


GELOVEN IN IRAK

Christenen in Irak vormen een kleine minderheid. Nog geen 3%
van de bevolking is christen. Er zijn echter vier grotere en enkele
kleinere christelijke kerken in Irak. De grootste twee zijn de
Chaldeeuws-katholieke Kerk (verbonden met Rome) en de
Assyrische Kerk. Andere kerken zijn van de Syrische, Armeense en
westerse tradities.

Is de huidige situatie voor de bevolking van Irak moeilijk,
christenen hebben vaak nog extra problemen. Bepaalde moslims
die de Amerikanen als bezetters zien, denken dat veel christelijke
Irakezen met deze 'vijand' heulen, omdat zij van hetzelfde geloof
zouden zijn als de Amerikanen.

Ook is er een wijdverbreide mythe dat christenen rijk zijn. De
maffia, die garen spint bij de huidige chaos, ontvoert mensen
voor losgeld. Christenen die zelf geen geld hebben, zullen wel
familie in het westen hebben die met geld over de brug komt,
denkt men. Ze weten niet dat veel mensen hier moeite hebben
om rond te komen, of nog in asielzoekerscentra verblijven.

Het christendom van Irak is oud. Het gaat terug tot de eerste
eeuwen van de Kerk. De hymne 'Lachoe Mara.Aan U, Heer' stamt
uit die oertijd van het Irakese christendom. Het wordt gezongen
in de kerken die vieren volgens de oorspronkelijke ritus van Irak,
katholieken en niet-katholieken.

Het is een eenvoudig en zeer populair kerklied, dat afhankelijk
van het moment van de dag in combinatie met een wisselend
psalmvers wordt gezongen in de avonddienst, de morgendienst
en in de eucharistie.

 



LACHOE MARA - AAN U, HEER

Aan U, Heer van alles, brengen wij lof
en U, Jezus Messias, prijzen wij,
want U bent de verrijzenis van onze lichamen
en de verlosser van onze zielen.

Het is goed de Heer te prijzen,
en te loven zijn hoogverheven naam.

Aan U, Heer van alles, brengen wij lof
en U, Jezus Messias, prijzen wij,
want U bent de verrijzenis van onze lichamen
en de verlosser van onze zielen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen en amen.

Aan U, Heer van alles, brengen wij lof
en U, Jezus Messias, prijzen wij,
want U bent de verrijzenis van onze lichamen
en de verlosser van onze zielen.
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‘Als een hand met zand, gegooid in de oceaan, 
zo zijn de zonden der mensheid 

in vergelijking met Gods gedachte’
St. Isaäk van Nineve


