniceerden, waarmee feitelijk sprake was van een schisma,
waardoor de Kerk uiteenviel in de westerse Kerk van Rome en de OostersOrthodoxe Kerk. Pas in 1965, tijdens het pontificaat van paus Paulus VI,
werden de wederzijdse conflicten opgelost en trokken de kerkvorsten de
excommunicaties in, waarmee een belangrijke stap werd gezet in het
proces van hereniging78.
Leo IX

Investituur
Ruim 500 jaar eerder reeds, in
1439, was de bul Laetentur Caeli
van paus Eugenius IV (1383–1447)
verschenen, waarin de RoomsKatholieke Kerk verklaarde dat zij
wat betreft de herkomst van de
heilige Geest geen wezenlijke,
kerkscheidende verschillen meer zag tussen de
opvattingen van de Oosters-Orthodoxe en Latijnse Kerk.

21.6 Tegenpauzen
De vermenging Kerk & Staat is in de periode daaropvolgend een durend
probleem. Eerst met de investituurstrijd, waar de paus probeerde om van
77

Deze zin in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (325 en 381) werd niet
aanvaarden daar deze toevoeging later (in 1014) door paus Benedictus VIII aan het
credo was toegevoegd zonder te zijn goedgekeurd door een algemeen concilie (de
protestantse kerken zouden deze toevoeging later handhaven).
78
Ruim 500 jaar eerder reeds, in 1439, was de bul Laetentur Caeli van paus Eugenius IV
(1383–1447) verschenen, waarin de Rooms-Katholieke Kerk verklaarde dat zij wat
betreft de herkomst van de heilige Geest geen wezenlijke, kerkscheidende verschillen
meer zag tussen de opvattingen van de Oosters-Orthodoxe en Latijnse Kerk.
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de bisschopsbenoeming een zuiver kerkelijke aangelegenheid te maken en
later met de pauzen in Avignon (Westers schisma).
De twee pausen begonnen nu driftig elkaars besluiten nietig te verklaren en elkaars
volgelingen te excommuniceren. Om de ontstane impasse te doorbreken en een nieuwe
kerkelijke scheuring te voorkomen werden tijdens het Concilie van Pisa (1409) de twee
rivaliserende pausen afgezet en werd de aartsbisschop van Milaan Petrus van Candia
(1340-1410) tot de nieuwe paus, en bijgevolg het hoofd van de heilige katholieke kerk,
gekozen. Deze laatste verplaatste zijn residentie naar Bologna. De afgezette pausen
weigerden echter, in overeenstemming met hun hoge
ambtsopvatting,deze nieuwe Pontifex Maximus te erkennen en
claimden het pontificaat met als droevig gevolg dat de christelijke
wereld nu de beschikking had over drie pausen. Het Concilie van
Konstanz (1414-1418) maakte aan deze delicate situatie echter een
einde: de eerste paus trad af, de tweede paus werd gedwongen zijn
aanspraak op de zetel van Petrus in te trekken en de derde paus: de
voortvluchtige tegenpaus Johannes XXIII (ca. 1370-1419) (uiteraard
niet te verwarren met de latere paus Johannes XXIII), de opvolger
van Alexander V (die na een kort pontificaat van slechts tien
maanden was overleden), werd opgepakt en gevangengezet en pas
na het concilie weer vrijgelaten, zodat er nu tot vreugde van de Kerk
een nieuwe paus gekozen kon worden: de kardinaal-diaken van de
San Giorgio in Velabro Oddone Colonna paus Martinus V (1417-1431).

21.7 Kruistochten
De

Orde van de Tempeliers of
Tempelorde (Orde van de
Arme Ridders van Christus en
de Tempel van Salomo) (Latijn:
Pauperes commilitones Christi
Templique Solomonici) was een
katholieke monnikenorde die
ten tijde van de kruistochten
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een Heilige Oorlog tegen de moslim voerde in het Heilige Land. Ze waren
gestructureerd als een ridderorde en erg militair ingesteld. De orde is
waarschijnlijk ontstaan uit een aantal vrijbuitende kruisvaarders en
vervolgens officieel erkend door de Katholieke Kerk omstreeks 1129 en
bleef vervolgens bijna 200 jaar bestaan. De Tempeliers werden
uiteindelijk zo machtig en rijk dat de Franse koning Filips de Schone er
alles aan deed om van hen af te komen.
Sicilië 902 was een voorlopig einde van de expansiedrift van de nieuwe
godsdienst: de Islam. Vanaf de 11de eeuw ontstond er in Europa weer een
nieuw zelfbewustzijn dat leidde tot enkele korte veroveringsoorlogen aanvankelijk geen godsdienstige motieven.
Dit veranderde wanneer de Seldische Turken,
de Seltsjoeken Syrië veroverden en christelijke
pelgrims werden mishandeld.
In 1095 tijdens de Synode van Clermont met
paus Urbanus II79 werd op vraag van de
Byzantijnse keizer Alexius I80 de verdediging
van Constantinopel tegen de Turken in
Anatolië, een gezamenlijke kruistocht om de
heilige plaatsen te veroveren gepland. Volgens
de overlevering zou hij zijn preek hebben
besloten met de woorden: "Deus lo Volt!
(=God wil het!)".
Na de verovering in 1099 van de heilige stad
ontstonden er her en der kleine christelijke
koninkrijkjes waarvan het belangrijkste
vanzelfsprekend het koninkrijk Jeruzalem was dat
geregeerd werd door Godfried van Bouillon81
(1060-1100), de hertog van Neder-Lotharingen.
Lang konden deze koninkrijken niet standhouden,
zodat nieuwe kruistochten werden ondernomen die
vaak gepaard gingen met plunderingen en
slachtpartijen82.

79

ca. 1042-1099
1048-1118
81
1060-1100
82
Het oudste document over de relikwie van het Heilig Bloed in Brugge dateert van 1256.
Volgens een oude overlevering bracht Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen, na de
tweede kruistocht de relikwie van het Heilig Bloed mee uit het Heilig Land (1150).
Wegens zijn uitnemende heldhaftigheid tijdens deze kruistocht zou Diederik de relikwie
gekregen hebben, met toestemming van de Patriarch van Jeruzalem, uit de handen van
zijn schoonbroer Boudewijn III van Anjou, koning van Jeruzalem.
80
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Een

bewogen periode in de kerkgeschiedenis
met grote verscheidenheid aan "zege" en "zegeningen".
We verwijzen naar het Heilig Bloed.

21.8 Inquisitie
In de 13de eeuw leverde de Inquisitie zijn bijdrage aan de ortodoxie. In de
Regels van Pamiers (1211) stond dat als de kerkelijke rechtbank zelf geen
vonnissen uitvoerde, een onderzoek instelde en een oordeel uitsprak over
de rechtzinnigheid van de beklaagde en de schuldig bevonden uiteindelijk
de wereldlijke rechtbanken de straf uitvoerde. In ernstige gevallen
bestond dit in verbranding of onthoofding. Het doel van de inquisitie was
niet in eerste instantie om de ketter ter
dood te veroordelen, maar om hem tot
berouw en bekering te brengen en hem
terug te leiden naar het geloof van de ware
Kerk en om daarnaast de volkswoede tegen
de vermeende ketters te reguleren en een
juridisch kader te bieden (veel aanklachten
kwamen namelijk vanuit het volk.
Gregorius IX83 gaf in 1232 bevel aan de
nieuwe orde van de Dominicanen, die door
hun grondige theologische scholing bij
uitstek geschikt leken voor hun taak, om de
inquisitie op zich te nemen, waarmee de
inquisitie nu formeel bevestigd en
geïnstalleerd was. Later in 1237 belastte de
paus ook de Franciscanen en vanaf de 16de
eeuw de Jezuïeten met de voorbereiding en
procesvoering. In 1252 verklaarde paus Innocentius IV84 in zijn bul Ad
extirpanda dat bij de verhoren van verdachten ook martelmethoden waren
toegestaan85. Tijdens de reformatie speelde de inquisitie een zeer actieve
rol bij de bestrijding van de hervormers, hoewel haar macht aanzienlijk
83
84

1170-1241
1170-1254
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was afgenomen omdat veel plaatselijke vorsten niet langer bereid waren
de kerkelijke vonnissen te voltrekken. In de 16de eeuw werd de inquisitie
geplaatst onder de verantwoordelijkheid van het Heilig Officie die later in
1965 zou worden omgedoopt tot de Congregatie voor de Geloofsleer die
zich met name bezig zou gaan houden met de bestudering en toetsing van
het werk van katholieke theologen die van heterodoxie verdacht worden.

21.9

Mystiek en moderne devotie

Thomas van Kempen op de Agnietenberg (1569)
De late middeleeuwen kenmerkten zich door een opvallende opleving van
de mystiek, die voortvloeide uit een behoefte aan verinnerlijking en
versobering. Zij streefden naar een
persoonlijke 'mystieke' vereniging van de
menselijke ziel met de goddelijke natuur,
zonder dat zij hierbij de noodzaak van de
bestaande kerkstructuren in twijfel trokken.
Thomas a Kempis86 schrijver van de "Navolging
van Christus", de verzamelnaam voor vier
traktaten die nog steeds een van de meest
gelezen geestelijke werken uit de
kerkgeschiedenis zijn. Ook de humanist
Erasmus van Rotterdam en de latere
hervormer Luther hebben enige tijd in zo'n
gemeenschap doorgebracht.

85

De pauselijke inquisitie moet onderscheiden worden van de latere Spaanse Inquisitie
(1478-1834) die in veel gevallen een matigende invloed had, met name als het gaat om
de vervolging van heksen.
86
ca. 1379/1380-1471.
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21.10 Renaissance

De Renaissance (letterlijk:
"wedergeboorte") kenmerkte zich
met name in het zuiden van
Europa, waar zij volgde op een
periode van economische groei
met name in de steden, door
ongekende opbloei van de
letteren en schone kunsten, de
muziek, een verhevigde
belangstelling voor de antieke cultuur en de kerkvaders en het ontstaan
van een nieuw, antropocentrisch wereldbeeld waarin de mens in het
middelpunt van de schepping werd geplaatst (=Humanisme). La divina
commedia (De goddelijke komedie) de Gids die de Florentijnse banneling
Dante Alighieri87 door de verschrikkingen van de hel en het vagevuur
leidde.
Daarnaast ontstond er een nieuw wetenschappelijk elan vooral in het
noorden van Europa, waar de Renaissance aan de wieg stond van een
periode van ongekende welvaart en zelfbewustzijn.
Erasmus en Moore vertegenwoordigden elk op hun manier een eigen
kerkbeeld. Van Dante bleef er meer tot de verbeelding spreken.

21.11 Achtergronden van de
Reformatie
In het noorden was het Desiderius
Erasmus van Rotterdam88 de zoon van een
geestelijke uit Gouda (een onwettig kind dus,
een defectus natalis, een geboortedefect) en
een voormalig kanunnik die in zijn Lof der
Zotheid de toenmalige godsdienstige hang
naar uiterlijkheid en de exuberante
devotionele gebruiken van zijn tijd
parodieerde.In hem werd de katholieke
genadeleer verdedigd tegenover de
reformatorische, willoze predestinatieleer.
Sir Thomas More was met zijn boek De
Optimo Rei publicae Statu deque Nova Insula Utopia een geestesgenoot.
Zijn kritiek op de scheiding en het schisma van Hendrik VII en zijn
87
88

1265–1321.
1469-1536.
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principiële weigering de Act of Supremacy89 te erkennen, brachten hem
wegens hoogverraad ter dood. Nicolaas Copernicus90 , die een
heliocentrische theorie over het zonnestelsel ontwikkelde, samen met de
Italiaanse natuurkundige, wiskundige en astronoom Galileo Galilei91
stelden de kerkleiders voor ernstige problemen daar ze deze nieuwe
inzichten in strijd achtten met de scheppingsleer van de Bijbel.

21.12

Luther, Calvijn en Co

Op geestelijk en moreel gebied begon de Kerk
onmiskenbaar tekenen van verval en verharding
te vertonen. Bisschoppen en pausen, zoals die
afkomstig van de familie Borgia, stonden elkaar
soms naar het leven om de hoogste kerkelijke
ambten te bemachtigen. Bezittingen dreven
kerkmensen vaak meer dan de core business.
Corruptie, decadentie, nepotisme en simonie
binnen de Kerk zorgden in delen van Europa
voor een groeiende ontevredenheid, die in
sommige gevallen leidde tot een opstand tegen het gezag van Rome. Zo
formuleerde de Augustijnermonnik Maarten Luther92 in 1517 zijn 95
stellingen (Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum) in een brief
aan zijn bisschop en aartsbisschop als protest tegen de aflaathandel van
de dominicaanse prediker Johann Tetzel, O.Praem. (ca. 1465-1519.

21.13 De contrareformatie en concilie van Trente
Met het Spaanse koningspaar Ferdinand van Aragon93 en Isabella van
Castilië94, het energieke optreden van Isabella's biechtvader, de
aartsbisschop van Toledo, kardinaal Francisco Jiménez de Cisneros, hoofd
van de kerk in Spanje, de kloosterhervormingen en mystieke geschriften
van ongeschoeide Karmelieten als Johannes van het Kruis 95, O.C.D. en de
patroonheilige van de dichters, Theresia van Avila96, O.C.D. We vergeten
ook de bekeerde Baskische edelman en gewezen militair Ignatius van
Loyola97, de stichter van de Societas Jesu en opsteller van de Geestelijke
Oefeningen, exercities in gewetensonderzoek niet.
89

1534.
1473-1543.
91
1564-1642.
92
1483–1546.
93
1452-1516.
94
1451-1504. De vorst is vereeuwigd op de medaille van Onze Lieve Vrouw van
Scherpenheuvel.
95
(?-1591.
96
1515-1582.
97
1491-1556.
90
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Deze restauratie bracht terug beelden in de kerk, de catechismus en het
brevier. Het instituut kerk drong door via een structurele aanpak:
seminaries en jurisdicties.

21.14 Verlichting en
revolutie
Voor vele mensen geschoold in de
Trentse vorming is de verlichting en
de revolutie een ineenstorting van al
hun zekerheden. De gestrengheid
van het Jansenisme weerspiegelde echtheid en het
bewijs van degelijke devotie98.
Hij stierf in 1638 aan de gevolgen van de pest. Tot in de
de
19 eeuw zou het Jansenisme een sterke invloed weten te behouden op
het godsdienstige leven. Naast de gestrengheid is er in de kerk voor de
eenvoudigen van geest ook altijd wat meer romantiek ingeschakeld. De
devotie, vooral de volkse devotie, kende via bedevaarten en
heiligenverering de eenvoudige formule van de kerk-op-weg met zijn
voorbeelden uit de kloosterlijke traditie: Bernadette Soubirous, Theresia
van Lisieux.
De kerkbeleving of geloofsbeleving kent gelukkig meerdere inspiraties.
Via Mgr. Romero, over Mother Teresa of Pater Constant Lievens voelde
men de bevrijdingstheologie aankomen.

Inhoudsopgave
1 Triniteit........................................................................................1
2 Structuur.....................................................................................3
3 De godentrias...............................................................................4
4 De geoenbaarde God.....................................................................5
5 Ontzag voor de Ene God.................................................................6
6 Gregorius van Nanzianze................................................................9
7 Athanasius...................................................................................9
8 Godsbewijzen...............................................................................9
9 God als Vader.............................................................................11
10 God de Vader............................................................................13
11 De Schepper, de Wetgever en de Beschermer................................14
12 SCHEPPER:...............................................................................14
12.1 Waar was je?......................................................................15
12.1.1 Pandeïsme....................................................................16
12.1.2 Pantheïsme...................................................................16
12.1.3 Transcendent en Immanent.............................................16
13 WETGEVER...............................................................................19
98

Het Jansenisme werd in verscheidene pauselijke bullen krachtig veroordeeld

Drie-eenheid

58

14 BESCHERMER: JHWH..................................................................20
15 Mens geworden.........................................................................22
15.1 God uit God........................................................................22
15.2 Jezus.................................................................................23
15.3 Christus..............................................................................23
15.4 Redder: swthr.....................................................................23
15.5 Als Jood..............................................................................23
15.6 Als kind..............................................................................24
15.7 Als gelovige Jood.................................................................24
16 Zijn kruisdood...........................................................................26
16.1 De poort.............................................................................27
16.2 Zijn gehele leven: één getuigenis...........................................28
16.3 Kristus Koning.....................................................................28
16.3.1 Gezeten aan de rechterhand............................................29
16.3.2 Lijdende dienaar............................................................29
16.3.3 Kristus Koning...............................................................30
17 Verrijzenis................................................................................31
17.1 Opstanding.........................................................................31
17.2 Weg, waarheid en leven........................................................32
17.3 A & W................................................................................32
18 Jezus in de schrift......................................................................32
18.1 100% solidair met Zijn Volk..................................................32
18.2 Kindvriendelijk....................................................................33
18.3 De Goede Herder.................................................................33
18.4 De wonderbare visser...........................................................33
18.5 De Rabbi............................................................................34
18.6 De nieuwe Mozes.................................................................34
18.6.1 Als wetgever.................................................................34
18.6.2 Als Levend brood...........................................................35
18.7 Tochtgenoot........................................................................36
18.8 Als duivelbezweerder............................................................36
18.9 Jezus nu.............................................................................36
18.9.1 Superstar.....................................................................36
18.9.2 Door Zijn Bloed.............................................................37
18.10 Alles samen.......................................................................37
19 Oorspronkelijke inspiratie............................................................41
19.1 Evangelie............................................................................41
19.2 Kerkvorming.......................................................................42
20 Kerk........................................................................................43
20.1 Omvang............................................................................44
21 Elementen uit de geschiedenis....................................................44
21.1 1ste tot 5de eeuw...................................................................44
21.1.1 Lentekerk.....................................................................44
21.1.2 Constantyn...................................................................45
21.2 Ketterijen en leerstellingen....................................................46
21.3 De Bijbelse canon................................................................48
21.4 Middeleeuwen.....................................................................49

59

JHWH – Onze God

21.5 Het grote schisma................................................................49
21.6 Tegenpauzen.......................................................................50
21.7 Kruistochten........................................................................51
21.8 Inquisitie............................................................................53
21.9 Mystiek en moderne devotie.................................................54
21.10 Renaissance......................................................................55
21.11 Achtergronden van de Reformatie.........................................55
21.12 Luther, Calvijn en Co..........................................................56
21.13 De contrareformatie en concilie van Trente............................56
21.14 Verlichting en revolutie.......................................................57
Deze schriften werden bijeengebracht in een pakket. De illustraties werden pro
manuscripto gebruikt en zijn enkel illustratief bedoeld. We willen ze onmiddellijk
eruit halen als dit vereist is door de rechtmatige eigenaars.

