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 De eindbedoeling van ons christelijk leven is de vergoddelijking. Er zijn 

op zijn minst een 6-tal Kerkvaders die hetzelfde herhaald hebben: "God is 
mens geworden opdat de mens zou vergoddelijkt worden". Anders gezegd : 
"God is vlees geworden opdat het vlees, de materie, geest zou worden".  

 
 Nu is de vraag : hoe komen we tot die vergoddelijking? De weg naar 

die vergoddelijking is de weg naar de verlossing. Wij moeten dus verlost 
geraken van iets, dit is de weg van het heil. In de Orthodoxe Kerk spreken 
wij in termen van verlossing en van heil. Heil en verlossing zijn eigenlijk 
synoniem. Heil wil zeggen heilig worden en komt van het Nederlandse 
woord helen, dit betekent volledig worden, heel worden, genezen worden. 
Als we genezen zijn is datgene dat pijn deed in ons lichaam terug een 
integraal gedeelte geworden van onszelf. 

 
 De Kerkvaders hebben vaak het beeld opgehangen van de mens als een 

medisch gegeven. Christus verschijnt vaak in de geschriften en ook in het 
Nieuwe Testament als de geneesheer, "de geneesheer van onze zielen en 
lichamen". Christus is dus onze Verlosser, onze Heiland, Degene die ons 
heelt. Onze Verlosser is dus ook Degene die ons geneest. Verlost worden van 
een ziekte is genezen worden van een ziekte. Dit wil dus zeggen dat onze 
mensheid ziek is, dat ik als mens ziek ben. Hierin bestaat het verlossingswerk 
van Christus, met andere woorden de heilseconomie (de economie van God 
is datgene dat Hij voor heeft met Zijn wereld; de goddelijke economie is het 
plan van God, het project dat Hij voor heeft met Zijn wereld en met elkeen 
van ons). 

 
 Zo spreekt de profeet Ezechiël over de twee wielen die in elkaar 

draaien. Wij zijn een wiel en wij voelen dat in ons wiel een ander wiel draait. 
We zouden het ook anders kunnen stellen. Wij leven in een lineaire 
geschiedenis, een tijdlijn geschiedenis, en deze lijn, deze levenslijn wordt 
doorkruist door een goddelijk plan, door een goddelijke geschiedenis van 
gebeurtenissen, van positieve, van spijtige gebeurtenissen, van lijdende 
gebeurtenissen. Dit brengt ons tot de verwondering, tot de verbazing voor en 
van het menselijk leven. Dit brengt ons tot vraagtekens en het zoeken naar de 
oplossing. Dit is vervat in de economie van God. 

 
                                                
1 Catechese gegeven in maart 1993 ter voorbereiding van het Paasfeest, bijgewerkt in februari 2005 
 



 De economie is een heilseconomie. Dit plan dat Hij voor heeft met Zijn 
wereld is een genezend plan, is een plan tot heiliging. Met andere woorden 
de heilseconomie of het verlossingswerk (het zijn allemaal synoniemen) 
verschijnt als een werk van genezing. Dit heil en deze genezing worden 
gegeven aan elke gedoopte, elke mens die zich laat dopen in de Kerk en die 
zich in de Kerk aan Christus verbindt. Deze genezing krijgen wij potentieel 
mee bij onze doop. Dit wil zeggen dat wij de mogelijkheden om te 
vergoddelijken en om te genezen meekrijgen in het doopsel. Maar dat 
programma, dat pakket dat we meegekregen hebben moeten wij realiseren in 
de loop van ons leven. Dit is de rol van het geestelijk leven, van de ascese. 

 
 In deze context hier betekent ascese werken aan uw heiliging, werken 

aan de verlossing. Serafim van Sarov zei dat het doel van het christelijk leven 
het verwerven is van de Geest om u te kunnen heiligen. Alle Kerkvaders 
zeggen dat het doel van het christelijk leven de heiliging, de vergoddelijking 
is. De ascese betekent ook in deze zin de synergie, d.w.z. de samenwerking 
(syn - ergon = samen - werking) van de genade die we krijgen uit de Heilige 
Geest en de inspanning van elkeen van ons. En waarom krijgen we die 
genade en waarom moeten wij een inspanning doen? Opdat wij ons kunnen 
openen om deze zelfde genade te kunnen ontvangen in ons. Wij moeten dus 
afstand doen, wij moeten ons dus openen zoals Christus zich ontledigd heeft 
(met een Griekse term de kenose) om de mensheid in zich op te nemen. Wij 
moeten ons dus openen in alle nederigheid. Het is maar in nederigheid dat 
wij ons kunnen openen, dat wij ons kunnen openstellen voor de andere, ook 
in een menselijke relatie. Dan is het dat die genade binnenkomt. 

 
 Deze samenwerking van de genade, gegeven door de Heilige Geest en 

de inspanning van elke gedoopte om zich te openen voor die genade kan 
zich realiseren op elk moment en in elke handeling van ons leven, van ons 
bestaan. Het woordje ascese komt uit het Grieks en betekent de oefening, 
praktijk, een wijze van leven. In het Russisch hebben we podvig - zich 
vooruit bewegen. Een afgeleide betekenis van podvig is: de heldendaad, 
degene die strijdt met zichzelf, die hard is met zichzelf om juist aan die 
verlossing te kunnen werken. Vandaar dat de ascese een dynamisch karakter 
bezit. We hebben dus een potentieel gekregen in onze doop; wij moeten het 
realiseren in de loop van ons leven. Dit betekent dus een groeiproces. Een 
progressieve actualisering van de genade die we ontvangen hebben bij het 
doopsel en de genade die we ontvangen in alle sacramenten. Vandaar dat de 
deelname aan het sacrament van de Eucharistie niets anders kan zijn dan het 
logisch gevolg en de logische uitloper van het christelijk leven.  

 
 Het is slechts in dit gestadig groeiproces, waarbij wij die genade 

ontvangen dat elkeen van ons zich effectief op daadwerkelijke wijze kan 
incorporeren, inleven, inbouwen in het lichaam van de gestorven, verrezen 
Christus. Het is op die manier, door zich in te leven in de gestorven en 
verrezen Christus dat wij onze menselijke natuur kunnen restaureren, 
herstellen, vergoddelijken. Het is misschien moeilijk voor ons om toe te 



geven dat wij geestelijk ziek zijn. Wij voelen wanneer wij fysisch ziek zijn 
maar in ons geestelijk ziek zijn zien wij niet goed waarin dit allemaal zou 
kunnen bestaan. Wij horen vaak spreken over hartstochten, over passies, 
over zwakheden, maar uiteindelijk zien wij ze misschien gemakkelijker bij de 
anderen dan bij onszelf. De Vaders zeggen ons: het is juist door het feit dat ze 
geestelijk zijn, dat ze onzichtbaar zijn, dat men ze zo moeilijk ziet. De 
geestelijke  ziekten zijn ziekten naar het hart, de ziel en het lichaam.  

 
 Zo komen we tot het volgende punt : welk is in dit verband dan de 

oorspronkelijke gezondheid van de mens? Onze oorspronkelijke gezondheid 
is de staat van volmaaktheid voor de welke wij voorbestemd zijn van bij onze 
schepping. Wij worden dus geschapen met een menselijke natuur en die 
menselijke natuur bezit een perfectie, een volmaaktheid : dit is onze 
gezondheid. Die perfectie, die volmaaktheid bestaat erin dat we 
vergoddelijkt worden. Het ligt dus in onze menselijke natuur om god te 
worden. Waarom ligt het in onze menselijke natuur om god te worden? 
Omdat God de mens schiep naar Zijn beeld, voor Zijn gelijkenis. Dit betekent 
dus dat we volmaakt zijn in onze oorspronkelijke menselijke natuur, omdat 
al onze faculteiten, dwz. al onze mogelijkheden geschapen zijn naar het beeld 
van God. Al onze faculteiten zijn de ikoon van de goddelijke faculteiten. De 
vrede, de zachtheid, de barmhartigheid, de liefde enz. zijn de ikoon van de 
goddelijke vrede, de goddelijke barmhartigheid, de goddelijke zachtheid enz. 
Dit vindt ge terug bij een klein kind. Anderzijds bestaat die volmaaktheid er 
ook in dat zij in zich de capaciteit hebben om zich totaal in te werken in God. 
Onze oorspronkelijke natuurlijke capaciteiten zijn capaciteiten die geschapen 
zijn naar de ikoon van God, dus zijn ze in de mogelijkheid, in staat om zich te 
incorporeren in God, op voorwaarde dat we ons openstellen voor de genade 
en dat we deze faculteiten niet afwenden in een andere richting omwille van 
onze vrijheid. 

 
 Dit is het symbolische verhaal van Adam en Eva. Van bij het begin is 

Adam gekeerd naar God en bezat alle deugden omdat zijn natuur geschapen 
was naar het beeld van God. In dit verband zegt de Heilige Gregorios van 
Nyssa in de IVde eeuw dat geschapen zijn naar het beeld van God wil 
zeggen dat God de menselijke natuur deelachtig gemaakt heeft aan alle goed. 
In ons zijn alle soorten van goed, alle deugden, alle wijsheid. De heilige 
Maximos de Belijder zegt in de VIIde eeuw dat de deugden inherent, innig 
verbonden zijn aan de ziel vanwege de schepping. Het is dus door onze 
natuur, onze geschapen natuur, dat de mens deugdzaam is.  

 
 De Heilige Dorotheos van Gaza zegt dat de deugd op een natuurlijke 

wijze in de ziel van de mens is. Of nog, God heeft ons de deugden gegeven 
met onze natuur. Wij zien dus dat dit een fundamentele optie is van het 
christendom, van het vroegere christendom dat blijft voortbestaan in het 
orthodoxe geloof waarbij men stelt dat de mens van nature goed is. De mens 
is een beeld van God, de mens is van nature een perfect, volmaakt wezen 
omdat hij het beeld is van zijn Schepper.  



 
 De deugden zijn natuurlijk aan de mens, zegt de Heilige Johannes van 

Damascus. Dit wil niet zeggen dat de deugden er nadien aan toegevoegd 
zijn, er bovenop; maar ze behoren tot onze natuur voor zover we de 
bedoeling hebben om ze verder te realiseren in ons leven. Zij zijn de 
vervolmaking, de volmaaktheid van onze natuur. Denk hierbij aan de 
parabel van de talenten. Wij hebben een talent gekregen, wat hebben wij 
ermee gedaan? Hebben wij het in de grond gestopt. Dit is de gedoopte die 
niets meer doet met zijn doopsel, met het charisma, met de genadegave die 
hij gekregen heeft in het doopsel. Wat hebben wij gedaan met uw talenten? Ik 
zie dat ge ze honderdvoudig vermenigvuldigd hebt. Gij hebt het potentieel 
dat ge gekregen hebt verder in uw leven uitgewerkt, door alles te doen in 
functie van die verdere uitwerking. Vandaar dat in de orthodoxe 
spiritualiteit en in het evangelie staat : wat moet gij u roemen op uw deugden 
? Ge moet u niet roemen op uw deugden. Uw deugden, uw capaciteiten hebt 
ge gekregen in uw natuur. Het accumuleren van die deugden is gewoon een 
inventaris maken van hetgeen God in u gelegd heeft. Het is alleen maar 
hoogmoed. Ge moet u alleen maar roemen als ge een zwakheid hebt kunnen 
omvormen tot een deugd. Dan moogt ge u werkelijk roemen. 

 
 De verwezenlijking van de uitwerking van die deugden, van al hetgeen 

we meegekregen hebben veronderstelt een actieve deelname aan het plan 
van God, veronderstelt de medewerking aan al Zijn faculteiten; meewerken 
aan de kenmerken van God, meewerken aan de goddelijke wil. De 
verwezenlijking van ons potentieel veronderstelt de vrijwillige opening van 
gans ons wezen aan de genade van God. Men zou dus kunnen stellen dat de 
mens de deugden bezit in een kiemstadium. Hij moet deze doen wassen, 
doen groeien om ze te brengen tot een volmaaktheid. Het is in die zin dat de 
Vaders het goddelijk gebod begrijpen dat werd gegeven aan Adam en Eva: 
groei en vermenigvuldig. Groei en vermenigvuldig zoals de parabel van de 
talenten. Wat hebben we gedaan met onze talenten?  

 
 De mens is dus klein zoals een kind en hij moet door zijn ontwikkeling 

komen tot een volwassen toestand. In andere termen kunnen wij zeggen dat 
hij tot een maturiteit, tot een ecclesiale, kerkelijke maturiteit moet komen. Op 
eender welke leeftijd komen wij binnen als een kind. En uiteindelijk moeten 
wij ons allemaal voelen als een hulpeloos kind, dat hier om geestelijke 
bijstand of om genade vraagt aan God opdat Hij zou binnentreden in ons 
leven.  

 
 Nu begrijpt men onmiddellijk dat het potentieel dat we gekregen 

hebben en het groeiproces dat we moeten doormaken om die deugden uit te 
werken, dat het daarin is dat de Vaders het onderscheid hebben gezien 
tussen het beeld en de gelijkenis. Want, zegt het boek Genesis, laat Ons de 
mens maken naar Ons beeld voor Onze gelijkenis. M.a.w. het beeld is het 
geheel van mogelijkheden, is het potentieel om de gelijkenis te realiseren. En 
de gelijkenis bestaat in de vervulling, de uitwerking, de ontplooiing van het 



beeld, conform aan zijn integrale natuur dat we van bij onze schepping 
gekregen hebben. Of nog de gelijkenis bestaat in het realiseren van de 
perfectie, van de volmaaktheid, door de vrije deelname van de mens aan de 
goddelijke genade van God.  

 
 De heilige Basilios de Grote zegt in dit verband dat "wanneer gezegd 

wordt, laat Ons de mens maken naar Ons beeld en naar Onze gelijkenis, dit 
wil zeggen dat wij het ene, het beeld, bezitten door onze schepping, en dat 
we het andere, de gelijkenis, zullen bekomen door onze wil, door onze 
wilskracht, onze vrijheid. In de eerste structuur is het ons gegeven om 
geboren te zijn naar het beeld van God; we zijn dus zo geboren. In de andere 
structuur komt het erop aan dat we door onze wilskracht ons omvormen 
opdat wij in ons het beeld, de gelijkenis met God realiseren. Wat 
voortgebracht zal worden vanuit de menselijke wilskracht bezit onze natuur 
wezenlijk, in kracht, virtueel. Maar het is door de actie dat wij dit potentieel 
zullen bekomen, zullen verwerven.  

 
 Waarom dan dit onderscheid tussen beeld en gelijkenis, vraagt 

dezelfde Basilios zich af? Omdat wij anders zouden moeten zeggen dat het 
God is die in mij de gelijkenis gerealiseerd heeft. Er is dus een hiaat, een 
ruimte tussen beeld en gelijkenis omdat de mens een vrijheid bezit en dit 
vormt het voornaamste beeld van God in de mens: de menselijke vrijheid. 
Indien beeld en gelijkenis samenvallen dan was de mens niet vrij geweest, 
dan was de mens een gedwongen wezen om op God te gelijken. God kan niet 
dwingen, omdat God relatie, liefde is. Denk aan de Drie-Eenheid. Zij is de 
uitdrukking van God als liefde, van God is drie in relatie. Vandaar het 
onderscheid tussen beeld en gelijkenis. Zo komt de beloning van ons werk in 
ons leven niet toe aan God, maar de beloning komt toe aan onszelf. Opdat wij 
geen levensloze voorwerpen zouden zijn die voortkomen uit de hand van de 
schilder. 

 
 Het ligt dus in de natuur zelf van het beeld van de mens om de 

perfectie te realiseren. Het is dus in de natuur zelf dat wij de perfectie 
vervullen. 

 
 Hoe vervullen wij de volmaaktheid? In het realiseren van de gelijkenis. 

In de mate dat we beginnen te gelijken, realiseren wij het oorspronkelijke 
beeld. De mens werd geschapen naar het beeld waarbij de gelijkenis reeds 
verweven zit in het beeld. M.a.w. de gelijkenis is een ontwikkeling van de 
natuur, gegeven in het beeld, in de ikoon die God in ons geplaatst heeft. De 
gelijkenis is dus een ontwikkeling. Vandaar dat ascese dynamisch is, een 
groeiproces. Eigenlijk worden we dus in de loop van het leven datgene 
waarvoor wij van nature uit voorbestemd zijn. 

 
 Er is dus maar één mogelijkheid om te leven in deze wereld : dit is te 

leven in een godmenselijke dimensie. Want dan leven we conform met onze 
menselijke natuur. Als wij natuurlijk willen leven, dan kunnen wij dus niets 



anders doen dan te leven in een kerkgemeenschap, in een parochie. Dit is niet 
de wereld verlaten, is niet tegendraads doen; het is gewoon doen wat in onze 
natuur ligt.  

 
 Zo begrijpen de Vaders het woord van Genesis : wees vruchtbaar en 

vermenigvuldig u. "Weest heilig zoals ik heilig ben" zegt Leviticus. Mattheüs 
zegt dan op zijn beurt : weest volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is. 
De mens bezit dus van nature uit het beeld van God. Hij is dus van nature 
Godsvormig, de goddelijke vorm zit in ons van nature uit. 

 
 Adam leefde in die vrijwillige samenwerking tussen God en mens, hij 

leefde in een godmenselijke sfeer. Hij realiseerde het waarachtige einddoel 
van zijn natuur. Vandaar dat de Vaders ook zeggen dat het gebed voor de val 
van de mens loven en danken is, terwijl het gebed na de val smeken is. 
Denken we hierbij aan het Jezusgebed : “Heer Jezus Christus, Zoon van God, 
heb medelijden met mij”. Het is het gebed van de zondaar, van de gevallen 
mens. 

 
 De Kerkvaders zullen nog een stapje verder gaan en zullen stellen dat 

wij uiteindelijk niets te vragen hebben in ons leven. Danken wij God verder 
voor al hetgeen ons overkomt, want God heeft het met ons voor vanwege die 
samenwerking van bij het begin. Als wij samenwerken en wij ons openen 
voor de goddelijke genade, dan is zelf het vallen in onze zwakheid, zelf een 
tegenkanting in ons leven, een goddelijke pedagogie. God doet de mens 
vallen van wie hij houdt. Diegene die zich niet keert naar God laat hij gerust, 
die leeft verder. Dit kan bij sommigen gevoelens van opstandigheid en 
jaloezie verwekken. Als God de mens moet roepen tot barmhartigheid zal Hij 
hem wel in zijn leven een teken geven. Adam realiseerde dus het waarachtige 
einddoel van zijn natuur : voortdurend in de beschouwing van God leven. 
Hij klom steeds op in een verdere en verdere gelijkenis. De zending die 
Adam had in het Paradijs, was van een bemiddelaar te zijn tussen God en de 
materie, tussen God en de zintuiglijke wereld. Adam moet als bemiddelaar 
de zintuiglijke, materiële wereld verbinden met de verstandelijke, geestelijke 
wereld en dit in liefde en uit liefde voor God. Of nog de geschapen met de 
ongeschapen wereld verbinden. M.a.w. hij verbleef en hij leefde in God en 
God leefde in hem. Dit is ook onze taak : de wereld van het zintuiglijke te 
verbinden aan het geestelijke. Wij willen de materie vergeestelijken. Vandaar 
dit woord van één van de Kerkvaders : God is materie geworden, opdat de 
materie geest zou kunnen worden. In het Grieks zegt men dat God drager 
van het vlees geworden is (sarcofoor), opdat de mens drager van de geest 
zou worden (pneumatofoor). 

 
 De heilige Athanasios van Alexandrië zegt ons dat op dat moment 

Adam zijn echte leven, zijn waarachtige leven, het ware leven leefde. Een 
leven zonder triestheid, smart en zorgen. Dit is de gezonde toestand van de 
mens, zonder enige vorm van fysieke of geestelijke ziekte, een normaal, 
natuurlijk leven. We begrijpen dus dat ons normaal natuurlijk leven, een 



leven in de goddelijke dimensie is. In de orthodoxe spiritualiteit is Adam het 
beeld van de mens die zich afkeert van God, die valt en die zondigt. Dit is 
ook de adam die in mij zit. Christus zal de nieuwe Adam worden, degene 
waarvoor de mens geschapen was. In de tijd toen Adam in het Paradijs 
woonde, bestond Christus van alle eeuwigheid in de vorm van het Woord 
van God. Wat dus gevraagd werd aan de mens, daarin is hij mislukt. Diegene 
die het model zal worden in de geschiedenis van onze wereld : van de 
opdracht van het beeld, potentieel aanwezig in de natuur, te realiseren in 
gelijkenis, is de persoon van Christus. Vandaar dat men stelt  dat Christus de 
nieuwe Adam is. 

 
Door de oorspronkelijke zonde heeft Adam zich afgekeerd van de weg 

op dewelke God hem had geplaatst. Adam heeft het doel gemist die zijn 
natuur bezat. Het besef van de zonde is het missen van het doel. De zonde is 
niet iets slechts, verkeerds doen. De zonde is, spijts de inspanning, er toch 
niet geraken. De zonde is de zwakheid van de mens. Vandaar de vergeving 
en de barmhartigheid van God omdat Hij weet dat wij zwak zijn. Vandaar 
ook de oneindige barmhartigheid van de Orthodoxe Kerk, van altijd de mens 
opnieuw toe te laten. Niemand en niets zijn eeuwig verloren. Dit is de 
redding van de God-Mens Christus : de mens altijd opnieuw beginnen eruit 
te lichten; misschien voor sommige mensen tot vervelens toe. Als ge het nu 
nog niet begrepen hebt wanneer zult ge het dan begrijpen, zo zeggen zij. 

 
Laten we terugkomen tot Adam die de gelijkenis verliest. Het beeld 

van God echter, dat hij bezit in zijn geschapen natuur, blijft onuitwisbaar 
bestaan in de gevallen mens. Dit is van heel groot belang. Maar dit beeld is 
gesluierd, dit beeld is verduisterd, vervormd omdat het beeld niet meer kan 
ontluiken naar de actieve vereniging tussen de mens en God. Het beeld 
wordt vervormd omdat het niet meer kan open bloeien naar zijn gelijkenis. 
Als ik een plant in een gebogen vorm doe groeien dan kan die plant niet 
groeien in een normaal groeiproces. Dus blijft in de gevallen mens dit 
oorspronkelijk beeld aanwezig, maar het is vervormd. Oorspronkelijk was 
het op weg om in het licht van de Geest te kunnen komen; het leven en de 
zonde komen dit verduisteren. De mislukking en de zwakheid komen dit 
verduisteren. En daarbij vergeet de mens, door deze verduistering (en dit is 
onze geestelijke ziekte) dat hij verduisterd wordt en dat hij zijn authentieke 
natuur in dewelke hij geschapen is niet meer ziet. Hij vergeet dus zijn 
waarachtige voorbestemming, hij vergeet dus waarvoor hij eigenlijk 
geschapen is en hij weet niet meer waar zijn leven naar toe gaat. Hij verliest 
elke notie en elk bewustzijn van zijn originele gezondheid. Zo besluit hij bij 
zichzelf : maar ik ben zo, ik kan me niet veranderen. Dit wil zeggen dat hij 
ervan uitgaat dat dit ingebakken ligt in de natuur. De Orthodoxe Kerk zegt 
dat dit alles is gekomen door het feit dat hij zijn oorspronkelijke natuur niet 
geëerd heeft en niet heeft laten uitgroeien, ontluiken, ontplooien naar de 
gelijkenis. 

 



 Niettegenstaande de stem van de Profeten kwam de mens maar tot een 
gedeeltelijk herontdekken van de betekenis en de zin van God. De mens in 
het Oude Testament, zegt Paulus in de Brief aan de Hebreeën, bereikte 
slechts de schaduw van de komende dingen. Het is enkel door de 
vleeswording van Christus dat de mensheid ten volle hersteld is in zijn 
oorspronkelijke natuur. En het is enkel door de vleeswording van Christus 
dat de mens de mogelijkheid herontdekt. Welk is deze mogelijkheid? De 
volmaaktheid in zichzelf te zien, waarvoor hij geschapen is. De volmaaktheid 
te zien voor dewelke hij voorbestemd is en dat hij ziet dat hij dit terug kan 
realiseren.  

 
De dag waarop de mens binnenkomt in de Kerk is het begin van de 

afdaling die hij maakt in zichzelf, tot wanneer hij ziet dat het beeld van God 
in hem ligt, en dan willen opklimmen naar de gelijkenis. Gans het leven in 
een kerkelijk perspectief is een afdaling en een opstijgen, is een dood - 
verrijzenis. Het is Christus, de volmaakte God-Mens, die de menselijke 
natuur verbindt en die op deze wijze aan de natuur de volheid en de 
integriteit geeft van de oorspronkelijke volmaaktheid en de oorspronkelijke 
vervolmaking die daarin zit. Hij biedt ons dus de volheid en de integriteit 
van het beeld en de gelijkenis, die in dit beeld vervat zit. Het is als een bot 
van een bloem en de bloem die in die bot zit. Vandaar dat Adam slechts de 
figuur was, de prefiguratie, de voorafbeelding van degene die moest komen. 
Want Adam heeft zijn doel gemist. Adam, de oude mens. De mens komt 
binnen in een gelovige gemeenschap. Hij moet de oude mens afleggen en de 
nieuwe mens aandoen. Vandaar dat de Kerk vaak zingt : "Wij allen die in 
Christus zijn gedoopt, wij hebben ons met Christus bekleed". Dit is de enige 
reden voor dewelke de mens hier rondloopt.  

 
 Adam heeft zijn doel gemist, Christus is de vervulling van de belofte. 

Onze Redder, zegt de heilige Nicolaas Cabasilas, is de eerste die de perfecte 
en de volmaakte mens realiseert. Vandaar dat voor gans de oude en de 
nieuwe wereld - de wereld van het Oude en het Nieuwe Testament - Christus 
het archetype, het oerbeeld is. De mens kan hem dus enkel richten naar en 
leven volgens Christus. Wat komt Christus ons openbaren? Hij komt ons 
openbaren dat de volmaakte mens er slechts één is, verenigd in God, omdat 
in Christus de menselijke natuur volmaakt wordt wanneer ze verenigd is in 
de goddelijke natuur. De mens is werkelijk mens wanneer hij god in Christus 
is. 

 
 Ook op andere plaatsen vindt men dit laatste thema vaak terug. De 

mens leeft in het maximum van de realiteit indien hij leeft in beide realiteiten. 
Denken we aan de twee wielen van Ezechiël. De mens leeft maar in het 
maximum van de realiteit, hij leeft zijn waarachtigste leven als hij leeft in de 
menselijke natuur, opgenomen in de goddelijke natuur. Als hij leeft in de 
zintuiglijke wereld opgenomen in de geestelijke wereld. Of nog, als hij de tijd 
koppelt aan de eeuwigheid, wanneer hij in de dimensie leeft van de tijd en 
van de eeuwigheid. Zoniet leeft hij in de tijd van deze wereld en dit is een 



deelrealiteit. Vandaar het visioen van Ezechiël. Een christelijk leven is dus 
onder andere ook een leven vol dynamiek, een leven waar men niet blijft 
stilstaan, een leven waarbij men denken, lezen, beschouwen, bidden, het naar 
de Kerk gaan niet kan uitschakelen, integendeel.  

 
 Een ander rijk thema in dit verband is het mysterie van de schepping 

van de mens naar het beeld van de Logos, naar het beeld van Christus, dat 
verband houdt met het mysterie dat wij daardoor aangenomen kinderen van 
God worden. Christus is het kind van God door zijn natuur, want Christus is 
van dezelfde goddelijke natuur als zijn Vader en wij worden aangenomen 
kinderen omdat we van verschillende natuur zijn. En onze adoptie, onze 
filiatie, ons kindsschap, onze innige familiale band met God realiseert zich in 
de Zoon van de Vader. 

 
 Voor ons mensen is er van bij onze schepping slechts een normaal 

einde : de gelijkenis met Christus. Dit is ons normaal einde dat vervat, 
gebakken zit in onze natuur - de gelijkenis met Christus. Dit is de norm van 
onze natuur; norm betekent hetgeen normaal is voor onze natuur. Dit is ten 
volle en overduidelijk geopenbaard in de vleeswording van Christus. Het is 
in de vleeswording van Christus dat we zien welke de ware roeping is van 
onze natuur : gelijk worden aan Christus. Vandaar dat de Vaders zeggen dat 
de mens als een logisch wezen geschapen werd. Waarom? In onderscheid 
met de planten en de dieren hebben wij een rede, een verstand. We zijn ons 
bewust. We kunnen reflexief, dwz. in weerspiegelingen nadenken in termen 
van dit is goed, dat is verkeerd. Maar dat logische, dat redelijke dat we in ons 
hebben is geschapen naar en conform de Logos, het Woord van God. M.a.w. 
als we geschapen zijn naar het Woord van God, de Logos van God, de Rede 
van God, zijn wij een christologisch wezen. Wij zijn een wezen dat eigenlijk 
bijna Christus in ons draagt, of dat Christus verlangend is. 

 
 Zo kunnen we een stapje verder gaan. Wij zijn geschapen naar het 

beeld van de vleesgeworden Christus. De mens moet ernaar streven van zich 
totaal en actief - dynamisch - te assimileren aan Christus. Het woordje totaal 
komt overeen met hetgeen de Russische filosoof Tchaadaev schrijft in de 
vorige eeuw : "er is maar één manier om christen te zijn, dit is van het 
integraal te zijn". Men kan het niet op een gedeeltelijke of een halve manier 
zijn. Het is nogmaals de heilige Nicolaas Cabasilas die schrijft : de menselijke 
natuur werd van bij het begin geschapen in functie van de nieuwe mens. De 
nieuwe mens is Christus. De intelligentie en het verlangen van de mens zijn 
geschapen voor Christus. Dus we werden intelligent gemaakt  om Christus te 
kunnen ontdekken. Wij hebben een verlangen in ons om te verlangen naar 
Christus. We hebben een verstand gekregen om Christus te kennen. We zijn 
geschapen naar het verlangen van God opdat we zouden aangetrokken 
worden door Hem, door Christus. En we hebben een geheugen gekregen om 
Christus in ons te dragen. Dit alles is ons redelijk wezen. Daarom stond Hij 
als model voor ons. Het is daarom dat de oude Adam niet het model, het 
paradigma van het nieuwe is geweest; maar het is het nieuwe dat model is 



voor het oude. Het is de nieuwe Adam, Christus, die model wordt voor de 
oude, zondige mens. Voor ons die hem herkennen als onze voorvader gaat 
Hij door als het archetype, als het oerbeeld van onze menselijke natuur. 
Christus is dus sinds altijd het principe en het einde van de menselijke 
natuur, van elk schepsel, van gans de schepping. Dit is wat zo belangrijk is in 
het christendom. 

 
 De heilige Paulus zegt dat de Vader ons heeft gekozen in Hem, in 

Christus, van voor de schepping van de wereld. De bedoeling is om heilig te 
worden en om onbevlekt te worden in Zijn aanwezigheid, in liefde; waarbij 
wij op voorhand gedetermineerd of bepaald worden dat wij voor Hem 
aangenomen zonen van Jezus Christus zullen worden. Dit is de bedoeling 
van ons menselijk leven.  

 
 De mens vraagt zich soms af welke de zin van het leven is. Zijn 

aanwezigheid in deze wereld is de wil van God. God heeft de mens hier 
gebracht uit liefde omdat Hij hem graag ziet, omdat Hij hoopt dat hij gans 
het leven zijn oorspronkelijke natuur zal leven, namelijk terug verlangen 
naar zijn oorsprong, terug verlangen naar zijn Vader die in de hemel is. Dit is 
de rol die de mens hier te spelen heeft, die hij hier leeft. Dit vinden we ook 
terug in de brief aan de Romeinen : degene die Hij op voorhand uitgekozen 
had, heeft Hij ook op voorhand voorbestemd om het beeld van Zijn Zoon te 
reproduceren, opdat Hij de oudste zou worden, de hoogste zou worden in 
een veelheid van broeders, de veelheid van mensen. Dit mag geenszins tot 
hoogmoed leiden. Dit wil gewoon zeggen : leven volgens de natuur, levens 
volgens het beeld van Christus. 

 
 De Heilige Maximos de Belijder zegt hetzelfde : ziedaar het gelukzalige 

einde. Het gelukzalige einde volgens hetwelk alles tot stand gekomen is, dus 
ook de mens. Ziedaar het project dat God voor elk schepsel uitgedacht heeft. 
Het is dus slechts in Christus dat de mens zijn volheid van zijn eigen bestaan 
vindt en terugvindt. En die volheid is de integriteit en de integraliteit van zijn 
natuur. Als de mens leeft weg van God, dan leeft hij in de gedesintegreerde, 
verminkte natuur. De mens leeft als een bot op een tak die nooit een bloem 
wordt. Als de mens leeft in Christus dan vindt hij zijn integrale natuur terug. 
Het is slechts in Christus dat de mens zichzelf kan zijn. De mens voelt zich 
slechts in zichzelf als hij in Christus is en als hij zijn ware natuur kan 
vervullen. 

 
 De heilige Gregorius van Nyssa zegt dat slechts wanneer de mens zich 

naar God keert, hij waarlijk mens wordt. Buiten Christus leeft de mens 
gedeeltelijk, afgesneden. Hij leeft buiten zijn natuur, buiten zijn 
oorspronkelijkheid. Hij leeft daardoor in een toestand van vervreemding, 
omdat hij probeert zichzelf te definiëren. De mens gaat zich daarvoor 
loskoppelen van de oorsprong. De mens pleegt dan verraad aan zijn 
menselijkheid en wordt bij tijden onmenselijk.  

 



In deze context kan men besluiten dat er geen zuivere menselijke natuur is. 
Men kan de menselijke natuur niet autonomiseren, zelfstandig, autonoom 
stellen. De mens is een mens-God, of de mens is niets. De heilige Ignatios van 
Antiochië schreef in de 2de eeuw : de mens die zich losgekoppeld heeft van 
Christus, losgekoppeld heeft van zijn oorspronkelijke natuur, is als een 
levend lijk dat zich voortsleept naar de dood. Er bestaat dus geen zuivere 
menselijke natuur. De menselijke natuur is geïncorporeerd in God, is in een 
god-menselijke dimensie. Dan bezit de mens de ware menselijke natuur, 
omdat de menselijke natuur een beeld is van de goddelijke natuur. Gans het 
leven - en ik hoop dat men daaruit de zin van de ascese heeft kunnen 
opmaken - is werken aan die gelijkenis. Al hetgeen dat daarvoor in 
wetmatigheden of regeltjes door de Kerk voorgesteld wordt, zijn middelen 
om tot die oefening te komen. Die middelen zijn niet te verzuimen, ze zijn 
zeer belangrijk.  

 
 De essentie van de ascese is dus een bevrijding. Dan pas ziet men 

uiteindelijk in dat de periode van de grote Vasten als een vreugdevolle 
periode is, zoals de verloren zoon kijkt naar zijn Vader. De periode van de 
reïntegratie, de periode van het opnieuw bewustzijn, het terug bewust 
worden van de oorspronkelijke natuur. Het pedagogisch wederkeren van de 
verschillende vastenperiodes in de loop van het liturgisch jaar heeft als 
bedoeling dat men ervan overtuigd wordt en dat men dit leven buiten de 
Vasten wil verder leven om die gelijkenis te realiseren. Vandaar dat het 
woord "vreugde" het meest voorkomende is in de teksten van de voorvasten. 
De heilige Gregorius de Dialoog schrijft dat de mensen hun leven beginnen 
in de bruidsvreugde om te eindigen in de rouw; laat ons beginnen in de 
rouw en eindigen in de bruidsvreugde. De enige ware bruid is Christus. De 
ene ware bruidegom is de Kerk. Laat ons dan aansluiten bij de grote Vasten 
van deze Kerk om in haar volheid het verrijzenismysterie van God en de 
mens te vieren. 

 
 

(zie voornamelijk het boek "Thérapeutique des maladies spirituelles" van Jean-Claude 
Larchet) 

 
             

         vader Dominique 


