GEROEPEN TOT EENHEID
Vraaggesprek van Jonathan Beyaert met Père Abbé Philippe Vanderheyden, uitgezonden
in het radio-programma ‘Braambos’ (Belgische radio) op 22 januari 2006 naar aanleiding
van de Week van het gebed voor de eenheid der christenen
Wat is er zo uniek aan jullie gemeenschap?
Het meest opvallende is dat onze gemeenschap twee riten beleeft en ook twee kerken
heeft. Langs de ene kant van het klooster bevindt zich de Latijnse kerk, langs de andere kant
staat een byzantijnse kerk. Dat wil zeggen dat de monniken van onze gemeenschap - en we
zijn met 28 - op bepaalde dagen allemaal samenkomen in de byzantijnse en op bepaalde
dagen in de Latijnse kerk. Op de gewonde dagen in de week is de gemeenschap met
benedictijnse monniken verdeeld in twee groepen, de ene groep behoort tot de Latijnse
ritus, het andere gedeelte behoort tot de byzantijnse ritus.
Het is toch niet de orthodoxe kerk en de katholieke kerk die hier verenigd zijn, maar het zijn
twee verschillende riten binnen een katholiek bestel?
Zeer juist, want vele mensen denken als ze ons bezoeken en in de byzantijnse kerk
binnenkomen dat we orthodox zijn. Neen, de monniken hier zijn allemaal katholiek gedoopt.
We zijn allen katholiek maar uit liefde voor de eenheid en uit respect voor de orthodoxe
kerken vieren we de byzantijnse ritus om zo een brug te zijn voor of een contact naar de
oosterse kerken.
De band tussen de katholieke kerk en orthodoxe oosterse kerken is hier zeer nauw, maar
ontbreekt hier dan toch niet de opening naar de protestantse kerken?
Ik geloof het niet, want onze meeste bezoekers zijn protestanten. Die komen uit Duitsland
en vooral Nederland.
Ook buiten de week van eenheid onder de christenen is bidden voor die eenheid voor jullie
heel belangrijk.
Het is één van de bekommernissen van ons hart dat we die eenheid onder christenen die
ons zo ter harte gaat, op de eerste plaats zelf beleven als medebroeders onder elkaar met de
verschillende nationaliteiten, verschillende karakters. Dat proberen we hier te beleven, we
trachten dit uit te stralen en te bidden dat het hart van elke kerk zich bekeert en meer
begeesterd geraakt door de Heilige Geest, de Geest van liefde, van respect en van
waardering voor elkaar. Dat moeten we in feite afsmeken van God zelf.
Welke zijn volgens jou nog de moeilijkste stappen in het oecumenisch proces?
Mijn persoonlijke visie is dat zij die aan het hoofd staan van de kerken, en dat geldt enigszins
voor allemaal, moeten groeien in nederigheid, wetende dat we zusterkerken zijn en van
elkaar te leren hebben en dat we veel meer moeten kijken naar Jezus zelf. Dat we minder
moeten denken aan het instituut kerk, maar veel meer aan het feit dat we allemaal als
gedoopte christenen samen, behoren tot het mystieke lichaam van Christus. In de grond, in

het diepste van ons wezen, zijn we allen één in Christus. In de beleving duiken er
psychologische remmen op, komt ook naar boven waar we elkaar in het verleden echt pijn
hebben gedaan. Dat is zo bij de gelovigen in de verschillende kerken en dat vraagt een
zekere tijd van genezing. Daarvoor zorgen we het best door te bidden dat we allen
begeesterd mogen worden door de Geest van Christus, dat we bereid mogen zijn tot
vergeving en de bereidheid te tonen dat we van elkaar leren. Daarom is het zinvol dat de
christenen van de hele wereld in de week van de eenheid bidden, omdat dit voor ons
mensen niet mogelijk is. Het is God die ons wil samenbrengen, dat wilde Hij ook door zijn
Zoon en dat wil Hij tot nu toe. Daarom is het nodig dat we bidden en vragen: ‘kom, maak ons
één’.
We bevinden ons nu in de byzantijnse kerk. In deze ruimte heerst wel een bijzondere sfeer.
Dat is typisch voor een byzantijnse kerk. Het is heel anders dan in een Latijnse kerk. Je ziet
onmiddellijk dat de hele kerk met fresco’s is versierd. Je ziet ook een iconostase. Je ziet het
altaar niet, je ziet iconen. Dat is typisch voor een byzantijnse kerk, voor een byzantijnse
spiritualiteit. Voor Byzantijnen is de kerk als gebouw ook een symbool, dat naar iets verwijst.
Als je binnenkomt, kom je niet alleen in een gebouw binnen, maar treed je toe tot een
gemeenschap van engelen en heiligen. Zij vieren voortdurend de lofprijzing van de Vader, de
Zoon en de Geest. Als we hier binnenkomen, treden we binnen in de hemelse liturgie.
Omdat we mensen zijn en van symbolen leven, wordt dit ook tot uitdrukking gebracht en zie
je door de hele kerk een band van heiligen. Je ziet daartussen ook iconografische
afbeeldingen van de engelen. Zo wordt zichtbaar wat eigenlijk onzichtbaar is.
Dit wordt ook uitgedrukt door het gebouw zelf. Dat moet een kubus zijn, de vier
hoeken drukken de hele kosmos uit, de uiteinden van de aarde. Op deze kubus die symbool
is van de aarde, van de mensheid, is een grote koepel gebouwd die wijst naar de
eeuwigheid. Aan een cirkel is begin, noch einde. Dat verwijst naar de wereld van God, de
hemelse wereld van de engelen en heiligen. In de koepel zie je Christus afgebeeld met de
engelen. In het gebouw zelf komt tot uitdrukking wat er gebeurt: de ontmoeting tussen
hemel en aarde, tussen God en mens.
Wanneer we samenkomen, zijn we in gezelschap van engelen en heiligen. Dit is niet
alleen een voorafbeelding, het is een voorsmaak van de hemelse heerlijkheid. Dat wordt in
de dienst ook duidelijk. Er worden bijvoorbeeld verschillende soorten van wierook gebruikt.
De ogen worden meegetrokken door de processies, door de kleuren van de gewaden. Men
ruikt, men ziet, men smaakt. De gehele mens wordt erin betrokken, wordt mee opgenomen
in het mysterie dat we vieren en in alles wat we zien. Het is in feite een uitnodiging om
binnen te dringen, om meditatief dieper door te dringen tot de echte werkelijkheid. Deze
bestaat erin dat we geschapen zijn door een liefhebbende God en uitgenodigd worden om
eeuwig met Hem te leven.
Wanneer we ons nu in de Latijnse kerk bevinden, heb ik daar maar één woord voor, het is
hier veel soberder.
Het is inderdaad veel soberder. We hebben twee grote fresco’s, maar voor het overige is het
eenvoudig gehouden. Het is typisch voor de Latijnse kerken, waar men minder die
uitdrukking van fresco’s en iconen gebruikt. Deze kerk is als het ware gebouwd in Romaanse
stijl, in de basilicastijl van de eerste eeuwen. Men ziet de mooie fresco van de Russische

monnik Zenon, een van de grootste iconenschilders die de pantocrator geschilderd heeft
met de symbolen van de evangelisten. In het atrium heeft hij het hemelse Jeruzalem
geschilderd.
Er bevindt zich in deze kerk ook een labyrint dat vanuit de traditie komt en dat we
hebben overgenomen. Men zegt dat elke mens een eigen levensweg heeft die in feite naar
het centrum loopt, naar de Godsontmoeting. Een labyrint is oorspronkelijk geen doolhof.
Het komt altijd op een einddoel uit. Maar de weg is niet rechtlijnig, hij loopt langs omwegen
en kronkelpaden. Maar als men trouw blijft op zijn levensweg, komt men aan in het midden.
Dat wordt hier door het labyrint uitgebeeld. Als je van bij het labyrint naar boven kijkt, dan
zie je het programma: het is naar het hemelse Jeruzalem dat je moet gaan. Ik kan me
afvragen hoe ik daar kan geraken, wat de weg is. Die weg is: intreden in de kerk en Christus
navolgen. Als je om heen kijkt, valt je blik op de afbeelding van Christus die zegt: «Ik ben de
weg, de waarheid en het leven». Onderweg zijn is ook voor de monnik fundamenteel. We
mogen ons niet installeren, we moeten onderweg blijven. Zoals Abraham opgeroepen werd
om op weg te gaan, zo geldt dat in feite voor iedere mens. Maar wel met een visie, een doel
voor ogen, een hoop, namelijk het hemelse Jeruzalem.
Eerder afgedrukt in: Het braambos, 13 (2006), nr. 4(april). Met dank aan de redactie voor de
toestemming om de tekst in de Kroniek te mogen overnemen.
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