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Voorwoord 

Gedurende vele jaren genoten wij de vreugde en de vertroosting 
van Gods woord uit de mond van onze wonderbare oudvader 
Sophrony – bij uitstek een man van het woord Gods. En nu, als 
schuldenaren van tienduizenden talenten, voelen wij ons verschul-
digd aan onze broeders tenminste enkele kruimels over te dragen 
van zijn rijke tafel, waarmee hij ons onophoudelijk voedde zolang 
hij mét ons was. 

In die tijd zagen wij dat zijn hart als krijgsgevangen was door 
de kennis van de Persoon van Christus. Zijn woord was altijd vervuld 
van de wijsheid en de kracht die ontspringen aan het mysterie van 
het leven van God-de-Heiland en aan Diens voorbeeld. Zijn woord 
was zoet, en wanneer hij het aanbood werd onze geest deelgenoot 
aan een vreze en inspiratie, die gepaard gingen met een sterke ver-
troosting. Telkens wanneer wij zijn woord hoorden, weerklonk in 
ons intellect en ons hart de uitspraak van de profeet Amos: “De 
leeuw zal brullen, en wie zal niet vrezen? De Heer God heeft 
gesproken, en wie zal niet profeteren?” (LXX Amos 3:8). 

+ Archim. ZACHARIAS 

 
 

Notitie bij de vertaling 

De Griekse titel resoneert met verschillende beelden uit het Bijbels 
en patristiek taalgebruik, die niet in één woord te vatten zijn. Uitein-
delijk is gekozen voor “Het zegelbeeld van Christus in het hart van 
de mens”. Doch het is misschien zinvol de context van dit 
‘zegelbeeld’ (Grieks: cháragma/ χάραγμα) enigszins toe te lichten. 

Het Griekse cháragma kan worden gebruikt voor elk merkteken 
dat is ingegraveerd, ingestempeld of afgedrukt, of ingebrand (als een 
brandmerk). In het Nieuwgrieks staat vooral het ingegrift zijn op 
de voorgrond, doch in ouder taalgebruik vinden we dit woord ook 
m.b.t. munten en gezegelde documenten, of zelfs m.b.t. geschreven 
lettertekens. Tevens werd het woord ‘cháragma’ gebruikt als 
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metafoor, voor iets wat (of iemand die) een zeker stempel draagt – 
gekenmerkt wordt door het ‘karakter’ daarvan (charaktêr/ χαρακτήρ).  

Dit beeld doet ook denken aan de ‘merktekenen van Christus’ 
waar de apostel Paulus over spreekt (Gal.6:17: stigmata/ στίγματα, 
zie hfst.II.7, n.36) – een uitdrukking die o.a. herinnert aan het 
heidense gebruik om tempeldienaren, soldaten en lijfeigenen te 
merken met een tatoeage, die aangaf dat men toegewijd was aan 
de godheid, dan wel het eigendom was van zijn meester. (Overigens 
ook gebruikt voor het merken van materiële eigendommen. En 
soms ook in negatieve zin, voor iemand die door zo’n tatoeage 
‘gebrandmerkt’ was als weggelopen slaaf of misdadiger). 

In Bijbelse context wordt het woord ‘cháragma’ als zodanig 
alleen gebruikt in het Boek der Openbaring voor het stempelteken 
van het beest, waarmee de mensen gebrandmerkt worden alsof het 
vee betreft. (Betekenisvol in dit verband is ook een oud-Griekse 
uitdrukking m.b.t. de slangebeet, als ‘het brandmerk van de 
slang’.) In tegenstelling daarmee worden de gelovigen door Gods 
engelen ‘verzegeld’ (werkwoord: sphragízô/ σφραγίζω) – d.w.z. 
ook zij dragen een ingestempeld teken, en wel het koninklijk ‘zegel’ 
van God (sphragis/ σφραγίς). 

In dit boek spreekt archimandriet Zacharias meermalen over het 
beeld van Christus dat wordt ‘afgedrukt’ in het hart van de mens – 
zoals men ooit brieven verzegelde door een persoonlijk zegel af te 
drukken in de zachte was. Het oorspronkelijke ‘zegelbeeld’, gegra-
veerd in zegelring of stempel, werd o.a. aangeduid met het woord 
‘charaktêr’ (χαρακτήρ) – het karakteristieke teken van de eigenaar. 
Deze betekenis vinden we in de Goddelijke Liturgie, waar de heilige 
Basilius de Grote spreekt over Christus als het oorspronkelijke 
‘zegelbeeld (charaktêr) van de hypostase’ van God de Vader: Het 
is Christus Die het karakter van de Vader toont, zoals Hijzelf zegt: 
“Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien” (Joh.14:7-9). 
Het hier besproken woord ‘cháragma’ benadrukt het resultaat, en 
wordt als zodanig ook gebruikt voor het resulterende ‘zegelbeeld’. 
Dezelfde begrippen werden ook toegepast bij de vervaardiging van 
munten, wat in dit verband tevens herinnert aan het woord van 
Christus: “Van wie is dit beeld, en het opschrift?” (Mk.12:16).  

+ Nafeest van Kruisverheffing, AD 2015 
A. Arnold-Lyklema 
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De mens en  
de geestelijke visie
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I. 1 

De interpersoonlijke relaties  
in het licht van onze relatie met God 

et enige wat ons leven zin geeft en waarvoor het de moeite 
waard is dat de mens zou leven, is de liefde. 

Doch het is duidelijk, dat de gebruikelijke menselijke 
liefde volstrekt verschillend is van de goddelijke liefde – het is een 
krachteloze schaduw daarvan. Wanneer de liefde vertaald wordt 
op het vleselijke niveau, dan is het zelfs geen liefde. Het is dan een 
beweging van de hartstocht voor een andere persoon. Dit doodt de 
ziel en maakt de mens ongeschikt voor de relatie met God en 
bijgevolg met andere mensen, aangezien de mens dan gedreven wordt 
door de hartstocht van genotzucht en zelfzucht. Ook wanneer de 
liefde geïdealiseerd wordt op het psychologische en verstandelijke 
vlak, en derhalve nog steeds de krachteloze en hartstochtelijke mens 
als basis heeft, blijkt dit de grootste illusie. Dit maakt de geest tot 
een woestenij en verwondt de ziel, en als resultaat daarvan wordt 
de genezing zeer moeizaam. 

Om ons heen zien wij voortdurend tragedies en vernielde relaties. 
Niettemin menen wij dat wijzelf het beter zullen doen. Helaas 
beseffen wij niet de maat van onze val en van onze krachteloos-
heid. Wij verwachten van onze medemensen, die van gelijke harts-
tochten zijn, een volmaakte en krachtige liefde – iets wat ook wijzelf 
niet in staat zijn te bieden, omdat wij gebonden zijn met sterke 
banden en door zware zondelasten.  

Onze dwaling ligt hierin, dat wij van degenen die ons omringen 
– dat wil zeggen, van gebrekkige en gevallen mensen – verwachten 
dat zij onze ingeschapen nood aan liefde zullen vervullen, waar 
alleen God werkelijk aan kan voldoen. Wij vergissen ons wanneer 
wij van mensen datgene verwachten wat alleen God kan bieden. 
Hijzelf heeft in ons het verlangen naar liefde gelegd, en alleen Hij 
kan dit vervullen. Door de liefde zullen wij Hem kennen en door 
haar zullen wij op Hem gaan lijken. Wanneer de winden waaien van 
de verzoekingen van deze wereld, dan vallen zelfs de meest ideale 
relaties, die boven verwachting schoon en krachtig leken, uiteen; 

H 
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het enige wat overblijft zijn de puinhopen die jammerlijk de ver-
woesting uitschreeuwen. 

De menselijke liefde heeft nog iets in zich van de opofferende 
aard van de goddelijke liefde. Zij wordt geschonken tot het einde toe 
en leeft in de geliefde, om wie heel haar geluk en haar leven draait. 
Doch wanneer de mens deze liefde verraadt, dan ontaardt dit in 
ruïnering en leegte. Niets blijft over van die schone en krachtige 
gewaarwording. Aldus wordt de wond ondraaglijk, en dit alles 
schokt de mens diep en verbrijzelt hem. Het leven verliest zijn 
betekenis. Hoe vaak nemen mensen niet hun toevlucht tot zelf-
moord, in wanhoop over hun leven, om bevrijd te zijn van de pijn! 

Wanneer wij oog in oog staan met de ruïnes van de menselijke 
liefde en volstrekt vermorzeld zijn, dan kunnen zich twee oplossingen 
voordoen: Ofwel wij wenden ons met deze pijn tot God, opdat Hij 
ons leven zal binnentreden en onze vernieuwing bewerken; ofwel 
wij gaan voort te wandelen op basis van ons menselijk streven – en 
dan gaan wij van de ene naar de andere tragedie en verwoesting van 
de ziel, in de hoop op iets beters. Dit drama zal zich voortzetten, 
totdat wij bevatten dat wijzelf alleen niets kunnen bewerkstelligen. 

In onze relaties hebben wij nood aan een derde persoon. Zoals 
de priesters, wanneer zij in het hart van de Goddelijke Liturgie elkaar 
omhelzen, zeggen: “Christus is in ons midden”, zo zou dit ook in ons 
leven moeten gebeuren. Onze God is niet een of andere insluiper in 
de relatie met onze geliefden, maar Diegene Die deze relaties zal 
reinigen, ze zal vervolmaken en bevestigen. Zijn eigen grote en 
eeuwige liefde zal ze funderen en inspireren. Juist daarom nemen 
wij onze toevlucht tot de Kerk, waar Gods genade – in het Mysterie 
van het Huwelijk – de band van het echtpaar zal heiligen, zodat de 
man en de vrouw met hun talenten elkaar zullen aanvullen en zullen 
samenwerken tot vervolmaking in hun onderlinge liefdesrelatie, niet 
alleen in dit leven, maar ook in de eeuwigheid van het komend 
Koninkrijk. De Heer zeide: “Zonder Mij kunt gij niets doen”.1 

Als wij de bedrieglijkheid beseffen van de zoektocht naar een 
volmaakte en ideale relatie tussen twee mensen, en daarvan overtuigd 
zijn, dan zullen wij begrijpen dat ons diepe innerlijke verlangen naar 
een relatie van liefde vervuld kan worden door God – onze Schepper, 
                                                   
 
1 Joh.15:5. 
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Voorzienige Verzorger, en Verlosser. Dan zal tussen God en ons 
een oneindig, scheppend en levenschenkend avontuur beginnen. 
Hoe sterker de band wordt van onze opwaarts gerichte liefde tot 
God, des te reiner en sterker zal onze liefde worden in horizontale 
richting. Deze liefde zal gezond zijn en ingeordend in het perspectief 
van de enige waarachtige liefde – dat is, van God Zelf – en alleen 
dan zal zij waarde hebben, omdat deze liefde vrij zal zijn, dat wil 
zeggen: zondeloos. 

De aanwezigheid van de hartstocht van het vlees vertroebelt het 
intellect en maakt de mens ongeschikt voor de geestelijke vooruit-
gang en de inwoning van de goddelijke liefde. Ongeacht welke liefde 
dan ook, als zij los staat van God is zij ontologisch zelfvernietigend. 
Wanneer onze opwaarts gerichte relatie met God waarachtig en 
krachtig is, dan zal ook elke horizontale relatie echt en krachtig 
zijn. Wij dienen in alle vrijheid de strijd op ons te nemen en een 
offer te brengen voor het welslagen van onze relatie met God en 
met onze naaste. 

Als wij beseffen dat wijzelf ons onbegrensde verlangen naar 
liefde niet kunnen vervullen, dan zullen wij misschien meer nederig-
heid en onderscheid bezitten in onze verwachting omtrent de liefde 
in menselijke relaties. In de wetenschap van de armoede en de 
ellende van de mens, maar ook van de grootheid van Gods barm-
hartige liefde, verwerven wij medelijden en vergevingsgezindheid. 
Wij worden gereinigd van onze eigenliefde en wij treden anderen 
tegemoet met eerbied en in vrijheid. Wij aanvaarden hen zoals zij 
zijn, zonder dat wij hen “volmaakt” willen hebben in overeen-
stemming met onze verbeelding. Wij eisen niets van hen, noch 
streven wij ernaar hen te overheersen. 

Wanneer wij ons in contact met God bevinden, worden de ver-
brokenheden van ons voorafgaande leven genezen. Het hart wordt 
bevrijd van de last van het verleden, en hervindt de moed om God 
en de naaste lief te hebben. Wij vrezen niet meer om onszelf bloot 
te geven en wij bouwen geen muren meer om ons heen om onszelf 
veilig te stellen – want wij steunen niet meer op mensen, maar op 
Hem Die zelfs de doden levend maakt.2 Doch als de waarachtige 
liefde, die door God geïnspireerd wordt, in ons leven ontbreekt, 
                                                   
 
2 Cf. 2Kor.1:9. 
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dan zullen wij één van de twee klassieke verzoekingen niet kunnen 
vermijden: Als wij psychologisch de sterkste zijn, zullen wij 
ernaar streven over onze metgezel te heersen en hem uit te buiten; 
en als wij psychologisch de zwakste zijn, dan worden wij het 
slachtoffer van de hartstocht der ambitie van de anderen. Een 
relatie onder dergelijke omstandigheden is waarlijk ellendig en 
vreugdeloos: in waarheid een slavernij. 

Wanneer wij God leren kennen, zullen wij in onze relatie met 
Hem worden ingewijd in het mysterie van de Persoon, van de 
menselijke Hypostase, die geschapen is naar het beeld en naar de 
gelijkenis van God. Dan zullen wij in staat zijn om ook elke andere 
menselijke persoon te ontmoeten met vreze, eerbetoon en nederige 
liefde, in het besef dat elke menselijke ziel in Gods ogen kostbaarder 
is dan de gehele wereld. Langzaamaan leren wij tevens de ander op 
onzelfzuchtige wijze lief te hebben, met krediet en zonder grenzen. 
Aldus bewaren wij ook onze eigen vrijheid, om onze leertijd voor 
te zetten in het Kruis van Christus, de meest voortreffelijke en 
weldadige zaak in ons leven. In deze relatie, waarbij wij Christus 
voorop stellen als de Ander bij uitstek, zullen wij onze waarachtige 
identiteit vinden, want mét Hem kunnen wij met volmaakte zeker-
heid3 ons leven “verliezen” en het weervinden. 

De bevestiging van hetgeen wij hierboven hebben aangehaald 
kunnen wij vinden in Gods Openbaring. In het twee-en-dertigste 
hoofdstuk van Genesis wordt de vreemde en wonderbare strijd van 
Jakob met God beschreven. In dat boek wordt verteld hoe Jakob  
– op aansporing van zijn moeder – aan Esau, de eerstgeborene, de 
zegen van hun vader Isaak ontstal. Ook al drukte Rebekka op dat 
moment Gods wil uit – “zoals geschreven staat: Jakob heb Ik lief-
gehad, doch Esau heb Ik gehaat”4 – toch was Jakob genoodzaakt 
zelf in ballingschap te gaan om de wraak van Esau, die op broeder-
moord uit was, te ontvluchten. 

Jakob vluchtte de woestijn in en aldaar leed hij gedurende vele 
jaren, terwijl hij hard werkte voor zijn schoonvader Laban. Doch 
God was mét hem en zegende hem rijkelijk in al wat hij ondernam. 
Met het verstrijken van de tijd begon Jakob uitgeput te raken. Toen 
                                                   
 
3 Cf. Mt.10:39 & 16:25. 
4 Rom.9:13. 
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ontving hij van God het gebod terug te keren naar het huis van zijn 
vader. Doch daarmee bevond hij zich in een vreeswekkend dilemma: 
Als hij in de woestijn zou blijven, zou hij volstrekt te gronde gaan. 
Als hij echter terug zou keren, stond hij voor de verschrikking van 
de dreigende dood door Esau. Toen trok Jakob zich terug en stond 
de gehele nacht in gebed voor God. Tegen de dageraad werd hij de 
Aanwezigheid gewaar van één of andere Machtige, en hij intensi-
veerde zijn gebed, zeggende: “Ik zal U niet laten gaan, tenzij Gij 
mij zegent”. En God sprak tot Jakob en zeide tot hem: “Gij zijt 
sterk geweest met God, gij zult ook met de mensen krachtig zijn”.5  

De volgende dag, gezegeld met Gods zegen en daardoor be-
schermd, ging Jakob Esau tegemoet. In plaats van hem te doden, 
viel die hem om de hals en weende. Aldus werd de broederliefde 
tussen hen beiden hersteld. Gods zegen in Jakob was zo sterk, dat 
hij tijdens zijn ontmoeting met Esau het aangezicht van zijn beest-
achtige broeder zag “als... het aangezicht Gods”.6 Wij zien dus, 
dat, als wij in onze relatie met God de bovennatuurlijke aanraking 
vinden met Hem, al onze contacten met de mensen overschaduwd 
worden door de goddelijke zegen. 

Wanneer wij de Heer volgen, dan is onze enige zorg Hem wel-
gevallig te zijn en Hem te vergelden door onze dankzegging, in al 
wat wij doen. Doch het is noodzakelijk om, daaraan voorafgaand, 
een authentieke relatie met Hem te vestigen, door het cultiveren van 
de nederigheid van de tollenaar en de vastbesloten bekering van de 
verloren zoon. God heeft elke mens op zodanige wijze geschapen, 
dat hij voltooid en vervolmaakt wordt door zijn specifieke en unieke 
band met zijn Schepper. Aldus is onze hoogste zending en ons doel 
het opbouwen van een sterke relatie met Christus en de onophou-
delijke dialoog met Hem. Dan zullen al onze menselijke relaties 
kracht putten uit onze band met God en zullen wij alles, elk element 
van de geschapen wereld, zien in het licht van deze relatie. 

Als de verbetering van onze relatie met Hem ons enige streven 
is, dan zal vanuit het diepst van ons wezen een diepe bekering ont-
springen. Hoe meer wij groeien in Christus, des te helderder zal onze 
armoede ons voor ogen staan, wat onze inspiratie voortdurend 
                                                   
 
5 Gen.32:26,28 (zie LXX) 
6 Gen.33:10. 

copyrighted material: for personal, non-commercial use only



PRO
O

F
 De interpersoonlijke relaties 13 

hernieuwt. Wij zullen voor niets bevreesd zijn, want niets zal in 
staat zijn ons te scheiden van Zijn liefde. 

Voorzeker, het eeuwige leven is niets anders dan de relatie met 
onze Heiland die wij in dit leven opbouwen, en die ook in de 
toekomende wereld zal voortduren. Wij zullen geoordeeld worden 
overeenkomstig onze liefde en in overeenstemming met elk woord 
van Christus dat bewaard ligt in de schat van het Evangelie. Precies 
zoals Hij na Zijn Opstanding aan Petrus vroeg: “Houd ge van mij?” 
– zo zal Hij in de toekomende wereld ook aan elk van ons dezelfde 
vraag stellen: “En gij, houd ge van Mij?” En wij zullen antwoorden: 
“Ja Heer, Gij weet dat ik van U houd”.7 Doch de krachtigheid en 
de vrijmoedigheid van ons antwoord zal volledig afhangen van de 
diepte van onze band met de Persoon van Christus. Ongeacht welke 
houding wij aannemen in dit leven, deze zal zich ook na het graf 
voortzetten. Dit wordt duidelijk uit het Evangelieverhaal aangaande 
het oordeel van de rechtvaardigen. “Heer, wanneer hebben wij iets 
goeds gedaan op aarde? Aan U komt de heerlijkheid toe, aan ons 
de schaamte”.8 Dit is de nederige gedachte die de rechtvaardigen 
aanbieden voor het aanschijn van de Rechter, en die in dit leven hun 
bekering voedde. Op dezelfde wijze zijn ook wij verschuldigd reeds 
van nu af leerlingen te worden van deze houding van de nederigheid, 
opdat ons het eeuwige leven met de Heer verwaardigd moge worden. 
De snoeverij en de zelfrechtvaardiging hebben in Zijn leven geen 
plaats; zij kunnen ons echter op tragische wijze tot in de eeuwigheid 
vergezellen, en ons veroordelen eeuwig van Hem gescheiden te zijn. 

Voor ons is Christus het paradijs. De heilige Silouan verzekert 
ons: “Als alle mensen zich zouden bekeren en Gods geboden zouden 
bewaren, dan zou het paradijs op aarde zijn, want “het Koninkrijk 
Gods is binnenin ons”. Het Koninkrijk Gods is de Heilige Geest, en 
de Heilige Geest is Dezelfde in de hemel en op de aarde”.9 Het 
paradijs begint op aarde met de liefde tot God en tot onze broeders. 
Hierin ligt heel de rijkdom van het eeuwige leven, omdat de mens 
geschapen is om God groot te prijzen door de wedergave aan Hem 

                                                   
 
7 Cf. Joh.21:7. Zie ook “Saint Silouan”, GK p.478 (ed.152013: p.457), EN p.379, 
NL p.400. 
8 Zie Mt.25:37-39, vgl. LXX Dan.9:7-8. 
9 “Saint Silouan”, GK p.441 (ed.152013: p.424), EN p.348, NL p.370. 
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van de eeuwige heerlijkheid. God, op Zijn beurt, schept er behagen 
in deze heerlijkheid te doen terugkeren tot Zijn icoon, de mens, die 
dan nog grotere lof brengt aan zijn Formeerder. De “goddelijke 
wasdom” bestaat in de waarachtige verwerkelijking van de mens, die 
geroepen is om gelijk te worden aan God Zelf. 

Net zoals in het huwelijk gelden ook in het monnikschap dezelf-
de Christelijke principes. Om een voorbeeld te geven: oudvader 
Sophrony zeide tot ons, dat één enkele slechte gedachte jegens onze 
broeder “een scheur veroorzaakt in de muur van onze geestelijke 
vesting”.10 Evenzo benadrukte hij, dat elk van ons, wanneer hij voor 
Gods aanschijn staat, heel de broederschap in zijn hart zou moeten 
dragen. Het welslagen van de eenheid van de broederschap ligt in 
het hart van elk van ons, niet alleen in het hart van de hegoumen. 

Maar waarom veroorzaakt één slechte gedachte, zoals de 
oudvader aantekent, een scheur in de muur van onze geestelijke 
vesting? Omdat wanneer wij een negatieve gedachte koesteren 
jegens onze broeder en hem vanuit ons hart verwerpen, wij ons 
bestaan verminken. Onze eenheid ligt samengevat in dit begrip: 
allen in ons hart te houden en zelfs ook maar de minste negatieve 
gedachte jegens onze medemensen te vermijden. 

 Ditzelfde gebeurt ook in het huwelijk. De echtgenoten zouden 
moeten leren geen enkele negatieve gedachte jegens elkaar te 
aanvaarden, maar dezelfde soort wedstrijd te houden die wij in het 
klooster cultiveren door het mysterie van de gehoorzaamheid, 
waarin wij de ander als de belangrijkste beschouwen. In alles wat 
de hegoumen zegt, antwoorden wij: “Ja, met uw zegen!” Wij 
aanvaarden de wil van de ander, omdat de ander belangrijk is, niet 
ikzelf. En zo leren wij uiteindelijk de wil te aanvaarden van de Ander 
bij uitstek, van Christus onze Heiland. 

Als bij het echtpaar, zoals ook in het klooster, slechts één wed-
strijd bestaat – wie het meeste de wil van de ander zal doen – dan 
zal ons leven verrijkt worden en dan wordt het tot een voorportaal 
van het paradijs. Zij zullen genieten van de geestelijke vrucht van 
de eenheid van hart en geest, en niet slechts van een psychologische 
eenheid. Degenen die in het klooster geestelijk wedergeboren zijn, 
                                                   
 
10 Cf. «ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» (Het opbouwen van de tempel Gods...), 
deel II, p.151, 185, 209, 230. 
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zijn diegenen die deze wedstrijd geleerd hebben, dat wil zeggen: 
wie zal zichzelf het meeste vernederen tegenover de ander. Dit-
zelfde geldt ook in het gezin. Wij aanvaarden geen slechte gedachte 
over de andere leden, maar wij houden een wedstrijd om de wil van 
de ander te doen; wij wedijveren onderling wie zichzelf het meest 
zal vernederen ten aanzien van de wil van de overigen. Zoals de 
heilige Silouan eenvoudig doch op volmaakte wijze onderricht: de 
hoogmoed verjaagt de liefde. De hoogmoedige is vol van zichzelf 
en maakt in zijn hart voor niets en niemand plaats. Als wij echter 
heel onze broederschap of heel ons gezin in ons hart dragen voor 
Gods aanschijn en in ons dagelijks gebed tot God brengen, dan zal 
er beslist eenheid en liefde tussen ons zijn. Alle dingen vinden 
plaats in ons hart. 

Vrijwel alle principes van het monnikschap gelden ook in het 
familieleven. In het monnikschap spreken wij over de “eerste liefde”, 
de “eerste genade”. Ditzelfde ook in het huwelijk. De eerste tijd is 
er veel liefde en geluk. Maar wanneer de rekeningen zich opstapelen, 
wanneer de kinderen ons de slaap ontnemen, wanneer het leven in 
het algemeen veeleisender wordt, laten wij ons dan herinneren dat 
wij zouden moeten voortgaan met dezelfde trouw en dezelfde liefde 
die God ons schonk toen wij het gezamenlijke leven begonnen. 
“Gedenk uw eerste liefde”.11 Laten wij voortgaan de lessen in praktijk 
te brengen die wij in het begin ontvangen hebben, en dan zal het 
einde gezegend zijn. 

Ik ken dit zelfs ook in mijn eigen familie. De eerste achttien jaar 
van het huwelijksleven van mijn ouders waren moeilijk. Mettertijd 
werden zij geduldiger jegens elkander; zij vonden de weg en maakten 
een nieuw begin, waarna zij de overige dertig jaar leefden in grote 
vrede en liefde. Zij beiden stierven “der dagen zat” – dat is niet “vol 
van vele dagen”, maar “in volheid van dagen”. Wanneer wij in het 
leven van de heiligen zeggen dat zij stierven “in volheid van dagen”, 
dan bedoelen wij dat elke dag de volheid in zich droeg van de 
genade en de vrede Gods. 

Dus het was het waard om achttien jaar lang geduld te hebben, 
om dan nog dertig jaar te leven vol vreugde – vervuld – en een won-
derbaar einde te bereiken. Toen mijn vader aanvoelde dat zijn einde 
                                                   
 
11 Cf. Openb.2:4-5. 
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nabij was, begon hij de hand van mijn moeder te kussen, terwijl hij 
zijn schoonvader zegende die hem zulk een levensgezel gegeven had. 
De volgende morgen ontsliep hij. Mijn moeder zei tot mij: “Als uw 
vader niet behouden is, dan wordt niemand behouden”. Ik vroeg 
haar waarom, en zij antwoordde: “Hij bidt de halve nacht”. Ik wist 
dat zij vroeger niet zo baden. Mijn ouders baden maar weinig. Zij 
gingen geregeld naar de kerk, maar in geestelijk opzicht waren zij 
niet bijzonder gecultiveerd. Doch toen ik monnik werd en zij ons 
klooster bezochten, ‘stalen’ zij beiden het gebed van de monniken, 
en zij begonnen op dezelfde wijze te bidden. Het was het dus waard 
dat zij achttien jaar lang geduld hadden geoefend, om de overige 
dertig jaar te leven in zulk een genade en liefde. Helaas zeggen de 
mensen tegenwoordig bij de eerste moeilijkheid: “O, wij passen 
niet bij elkaar. Adieu!” Maar door een dergelijke houding wordt 
niemand genezen, wordt niemand vervolmaakt. 

Een professor in Parijs zei ooit: “Ik denk dat de beste voorberei-
ding voor het huwelijk het monnikschap is”. De mensen stonden 
versteld en vroegen wat hij bedoelde. Hij antwoordde: “Ik had mij 
voorbereid om monnik te worden, maar de omstandigheden van het 
leven veranderden en uiteindelijk trouwde ik. Doch ik ben God zeer 
dankbaar, want nu weet ik hoe ik de hoogmoed moet bestrijden, en 
hoe ik met mijn echtgenote gelukkig kan leven. Deze principes voor 
het leven leerde ik tijdens mijn voorbereiding om monnik te worden. 
Bovendien bleef ik bewaard, zodat ik nu priester kan worden. De 
eerste indruk die hij gaf ontstelde, als men zijn gedachtengang niet 
kende. Maar zijn houding was wijs, want door middel van het 
monnikschap had hij vele dingen geleerd die kostbaar bleken in 
zijn leven: de nederigheid, het verlangen naar God, de strijd tegen 
de hartstochten, het gebed – al deze dingen schonken hem later 
een grote stabiliteit in zijn leven. 

Wij moeten dus in gedachten houden dat hetzelfde geloof, 
dezelfde gehoorzaamheid en trouw die vereist wordt van monniken, 
ook vereist wordt van echtparen in het huwelijk. Zodra wij dit 
beseffen, “zullen wij het leven opbouwen”, zoals oudvader Sophrony 
ons zeide. Wat betekent dit? Wij zullen de tempel Gods opbouwen, 
niet alleen in onszelf, maar ook in onze medemensen, en zo zullen 
wij de bestemming vervullen, waarvoor God ons in dit leven heeft 
gebracht. 
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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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