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1  Eleousa

Type Eleousa of Umilenië: ofwel: "Moeder Gods van de 
Tederheid". De  barmhartige, de Zachtmoedige. Hier 
wordt de Moeder Gods in een innige tedere omarming 
met het kind Jezus afgebeeld. Als voorbeeld: de Moeder 
Gods van Vladimir.
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2  Orante
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Type Orante. Hier wordt de Moeder Gods frontaal 
afgebeeld, in smekende houding, de armen ten hemel 
geheven. Als voorbeeld: het Icoon van de Moeder Gods 
van het teken, met voor haar een medaillon met 
afbeelding van Christus Immanuël.
Volgens Jesaja 7:14: "De Heer zelf zal jullie een teken 
geven. Zie de maagd zal zwanger worden en zij zal een 
zoon baren en Hem de naam Immanuël geven (God 
met ons)".

De Moeder Gods wordt voorgesteld in de Byzantijnse 
gebedshouding, namelijk in de orante-houding met de 
armen opgeheven en de handen geopend. Ofwel wordt 
een staande figuur afgebeeld, ofwel een borstbeeld. 
Vóór de borst van de Moeder Gods is er de beeltenis 
van Christus Immanuël ofwel in een medaillon, 'clipeus' 
genaamd ofwel zwevend zonder medaillon. 
Wat uitgebeeld wordt is het vooreeuwige Woord Gods 
in de 'emblematische figuur' van Immanuel met andere 
woorden de menswording van het Woord uit de Maagd 
Maria. De oorsprong van Maria's handgebaar ligt bij de 
oud-Griekse godsdienst: door zijn (gewassen) 
handpalmen te tonen, bewijst de biddende gelovige dat 
hij waardig is om voor de godheid te verschijnen. Zo 
ook toont de Maagd Maria dat zij zuiver genoeg is om 
God te ontvangen.

3  De moeder Gods van Kazan
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De God barende – Theotokos – Moeder Gods.

De icoon van de Onze Lieve Vrouw van Kazan (Moeder Gods) 
is in Rusland het bekendste heiligenbeeld. Bekend onder de 
naam “Kazanskaya”. Ontdekt in het jaar 1579 na een grote 
brand die de toen houten woningen in de stad Kazan voor een 
groot gedeelte vernietigden. De Kazanskaya (origineel) 
bovenaan) verdween in het begin van de 20e eeuw ten tijde 
van de rode revolutie en is het pas enkele jaren geleden weer 
in het westen opgedoken en door de kerk van 
Rome overgedragen aan Patriarch Aleksej II in Moskou (2004) . 
Het icoon bevindt zich nu in Moskou. 

We herkennen:
-sterren, blauwe onderkleed, rode mantel,

- Jezus overwegend 
rood,
- zonder handen,
- letters: Moeder 
Gods, die is.
- Zij is enkel moeder 
(geen handen, geen 
wijzende hand), Jezus 
heeft Zijn zegenende 
hand omhoog…

4  Glykophylousa

De Glykophylousa (teder kussende) is een sterk 
emotionele weergave. Ze contrasteert met de 
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Hodigitria. Kommentaren verwijzen naar d eoverweging 
van Jezus’ lijden in stilte. Ze bewaarde alles in haar 
hart. Simeon’s woorden in Luc. 2:35 geven de 
verklaring. Jezus zelf is reeds de verheerlijkte in goud 
gehuld: Emmanuël.
Zoals het bij iconen past wordt het medelijden en de 
Goddelijke inhoud boven het louter menselijk gebeuren 
uitgetild. Het gaat om de bekommernis van de moeder 
Gods voor de gehele mensheid naar het model van 
Jezus zelf. 

Meer nog Jezus troost in 
Maria de gehele 
mensheid. Het is een 
icoon van de 11th of 12th  
eeuw. De tradition wil dat 
Lcas zelf dit beeld 
schilderde
Luc. 1:48, “van heden af 
zullen alle geslachten je 
zalig prijzen”.
De icoon reisde van 
Constantinopel naar Kiev 
in Rusland (1155). 
Vandaaruit naar Vladimir 

en uiteindelijk naar Moscou.
De vorm is zeer verspreidt in Griekenland  en de 
balkan.
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5  Deësis 1: afsmeking

Deiesis, het centrale thema in 12 feesten op de 
iconostasis boom teruggaande naar de 12de eeuw. 

Op deze icoon wordt Christus getoond, gezeten op een 
troon met zijn voeten op een voetenbank. De Verlosser 
is omgeven door Serafim en Cherubim. Hij is bovenal 
afgebeeld als Schepper en Heer van het hele 
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universum. Het is gelijktijdige een weergave van de 
visioenen van Jesaja 66:1 

"Én hemel is mijn troon en de aarde de voetbank 
mijner voeten“. Vaak wordt ook Ezechiel's visioen van 
de "wagen van God," en de "vier levende wezens" - 
mens, leeuw, os en adelaar - verwijzend naar de vier 
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evangelisten hierin verwerkt (cf. moderne type, zie 
verder).
In zijn hand houdt Christus het geopende boek van het 
Evangelie en zijn andere hand heft hij op in zegening

De oudste afbeelding toont de beide figuren die de 
handen strekken naar Christus als Rechter van het 
eindoordeel. Zo hebben ze het in het eerste 
christendom begrepen want de Byzantijnse icoon werd 
de oordeelicoon waar dan nog meerdere heiligen op 
voorkomen…
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6  Onze Lieve Vrouw van Altijddurende 
bijstand
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De icoon beeldt de Maagd Maria af in een donkerrood 
gewaad met een blauwe mantel en sluier. Aan de 
linkerzijde is de aartsengel Michaël te zien. Hij draagt 
de lans en spons als voorwerpen van Jezus' kruisiging. 
Aan de rechterzijde is de aartsengel Gabriël afgebeeld met 
een 3-kruis en spijkers.
Het is een icoon van het zogenaamde Hodegetria-type, 
waarbij Maria naar haar zoon wijst. Het Jezuskindje 
voorvoelt zijn lijden en wendt zich al tot zijn moeder 
om zich te laten troosten. De uitdrukking van de maagd 
is plechtig en gericht op de kijker in plaats van naar 
haar zoon.
Opvallend is ook dat de sandaal van Jezus loszit. Dit 
verwijst naar een woord van Johannes de Doper die zei 
dat hij niet waard was om Jezus' sandaal los te maken.

7  Ontslapen van Maria

Geen sprake van Hemelvaart op het feest van Maria 
tenhemelopneming. De theologie gebruikte in beginsel 
het woord 'Dormitio' = ontslapen. Dit is trouwens het 
woord dat voor iedereen gehanteerd wordt in het 
Evangelische taalgebruik
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Bemerk:
- de kledij van de omstaanders
- de aureolen
- de blote voeten
- de engelen
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De iconen functioneren vanuit 
een stereotype eenvoud. 
Westerse beelden geven een 
totaal ander beeld. Bv. 
Kronings- elementen, de 
maan aan haar voeten1. 
Beelden die een verdere 
theologische reflexie 
weergeven.

1 Boek Openbaringen
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Maria komt ook wel in de hemel terecht maar 
duidelijker vergeestelijkt. De cherubs symboliseert de 
hemel.
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8  Maria met de drie handen

Een wonder maakte dat Joannes van Damascus 
zijn hand van Maria terugkreeg nadat hij was 
afgehouwen door zijn tegenstanders opdat hij niet 
meer over Maria zou schrijven.
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Deze legende ligt aan de oorsprong van of 
verklaart deze icoon 

9 De wijsheid



18 Iconen IV

Sophia zit in het centrum geflankeerd door Maria en 
Johannes de Doper. De zegende Christus is bovenaan 
uitgebeeld. Sterren staan aan de hemel. In de hemel  
zijn vaak de apostel Paulus († 67) en Alexandra de 
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vrouw van Diocletianus († 314). Afb. niet terug 
gevonden. Deze icoon verwijst naar Spreuken 9:1.

10  Petrus
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Petrus en Paulus hebben geen aardse trekken, 
de ronde schedel betekent goedheid, de blik is 
aan de werkelijkheid ontheven.
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11 Prelaat Nicolaas van Mira

De aartsbisschop van Mira, in Lycia, is een van 
de meest vereerde Heiligen uit de Orthodoxe 
kerk, specifiek in Rusland. 
Hij leefde eerste helft van de 4de eeuw in Mira 
(Klein Azië).
Hij beleed het geloof als kerkvader. Hij was 
tegenwoordig in het eerste Oecumenische 
Concilie. Daar bestreed hij de Arianen. 
Zeevaarders hebben hem als patroon. Hij is 
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bekend om zijn zorg voor de armen en de 
onschuldig veroordeelden.. 
Het hoofd is rond, dat is opnieuw 'goedheid'.

12  De Heilige Tichon, russ.-ortodxe, 
Nijmegen.



Iconen IV

13  Paraskevi

Haar vader Agathon was een zeer rijke 
christen. Haar moeder Politia, eveneens een 
christin, was erg menslievend en hield zich o.a. 
bezig met liefdadigheid. 

Agathon en Politia waren 
vele jaren getrouwd, 
maar hadden geen 
kinderen. Via hun gebd 
verkregen ze Paraskevi 
op een vrijdag (in het 
Grieks: Paraskeve) 
geboren. Op haar 
dertigste verliet ze Rome 
om op haar heilige 
missie te gaan. Ze trok 
prekend door vele steden 
en dorpen. Onder het 
regime van Antonius Pius 
en zijn voorganger 
Adrianus (in 
tegenstelling tot 

Domitianus en Trojanus) werden christenen 
echter niet zonder proces ter dood gebracht. 
Op een dag moest Antonius de wet echter 
herroepen vanwege de vele rampen die Rome 
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troffen. De christenen werden door veel 
mensen verantwoordelijk gesteld voor deze 
rampen en Antonius moest de Romeinse 
bevolking tevreden stellen door de vervolging 
van christenen makkelijker te maken. 
Antonius Pius zelf bekeerde zich omwille van 
het wonder waarbij hij het gezicht terug kreeg. 
Uiteindelijk werd na vele martelingen die 
mislukten werd ze door Taracius onthoofd.
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14  Sint Joris: Saint Georges

Sint-Joris kwam volgens de legende uit een 
christelijke familie en werd geboren aan het 
einde van de 3e eeuw. Zijn vader kwam uit 
Cappadocië, zijn moeder uit Palestina. Zijn 

vader, een 
officier in het 
leger, stierf toen 
Joris nog jong 
was. Eens 
volwassen werd 
ook Joris militair 
en hij bracht het 
tot officier in het 
leger van 
Diocletianus.

Toen deze een 
decreet 
uitvaardigde 
waarin de 
vervolging van 

christenen werd bevolen, weigerde Joris aan de 
vervolging deel te nemen, en verklaarde hij 
zelf christen te zijn. Hierop liet Diocletianus 
hem vermoorden.
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15 De drie-eenheid

Naast het schilderij van Roeblov zijn er ook 
andere vormgevingen van de Drie-Ene.
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Bemerk
- gevleugelde voeten
- en de driehoek met hetzelfde woord
- de
- de cherubiem…..
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