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7 
Het pad van de menselijke persoon 

anaf het moment van zijn bekering, die plaatsvond toen hij 
de openbaring las “IK BEN DE ZIJNDE”, eerbiedigde 
oudvader Sophrony Mozes als een man aan wie heel de 

mensheid veel verschuldigd was.1 Wanneer hij, later in zijn leven, 
sprak over de ontwikkeling van het persoon-zijn, dan keerde hij 
telkens terug tot het leven van Mozes en zijn volk als een voorbeeld. 
Hij onderrichtte dat er in het geestelijk leven drie stadia zijn, die 
worden voorafgebeeld in het Bijbelse relaas van de drie perioden in 
de geschiedenis van het volk Israël. 

Toen Mozes het volk Israël leidde, leidde hij hen in de Naam 
van de Geopenbaarde – Yahweh, “IK BEN DE ZIJNDE”.2 Aan 
het begin van hun tocht riep God hen uit Egypte en Hij openbaarde 
Zich in wonderen. Geïnspireerd door deze tekenen, gingen zij 
vrijmoedig op weg naar het Beloofde land. Doch toen zij de grens 
bereikten verliezen zij hun moed, en zij gingen het gebied niet binnen 
om het te veroveren. Toen Mozes dit zag, leidde hij hen terug naar 
de woestijn en zij werden veertig jaar lang beproefd. Mozes zelf 
betrad nimmer het Beloofde land; hij stierf aan de grens. Zijn leider-
schap werd beërfd door Jozua, die Christus voorafbeeldde, en onder 
zijn leiding bereikte het volk Israël uiteindelijk Jeruzalem. 

Oudvader Sophrony’s uiteenzetting van het geestelijk leven volgt 
deze drie fasen van roeping, beproeving en aanname. De eerste fase 
is vol van vertrouwen vanwege de nabijheid van God. De tweede 
fase is bestaat in het verduren van beproevingen. De derde fase is de 
verwerving van standvastigheid. Oudvader Sophrony legde bijzon-
dere nadruk op de tweede fase, de tijd van de beproeving van het 
volk Israël in de woestijn, toen de genade Gods werd teruggetrokken. 
Deze tweede periode is een tijd van zelfontlediging (kenosis), hetgeen 
de onontbeerlijke voorwaarde is voor de volmaakte vervulling van 
                                                   
 
1 Zie “His Life is Mine”, EN p.18-19; zie ook “Letters to His Family”,  
GK p.43, EN p.40. 
2 Zie “His Life is Mine”, EN p.18; zie ook “Letters to His Family”, GK p.43-44, 
EN p.40-41. 
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de bestemming van de mens – dat is, voor zijn vergoddelijking. 
Zoals de Oudvader zegt: “De volheid van de zelfontlediging gaat 
vooraf aan de volheid van de volmaaktheid”.3 

De fundamentele oorzaak van Gods terugtrekken tijdens de 
tweede periode van het geestelijk leven, is onze eigen “hoogmoed, 
de zichtbare of verborgen neiging tot zelfvergoddelijking”.4 Gods 
soevereine Geest is zo verfijnd, gevoelig en zachtmoedig, dat Hij de 
menselijke hoogmoed of ijdele trots niet verdragen kan, en zelfs 
niet de zelfzuchtige wending van het menselijk intellect tot zichzelf. 
Dergelijke bewegingen van het hart bedroeven Hem,5 en aldus kan 
Hij de erbarmelijke mens enkel aan zijn lot overlaten, uit respect 
voor diens vrijheid.  

In eerste instantie komt de mens in de wereld als ‘tabula rasa’,6 
zoals oudvader Sophrony zegt. Niettemin bezit hij een wondere 
roeping, want hij is geroepen tot de hypostatische wijze van zijn. 
Net als de wezenlijke inhoud van de Goddelijke Hypostase de liefde 
is – want God is liefde – evenzo is de mens, Zijn beeld, geroepen te 
leven volgens een hypostatische wijze van ‘zijn’: zijn Oerbeeld, de 
Levende God, te leren kennen, en een relatie van liefde met Hem te 
bewaren. Met andere woorden, de mens – hoewel hij geschapen is – 
heeft het gebod ontvangen een god te worden, niet onafhankelijk 
van de ene waarachtige God, maar in samenwerking met Hem in 
liefde. God is de God der heerlijkheid, en de mens is geroepen een 
spiegel te zijn die God weerspiegelt in Diens heerlijkheid.  

Doch de mens heeft zichzelf een dwaas betoond. Hij heeft niet 
geleefd naar de hoogte van zijn roeping, “die God vóór de eeuwen 
heeft voorbeschikt tot onze heerlijkheid”.7 Vanaf het begin verkoos 
Adam zijn eigen weg te volgen, en hij verbrak zijn gemeenschap 
met God. Hij had geen waardering voor de nederige geest van het 
gebod des Heren, dat bedoeld was als het middel en de kracht voor 
de tocht van de mens tot de volmaaktheid als persoon-hypostase. 
Hij nam geen nota van zijn God-geschonken neiging tot de onver-

                                                   
 
3 “We Shall See Him”, GK p.81, EN p.53. 
4 “On Prayer”, GK p.113, EN p.74. 
5 Cf. Ef.4:30. 
6 “We Shall See Him”, GK p.149, EN p.95. 
7 1Kor.2:7. 
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anderlijke eeuwigheid van de Godheid. Hij deed geen poging om zijn 
verlangen naar het Absolute ‘Zijn’ te verstaan, dat in zijn natuur 
gelegd is als een weerglans van de Oorspronkelijke Absolute in de 
mens, zijn beeld. Hij verwarde de schaduw met het feitelijke oer-
beeld, en volkomen op zichzelf vertrouwend verbrak hij zijn band 
met zijn Schepper. In de woorden van de Oudvader, wanneer een 
mens “gericht is op zichzelf als tot een middelpunt, zal hij vroeg 
of laat aanlopen tegen de drukkende leegte, waaruit de Formeerder 
ons tot dit leven heeft geroepen”.8 

Dronken van de hartstocht der hoogmoed schoof Adam het 
levenschenkende gebod van God terzijde, en verhief zichzelf – en 
dit ‘zelf’ werd als een muur tussen hem en God, waardoor hij zich-
zelf uitsloot van het feest van de goddelijke liefde. Terwijl de mens 
voor de Val een natuurlijke geneigdheid bezat tot de goedertieren 
God, ontwikkelde hij na zijn val in de eigenliefde een neiging tot 
kwaad, tot genot, en tot alles wat het zelf kan vergroten, veeleer dan 
tot de Bron van het leven. Zijn verlangen tot zelfvergoddelijking 
leidde tot zulk een staat van ondankbaarheid, verduistering en waan-
zin, dat zijn oorspronkelijke eer en heerlijkheid tot niets werden 
gereduceerd. Hij viel in de meest erbarmelijke dwaling, een staat 
tegengesteld aan zijn natuur, want nu “vereerde en diende hij het 
schepsel in plaats van de Schepper”.9 Doch God, in Zijn goedheid, 
liet toe dat de dynamische neiging van de mens tot zijn eigen ver-
nietiging beperkt werd. Hij verbond de onnatuurlijke pijn en eigen-
liefde aan de dood, om te voorkomen dat het kwaad onsterfelijk zou 
worden en de hartstocht der eigenliefde ontembaar en ongeneeslijk. 
Want het menselijk ‘ego’ diende uit hem verwijderd te worden, 
omdat het tot een muur geworden was die de ongelukkige mens 
scheidde van zijn luisterrijke Schepper. 

In Eden schudde de mens het lichte kruis van de vrijwillige ge-
hoorzaamheid aan het gebod van zich af, om niet te eten van de boom 
der kennis van goed en kwaad,10 hetgeen hem bewaard zou hebben 
binnen de nederige maat van zijn geschapen-zijn, en tegelijkertijd in 
gemeenschap met het goddelijk leven. Het is dus uit noodzaak, dat 

                                                   
 
8 “We Shall See Him”, GK p.47, EN p.30. 
9 Cf. Rom.1:25. 
10 Gen.2:17. 
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God onvrijwillige kruisen toestond, opdat de mens tot bezinning zou 
komen en een weg des heils zou zoeken uit de onvermijdelijke en 
immer toenemende diepte van zijn verderf. Doch de dreiging van de 
dood deed de eigenliefde van de mens zodanig toenemen, dat hij 
gevangen raakte in een vicieuze cirkel, en zo heerste de dood in hem 
en in de gehele mensheid. 

Oudvader Sophrony onderricht weliswaar dat er drie stadia van 
genade zijn door welke de mens genezen wordt van de zonde, doch 
het is van belang te beseffen dat de nederdaling van Christus tot in 
de afgrond van onze val het fundament is van elk van deze drie 
stadia. Christus daalde neder tot de bodem van de omgekeerde 
piramide11 en nam de vloek op Zich van al de onvrijwillige kruisen 
die de mens werden aangedaan vanwege zijn eigenmachtigheid en 
Gods rechtvaardig oordeel. Het Kruis van Christus was vrijwillig, 
en omdat Zijn dood niet voorafgegaan werd door enige zonde, 
bezat dit de kracht alle menselijke zonde uit te wissen. Door Zijn 
eigen onschuldige dood, die Hij verdroeg omwille van alle mensen, 
veroordeelde hij de verdiende dood van de mens en verwierf Hij het 
behoud van de gehele mensheid. Waarlijk, het Kruis van Christus 
is de sleutel van de deur tot het paradijs. Deze sleutel blijkt de 
messiaanse overwinning van Christus, zoals voorzien was door de 
profeet Jesaja en door de Heer Zelf bevestigd werd in Zijn open-
baring aan de heilige Johannes de Theoloog.12 

Hoewel Christus Zijn overwinning deelt met allen die Hem 
volgen, geeft Hij ook een nieuw gebod: “Want zo wie het leven zijner 
ziel zal willen behouden, die zal het verliezen; doch zo wie het leven 
zijner ziel zal verliezen omwille van Mij, die zal het behouden”.13 
Dit gebod ons leven te haten om in Hem te leven14 is de grondslag 
voor de drie stadia van het geestelijk leven. Het vormt het bewijs van 
de onvergelijkelijke eer van de roeping van de mens door Christus, 
opdat hij naar Diens gelijkenis moge worden en moge binnentreden 
in het Koninkrijk waar Hijzelf regeert. Het enige gevaar dat wij 

                                                   
 
11 Zie de referenties bij hoofdstuk 3 in noot 39, en (specifek m.b.t. de omgekeerde 
piramide) bij hoofdstuk 8, noot 54 & 56. 
12 Zie Jes.22:22 en Openb.3:7. 
13 Lk.9:24. 
14 Zie Joh.12:25. 
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hierbij kunnen tegenkomen is dat wij menselijk reageren, zoals 
Petrus,15 en niet op een wijze die God waardig is. Dit leren wij uit 
het voorbeeld van Hem, Die “niet zichzelf heeft behaagd”, maar Wie 
het welbehaaglijk was dat onze smaadheden op Hem zouden vallen.16 

Vanwege hun goddelijke herkomst klonken Christus’ geboden 
en woorden als de donder in de mond van de heilige profeten en 
apostelen, en het breidde hun hart uit, zodat zij een specifieke 
levenswijze omhelsden, van een andere dimensie. De geboden 
worden ons aangeboden als de voorwaarde voor een persoonlijk 
verbond dat God wil aangaan met Zijn met rede begaafde schepselen. 
Door de geboden te bewaren wordt ons hart ontledigd van alles wat 
‘onszelf’ geworden is, of zelfs ‘onze ziel’: alles in het dagelijks leven 
wat ons scheidt van God onze Heiland. Zodra wij gewaar worden dat 
de geboden afkomstig zijn van de ene waarachtige God, raken wij 
geïnspireerd om de moeilijke strijd te ondernemen om heel ons leven 
gelijkvormig te maken aan de Geest daarvan. En wanneer deze 
geboden, op een absolute wijze, tot wet worden van het aardse en 
eeuwige bestaan van de mens, dan wordt hij volkomen hernieuwd. 

In zijn uiteenzetting over de drie onderscheiden perioden van 
het geestelijk leven bedoelde oudvader Sophrony dit proces te be-
schrijven van het zich eigen maken van de geboden van Christus 
en daaraan gelijkvormig te worden, hetgeen tegelijkertijd de weder-
geboorte is van de persoon-hypostase van de mens. De eerste periode 
begint met de roeping van de mens door God. In Zijn scheppend 
intellect heeft God voor elke persoon een specifieke bestemming. 
Hij roept de mens tot dit tijdelijke leven, terwijl Hij hem geformeerd 
heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. Daardoor heeft de mens het in-
geboren vermogen te worden naar de gelijkenis van de Eniggeboren 
Zoon van God. De Heer heeft in zijn geschapen natuur een goddelijke 
genadegave gelegd, het zaad van de goddelijkheid, het hypostatische 
beginsel, waardoor hij een Godgelijkend en lichtend middelpunt 
kan worden, levend in een persoonlijke relatie van liefde met zijn 
Schepper, in staat om in zichzelf heel het leven en de geschiedenis 
van de wereld samen te vatten.17 

                                                   
 
15 Zie Mt.16:21-23. 
16 Cf. Rom.15:3. 
17 Zie “We Shall See Him”, GK p.288, 331-332, EN p.187, 201. 
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Zelfs hoewel de mens aan het jammerlijk volgen van zijn eigen 
dwaasheid de voorkeur gaf boven omarming van de Vader, liet God 
hem nimmer in de steek. God heeft de mens voorzien van alle soorten 
van heilbrengende zegeningen, om hem te herstellen tot de genade 
des heils.18 Hijzelf is in de wereld gekomen, en toen Hij het ontzag-
wekkende werk19 had volbracht van Zijn Kruis en Opstanding, 
beloofde Hij ons dat Hij ons nimmer zal verlaten: “Ik ben mét u, 
tot aan de voleinding der wereld”.20 En wederom: “Zie, Ik sta aan 
de deur, en Ik klop; indien iemand zal horen naar Mijn stem, en de 
deur zal opendoen: Ik zal inkomen tot hem, en Ik zal avondmaal 
houden met hem, en hij met Mij”.21 Wanneer wij deze eeuwige en 
menslievende goddelijke voorzienigheid beschouwen, dan zien wij 
dat God zonder ophouden een wondere persoonlijke roep richt tot 
de mens, op elk ogenblik en bij elke stap die hij in dit leven neemt. 

God is ongelofelijk trouw in Zijn roeping van de mens, en zoekt 
hem gestadig op al zijn wegen. De mens hoeft slechts de minste 
opening van nederigheid te tonen – ongeacht in welke staat hij zich 
bevindt – en de algoede Heer bezoekt zijn ziel met Zijn genade en 
begint het werk van zijn wedergeboorte. Deze kleine opening die het 
hart gunstig stemt jegens God kan op vele verschillend manieren 
plaatsvinden. De voornaamste is het horen van het goddelijk woord 
des levens, hetzij rechtstreeks van God, of via de Schriften, of uit 
de mond van engelen en mensen, of simpelweg door opmerkelijke 
gebeurtenissen en omstandigheden. Soms wordt dit een mens 
geschonken door het gebed van anderen, hetzij van de heiligen of 
van andere deugdzame mensen, als steun in zijn zoeken naar de zin 
van dit tijdelijke leven. In andere gevallen bereikt de mens een 
pijnlijk punt in zijn leven, een crisis waarbij alles wijst op zijn tekort-
schieten in alles wat hij ooit gezegd of gedaan heeft, hetgeen hem 
de ijdelheid toont van heel zijn bestaan. Hij wordt zo vernederd door 
zijn pijn, dat hij zich in wanhoop tot God richt. De meest vreemde 
en ongelofelijke omstandigheden kunnen de mens ertoe bewegen 
                                                   
 
18 Hij heeft ons “de Wet tot hulp gegeven”, Hij sprak tot ons bij monde van de 
profeten, en Hij heeft “engelen over ons aangesteld, om ons te bewaken”. Zie de 
Anaphora van de Liturgie van de heilige Basilius de Grote. 
19 Zie Joh.4:34 & 17:4. 
20 Mt.28:20. 
21 Openb.3:20. 
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God te zoeken en Hem te ontmoeten. Doch in alle gevallen is een 
nederige gesteldheid de cruciale factor. Dit verwekt dankbaarheid 
en verwondering over Gods grote plan voor het ‘kleine’ leven van 
de mens hier op aarde, dat voorzien werd vóór alle eeuwen. Dan is de 
mens in staat “samen te werken met [God] in het Werk van de 
schepping, door Hem, van onsterfelijke goden”.”.22 

De roeping van de mens door God is bovenal een roeping van 
goddelijke liefde, die vanuit de hemel nederdaalt en gericht is op het 
diepe hart van de mens – “het geestelijk centrum van de persoon”.23 
Dit vindt plaats in het ‘heden’, dat overschaduwd wordt door de 
genade van de eeuwige God. Dit eerste bezoek van de genade is een 
gave van Gods welbehagen. Deze ervaring van de goddelijke liefde 
die in zijn hart wordt uitgestort door de werking van de Heilige 
Geest, veroorzaakt een eerste heilzame verandering in heel het 
wezen van de mens. In navolging van het Boek der Openbaring, 
definieert oudvader Sophrony deze genade als de “eerste liefde”,24 
waardoor de mens met God verenigd wordt en een aanvang maakt 
met de verwerkelijking van het hypostatische beginsel in zichzelf. 

Dit eerste contact van de mens met de Geest Gods is zuiver een 
gave van Diens heilige wil, en de mate van deze gave hangt altijd af 
van de liefde van de ontvanger. Zelfs in deze allereerste ontmoeting 
met God wordt de mens verlicht, en wordt hem de mogelijkheid van 
een Godgelijkend leven geopenbaard. Door de goddelijke genade 
wordt hem een voorsmaak gegeven van alle goddelijke deugden en 
wordt hij ingewijd in “vele mysteriën van het mystieke leven in 
God”.25 Het gebed rijst op uit de diepten van het hart en wordt tot 
een natuurlijke staat van de mens. Het intellect keert zich inwaarts; 
het wordt verfijnd en verlicht, en met de snelheid van een bliksem-
straal beweegt het in harmonie met de Geest des Heren. God heeft 
een persoonlijk verbond gesloten met de mens, hetgeen in feite een 
hernieuwing is van het verbond van de Heilige Doop. Van zijn kant 
spreekt de mens, als het ware, zijn doopbeloften opnieuw uit, in 

                                                   
 
22 “We Shall See Him”, GK p.159, EN p.101. 
23 Ibid., GK p.272, EN p.177. 
24 Openb.2:4. 
25 “We Shall See Him”, GK p.133, EN p.85. 
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antwoord op de genade die gekomen is om hem te verlichten en 
wedergeboren te doen worden tot een “leven in de Levende God”.26 

In dit eerste stadium is de mens geestelijk ontwaakt. Nu voelt 
hij de levende aanwezigheid van God als het Licht des Levens, en 
hij verheugt zich in een diepe vrede. Zijn geest wordt onweerstaan-
baar aangetrokken tot Christus, en de genade van de ontdekking van 
zijn innerlijke geestelijke vrijheid vervult hem met vertroosting. Hij 
heeft een groot verlangen Gods roeping waarlijk waardig te worden 
en de volheid te kennen van de goddelijke liefde. Dit markeert het 
begin van het werk van zijn geestelijke wasdom in Christus. 

Deze funderende fase van het geestelijk leven wordt gekarakte-
riseerd door een overvloed aan gewaarwordingen en geestelijke 
ervaringen in het hart. De mens wordt bevestigd in zijn nieuwe 
leven en wordt ingewijd in Gods openbaring van Hemzelf. Hij 
ontdekt de geestelijke wereld, die geheel nieuw voor hem is. De 
genade schenkt samenhang aan zijn innerlijk leven; hij is begeesterd 
en onderneemt elk goed werk met gemak. God beantwoordt zijn 
gebed, en immer nieuwe horizonnen worden hem geopend. Hij kent 
de zoete vrede van de verzoening met God en de onuitsprekelijke 
vreugde des heils. Dit is zijn persoonlijk Pascha, het waarachtige 
feest van zijn overgang van de dood tot het leven, van de duisternis 
tot het licht. Zijn hypostase heeft een zekere inhoud gekregen, en 
wordt welbehaaglijk aan de Vader van de gehele schepping. 

In eerste instantie kan de gave van de goddelijke genade in zulk 
een overvloed over de mens worden uitgestort, dat hij de maat der 
volmaakten bereikt. Gesterkt in de vreze Gods die samengaat met 
het volmaakte geloof, wordt zijn geest teruggericht tot de ultieme 
waarheid van het Beginloze ‘Zijn’. Niet langer krijgsgevangen door 
zijn onbetrouwbare verbeelding, wordt hij door God onderricht in de 
vervulling van zijn hypostatische bestemming, dat is, de vereniging 
met Christus, zowel in dit leven als voor alle eeuwigheid. 

De paasvreugde en de zaligheid van dit stadium, wanneer de 
hemel openstaat en God Zichzelf openbaart en met de mens een 
verbond aangaat, zijn echter geen stabiele of permanente staat. 
Oudvader Sophrony, in zijn originele interpretatie van een passage 

                                                   
 
26 Ibid., GK p.92, EN p.59. 
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in het Lukas-evangelie,27 identificeert de “onrechtvaardige” rijkdom-
men die een “vreemde” toebehoren als dit eerste bezoek der 
genade.28 Vervolgens dient de mens het ontvangen van deze 
rijkdommen te rechtvaardigen in een lange en moeilijke strijd, 
waarbij hij in alle vrijheid de wijsheid en de trouw toont van een 
goed rentmeester. Slechts dan kunnen zij zijn onvervreemdbare 
erfenis worden voor alle eeuwigheid.29 

Na een bepaalde periode, die door God alleen bepaald wordt, 
begint de tweede fase van het geestelijk leven, en al de vroegere 
“rijkdommen” worden van de mens weggenomen als een onrecht-
vaardig bezit. De redenen dat God deze terugtrekt en Zijn doel 
hiervan zijn veelvoudig en moeilijk uit te leggen. Doch degenen 
die de beproevingen van dit stadium op wettige wijze doorstaan, 
zijn altijd dankbaar en zien dit als een zegen en een voorrecht. Oud-
vader Sophrony bevestigt, dat als de mens niet ‘geschoold’ is door 
dit terugtrekken van de genade, door deze godverlatenheid, dan is dit 
niet alleen een teken van onvolmaaktheid en van een onechte wijze 
van leven, maar zelfs van ongeloof.30 Veel mensen ontvangen een 
grote mate van genade aan het begin van hun leven, gelijk aan de 
maat van de heiligen, maar allen moeten door de beproevingen 
heen van de tweede periode, wanneer de gewaarwording van de 
genade afwezig is, of zeer verminderd.31 

Nadat wij ons verheugd hebben in de zoetheid van Gods aan-
wezigheid, en het paradijs hebben gesmaakt en de onvergankelijke 
vertroosting en vreugde der engelen, zijn wij nu getuige van de af-
wezigheid van dit wondere leven van vurige liefde en begeestering. 
Alleen de herinnering daaraan en een verstandelijk begrip ervan 
                                                   
 
27 Lk.16:9-12. “En Ik zeg tot u: Maakt uzelf vrienden door de mammon der 
onrechtvaardigheid, opdat wanneer gij het begeeft, zij u mogen ontvangen in de 
eeuwige tenten. Die getrouw is in het minste, is ook in veel getrouw, en die 
onrechtvaardig is in het minste, is ook in veel onrechtvaardig. Zo gij dan niet 
getrouw zijt geweest in de onrechtvaardige mammon, wie zal u het ware toever-
trouwen? En zo gij niet getrouw zijt geweest in dat van een vreemde, wie zal u 
het uwe geven?” 
28 Zie “We Shall See Him”, GK p.80, 190, 315-316, 343-344, EN p.52, 119-120, 
206, 218. 
29 Zie ibid., GK p.133-134, EN p.85; zie ook “On Prayer”, GK p.116, EN p.76. 
30 Zie “We Shall See Him”, GK p., EN p.128. 
31 Zie ibid., GK p.204, EN p.129. 
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blijven over. Dit bevestigt slechts onze innerlijke woestenij en 
leegheid, het verlies van de gave en de dofheid van de ziel. 

De voornaamste reden voor ons verlies van deze eerste grote 
genade die wij vrijelijk ontvangen, ligt in het feit dat onze natuur 
nog niet in harmonie is met het nieuwe leven dat ons geopenbaard 
is. God staat het terugtrekken van de genade toe, en de periode van 
verzoekingen die daarop volgt, zodat de natuur van de mens kan 
worden omgevormd en gelijkvormig gemaakt aan de wil van zijn 
herboren hypostatische beginsel, en zich aldus vrijelijk en volledig 
onderwerpt aan de goddelijke wil. Hij ondergaat de wettige tuchti-
ging “als een zoon”32 en leert de mysteriën van de wetten van zijn 
goddelijke aanname. Totdat de Heilige Geest is opgenomen in zijn 
natuur, is hij niet in staat te worden geleid “in al de waarheid”,33 
en in zichzelf de rijkdommen te dragen van Gods liefde. 

Het is onontbeerlijk de tuchtiging van de Heer te ondergaan, 
zodat wij ons ervan bewust worden dat wij nog onrijp zijn en de 
kracht missen om voortdurend te verblijven op de hoogte van de 
genade die Hij ons om niet geschonken heeft. Bovendien moeten 
wij genezen worden van onze onstandvastigheid en onbetrouwbaar-
heid, die het gevolg zijn van de Val. God, in Zijn Voorzienigheid, 
tuchtigt ons door Zijn afwezigheid, om ons te onderrichten in Zijn 
volmaakte wil. En wanneer wij onszelf trouw hebben betoond, dan 
beërven wij Zijn leven. 

Oudvader Sophrony’s uiteenzetting over de godverlatenheid34 is 
gebaseerd op het lijden dat de Heer Zelf onderging om onze 
menselijke verlatenheid te genezen. Een juist begrip hiervan inspi-
reert de gelovige tot een creatieve benadering van deze periode van 
beproeving, zodat hij de gave der genade kan doen opvlammen. De 
zelfontlediging die de mens ondergaat, in navolging van Christus’ 
gehoorzaamheid aan Zijn Beginloze Vader, zelfs tot aan de hel 
van de uiterste godverlatenheid, maken hem dan tot een waardige 
erfgenaam van de “vervolmaakte staat van vergoddelijking”.35 

                                                   
 
32 Cf. Heb.12:7. 
33 Joh.16:13. 
34 Zie het hoofdstuk “Emptiness, God Has Withdrawn” in ”We Shall See Him” 
(Hoofdstuk I’ in de Griekse editie), GK p.193-220, EN p.122-140. 
35 “We Shall See Him”, GK p.316, EN p.206.  
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De creatieve strijd onder Gods tuchtiging begint met de god-
verlatenheid, wanneer het vuur van de goddelijke genade in het hart 
lijkt uitgedoofd en de geestelijke zoetheid daarvan niet meer merk-
baar is. Maar gedurende deze strijd kan de mens de smaak van de 
wereld in den hoge niet vergeten, die hij kent door zijn hieraan voor-
afgaande ervaring. Oudvader Sophrony zegt, dat wanneer de mens 
zich verheugd heeft in het zo verlangde Licht des hemels, hij een 
innerlijke verlatenheid ervaart wanneer hij vervolgens terugkeert 
tot zijn natuurlijke staat, wanneer de Heilige Geest hem verlaat.36 
Als hij eenmaal verheven is geweest tot het geestelijk schouwen 
en een vat geworden is van de “verborgen schat”,37 dan voelt hij 
zich troosteloos verlaten wanneer de Hemelse Gast Zich terugtrekt. 
“Alles droogt op”38 in ons, en laat een ontologische leegte achter 
die leidt tot een geestelijke pijn van metafysische dimensies. Dit 
wordt door het gewonde hart gevoeld als een dood, een desintegratie 
van het bestaan. 

De mens kan niet langer terugkeren tot de ‘zalige’ onwetend-
heid die hij bezat voordat hij de genade kende; noch kan hij het 
bewustzijn stillen dat komt met die kennis.39 Na zijn verlichting 
vanuit den Hoge door ongeschapen en onvergankelijke genade-
gaven, kan hij geen rust vinden in geschapen aardse surrogaten. 
“Hoe intenser een mens de vreugde gesmaakt heeft van de 
eenwording met God, hoe dieper hij lijdt wanneer hij van Hem 
gescheiden wordt”.40 Het eeuwige leven is hem geopenbaard als 
de enige authentieke vervulling van zijn tijdelijke leven. Het 
bewustzijn van de mens, dat door de eerste roeping van de genade 
verfijnd is, bezit een visie en criteria die de maatstaven van deze 
wereld ver te boven gaan. Voor zulk een persoon is het eeuwige 
leven een dringende nood van de ziel geworden, de enige authen-
tieke waarde van dit tijdelijke leven. Het lijden van zijn bewust-
zijn, wanneer de genade zich terugtrekt, zal evenredig zijn aan de 
mate van uitbreiding die daaraan voorafging. 

                                                   
 
36 Zie ibid., GK p.95-96, EN p.61. 
37 Cf. Mt.13:44. 
38 Cf. “We Shall See Him”, GK p.85, EN p.55. 
39 Zie “Saint Silouan”, GK p.257-258, EN p.194, NL p.213-214. 
40 “We Shall See Him”, GK p.202, EN p.128. 
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Als de genade zich nimmer zou terugtrekken, dan zou de mens 
nimmer in staat zijn de werkelijke dimensies van de Val te ontdek-
ken, noch de mate waarin hij beheerst wordt door de “wet der zonde”. 
Hij zou niet in staat zijn om onophoudelijk te ontdekken waarin hij 
nog tekortschiet voor Gods aanschijn en dan zichzelf tot het einde 
toe te vernederen. Met andere woorden, de mens dient dat vrees-
wekkende “niets” te bereiken om “materiaal” te worden waaruit 
het onze God eigen is te scheppen.41 Alleen dan wordt hij ontvanke-
lijk voor de werking van de Heilige Geest, en dit herstelt zijn ge-
meenschap met God.42 

In deze tweede fase van het geestelijk leven doet de mens alles 
wat hij kan om de oordelen van God te doorgronden, om hersteld 
te worden in de genade die hij gekend heeft. In zichzelf ontdekt hij 
verborgen diepten van misvorming die niet overeenkomen met Gods 
uiteindelijke bestemming voor hem. Terwijl hij het mysterie van 
de tuchtiging van de Heer begint te betreden, wordt hij gewaar dat 
het smartelijke karakter van deze periode in feite een teken is van 
zijn gezegende uitverkiezing door God.43 Zijn gewaarwording van 
geestelijke armoede verdiept zich; hij is ervan overtuigd, dat “buiten 
de God der liefde niets enige zin [heeft]”,44 en dat hij wordt vast-
gehouden in de macht van de vrees voor de dood.45 Dan levert hij 
zichzelf over aan de uiterste kruisiging; en vooropgesteld dat hij de 
verzoeking tot rebellie weerstaat, kan hij volkomen worden weder-
geboren in het goddelijk leven. 

Gedurende deze periode van diepe ontering bij de gewaar-
wording van zijn godverlatenheid, wordt de mens gesteund door 
de herinnering aan zijn “eerste liefde” en door zijn trouw aan de 
lessen die de genade hem tijdens de eerste periode had geleerd. 
Als hij, wanneer de genade afwezig is, leeft en handelt net als toen 
hij de goddelijke inspiratie bezat, en al de ‘eerste beginselen’ in 
zijn hart bewaart alsof de genade nog mét hem is, dan zal hij grote 

                                                   
 
41 Ibid., GK p.196, EN p.124. 
42 Zie ibid., GK p.153-154, EN p.98. 
43 Zie ibid., GK p.146-147, 206, EN p.94, 130; zie ook “Saint Silouan”,  
GK p.258, EN p.194, NL p.214. 
44 “We Shall See Him”, GK p.78, EN p.51. 
45 Cf. Heb.2:14. 
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zaligheid verwerven, als iemand die het eeuwige woord van Christus 
belichaamt: “Zalig zij die niet zagen, en toch geloofden”.46  

Naar het inzicht van oudvader Sophrony verscherpt dit afnemen 
van het goddelijk leven in de mens zijn besef hoe ver hij tekort-
schiet in Gods rechtvaardigheid. Dit leidt natuurlijkerwijze tot 
bekering in het verlangen tot herstel. De mens wordt “van God 
geleerd” door de voortdurende wisseling van geestelijke gesteld-
heden hetgeen hem geestelijk verrijkt. In het eerste stadium van de 
genade houdt God nimmer op de rijkdom van Zijn liefde aan de 
mens te openbaren, terwijl Hij hem roept tot een nieuwe geboorte 
in Zijn Hemels Koninkrijk. Juist zoals God in de eerste periode aan 
de mens heel de rijkdom van Zijn liefde toont, en hem daardoor 
aanzet tot wedergeboorte in Zijn Koninkrijk, evenzo, wanneer de 
genade is weggenomen, zet Hij de mens er nu toe aan zodanige 
eigenschappen te tonen die hem zullen bekleden met de koninklijke 
waardigheid des hemels en die hem tot een waardig rentmeester 
maken van deze erfenis. Deze periode in het leven van de Christen 
is van uiterst belang voor het zich eigen maken van de eerste gave 
der genade, opdat deze door de geduldige volharding heel zijn 
wezen op charismatische wijze moge verrijken, en zijn eigen 
onvervreemdbare eigendom moge worden voor alle eeuwigheid. 
Het uiteindelijke doel van de zelfontlediging van de mens is zijn 
gelijkenis te betonen aan de God-Mens door de transfiguratie en 
de heiliging van zijn geschapen natuur. Het terugtrekken van de 
genade, met alle bijbehorende beproevingen, dient om de mens 
een kostbare les te leren: het heil kan niet het resultaat zijn van de 
inspanningen van de mens, het is een gave van God.47 Hij leert niet 
op zichzelf te vertrouwen, “maar op God, die de doden opwekt”.48 

Deze tweede periode is nimmer volledig zonder vertroosting, 
en kan juist zeer creatief en vruchtbaar zijn. De afwisselende gesteld-
heden vergroten de geestelijke dorst van de mens. Ook sterkt dit zijn 
psychologische en lichamelijke constitutie, terwijl het de vrije wil 
van de mens ten volle activeert, en hem aanzet tot een positieve 
zelfbepaling voor alle eeuwigheid. Dit is zijn kans om zijn trouw 

                                                   
 
46 Joh.20:29. 
47 Zie Ef.2:8. 
48 2Kor.1:9. 
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aan God te tonen, en te groeien in vrijheid en wijsheid.49 Gaande-
weg wordt zijn geest getraind opdat hij geschikt moge worden 
voor het schouwen en de theologie. De geestelijke gedrevenheid 
van zijn ziel is nu zonder enige mogelijke terugval, en de inhoud 
van zijn gebed is volmaakt en universeel geworden. 

Wanneer een mens zichzelf met geloof onderwerpt aan de tuchti-
ging door de Heer, dan groeit hij niet alleen in geestelijke zin, maar 
hij staat God toe de duivel in hemzelf te overwinnen. Hij wordt een 
levend getuigenis van de grootheid van Gods liefde voor de mens. 
De Heer heeft hem tot heer en koning gemaakt, in die zin, dat Hij 
hem heeft doen binnentreden in de volheid van het Goddelijk ‘Zijn’. 
Wanneer hij God overtuigd heeft van zijn trouw in tijden van tegen-
spoed, dan ontvangt de mens in zijn hart de bevestiging dat hij Diens 
zoon en erfgenaam geworden is: “Al het Mijne is het uwe”. Hij 
wordt een medewerker van God in het proces van herschepping, 
dat hem gelijk maakt aan de Eniggeboren Zoon van de Vader. 

Door samen te werken met God ontdekt de mens zijn 
geestelijke vrijheid: hij is ondoordringbaar voor elke vreemde 
kracht, voor elk verschijnsel van de geschapen wereld. Hij wordt 
bevestigd in het ongeschapen en beginloze leven van God, dat de 
mens verheft boven deze wereld, boven elk werelds gezag, en hem 
heer maakt over zijn eigen natuur, in staat om het “onwankelbaar 
Koninkrijk” te beërven.50 Hij wordt gewaar hoe het hypostatisch 
beginsel vrijelijk in hem naar voren komt; met wijze zelfbepaling 
concentreert hij zich op zijn persoonlijke relatie en zijn gemeen-
schap van liefde met zijn Schepper. Zijn zelfbepaling dient van 
zodanige aard te zijn, dat zijn hart zich wijd opent voor de immer-
toenemende goddelijke liefde. 

Nadat hij de universele woestenij heeft ervaren door de beproe-
ving van zijn eigen kenosis, verwerft hij een besef van de staat van 
innerlijke woestenij van de gehele mensheid. Aldus, met Christus 
gekruisigd in deze periode, wordt hij ontvankelijk voor het 
oneindig grote Goddelijk ‘Zijn’. Deze verheven geestelijke staat 

                                                   
 
49 Zie “We Shall See Him”, GK p.204, EN p.129; “On Prayer”, GK p.105-106, 
EN p.68. 
50 Zie “We Shall See Him”, GK p.111, En p.72; “On Prayer”, GK p.81-82,  
EN p.56. 
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blijkt uit zijn gebed voor de gehele wereld, waarvan hij het lijden 
niet zou hebben kunnen verduren als hij niet reeds deelgenoot was 
geworden aan “de universaliteit van Christus Zelf, Die in Zichzelf 
alles draagt wat bestaat”.51 

De leerling van Christus is derhalve niet alleen een leerling van 
het Kruis, maar ook van de zaligheid. Het is aangenaam en natuurlijk 
voor de mens, God lief te hebben wanneer de genade merkbaar in 
hem aanwezig is. Maar als iemand trouw is en zich gebonden acht tot 
diezelfde liefde tijdens de verarming en het lijden van zijn kruisiging, 
zonder dat hij de steun ervaart van de genade, dan betekent dit dat 
zijn liefde de volheid der volmaaktheid nadert. Deze liefde blijkt 
sterker dan de dood die hem bedreigt in zijn verlatenheid, en is 
geschikt voor het toekomend Koninkrijk.52 

Door zich op wettige en waardige wijze te onderwerpen aan de 
tuchtiging van de godverlatenheid – in berouwvolle bekering – is de 
mens door een dynamische groei binnengekomen in de volheid des 
levens. Hij ervaart minder wisselingen en een immer toenemende 
stabiliteit. Die genade die zich eerder van hem had teruggetrokken 
keert nu terug en vindt een permanente woonplaats in het hart van 
de mens. Zoals de heilige Silouan zegt: De genade “zal... hem lief-
hebben, en hem niet meer verlaten”.53 Dit herwinnen van de genade 
met een relatieve stabiliteit kenmerkt het begin van de derde en uit-
eindelijke staat van het geestelijk leven van de mens. Met andere 
woorden, de strenge beproevingen van de tweede periode hebben 
de mens nederig gemaakt en transparant voor de goddelijke genade, 
die nu zijn hart gemakkelijk en zonder hindernissen kan vinden. 

De stabiliteit die dit derde stadium onderscheidt is een stabiliteit 
van goddelijke liefde. God heeft hem erin getraind om volmaakt 
gevoelig te zijn voor Zijn heilige wil. De mens zal niet langer de 
voorkeur geven aan iets anders boven deze liefde, want hij weet 
dat zelfs de dood hem niet kan scheiden van de liefde Gods.54  

De vrijwillige versterving van de godverlatenheid tijdens de 
tweede periode heeft de dood der zonde overwonnen. Nu treedt de 

                                                   
 
51 “On Prayer”, GK p.116-117, EN p.76-77. 
52 Cf. Lk.9:62. 
53 “Saint Silouan”, GK p.312, EN p.236, NL p.256. 
54 Cf. Rom.8:35. 
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mens op dynamische wijze binnen in de nieuwheid en het licht van 
dat leven dat alle duisternis verdrijft, en hij is vrij van de macht 
des doods. De aanwezigheid van de genade van de Heilige Geest 
is nu zo stevig in hem gevestigd, dat hij leeft in volledige vrijheid 
van de hartstochten. Hij is vervuld van medelijden en mededogen 
voor heel de schepping, zelfs voor zijn vijanden. 

Deze identificatie met de gehele Adam is het bewijs van de gelij-
kenis van de mens aan Christus, en van de genadevolle universaliteit 
van Diens liefde.55 De mens die, door Gods beschikking, in de god-
verlatenheid de gelijkenis aan Christus heeft verworven, wordt dan 
ook gelijk aan Hem in de volmaakte liefde, naar de mate van de 
genadegave die hij gekend heeft. De heilige Silouan getuigt, dat de 
natuur van de mens niet in staat is de volheid van zulke genade 
langer dan een ogenblik te dragen, en dat alleen wanneer hij eerst 
hiertoe gesterkt is door de Heilige Geest Zelf.56 

Wanneer de mens de inwoning bezit van de onsterfelijke Geest 
van de Heilige der heiligen,57 dan bevestigen de vruchten van zijn 
bekering hem in het schouwen van het Ongeschapen Licht. Hij wordt 
ten volle wedergeboren: hij is overgegaan van de dood tot het leven. 
Hij wordt bevrijd van elke innerlijke strijd met de hartstochten. Hij 
neemt deel aan de overwinning van Christus en Diens heerschappij 
over de wereld. Hij wordt genezen van elke wond die het gevolg is 
van de zonde. Hij is volkomen en onwankelbaar geworden in zijn 
liefde voor God. Hij heeft God ervan overtuigd dat hij betrouwbaar 
is, want hij heeft het groot en heilig mysterie liefgehad van Gods 
vaderlijke tuchtiging. Hij is vol dankbaarheid en bewondering voor 
de volmaaktheid van Gods voorzienigheid, die hem op zulk een 
wonderbare wijze heeft verzorgd en bewaard in de tijd van zijn 
beproeving. 

Wanneer de genade terugkeert in kracht wordt de mens ten volle 
wedergeboren. Hij is nu in staat dit in zijn hart levend te houden 
door de wijsheid die hij eerder verworven heeft in zijn doop door 
het vuur. De voormalige “onrechtvaardige” rijkdommen worden 
nu gerechtvaardigd als zijn eeuwig en onvervreemdbaar bezit. Het 

                                                   
 
55 Zie “We Shall See Him”, GK p.137-138, EN p.88. 
56 Zie ibid., GK p.207, EN p.131. 
57 “On Prayer”, GK p.22-23, EN p.14. 
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goddelijk ‘zijn’ wordt nu op hem overgedragen als de inhoud van 
zijn leven. Zijn natuur is getransfigureerd en de geboden van Christus 
zijn geworden tot enige wet van zijn wezen.58 Deze staat toont duide-
lijk de vervulling van Gods aanvankelijke roeping van de mens tot 
de hypostatische vorm van god-menselijk zijn. Aldus, door veel 
lijden, treedt het beeld Gods binnen in de waardigheid en de vol-
maaktheid van het goddelijk zoonschap, en verwerkelijkt het de 
gelijkenis aan de Aanvoerder en Voleinder van zijn geloof.59 Zijn 
hypostase, die het zaad van het woord Gods gecultiveerd heeft, 
treedt binnen in de goddelijke volmaaktheid zonder einde. Met de 
grote apostel Paulus kan hij zeggen: “Door de genade Gods ben ik 
wat ik ben”,60 want “Christus leeft in mij”.61 

Vragen & Antwoorden 

Vraag: Vader, u hebt gesproken over wat er gebeurt wanneer 
God Zijn genade terugtrekt. Mijn vraag is: kan er iets bepaalds zijn, 
een bepaalde zonde of enige andere oorzaak in ons gedrag, die leidt 
tot het terugtrekken van de genade? 

Antwoord: Menselijk gesproken, als gij een goede vriend hebt 
en deze vriendschap niet waardeert maar u misdraagt, dan verliest 
gij die. En wanneer gij deze verloren hebt, komt gij misschien tot 
het besef wat gij verloren hebt. Dit is hetzelfde met God. Wij hebben 
alles van Hem ontvangen, heel ons bestaan is een geschenk van Hem. 
Vaak zien wij dit alleen in die periode, wanneer wij het contrast 
ervaren tussen wat het is om mét Hem te zijn, en wat het is om zonder 
Hem te zijn. Ik heb mensen gezien die een zeer heilloos leven leid-
den, en God negeerde hun zondigheid en bezocht hen met Zijn 
genade. Zelfs toen zij die genade verloren, konden zij niet langer 
terugkeren tot hun vroegere leven. 

Ik herinner me ook een ander geval, van een jong meisje dat een 
onachtzaam leven had geleid in de wereld. Zij was enkele malen 

                                                   
 
58 “Principles of Orthodox Asceticism”, in “The Orthodox Ethos: Studies in 
Orthodoxy”, Vol.I, p.259. 
59 Cf. Heb.12:2. 
60 1Kor.15:10. 
61 Gal.2:20. 
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ernstig ten val gekomen, waarvoor zij zich moest bekeren. En door 
het contact met enkele geestelijke mensen ontwaakte zij en ontving 
zij een grote genade. Zij belijdde oprecht al haar zonden en zij 
ontving een enorm grote genade. In die tijd dat zij de eerste genade 
bezat, gaf haar geestelijke vader haar de raad: “Nu God nog met u 
is, voordat Hij Zich terugtrekt, bidt Hem voor die dingen waarmee 
gij zoudt willen dat Hij u zou helpen in de tijd waarin gij alleen zult 
zijn”. En omdat zij één hartstocht had waarin zij zeer zwak was, bad 
zij gedurende die tijd tot God dat Hij haar later in haar leven zou 
bewaren voor deze hartstocht. Later, hoewel zij die enorme genade 
die zij in het begin ontvangen had niet kon bewaren, en zij daarna 
niet langer in staat was een intens geestelijk leven te leiden, bleef 
zij toch bewaard voor de zonde. God had haar gebed verhoord. 

Dus in de tijd van de eerste genade is het goed mensen te advi-
seren op de toekomst vooruit te lopen, te proberen goede gewoonten 
te leren, te leren om beter te bidden, soms nachtwaken te houden, te 
leren zichzelf te vernederen, want dan is God mét hen en kan Hij 
hen helpen. En wanneer zij dergelijke goede gewoonten in zichzelf 
vestigen, dan zullen zij later, wanneer de genade zich terugtrekt, 
dingen hebben geleerd waarin zij kunnen voortgaan en zo de genade 
kunnen herwinnen.  

Natuurlijk is de tweede periode geen volstrekte woestenij, van 
tijd tot tijd keert de Heer terug om de ziel te troosten. We moeten 
bedenken dat dit geen permanente staat is. In de eerste staat van de 
genade kunnen mensen hun intellect, hun geest soms niet losrukken 
van God, zelfs in hun slaap. Zij slapen en hun hart waakt62 en roept 
de Naam des Heren aan. Ik heb veel mensen ontmoet met wie het zo 
was in hun eerste stadium, aan wie enorme genade geschonken was. 
Deze ervaring van de eerste genade leert ons waar wij naar moeten 
uitkijken, waar wij naar moeten zoeken. En wanneer deze eerste 
genade van ons wordt weggenomen, dan lijden wij door dit verlies, 
wij beginnen de diepten van onze verachtelijkheid, de diepten van 
onze gevallen staat te ontdekken. Onze natuur dient gereinigd te 
worden, gelijkvormig te worden aan de wet der genade. 

62 Cf. Hoogl.5:2. 
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Bij de heilige Philaret van Moskou lezen wij een prachtige 
interpretatie van deze woorden van de Heer tot de heilige Thomas: 
“Zalig zij die niet zagen, en toch geloofden”.66 Hij geeft vele 

65 Cf. 2Kor.1:9. 
66 Joh.20:29. 
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interpretaties van dit vers, maar één daarvan is deze: Wanneer God 
ons bezocht heeft met Zijn genade, en de hemel voor ons geopend 
is, en ons hart een voortdurende gedrevenheid tot Hem bezit, dan is 
het leven vol zaligheid. Maar als Hij zich terugtrekt, en wij bidden 
nog steeds op dezelfde wijze, dan zijn wij zaliger dan eerst, omdat 
hoewel wij Gods helpende hand niet in onszelf zien, wij toch 
geloven en voortgaan op dezelfde wijze. En de heilige Philaret past 
dit nog op enkele andere manieren toe. Hij zegt, dat als wij in goede 
gezondheid zijn en materiële goederen bezitten enzovoort, en wij 
een gemakkelijk leven leiden, dan is het gemakkelijk voor ons om 
God te danken. Het is gemakkelijk Hem te verheerlijken, het is 
gemakkelijk Hem lief te hebben. Maar als Hij plotseling dat alles 
van ons wegneemt en zelfs onze kostbare gezondheid, en wij 
brengen nog steeds dank aan Hem en verheerlijken Hem, dan zijn 
wij zaliger dan eerst, omdat hoewel wij Gods zegeningen en Zijn 
hand in ons leven niet zien, wij toch geloven en voortgaan in 
dankbaarheid voor Zijn aanschijn.67 

 
Vraag: U spreekt over vele diepe zaken, en er is – zo lijkt me – 

een herinnering, zo niet een begrip, van deze diepe dingen in de 
harten en in het begrip van onze vrome mensen. Laat mij u een 
voorbeeld geven. Dit kwam mij in gedachten, toen u sprak over de 
uitstorting van genade in dat eerste stadium, en dat men tijdens die 
periode zou moeten vragen om dingen voor de tijd dat de genade 
vertrekt. Ik herinner me, dat toen ik tot priester gewijd werd, veel 
van de oudere mensen van de parochie waar ik vandaan kwam naar 
mijn wijding kwamen. En zij kwamen naar mij toe en gaven mij een 
lijst dingen waarvoor zij wilden dat ik zou bidden, want de hemel 
was voor mij geopend in die periode volgend op mijn wijding. 
Hetzelfde gebeurde bij mijn monnikswijding in het Klein Schema. 
Weer vroegen de mensen om gebeden, misschien niet begrijpend 
waarom, maar in hun hart wetend, wetend uit hun ervaring als 
Orthodoxe Christenen, dat er iets speciaals gebeurt op die tijd. Kunt 
u daar commentaar op geven, vader? 

                                                   
 
67 Zie de homilieën van de heilige Philaret van Moskou (Russische uitgave, 
Святитель Фтларет Митрополит Московский, Теорения – Слова и Речи, 
vol.III, Moskou 2006, p.23-29.). 
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Antwoord: Ja, op de Heilige Berg is dat hetzelfde: wanneer 
iemand tot monnik wordt gewijd, dan proberen alle andere monniken 
hem een klein geschenk te geven. Zij hoeven niet veel te geven, 
maar zij zullen iets vinden, al is het maar een klein bloempje uit het 
bos, en hem vragen in het bijzonder voor hen te bidden gedurende 
die week na de wijding. Zij zeggen dat tijdens de acht dagen na de 
wijding, die een hernieuwing is van de Doop, de hemel geopend is 
en God de smeekbeden van die persoon verhoort. Dat is hetzelfde 
met de Priesterwijding en hetzelfde bij de Doop.  

Wij ontvangen zulk een genade wanneer wij tot Priester of tot 
monnik worden gewijd, of gedoopt worden, dat wij ergens een 
zekere vrijmoedigheid bezitten om elk verzoek, elk gebed tot God 
te brengen. Ik wist dat niet, en ik heb dat zelf niet gedaan, maar ik 
hoorde dat het ogenblik dat gij uw hoofd onder de hand van de 
bisschop op de Heilige Altaartafel hebt, en hij het gebed van de 
wijding leest, dit het meest heilige ogenblik is, en dat is ook het 
moment om iets te vragen dat zeer belangrijk voor u is, dat gij wilt 
dat God voor altijd voor u zou doen. Oudvader Sophrony zei 
achteraf tot mij: “Gij hebt dat niet gedaan?” Ik antwoordde: “Ik 
wist dat niet! Niemand had mij dat verteld.” Ikzelf was zo bevreesd, 
ik zei alleen steeds: “Heer, aanvaard mij zelfs zoals ik ben!” Dat 
was mijn gebed gedurende de dag van mijn Priesterwijding. “Heer, 
aanvaard mij, alstublieft, zelfs zoals ik ben!”  
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WERKEN van Archim. Zacharias in Nederlandse vertaling 
voor nadere details zie o.a. de website van Maranatha House (.info) 

♦ Christus, onze Weg en ons Leven – Anaphora aan de theologie 
van oudvader Sophrony 
Over de levende theologie als het relaas van de ontmoeting met 
God. Ter inspiratie, zowel als voor serieuze studie. Compleet 
met alle oorspronkelijke verwijzingen en patristieke citaten in 
Nederlandse vertaling. 

♦ Weest ook gij uitgebreid (2Kor.6:13)  – De uitbreiding van 
het hart in de theologie van de heilige Silouan de Athoniet en 
archimandriet Sophrony van Essex 
Inspirerend onderricht m.b.t. het doel van de geestelijke weg. 

♦ De verborgen mens des harten (1Petr.3:4) 
Over het mysterie van het menselijk hart, en over het leven in 
bekering als een tocht om het ‘diepe hart’ te vinden.   

♦ Gedenk uw eerste liefde (cf. Openb.2:4-5) – De drie stadia 
van het geestelijk leven in de theologie van oudvader Sophrony 
Nader onderricht omtrent het verloop van de geestelijke weg. 

♦ De mens, God’s doelwit – “Wat is de mens, dat Gij hem hebt 
grootgemaakt ...” (Job 7:17-18) 
Een theologische verdieping in het Mysterie van de Persoon. 

♦ Van de dood tot het leven – De weg van het Kruis des Heren in 
ons dagelijks bestaan 
Een reeks voordrachten naar aanleiding van een woord van 
oudvader Sophrony over de aard van de Christelijke weg. 

♦ Het zegelbeeld van Christus in het hart van de mens 
De geestelijke visie van de weg van Christus, toegepast op het 
dagelijks leven, eredienst en verkondiging, priesterschap, mon-
nikschap, en de paradoxale weg van kruis tot overwinning. 
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