DE LIEFDE VAN GISTEREN IS NIET VOLDOENDE VOOR VANDAAG
Vraaggesprek van Erik Galle met Père Abbé Philippe Vanderheyden uitgezonden in het
programma ‘Braambos’ (Belgische televisiezender TV 1) op 24 december 2006
Abt Philippe, u bent al een hele tijd monnik. Wat is volgens u de kern van het monnik zijn.
Hoe zou u dat nu uitdrukken? Wat is voor u het belangrijkste?
Eerst en vooral zou ik zeggen dat ik monnik aan het worden ben. Ik ben dat nog niet. Ik zou
niet durven zeggen dat ik het al ben!
Is dat misschien iets dat je voortdurend wordt?
Ja, eigenlijk wel … en er is nog iets diepers voor mij, namelijk dat ik gewoon christen ben.
Meer nog, dat ik christen wil worden. Daar draait uiteindelijk alles om. En dan luidt de
vanzelfsprekende vraag: ‘Hoe kan ik dat, christen zijn?’ En ook: ‘Hoe kan ik christen worden?’
We denken immers veel te vlug dat we christen zijn … Maar we moeten het nog worden. We
kunnen ons dan afvragen hoe, op welke wijze, met welke middelen. Voor mij is de weg van
het monnik zijn een groeiproces. Maar het essentiële is dat ik eerst christen word!
Het doel van het leven bestaat er dus in, steeds meer Christus te worden, zoals we die
opdracht ontvangen hebben in het doopsel?
Gelijkvormig worden aan Jezus Christus: dat is volgens mij het doel van elk mens. En dus
zeker van elke christen. Gelijkvormig worden betekent dan, leven in de gezindheid van Jezus.
En dat vooral op het gebied van de verbondenheid met God, en vooral met de Vader. En
eveneens van de verbondenheid met de medemens. Die twee gaan samen. Gods liefde komt
tot uitdrukking in de naastenliefde en omgekeerd, het zijn twee aspecten van één geheel.
Het is zoals bij een euro-muntstuk: dit is maar geldig als het op de beide kanten beslagen is,
anders kan je er niet mee betalen. Ik geloof dat we dat dikwijls in ons christelijk leven
vergeten. Het heeft geen zin God te loven als we anderzijds onze naaste niet zien staan.
Die twee hangen onlosmakelijk samen?
Ja, voor mij hangen die samen. De een kan misschien in zijn leven het accent naar Gods
liefde toe meer expliciet naar voren brengen door de lofprijzing, door de stilte, de meditatie,
het luisteren. Die aspecten zijn eigenlijk een verdieping van de goddelijke dimensie die in
elke mens steekt. De ander zal wellicht meer uitdrukkelijk leven vanuit de naastenliefde.
Maar die twee gaan samen. Er blijft mij altijd een parabel bij die ik eens gelezen heb, de
parabel van een spin. Een spin komt naar beneden en weeft haar net. En op zekere dag gaat
ze rond en ziet ze hoe mooi haar net is: fantastisch concentrische cirkels, ongelooflijk. En dan
merkt ze opeens een draad, die naar boven gaat. Die past niet in mijn net, denkt ze. Ze bijt
hem door, valt en raakt in haar eigen net verstrikt. Dat zijn die twee dimensies. Een mens,
elke mens, en zeker elke christen, moet open bloeien naar alle mensen toe. Hij kan echter
alleen maar open blijven, zonder aan zichzelf te denken, als hij de verticale draad naar God
toe, in ere houdt. Of als zijn leven een verwijzing naar God is, naar de levenswijze van
Christus. Dat moet samen gaan. En dat geldt ook voor ons hier. Daarom moeten wij in onze
gemeenschap niet alleen als monnik leven voor God, door gebed, stilte en meditatie. We

moeten ook leven als broeders onder elkaar. En zeker hier bij ons, met elf nationaliteiten,
moeten we proberen samen te leven en duidelijk te maken dat we dit doen vanuit het geloof
in Christus, in onderlinge liefde en eenheid met elkaar.
Maar als u zegt dat Jezus eigenlijk het voorbeeld is van een mensenleven naar Gods
bedoeling, loopt men dan niet het gevaar te denken dat men ongelooflijk zijn best moet doen
omdat men wil worden als Hij? Zoiets van ‘ik moet een strever zijn’?
Dat is typisch westers, vind ik. In het westen denkt men zeer sterk dat de mens het moet
doen. Dat wij het moeten doen. En dat ik mij totaal moet inzetten. Maar als we in de diepte
van onszelf gaan, ontdekken we dat wij niet uit onszelf een schone mens kunnen worden,
zoals Jezus Christus … Dat is onmogelijk. Dat is eigenlijk haast bovenmenselijk.
Is dat dan niet frustrerend? Het gaat me toch nooit lukken…
Nee, het gaat me niet lukken. Maar ‘ik’ ben het niet die het moet doen. Ik moet het ‘laten
doen’ door de inwerking van God in mij. En die inwerking is eveneens een aspect dat we
lange tijd in het westen totaal vergeten zijn … Die gebeurt door de Heilige Geest. God zelf
kent onze onmacht en Hij schenkt ons zijn Geest. We moeten Hem willen natuurlijk … Als we
Hem willen dan moeten we wel meewerken met de Heilige Geest. En die vormt ons om. Die
boetseert, zal ik zo maar zeggen, mijn beeld… Die boetseert eigenlijk het beeld van Christus
in mij, Hij vormt mij om. Maar wij denken veel te sterk dat we het alleen moeten doen. En
dan geraak je onder religieuze stress.
Ah ja, dat is logisch. Want men moet enorm zijn best doen om de liefde van God te
verdienen…
Die kan je niet verdienen, want die is er. Het is echt spijtig dat dit nooit ten volle
doorgedrongen is! En toch is het dat, wat Jezus heeft willen brengen. Hij is komen zeggen:
‘God is liefde’. En God is een Vader, geen tiran. Hij schept. Sommige joodse mystici zeggen
dat God danst van vreugde, telkens als Hij een wezen schept! In het westen zegt men wel
‘God is liefde’, maar men twijfelt. Is dat wel waar? En dan gaat men zijn uiterste best doen,
zodat Hij op mij verliefd wordt. Maar Jezus zegt dat de Vader ons liefheeft, en dat van in het
begin… Na de zondeval en de verwijdering van de mens is het eerste wat wij horen, dat God
roept: ‘Adam, waar zijt ge’. Hij zoekt. Hij loopt ons achterna. Geloven is echt een
liefdesverhouding met een Persoon.
En God is communio van drie Personen, Vader, Zoon en Geest. En dat roept mij op
tot een liefdesrelatie met elk van de drie Personen, met de Vader, de Zoon en de Geest, en
mijn relatie tot die drie is niet gelijk. Werken aan die relatie betekent eigenlijk voor mij echt
christen worden en als christen leven. Iedere relatie moet zich immers verdiepen. Anders
sterft ze af…
Dus in die zin is er ook altijd verandering in uw relatie met God?
Ja, ze is dynamisch. Ze moet dynamisch zijn. Iemand heeft mij eens gezegd en het blijft mij
bij, dat de liefde van gisteren niet voldoende is voor vandaag. Dat geldt trouwens ook in de
menselijke relatie, ook daar moet er groei zijn en een luisteren naar elkaar, een aanvaarden

van elkaar ook. Maar naar God toe geldt dit evenzeer. Het gaat dus werkelijk om een
dynamische relatie waarin men steeds dieper groeit, die gemeenschap van de Vader, de
Zoon en de Geest. En het kennen, het leren kennen en liefhebben gaat daar samen. Daarom
is het dat wij zoveel tijd besteden aan het luisteren. Dat is ook een specifiek element van een
monnik. Het luisteren naar het woord Gods. En dat betekent voor mij dat Jezus vandaag tot
mij spreekt door de tekst van het evangelie die ik bemediteer. Die is zoals een dagelijkse
brief die van Hem toekomt. Dat is geloven, dat is leven met een levende persoon. Het gaat
hier niet over gevoelens. Dit alles gebeurt in geloof. Want dikwijls voel je niets. Maar
innerlijk weet je het. Even levensnoodzakelijk als lucht om biologisch te leven, is gebed om
geestelijk te leven, als het ware in godsverbonden-heid. Want anders verdort je geestelijk
leven en dan wordt God meer en meer afwezig.
Is stilte soms ook niet echt moeilijk? U leeft toch in een gemeenschap waar stilte heel
centraal staat…
Niet alleen stilte is moeilijk, ook bidden. Het is niet eenvoudig om elke dag werkelijk
consequent zijn tijd eraan te geven, ook als men niets ontvangt. Maar dat geldt ook voor
andere mensen die naar de liturgie gaan. Ze gaan veeleer in de verwachting iets te zullen
krijgen. Toch gaat het veel meer om het willen geven. Ik wil geven. Bidden en het in stilte
met zichzelf uithouden en luisteren, veronderstelt, zoals men vroeger zei, een ascese. Maar
er zijn momenten waarop het bidden fantastisch schoon is, waarop er vreugde is. Er is echter
ook dat andere aspect van het christen zijn, van het mens zijn, namelijk dat we sociale
wezens zijn. Het gaat nooit over mij alleen. Het gaat altijd om het samen bidden, hetzij met
de ganse mensengemeenschap, hetzij met de christen-gemeenschap waarmee men
verbonden is. En als ik dus bid, dan is het toch nooit alleen voor mijn persoonlijke
verbondenheid met God. Ook Paulus zegt dit op een eigen specifieke wijze: ‘Ik ben een van
de ledematen van het lichaam van Christus’. Dus, zo denk ik, betekent christen zijn dat mijn
‘ik’ een ‘wij’ wordt. Dan zal ik nooit meer alleen zijn: we gaan samen naar God.
Er is een oud Russisch spreekwoord dat zegt: ‘Zondigen kun je alleen. Maar heilig
worden, dat kan je nooit alleen’. Dat kan alleen in gemeenschap. Ik ben hier niet alleen voor
mezelf. Nee, op de eerste plaats ben ik hier voor de anderen. Dat komt bij mij altijd zeer
sterk naar boven wanneer ik als priester voor de iconostase sta en daar de vele voorbeden
uitspreek.
Een iconostase, wat is dat?
In de byzantijnse kerk heeft men een iconenwand die voor het altaar staat. Die wil eigenlijk
uitdrukken dat God zich wel openbaart maar dat Hij de gans Andere is. Met ons klein
verstand kunnen we God niet vatten. Het is onmogelijk Hem te begrijpen. Hij is almachtig en
Hij weet alles, zoals de scholastiek het formuleert. In de byzantijnse spiritualiteit heeft men
de negatieve theologie, die zegt: God is de gans Andere. En tezelfdertijd zingen we, juist in
de byzantijnse liturgie, dat die gans Andere, dat die door en door heilige, de menslievende
God is. De twee gaan samen. We kunnen echt iets leren vanuit de byzantijnse spiritualiteit.
God kan je niet vatten: je moet de iconostase op je laten inwerken. De iconostase schept ook
een gemeenschapsgevoel. Als je de kerk binnenkomt, dan treed je binnen in de
gemeenschap van alle heiligen en engelen.

Het is alsof ze daar aanwezig zijn?
Ze zijn er aanwezig. Zelfs als je er alleen staat, ben je er toch niet alleen. Je bent geborgen. Je
leeft mee met een liturgie die er is. Een christen moet verder, moet dieper kijken. Ik denk
hierbij aan dat verhaaltje over Leonardo da Vinci. Die had de gewoonte elke maand een
groepje kinderen uit te nodigen. Toen zij de eerste keer bij hem kwamen, zagen ze dat hij
bezig was met een stuk marmer. Hij was dat aan het afkloppen. Als zij een maand later
terugkeerden, stond er een leeuw. En dan stelde één van die kinderen de vraag: ‘Hoe wist jij
dat die leeuw in dat blok marmer stak?’ Dat is het nu … De christen moet dieper kijken. Wij
moeten niet alleen de werkelijkheid zien die er is, maar ook iets vermoeden van wat
erachter zit.
De transparantie leren zien…
Ja, maar dat vraagt stilte en een vorm van teruggetrokkenheid.
Iconen roepen voor mij alvast op, dat ze doorheen het zichtbare het onzichtbare laten zien.
Klopt dat? Kunt u daar iets meer over vertellen?
Het woord icoon komt van ‘doorkijken’. Ze is als het ware een boodschap die van boven naar
ons toekomt. En dus moet men, als men kijkt, er doorheen kijken om de boodschap in zich
op te nemen. En dat vraagt natuurlijk dat men erbij blijft stilstaan.
En dat men ze dus eigenlijk ontvangt …Al enkele keren viel hier het woord byzantijnse
liturgie. Jullie zijn als abdij toch vrij uniek, in de zin dat jullie twee kerken hebben, zoals ik
merk. Een buitenstaander zou kunnen zeggen, is één dan niet genoeg?
Eén is inderdaad niet genoeg …
Hoe komt dat?
Ja, het komt natuurlijk omdat wij met een speciale intentie gesticht zijn. Dom Lambert
Beaudouin, een monnik van de abdij Keizersberg in Leuven, was in het jaar 1925 zeer sterk
bewogen door de oecumenische beweging. Hij wilde een brug slaan tussen de westerse en
de oosterse kerken. Nu kan men de oosterse kerken alleen maar verstaan als men liturgie
viert, als men bidt zoals zij. Hun hele geloofsuitdrukking ligt in hun liturgie en in hun gebed.
En daarom heeft hij gezegd dat, om een hartcontact te leggen met de oosterse kerken,
enkelen van onze gemeenschap, die byzantijnse liturgie en spiritualiteit moesten beleven.
En waar situeert u zich dan?
Ik ben van de byzantijnse ritus. Voordat ik abt was, behoorde ik daar reeds toe. En ik voel mij
er goed … Ik voel mij thuis in de byzantijnse ritus.
Een icoon, zoals u dat al wat aangeeft, is bijna geschilderd evangelie…

Ja!
Is ze eigenlijk als een symbool bedoeld? Misschien zitten er zelfs vele symbolen in! Ik denk
bijvoorbeeld aan de kersticoon. Kan u daar eens wat meer over vertellen, over de figuren die
daarop voorkomen en over de symbolische betekenis ervan? Want dat is toch wel een heel
bijzondere icoon, zou ik denken.
Ja, dat is één van de belangrijke iconen, want met de geboorte van Jezus begint eigenlijk
alles, ook bij de orthodoxen. Het ganse leven van Jezus heeft verlossing bewerkt, zal ik maar
zeggen. Niet alleen het kruis, maar vanaf het begin, vanaf zijn menswording. En de
byzantijnen blijven veel en zeer sterk stilstaan bij de gans Andere, de Heilige, de God die
mens wordt. De Schepper wordt schepsel. Dat is ongelooflijk. Misschien is dat voor ons veel
te veel vanzelfsprekend geworden.
Ja, zeker!
En daarom kan een icoon dat wellicht weer een beetje oproepen. Bij de kersticoon zie je in
het midden, in het centrum, een zwarte plek.
Wat betekent die eigenlijk?
Op een symbolische manier verwijst die naar de grot. Maar de grot is zelf een symbool, en
het zwart betekent de duisternis van de mensheid. En dan zie je hoe er van boven een straal
van licht neerdaalt in de duisternis, ze buigt zich neer op het Kind. Dat is nu precies wat de
menswording is, namelijk een gebeuren vanuit God. Maar God is voor ons, christenen, een
gemeenschap van drie personen, Vader, Zoon en Geest, en ieder van deze drie heeft
daarmee te maken. Zij hebben dat beslist. Zo zeggen het de kerkvaders. En de Zoon wordt
mens. En die ziet men dan, gans in de kracht van wit.
De windselen van het Kind verwijzen reeds naar de windselen van het graf, dat dan
als het ware openspringt, opengebroken wordt bij de verrijzenis. En zo ziet men ook dat het
lijden tot het verleden behoort. Dat is eigenlijk fantastisch. God heeft alles waarvan Hij ons
wil verlossen, zelf op zich genomen. Dus ook het lijden.
Iconen moet men altijd lezen met het evangelie als achtergrond. Met het oude en het
nieuwe testament samen. En zo ziet men hoe het licht kwam in de duisternis, zoals Johannes
schrijft. En de duisternis nam het niet aan… En ook de profeet Jesaja zegt: ‘Het volk zag een
groot licht’. En dat wordt dus duidelijk op de kersticoon, met het licht van boven, zij het dan
heel statisch. Het licht valt verder ook op de Moeder Gods, die neerligt op een rood kussen.
Ook dit is een teken en duidt aan dat zij werkelijk de moeder Gods is. Zij kijkt niet naar het
Kind. Er zijn er maar twee die naar het Kind kijken. Dat zijn de os en de ezel. Ook daar kan
men verwijzen naar de profeten: ‘De os en de ezel kennen hun meester’… Het volk Gods
echter niet. Typisch is ook dat Maria niet naar haar Kind kijkt, maar ze zoekt contact met
ons.
Ja, met hen die naar de icoon kijken dus. Die zich door de icoon laten aanspreken…
Ja, als uitnodiging. Ook als teken van datgene wat we in het evangelie terugvinden: ‘Zij
bewaarde alles wat er over het Kind gezegd werd in haar hart’. Zij mediteert er als het ware

over.
Bovenaan op die icoon heb je de engelen. Wat is hun betekenis op de icoon?
De ganse kosmos is verheugd en verwonderd. Ze is er verwonderd over dat God mens
wordt, in dit kleine Kind. En daar heb je dan ook bovenaan de typische uitdrukking van de
engel en zijn identiteit van het aanbidden en loven van God. Daarom is het dat hun handen
met een sluier bedekt zijn. En verder is er de ene engel die als het ware aan de andere iets of
iemand aantoont. Hij wijst naar Christus. Verder heb je op de kersticoon, langs de ene kant
de groene herders en langs de andere kant de drie wijzen. De betekenis van de herders is
duidelijk. De kleinsten, de armsten zijn het meest gevoelig voor de goddelijke boodschap. En,
na de drie wijzen, zijn zij het die de wijsheid zoeken, zoals ze zeggen. Echt mensen op zoek
naar God. Wat vooral opvalt is dat ze in leeftijd verschillen.
Inderdaad!
Je hebt een jonge herder, een van middelbare leeftijd en een bejaarde. Die uiteenlopende
leeftijden verwijzen ernaar dat God zoeken vraagt om trouw te zijn. Het is eigenlijk een zaak
van heel je leven, van het totale, gehele leven... Maar ook onze menswording, in de zin van
groei tot een goed, een schoon mens, is een dynamisch proces dat lange tijd in beslag
neemt.
Zeker!
En lager op de icoon komen we meer naar het menselijke aspect … God is mens geworden,
echt mens, in heel zijn totaliteit. En dat ziet men langs de ene kant waar zich twee vrouwen
bevinden: één van beide wast het Kindje. Dat verwijst in de traditie ook naar het doopsel.
Door het doopsel staan wij in blijvende verbondenheid met Christus. En verder, in de
linkerhoek, zie je Jozef al beetje geïsoleerd, een beetje in de eenzaamheid. Hij staat voor de
oude herder… En de herders, die stellen zich vragen. Wat ook heel menselijk is… Het is ook
menselijk dat ze vragen stellen hoe dat mogelijk is en hoe ze dat kunnen begrijpen… En wat
dat voor hen meebrengt, wat er van hen en van ons verwacht wordt...Die menselijke kant
wordt in de icoon ook tot uitdrukking gebracht.
We bevinden ons nu in de Latijnse kerk. Hier is een labyrint op de grond. Wat is eigenlijk de
betekenis van een labyrint in deze kerk? Waarom is het hier aangebracht?
Ja, dat is in feite een oude traditie. In vele middeleeuwse kerken en kathedralen vindt men
een labyrint op de plaats waar men de kerk binnentreedt. Een labyrint is evenwel geen
doolhof.
Wat is het verschil?
Ja, in een doolhof loop je eigenlijk dood. Daarin loop je verloren, terwijl een labyrint
oorspronkelijk zo wordt opgevat dat men altijd aankomt bij een doel.
Ja, dat is te begrijpen…

Een labyrint leidt naar een doel. Dat geldt ook voor een mensenleven. Elke mens vraagt zich
af: ‘Wat is de zin van mijn leven, wat is mijn levensdoel?’ Als wij, christenen, in de kerk
binnenkomen, wil dat zeggen dat we op weg zijn. We zijn pelgrims. Wij installeren ons hier
niet. We zijn onderweg… Zoals eertijds het volk Gods, trekken ook wij op naar het hemels
Jeruzalem. En daarom gaat het labyrint altijd samen met wat hier in de Latijnse kerk staat
afgebeeld, namelijk het hemelse Jeruzalem. Dat is het einddoel, waar wij in gemeenschap
leven met God, in God. En daarom wordt hier dan de weg uitgetekend voor iedereen … Voor
ieder mens… Voor mij persoonlijk! … Alle mensen zijn op weg. Ze hebben allemaal een
honger naar het absolute, en dat absolute is voor mij God. Ze zijn onderweg. Maar de weg is
niet rechtlijnig. Je ziet dat hij loopt via allerlei kronkelingen. Iedereen heeft zijn eigen
moeilijkheden om aan te komen. Maar als je trouw voortgaat, dan kom je op het einde, dan
bereik je het doel. Ieder van ons is dus op weg. Als we trouw blijven komt ieder van ons aan.
En de kerk zegt, als je nu binnenkomt dan kom je tot je doel… De volgende vraag die men
zich stelt is dan vanzelfsprekend: ‘Hoe kan ik dat dan bereiken?’ En dan moeten we verder
kijken. Dan zien we in de absis de verheerlijkte Christus.
Door Christus te volgen, door zoals we reeds gezegd hebben, meer en meer
gelijkvormig te worden aan Hem, komen wij in het Rijk Gods. En dat betekent niets anders
dan de hemel. Maar we bereiken die alleen maar als gemeenschap van alle mensen, samen
met God en in God.
Het is of hier echt tot uiting komt, wat Jezus zegt: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’.
De Waarheid en het Leven. Ja! … En dat is ook de betekenis van dit labyrint. De Waarheid en
het Leven bereik je als je trouw blijft in het zoeken, over alle moeilijkheden en twijfels heen.
Maar dat is zeker, je komt vooruit, je komt aan! God heeft ons toch geschapen uit liefde
opdat we voor eeuwig in Hem zouden zijn.
Onze oorsprong en onze bestemming vallen dus echt samen?
Ja, die komen samen.
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