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De eerste zondag van de Heilige Veertigdagentijd voorziet sinds het jaar 843 in een 
plechtigheid die we “de Zondag van de Orthodoxie” noemen, geïntroduceerd om de finale 
overwinning te vieren op het iconoclasme of zij die de iconen versmaden; maar ook op de 
tegenstanders in de 14de eeuw van zij die de naam van Jezus aanroepen in het Jezusgebed, 
ook “hesychasten” genoemd. Zo vormen de eerste en de tweede zondag van de Grote Vasten 
als het ware een diptiek waar het beeld en de naam van God benoemd mogen worden, 
onmogelijk in de orde van het Oude Verbond. 
 
De Zondagen van de Grote Vasten bieden ons de mogelijkheid om telkens opnieuw bewust te 
worden van fundamentele aspecten van het christelijk geloof, fundament van ons geestelijk 
leven naar het voorbeeld van de grote Profeten, die gelouterd door het vuur van de 
beproeving uit liefde, hoopvol wachtten op de komst van de Heer. 
 
“Kom en zie, we hebben de Heer gevonden”. De komst van de Heer is een tussenkomst in de 
geschiedenis van de mensheid om de disharmonie, de verstoorde dialoog te herstellen, om 
verzoening te brengen onder de mensen in de mensgeworden Jezus Christus. En dit nadat de 
mens kennis genomen heeft van de boom van goed en kwaad, deze wilde vijgenboom, deze 
“bittere spijs” uit de liturgische teksten; deze kennis die ons de weg van het kindschap doet 
terugvinden: “word zoals die kinderen daar…”. 
 
“Word zoals die kinderen daar” om Hem met een gezuiverd oog te zien als een zoete wijnstok 
temidden van wilde ranken, die het moeilijk maken Hem te herkennen; om Hem te zien als 
een kostbare parel, eenvoudig, nederig en gezeten op een veulen; om Hem te zien in elke 
andere, die we kruisen en ontmoeten in ons leven. 
 
Ziedaar het beeld van onze Messias en Verlosser, een beeld neergelegd en geopenbaard in de 
Icoon van Christus. Deze openbaring, in en door de menswording van Christus, heiligt de 
materie. De Icoon van Christus toont en versluiert; toont het zichtbare van het onzichtbare en  
versluiert het onzichtbare van het zichtbare. 
 
Het gelaat van Christus openbaart de mens, elke andere mens, geschapen naar Zijn beeld, 
voor Zijn gelijkenis. De icoon is dus meer dan een picturale realiteit, de icoon stelt een 
aanwezigheid tegenwoordig: Christus in ons midden, Christus in ons. Moge deze overtuiging, 
dit geloof, dit onderricht, dit Woord, deze Logos Christus, in goede aarde vallen, in een rein 
hart, gezuiverd door de aanroeping van Zijn Naam, om zo de Icoon, dit gelaat te vrijwaren van 
vervreemding en verminking. 
 



Dit onderricht over de komst van onze Heer in deze wereld is uitdrukking van ons geloof, 
zichtbaar in onze daden, in onze blik die we werpen over deze wereld; moge dit alles getuigen 
van een bekommernis voor deze wereld met zijn heiliging voor ogen; en dit in een geest van 
bescheidenheid, eenvoud en nederigheid. Ziedaar ons diaconaat… 
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