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Lesbrief: deze lesbrief hoort bij de tentoonstel-
ling van kindericonen uit Sint-Petersburg,
‘Kinderen geven kleur aan geloven’ te
Hernen (A.A. Brediusstichting in Kasteel Hernen)
en Egmond-Binnen (St. Adelbert-abdij), najaar
2007. De iconen zijn afkomstig van de icoonschil-
derschool voor kinderen, Svyatogorie (H. Berg)
o.l.v Rostislav Martynovich Girvel, die is gehuis-
vest in de Russisch-orthodoxe Kazanskij-kathe-
draal te Sint-Petersburg, Rusland.

Voor: lessen levensbeschouwing, godsdienst,
catechese.

Doelstellingen en kerndoelen: leren wat een
icoon is; gevoeligheid voor het eigene van de
icoon; oog krijgen voor de oosterse christelijke
geloofsbeleving; mogelijk opstapje tot het zelf
schilderen van een icoon o.l.v. M. Girvel.

Doelgroep: basisschool, groep 7 en 8

Handleiding voor docenten: de lesbrief zelf
fungeert als handleiding voor de docenten. Er
staan in de eindnoten enkele summiere noodza-
kelijke opmerkingen voor de docenten.



Lesbrief
K I N D E R E N  &  I C O N E N s 2

HET NIEUWE KAMERAADJE
Alex heeft op school een nieuw kameraadje in groep 7. Hij heet Misja Petrov. Hij
komt uit Rusland. Hij is geboren in Sint-Petersburg en is met zijn vader en moe-
der naar Nederland gekomen. Zijn vader en moeder werken hier in Nederland
voor een groot bedrijf. Hij woont hier al drie jaar. Hij heet eigenlijk Michaïl, maar
zijn vader en moeder en ook de medeleerlingen noemen hem Misja. Dat praat
wat makkelijker. Misja spreekt goed Nederlands, maar je kunt wel horen dat hij
uit een ander land komt. Misja heeft een accent in zijn Nederlands. Als Misja aan
Alex vertelt wat hij ’s avonds thuis eet, dan zijn dat dingen die Alex niet kent:
borsjtsj, vareniki en pelmeni. Het eten klinkt net zo vreemd en anders als Misja’s
achternaam, Petrov.
Alex en Misja vinden allebei de tekenles het leukste. Lekker schilderen. Ze laten
elkaar de tekeningen zien die ze hebben gemaakt en vinden allebei dat zij de bes-
te zijn van de twee.

LOGEREN
Misja komt vaak bij Alex  thuis, vooral tussen de middag. Dan eten ze een boter-
ham in Alex’ huis. Alex is ook een paar keer door Misja en zijn ouders uit eten ge-
nomen in de stad, maar hij is nog nooit in Misja’s huis geweest. Het huis van Mis-
ja staat aan de andere kant van de stad. “Mama, mag ik bij Misja logeren. Dat
heeft hij mij gevraagd”, vraagt Alex als hij ’s avonds thuis aan tafel zit. Zijn moe-
der moet duidelijk even nadenken. Zijn vader zegt: “Van mij mag je, hoor!”. Moe-
der zegt: “OK, maar ik wil wel eerst even bellen met Misja’s ouders. Of het wel kan
en …” “Je wilt weten of het goede mensen zijn…”, valt Alex in. “Prima mensen”,
vult hij aan. De moeder van Alex belt Misja’s moeder en Alex mag een weekend
gaan logeren bij de Petrovs.

DE ICOON IN HUIS –  BIJ  MISJA
Alex heeft de eerste dag in het huis van Misja doorgebracht. Een kast van een
huis. Het is er goed ravotten. Misja’s ouders hebben een goede baan en kunnen
zo’n ruime woning betalen. ’s Avonds eten ze in de grote eetkamer. Die had Alex
nog niet gezien. Hij kijkt zijn ogen uit. Een groot schilderij hangt boven de kast,
met een afbeelding van een Russisch woud. Iets verderop hangt een foto van de
familie. Hij snapt wel dat ze hier niet mochten spelen. Er hangt een aparte sfeer in
deze kamer. Wauw, wat een mooie spullen. Kijk die Russische porseleinen thee-
pot daar eens staan pronken. Die zal wel duur zijn. “Hij staat op een ‘samovar’ 
(= Russische heetwater-ketel)”, fluistert Misja hem toe, “daar kunnen we het water
in koken.”
Als Alex verder rondkijkt, ziet hij een heel speciaal ingerichte hoek van de kamer:
een vlammend lichtje, en daarachter ook schilderijen. Maar zulke schilderijen
heeft Alex nog nooit gezien. “Wat zijn dat?”, vraagt hij aan Misja. “Dat zijn… ik

Een uitgelopen 
logeerpartijtje
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weet het Nederlandse woord niet, dat zijn ‘ikony’. Hoe noemen jullie die?”, vraagt
hij aan Alex. Alex weet het niet. Misja’s vader komt net de kamer binnenlopen:
“Jullie noemen zulke schilderijen «iconen»”, zegt hij. “Dat heet ‘icoon’ in het Ne-
derlands!”. ‘Knap van Misja’s vader dat hij een Nederlands woord kent dat ik niet
ken’, denkt Alex. “Wat is een icoon?” “Dat is een schilderij van ons geloof”, zegt
Misja. En vader vult aan: “Icoon betekent ‘afbeelding’”. “Pappa”, roept Misja, “ík
was aan het uitleggen… Afbeelding dus… Kijk, hier staat bijvoorbeeld Jezus op
afgebeeld. We branden er een lichtje voor, om altijd te weten dat Hij bij ons is”.
Alex kijkt heel goed naar de icoon. Hij is erg mooi. Met allerlei kleuren.
Misja’s vader en moeder lopen met het eten binnen, zetten het op de gedekte ta-
fel, kijken dan naar de icoon en zeggen hardop enkele zinnen die Alex niet be-
grijpt. Misja kijkt mee. “Dat was een gebed”, zegt Misja na afloop. “Om God te be-
danken voor het eten dat we krijgen. Ondertussen kijken we dan naar de icoon.”
“Maar dat eten heeft je moeder toch gemaakt”, zegt Alex. “Waarom bedank je dan
God?” Misja moet even goed nadenken… “Ja, het eten is door mijn moeder ge-
maakt, en door de groenteboer, en door de tuinder… En toch geloven wij dat God
dit ons allemaal geeft. Daarom zeggen we dankjewel tegen God”. Het dankgebed
was trouwens niet voor niets, want het eten van Misja’s moeder, sorry: van God,
was erg lekker.

DE REIS
Na die keer dat Alex bij Misja is gaan logeren, spelen Alex en Misja nog vaak met
elkaar samen, op school, maar ook in het grote huis van Misja. En ze vinden de
tekenles de leukste les van de hele week. “Ik wil later kunstschilder worden”, zegt
Alex. Dat vindt Misja wat ver gaan. ‘Tekenen en schilderen, leuk! Maar wél als
hobby’, denkt hij.
Op een avond belt de vader van Misja op naar de ouders van Alex. De familie Pet-
rov gaat in de zomer voor drie weken naar Rusland. Of Alex mee wil én mee mag?
Natuurlijk wil Alex mee; wat een kans! Zijn vader en moeder vinden het goed.
“Als alles maar goed geregeld is”, zegt Alex’ vader. “Je moeder en ik willen dan wel
praten met Misja’s ouders”. Zo gebeurt. Alex’ ouders hebben er alle vertrouwen
in. Hun zoon mag mee met de familie Petrov. Naar Sint-Petersburg, de tweede
grote stad van Rusland, gelegen aan de zee.

OUDTANTE
Een paar dagen later komen ze aan in Sint-Petersburg. Alex weet niet wat hij ziet:
de stad is zo mooi! En het lijkt wel of iedereen familie is van Misja: ooms, tantes,
neven, nichten, oud en jong. Ze brengen ze allemaal een bezoekje. En die arme
Misja zich maar een ongeluk vertalen: van het Russisch naar het Nederlands en
van het Nederlands naar het Russisch. “Ik dacht dat ik op vakantie ging”, zegt hij
half lachend, half mopperend.
Op een van de eerste dagen in Sint-Petersburg brengt Misja zijn vriendje Alex
naar zijn oudtante. Bij tante in huis ruikt het net als in het grote huis van Misja in
Nederland: naar Russisch eten. En ook bij tante hangen er van die vreemde schil-
derijen in de kamer. Sommige vindt hij heel lelijk, andere juist mooi. Maar ze heb-
ben allemaal iets geheimzinnigs. “Wie heeft die allemaal gemaakt?”, roept Alex
uit. “Die komen van God”, zegt tante. Alex moet bijna hardop lachen. Hij zegt te-
gen Misja: “Die schilderijen zijn toch gemaakt door schilders, en niet door God”.
Misja zegt: “Je bedoelt tante’s iconen! Natuurlijk komen die van God. Net als het
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eten dat mamma maakt, ook van God komt”. “Maar wie schildert
die dan?”, vraagt Alex. “Oh, mensen die dat vak hebben geleerd!
De man van tante, mijn oudoom, weet een werkplaats waar ze ico-
nen maken. Laten we er morgen gaan kijken”.

DE ICOON IN DE MAAK
De volgende dag, ’s morgens vroeg, bezoeken ze het icoonschil-
deratelier samen met Misja’s oudoom. Alex kijkt zijn ogen uit in
het atelier waar de iconen worden gemaakt. Een man van zo’n
jaar of veertig, een vriend van oudoom, legt uit: “Eerst hakken we
een boom om. Het moet wel een goeie boom zijn, niet zomaar de
eerste de beste, en alleen bepaalde boomsoorten zijn kandidaat
om een icoon te mogen dragen. Het hout van de lindeboom heb-
ben we het liefst. Het hout wordt in planken gezaagd en moet dan
een tijd rusten. Het wordt daarvoor eerst in het water gezet, een
paar jaar lang. Ja, soms wordt het hout zelfs gekookt.” Alex weet
niet wat hij hoort, ‘hout koken….?’ “En na die paar jaar”, vertelt de
man, “dan wordt het hout uit het water gehaald en moet het 
drogen, drogen, drogen. Dat kan ook weer jaren duren. De vol-
gende stap is dat we uit die grote planken kleinere panelen zagen.
We bewerken die: we schuren ze eerst goed.

Daarna plakken we er een stuk linnen overheen. Daarover doen
we vele lagen van krijt en lijm en als dat voldoende is, gaan we
weer schuren. Da’s het groffe werk. En dan het oppervlak fijntjes

polijsten. Totdat het paneel spiegel-
glad is.”
De vriend van oudoom vertelt verder
dat dan een tekening wordt gemaakt.
En die tekening wordt overgebracht
op het paneeltje. “Je moet geen bibber-
handje hebben”, lacht hij.

� De houten plank wordt met krijt bewerkt.
(Foto: Katholieke Vereniging voor Oecumene/D. van Roosendaal)

� Een sierlijke plank, die is geschuurd.
(Foto: Hüsstege)
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� De icoonschilder maakt een tekening. (Foto: Hüsstege)

� Enkele icoontekeningen.
(Foto: Hüsstege en Katholieke Vereniging voor Oecumene/D. van Roosendaal )

� Een tekening wordt overgebracht.
(Foto: Katholieke Vereniging voor Oecumene/D. van Roosendaal)

Alex ziet een andere, nog jonge man bezig met
zo’n paneel met daarop ’n tekening. Het blinkt
wel. De man is bezig om bepaalde stukken te be-
dekken met dunne velletjes goud: bladgoud.
“Waarom dat goud op de plank, meneer?”, vraagt
Alex. De man kijkt hem een beetje uitdagend aan,
met pretoogjes. “Ik mocht als kind van mijn vader
nooit iets vragen, voordat ik zelf had nagedacht.
Denk jij maar eens goed na over dat goud, waar
dat voor is…” .
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Aan een tafel zit weer iemand anders, een vrouw, te schil-
deren. Laagje voor laagje. Ze schildert een verhaal uit de
bijbel. Dat is wel wat anders dan de tekeningen van hem-
zelf en van Misja… ‘Wauw, wat kan die goed schilderen!’,
denkt Alex.

� Tekening, die moet worden overgebracht op de
bewerkte plank.

�De icoon wordt geschilderd…

� laagje…

� voor laagje…
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“Weet je wat dit voorstelt?”, vraagt ze ineens
aan Alex. Alex kijkt goed. Hij ziet een vrouw op
een ligbed, en een baby-tje ligt bij haar. En er
staan piepkleine schapen op en engelen, en nog
zoveel meer. Er gaat een lichtje bij Alex op. In
zijn eigen kerk heeft hij natuurlijk dit verhaal al
vaak horen vertellen. ‘Zou het dat zijn?’, denkt
hij …  “Kerstmis”, zegt hij aarzelend. De schilde-
res lacht “Ja, goed zo! Voor ons geloof is Kerst-
mis net als bij jullie, christenen in Nederland,
een heel belangrijk feest. God houdt zoveel van
de mensen, dat Hij met Kerstmis zijn zoon Je-
zus geboren laat worden in Betlehem, zoals het
kerstverhaal in de Bijbel vertelt. En Maria en Jo-
zef zijn belangrijke mensen voor ons. Wij noe-
men hen ‘heiligen’.”

“En wat doet u als u het schilderij over Kerstmis
helemaal afhebt?”, vraagt Alex. “Als onze schil-
dering af is”, zegt de vrouw, “dan laten we de
icoon een tijdje drogen. En dan vernissen we de
icoon met speciale lak. Dan is hij af… Ja, nog
niet helemaal. Dan gaan we er mee naar de kerk

en dan… Ja, ik kan je dat wel vertellen, maar kom aanstaande zondag maar naar
de kerk. Dan zul je zien wat we dan met een icoon doen die af is. Hoe heet je ook
weer?” “Alex”, zegt Alex. “Dat is ook een Russische naam”, zegt de vrouw, “Alexij.
Alexij is ook een heilige man; we noemen hem ‘Alexij, de heilige man van God’,
omdat hij zoveel van God hield en God van hem.”

De icoon gewi jd
Op zondag gaat Misja met zijn ouders en zijn oudtante naar de kerk. Alex gaat
mee. Hij is nieuwsgierig geworden naar wat er nu met zo’n icoon gedaan wordt
die afgeschilderd is. Hij komt binnen in een grote ruimte. Overal iconen. Deze
kerk lijkt niet op zijn kerk in zijn stad in Nederland. Werkelijk overal iconen. Nu
snapt Alex waarom de mensen iconen zo belangrijk vinden. De mensen komen
binnen en maken een kruisteken voor de icoon, buigen diep en kussen de icoon.
“Wat is dat nou?”, roept Alex uit. Een schilderij kussen. Misja moet lachen. “Je kust
niet het schilderij, maar degene die er op staat”. “Maar die is er toch niet”, zegt
Alex. “Jawel,” zegt Misja: “hij of zij is in de hemel, bij God. Maar wij, Orthodoxe
christenen, geloven dat de mensen die hier op aarde leven én de mensen die zijn
doodgegaan en voortaan leven bij God, samen - in de hemel én op aarde - één
grote familie vormen. En om die familieleden te begroeten, buig je diep voor hun
iconen en kus je die. Dat noemen wij ‘vereren’.”

Misja ziet dat Alex het nog niet helemaal begrijpt. Hij denkt even na en vraagt
dan aan Alex: “Voor wie heb jij een speciaal plekje in je hart?”. “Mijn oma”, ant-
woordt Alex, “maar die is dood.” En Misja vertelt verder: “Net zoals jij een foto van
je dode oma een kusje kunt geven…, dan geef je toch geen kus aan een stukje pa-
pier, maar eigenlijk aan je overleden oma zelf, of niet…?” “Ja, dat klopt wel”, geeft
Alex toe. “Nou, zo is het eigenlijk ook met iconen”, zegt Misja.
“Maar hoe weet je wie wie is op de icoon?”, vraagt Alex aan Misja: “Ze lijken zó op
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elkaar. Veel baarden en lange gewaden, en veel vrouwen met lange sluiers. Ik kan
ze niet uit elkaar houden!” “Maar de Orthodoxe gelovigen wél”, zegt Misja: “Jo-
hannes ziet er altijd hetzelfde uit: een wilde baard en haardos, met een al even
wild kleed van kameelhaar op een halfbloot bovenlijf. Zo staat het in de bijbel en
zo schilderen we dat dan ook op iconen. Zó kun je hem herkennen op wel dui-
zenden iconen: «Hé, Johannes de Doper!»”

Midden in de kerk, op een grote tafel met een glanzend rood tafelkleed liggen 
allemaal nieuwe iconen. Een priester met een lang gewaad en een baard staat
voor de tafel. Hij zingt en ondertussen staan de mensen er om heen met een
kaarsje. Hij zwaait met een wierookvat over de iconen en besprenkelt ze met hei-
lig water. En hij zingt in een gebed tot God, met veel moeilijke woorden, die Alex
niet begrijpt, Misja misschien ook niet, maar God zeker wel, bedenkt hij. De man
zegt: “God, onze Heer, wij bidden tot U, zend uw zegen over deze icoon, en zegen
met de besprenkeling van het gewijde water deze icoon en maak hem heilig, tot
uw heerlijkheid.” En de mensen antwoorden met ‘Gospodi pomiloej’, Heer, ont-
ferm U, en op het laatst met ‘Amen’.
“Zo”, zegt de oudtante hardop, met een lachje naar Alex, als het gebed is afgelo-
pen, “nu zijn het echte iconen. Nu zijn het geen schilderingen meer die zijn ge-
maakt door mensen, maar zijn de iconen helemaal van God.”
Ineens komt de vrouw die Alex afgelopen week had ontmoet, de icoonschilderes,
naar hem toe lopen. In haar handen heeft ze een klein icoontje, met nog enkele
druppels water erop. Op dat icoontje staan drie mensen: in het midden Jezus, en
links Maria de moeder van Jezus en rechts iemand met een baard. “Is dat Johan-
nes de Doper, met zijn wilde haren?”, vraagt Alex. “Nee, joh, kijk eens goed. Hij
ziet er toch net wat anders uit. Dat is Alexij, de heilige man Gods”, legt ze uit aan
Alex. “Zijn naam lijkt op jouw naam. Daarom krijg je deze icoon van mij. Hang
hem op in je kamer en vraag of je vader of moeder een elektrisch lampje koopt
om ervoor te hangen, en denk dan aan God, aan Jezus, aan Maria en aan mensen
die wilden leven zoals God dat graag ziet, zoals de heilige Alexij, en misschien dat
ook jij wilt leven zoals God dat graag ziet: positief, en goed voor andere mensen”.
Alex geeft de vrouw een stevige zoen op de wang om haar te bedanken. Heel
spontaan. Hij schrikt er zelf een beetje van. Gelukkig kussen ze in Rusland meer
dan in Nederland, dus het staat niet gek. Ze kussen zelfs iconen, omdat ze hou-
den van de mensen die erop staan.

Iconen en k inderen
Alex vraagt nog gauw aan de schilderes: “Kunnen kinderen ook iconen schilde-
ren?”. “Ja”, zegt de vrouw: “Hier in het centrum van de stad, in een grote kelder
van de kathedraal, leert een voormalige Russische zeeman al twintig jaar aan Or-
thodoxe kindertjes hoe ze iconen kunnen schilderen. Hij is heel goed en zijn leer-
lingen ook”.

De icoon in  de kerk
Ondertussen hangen de priester met baard en lang gewaad en enkele andere
mensen sommige iconen op in de kerkruimte. Hier zijn ze op hun plaats, in de fa-
milie van God, die steeds maar groter en groter wordt.
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De icoon in  het  museum
Na drie weken vakantie vliegt de familie Petrov terug naar Nederland, met Alex.
Alex blijft nog een paar dagen bij hen logeren. ’s Morgens vroeg, op de dag dat
Alex ’s avonds naar zijn vader en moeder terug zal gaan, fluistert Misja bij het
ontbijt zijn vriend Alex in: “Pappa heeft vandaag nog één verrassing voor ons”.
Iets later staat de verrassing voor de deur, een deftige zwarte auto met chauffeur,
van de zaak. Misja, Alex en vader stappen in en rijden door de drukke stad naar
een museum. “We gaan nu naar een museum”, zegt Misja’s vader: “Misja is daar
ook nooit geweest. Het is een bekend museum, dat veel schilderijen heeft. Ze
hebben bij voorbeeld veel schilderijen van Rembrandt. Maar we gaan ook even
kijken naar de iconenafdeling, hoor!”

Alex, maar ook Misja, de kunstfans van 11 jaar oud, kijken hun ogen uit. Op de
iconenafdeling ziet Misja een prachtige icoon van Maria. Net als in de Orthodoxe
kerk slaat hij eerbiedig een kruis en wil op de icoon toelopen om die een kus te
geven. “Hé, vriend, wat gaan we doen? Je mag hier niks aanraken!” Misja voelt
een grove hand in zijn nek en kijkt pijnlijk om. Een suppoost, een museumwacht,
kijkt met zijn flinke neus en zijn blonde snor in Misja’s verbaasde gezicht. “Heb je
dit niet gelezen?”, zegt hij, terwijl hij met zijn grote vinger wijst naar het bordje
‘Niet aanraken’. “Dat geldt ook voor jou! Dit is een museum, weet je, geen kerk!
Als iedereen hier met zijn vochtige adem iconen gaat kussen, dan kunnen we al
die iconen overmorgen weer naar de restaurator sturen! Als je iconen wilt vere-
ren, ga je maar naar de Orthodoxe kerk!” Misja laat schuchter aan de man weten
dat hij het heeft begrepen en belooft beterschap: ‘geen iconengekus in het muse-
um!’
Alex snapt het wel. Misja vertelt het later aan zijn vader. Die moet lachen. “Ja, de
kerk en het museum, ze willen allemaal het liefste de mooiste iconen. En zijn er
zuinig op. In het museum is de icoon alleen maar een mooi schilderij dat veel
geld waard is. In de kerk is de icoon een afbeelding van iemand van wie je houdt
om wie hij is: een heilige die dicht bij God staat. Eigenlijk hoort een icoon niet in
een museum, maar ja, het is de enige manier om ze te bewaren. Want die man
heeft wel gelijk: als iedereen die iconen gaat kussen, dan is dat niet goed voor de
verf en zo. Maar ik weet niet of de heilige die op zo’n icoon staat, dat nou zo be-
langrijk vindt: de verf, het materiaal… Je weet, het gaat bij de icoon niet dáárom,
maar om degene die erop staat. En daarom kus je een icoon niet in het museum,
maar wel in de kerk!”.

De icoon in  huis  –  b i j  A lex
Na het museum brengen Misja en zijn vader Alex in de deftige zwarte auto met
chauffeur naar huis. Bij thuiskomst die avond vertelt Alex honderduit aan vader
en moeder over zijn vakantie. En de volgende dag hangt hij de icoon op in zijn
slaapkamer, met een mooi elektrisch lampje ervoor dat altijd zacht licht geeft. Hij
kust de icoon niet - Alex is geen Rus. Maar hij denkt wel aan de goede tijd in Rus-
land en aan dat mooie moment in de kerk, toen hij dit cadeautje kreeg. En hij
denkt aan degenen die op de icoon staan afgebeeld: Jezus, Maria en Alexij, en aan
God die wil dat mensen goed zijn voor elkaar. Dat wil Alex graag onthouden. En
door de icoon voelt Alex soms dat de lieve God dichtbij is. ‘Ik zou zelf ook wel
eens een keertje een icoon willen schilderen’, schiet door hem heen.
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Vragen

1 Kun jij met eigen woorden heel kort zeggen wat een icoon is?

2 Wat stelt foto 1 voor?

3 En de foto’s 2 en 3?

� foto 1

� foto 2 � foto 3
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4 En Foto 4?

5 Kun je de verschillen uitleggen tussen de foto’s 2 en 3 aan de ene kant en 
foto 4 aan de andere kant? ii

6 Je kent misschien wel het verhaal van Abraham die van God eerst opdracht 
krijgt om zijn zoon Isaäk te offeren, maar later de opdracht krijgt dat niet te 
doen (Gen 22). God deed dit om te laten merken dat Hij de mens geen 
kwaad wil doen, en dat de mensen ook elkaar geen kwaad moeten doen! In 
alle tijden, in Oost en in West, zijn hiervan afbeeldingen gemaakt. Wat is het 
verschil tussen deze icoon foto 5 iii en een westers schilderij als dat van 
Rembrandt over Abraham en Isaäk (foto 6)?

� foto 4 I

� foto 5 � foto 6
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6 a Voor wie het verhaal van het Offer van Abraham (de binding van Isaäk) niet wil 
gebruiken, kan ook gebruik maken van Gen 18: de drie mannen die Abraham en 
Sara bezoeken.
Wat is het verschil tussen deze icoon foto 7 en een westers schilderij als dat
van Rembrandt of Gaudenzio foto’s 8 en 9 over de drie mannen bij Abraham en 
Sara?

� foto 7

� foto 9  Abraham en de drie engelen, Gaudenzio (1475/80, Italiaans)

� foto 8 Rembrandt, De drie mannen bij Abraham
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7 Wat staat er altijd op een icoon? iv

8 Kun je herkennen wat er op de eerste icoon (foto 10) staat afgebeeld? v Op de 
tweede en derde icoon? (foto 11a en 11b)? vi En op foto 12? En foto 13? vii

� foto 10

� foto 11a

foto 13 �

� foto 11b

� foto 12
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9 Welke kleur zie je veel op iconen (bv op de onderstaande)? viii

Wat zou dat kunnen betekenen, denk je?

Hedendaagse

Russische icoon door

leerling van icoon-

schilderschool voor

kinderen in Sint

Petersburg. (Foto:

Girvel)

(Icoon en foto:

Hüsstege)

(Icoon en foto:

Hüsstege)

Oude Russische icoon (Foto: Hüsstege)

(Icoon en foto: Hüsstege)

� Moeder Gods

� Engelbewaarder

� Nederdaling ter Helle,
Opstanding

� Christus

� Christus Pantokrator (‘die alles in handen houdt’
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10 Wat zie je op deze iconen (pag. 14) wat je in het gewone leven nooit ziet?ix Wat 
zou dat kunnen betekenen? 

11 Misja zegt dat je al van ver kunt zien wie er op een icoon staat (herkenbaarheid).
Zoek op Internet verschillende iconen van Petrus én ook van Paulus op. Petrus en
Paulus waren alle twee ‘apostelen’: waaraan kun je zien dat Petrus niet Paulus is
en andersom? Wat maakt Petrus tot Petrus, en Paulus tot Paulus op de (meeste) 
iconen?

Tip: zoekwoorden Petrus: NL: icoon Petrus, ENG: icon Peter
Zoekwoorden Paulus: NL: icoon Paulus, ENG: icon Paul
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i Sint Nicolaas kreeg in de Russische traditie een beetje de rol van een militante verdediger: van-

daar het zwaard in zijn handen, in plaats van de bisschopsstaf.

ii De foto’s 2 en 3 zijn afbeeldingen van een driedimensionaal heiligenbeeld van Sint Nicolaas;

foto 4 van een icoon van dezelfde heiligenfiguur: tweedimensionaal. Iconen zijn altijd tweedi-

mensionaal, om daarmee aan te geven dat ze niet de werkelijkheid op een naturalistische driedi-

mensionale wijze weergeven, maar iets van onze menselijke werkelijkheid weergeven vanuit een

andere dimensie, die van God.

iii Een wandschildering, zoals foto 5, is theologisch gezien ook een ‘icoon’ in het christelijke

Oosten: een verbeelding van het goddelijke.

iv Er staat altijd Christus of een heilige op. Soms staan de heilige personages binnen de afbeelding

van een bijbels verhaal, een vrome legende of een wonderverhaal.

v Johannes de Doper met zijn wilde haren.

vi Alexij (of Alexius) de heilige man van God. Alexij verschilt inderdaad maar weinig op het eerste

gezicht van Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper heeft – anders dan Alexij - een kameel-

haren kleed en vaak – zoals op de hier afgebeelde oude Russische icoon – een halfnaakt boven-

lijf. Ook helpt het opschrift op de icoon om de afgebeelde te identificeren. Op deze – overigens

Griekse – icoon staat: ‘de heilige Alexius’.

vii St  Joris en de Draak. Hedendaagse Russische icoon door leerling van icoonschilderschool voor

kinderen in Sint Petersburg. (Foto: Girvel)

viii Goud: de kleur van de goddelijke werkelijkheid: het licht dat a.h.w. straalt vanuit zichzelf. Wit:

ook de kleur van de goddelijke werkelijkheid, in aansluiting op de Bijbel: wit is de kleur van de

engel, van de verrezen Christus die neerdaalt in de onderwereld om de gestorvenen op te wek-

ken, van de tronende Christus in zijn glorie.

Ook zie je vaak blauw en rood. In een bepaalde traditie is blauw de kleur van het menselijke en

rood van het goddelijke. Zo wordt Christus afgebeeld in een rood onderkleed, met daarover een

blauw bovenkleed: God (rood) wordt mens (blauw) in zijn Zoon Jezus, m.a.w. God met zijn rode on-

derkleed neemt de menselijke natuur aan, gesymboliseerd door het blauwe bovenkleed. Maria, de

moeder van Jezus Christus, wordt genoemd de Moeder van God. De mens Maria wordt door haar

goddelijke moederschap a.h.w. ‘bekleed’ met goddelijkheid, zonder overigens ‘god’ te worden.

ix Bijvoorbeeld: het aureool, de stralenkrans rondom het hoofd, symbool van heiligheid. Maar ook

op de Nederdalings-icoon en Pantokrator-icoon het grotere ovale aureool, de mandorla, symbool

van de goddelijke dimensie waarin de afgebeelde verkeert.
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