
  Parcours en thematiek 

 

Auteurs: Godelieve Van Gerven & Dirk Vermeiren, met bijdragen van Marcel Vercammen. Deze 

tekst biedt genoeg inhoud voor een gidsbeurt tot circa 60 minuten, naar believen in te korten. 

Nacht van de Antwerpse Kerken 2022 

Thema: Oecumene – Samen Kerk 

Locatie: Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal 

Met andere ogen, niet met andere woorden 

De kaderstukjes vatten in enkele woorden het individuele thema samen. 

INLEIDING: TOERIST IN EIGEN STAD 

Locatie: vlakbij de ingang, ontvangstbalie, trefpunt TOPA  

We heten je hartelijke welkom als een toerist, maar een die op zoek is naar beleving. We 

rekenen op jou met je eigen ervaringen uit je bezoeken aan kerken en gebedshuizen. 

Van harte welkom op deze Nacht van de Antwerpse Kerken, in de kathedraal van Onze-Lieve-

Vrouw-ten-Hemel-opgenomen, op een vooravond van dat hoogfeest (15 augustus). 

Vanavond bieden we je een korte thematische rondleiding aan, met als thema Oecumene. We 

doen dit door samen met jullie te kijken naar het interieur, naar enkele topstukken én minder in 

’t oog springende objecten, met telkens andere ogen, met een blik vanuit één van de christelijke 

overtuigingen. 

Wat zou een orthodox gelovige hier herkennen? Hoe zou een 

protestant (luthers, calvinistisch, anglicaans) hier reageren? Kunnen 

andere evangelische gezindten zich hier thuis voelen? In deze kerk die 

met haar barokke aankleding een monument van katholieke triomf 

wou zijn? 

We gaan op zoek naar raaklijnen, gaan niet voorbij aan tegen-

stellingen maar doen niet aan theologisch dispuut. 

We hebben jullie daarvoor nodig: met je ervaringen als bezoeker, in binnen- of buitenland, van 

andere kerken/tempels; met je eigen overtuiging en visie op geloof, van dichtbij of op afstand. 

NIET HERVORMD: HET GOTISCHE KERKGEBOUW 

Locatie: in het schip, ter hoogte van ‘De man die het kruis draagt’ 

De gotische (en de romaanse) kerken zijn ouder dan de hervormingsbewegingen in de (wes-

terse) kerken. Deze ‘stenen’ zijn nog een ‘toetssteen’ voor een gevoel van ‘samen kerk’. 

 

We beginnen met het gebouw van de kathedraal zelf: wanneer 

men in 1352 aan de koorzijde van dit gebouw begint, in ‘nieuwe 

stijl’, ‘opus modernum’, pas later ‘gotiek’ genoemd, als progres-

sieve vervanging van de ‘romaanse’ voorloper, zijn er nog geen 

protestanten, maar is de eenheid in het christendom al voorbij; 

van in het begin was het christendom trouwens veelvormig. 

In 1054 zijn de kerk van Rome en die van Constantinopel uiteen 

gegaan, die zich daarna de gedeelde adjectieven ‘katholiek’ 

[Oudgriekse καθολικός : algemeen, universeel] en ‘orthodox’ 

[rechtzinnig in de leer], zijn gaan toeëigenen. Maar op één woord 

na, filioque, delen we nog altijd de Geloofsbelijdenis/Credo van 

het Eerste Oecumenisch Concilie van Nicea (325), bijeen-

geroepen om een consensus te verwerven tegen de afwijkende 

meningen die toen al floreerden.  

Dezelfde geloofsbelijdenis is geldig in de anglicaanse gemeenschap en is niet afgewezen door 

de hervormden. 
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Een goede eeuw later, rond 1140, kenden we in het 

Westen, ook in Vlaanderen ,de Katharen – die zichzelf zo 

niet noemden, maar gewoon “christenen” of “vrienden 

van God”. 

Een directe strekking vóór Luther (1517), wordt verper-

soonlijkt door Jan Hus, predikant in Praag en op de brand-

stapel terechtgesteld in 1415. Zijn herinnering leeft nog bij 

de evangelisch Moravische broeders / Hernhutters. 

Bezoek je, bijvoorbeeld in Duitsland, een luthers-evan-

gelische kerk, gebouwd in gotische stijl, dan kan je merken 

dat ‘de tijd is blijven stilstaan’, rond de altaartafel.  

Wegens de huiver tegen afbeeldingen, zijn er geen nieuwe 

bijgekomen, maar de bestaande, middeleeuwse, zijn 

bewaard, zoals de talrijke Antwerpse retabels … 

Voorbeelden: in de Lorenzkirche, Nürnberg, de 

Engelsgruß/Groet van de engel (aan Maria, 1517-1518) van 

Veit Stoß of zijn houtgesneden retabels (eigen foto). 

 

Locatie: op dezelfde plek 

Kijken we nu, hier in dit deel van het schip, rondom ons, 

dan zien ze een lege kerk. Zou kan ze eruit gezien hebben 

na de Beeldenstormen van 1566 en 1581, na de Franse 

revolutie (1795) en ziet ze er nu uit na de recentste 

restauratiecampange (1993). Zo zou ze er kunnen uitzien 

als een Nederlandse kerk die zich gezuiverd heeft bij de 

overgang naar de hervorming: foto van de (ontwijde) 

Pieterskerk, Leiden (waarin zich een Marnixglasraam 

bevindt met het Antwerpse wapenschild; die overigens als 

academische kerk rijk is aan Latijnse grafschriften). 

Nieuwe kerkgebouwen kiezen voor nieuwe grondplannen: het belang van de prediking van het 

Woord, doet kiezen voor centraalbouw rond de kansel, met zaalvormen of een terugkeer naar 

het symmetrische Griekse kruis. 

 

  

Utrechtse Dom en parochiekerken Nieuw gebouwd (Nederland, vanaf 17e eeuw) 
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MARIA, MOEDER GODS EN MOEDER VAN DE KERK  

Locatie: in de noordelijke zijbeuk, voor de Maaslandse madonna 

Maria, een moeder met vele dochters. 

Met de hervormde strekkingen verschillen we van mening 

over de heiligen en over Maria; we delen haar verering wel 

met de orthodoxe kerken, die wellicht nog meer de 

Theotokos – de Moeder Gods afbeelden. 

Iconen volgen zeer gestileerde, conventionele regels en zijn 

meer gebed dan kunstwerk. De Maria-voorstelling waar onze 

Maaslandse madonna het meest bij aansluit is die van het 

Erbarmen: de Eleousa, waarbij het Jezuskind de wangen 

beroert (GR: Ελεούσα ~ eleison; RU: type ‘umelenie’ zoals de 

Vladimirskaia. 

Los van je christelijke, of andere overtuiging, kan je deze 

afbeelding en onze Madonna lezen als een universele 

moeder-kindliefde. 

Het type ‘Mantelmadonna’, zoals de Antwerpse Maria, beeldt 

zowel de verheerlijking uit als Koningin van de Hemel, als de 

beschermvrouwe voor wie bij haar beschutting zoekt.  

DE VADERS VAN DE KERK IN OOST EN WEST  

Locatie: in de noordelijke dwarsbeuk, ‘De 4 Latijnse Kerkvaders’, Artus Wolffort, 1630-1642 

De kerken hebben ook ‘vaders’ en ‘kerkleraars’ (m/v). 

Op deze, toegegeven donkere voorstelling, schilderde 

Artus Wolffort rond 1630-1642 de vier Latijnse 

kerkvaders. Vier heilige leraren, hun lijstje werd in 1295 

door paus Bonifatius VIII bepaald. Door hun prediking 

en theologische werken werd de betekenis van 

evangeliën en apostelbrieven verdiept en verrijkt. 

Gregorius de Grote, paus tussen 590 en 604 (duif = 

inspiratie). Hij formuleerde de regels voor passende 

kerkzang: gregoriaans. Hij stimuleerde de zending 

onder de Franken en, belangrijk voor ons verhaal van 

vandaag: onder de Angelen en Saksen.  

Hiëronymus, de ascetische monnik (+420) die dank zij 

zijn kennis van het Hebreeuws de Latijnse tekst van de Bijbel vastlegde, de Vulgaat, die 16 

eeuwen in gebruik geweest is.  

Ambrosius (+397), een bisschop van Milaan die zo goed kon prediken, dat zijn taal, met een 

woordspeling ‘vol van zoet geurige amber’ klonk en zijn woorden als honing uit zijn mond 

vloeiden; daarom is dit de heilige die afgebeeld wordt met een bijenkorf. 

Augustinus van Hippo (+430), als intellectueel een zoekende ziel en schrijver van auto-

biografische Belijdenissen, in openbare functie in Milaan uitgerekend door de prediking van 

Ambrosius bekeerd waarna hij afstand nam van vrouw en zoon en zich wijdde aan de 

verdediging van een waar geloof tegen afwijkende meningen (‘ketterijen’) en een monniken-

regel opstelde (zodat congregaties die zieken verzorgen, het hospitaal zijn naam laten dragen). 

Het was een augustijner monnik, doctor in de theologie, die in 1517 een discussie wou aangaan 

over het zieleheil: Martin Luther. Niet door zich een van zonden vrije plaatsje in het paradijs te 

kopen middels een ‘aflaat’, maar door geloof (een veeleisender opdracht …) en vasthouden aan 

de Schriften. 

Historisch was het noodzakelijk dat de hervormingsbewegingen de Kerk zuiverden en de 

Bijbeltekst opnieuw centraal stelden, al vraagt het begrip ‘traditie’ ook nuance, want je kunt het 

ook als dynamiek omschrijven, ‘gedreven door de Geest’. 

Traditie gaat vooraf aan het vastleggen van de ‘canon’, de geijkte lijst van individuele 

Bijbelboeken, evengoed voor het ‘Oude Verbond’ als voor het ‘Nieuwe’. 

 
Moeder Gods van Vladimir 

 
(eigen foto) 
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De oosterse kerken zetten hun historische theologen méér in 

het (gouden) licht op de iconostase, herkenbaar aan hun 

bisschopskledij met stola: 

(L) Gregorius (de theoloog, van Nazianze, het huidige Nenisi, 

centraal-Turkije; +390), gedurende één maand patriarch van 

Constantinopel.  

(M) Johannes Guldenmond, in het Grieks: Chrysostomos (+ 

407), aan wie o.a. door zijn gechriften de indrukwekkende 

byzantijnse liturgie wordt toegeschreven; dus ook zo’n 

begenadigd spreker. 

(R) Basilius (de Grote; + 379), actief in Cappadocië, bestrijder 

van de ariaanse ketterij (die Jezus niet als Zoon-van-God 

erkent). 

(Niet afgebeeld) Athanasius van Alexandrië (de Grote; + 373), 

een deelnemer aan het voornomede Concilie van Nicea. 

Tenslotte is ook in de Oosterse kerk héél populair: de heilige 

en wonderdoener Nicolaas. 

 

MARIA-TEN-HEMEL-OPGENOMEN  

Locaties: onder de vieringtoren, zicht op Ten hemel opneming’, Cornelis Schut; daarna zijdelings op 

het hoofdaltaar met Rubensschilderij, tenslotte achterzijde van het hoogaltaar, ‘Dormitio’, Abraham 

Matthijssens. 

Wat of waar hemel ook mag zijn: de deur staat open (iemand is ons voorgegaan). 

Iedere bezoeker van deze kerk komt oog in oog te staan 

met het Rubensschilderij ‘De tenhemelopneming van 

Maria’ dat het hoofdaltaar siert; wie omhoog kijkt onder 

de vieringtoren, ziet dat gebeuren nog spectaculairder. 

Maar waar staat dit in de Bijbel? Nergens, het is een 

traditie, of sterker nog: een legende, die voortkomt uit 

de apocriefe, niet-canonieke geschriften. 

In de katholieke kerk is dit nochtans een dogma (sedert 

1950!), dat Maria met ziel én lichaam, opgenomen is; 

de gelovige kan hier moed uit putten dat ook voor hem 

of haar deze voltooiing van het leven zich zal voltrekken 

met zijn hele persoonlijkheid. 

We kunnen voor de verandering gaan kijken aan de 

achterkant van het hoofdaltaar, want dat biedt ons opnieuw een sprongetje naar de orthodoxie, 

voor wie dit ook een geloofspunt is, maar met enige nuance. Op de iconen van de 

Ontslaping/Dormitio zie je dat Jezus de ziel van zijn moeder opneemt (voorgesteld door een 

ingebakerd kind). [RU: uspenye/uspenski].  

Vanop deze plek kunnen we ons naar het oosten richten en 

vaststellen dat in deze meest georiënteerde kapel Maria ook 

aanwezig is, zodat het eerste ochtendlicht traditioneel op haar valt, 

zoals bij de Annunciatie, én op het hoofdaltaar. In de inrichting van 

kranskapellen heeft de Church of England deze traditie bewaard en 

vind je dan ook in vele anglicaanse kathedralen een Lady Chapel 

(zie opsomming uit Wikipedia EN: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_chapel  /  

Grootste: Westminster Abbey, gebouwd door Henry VII Tudor (die 

van het Engels glasraam in de Sint-Antoniuskapel).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VII_Chapel  

 

 
Gregorius, Johannes Chryso-

stomos, Basilius (‘Paraskeva’ is 

een vrouwenfiguur die Goede 

Vrijdag symbolliseert (scan) 

 
Gewelfschildering Serguiev Possad, 

klooster h. Sergius (RU) – eigen foto  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lady_chapel
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VII_Chapel
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GEWIJD IN HET APOSTOLISCHE AMBT (M/V)  

Locatie: aan de ingang van de sacristie, voor het schilderij ‘Wijding van een bisschop’ (anoniem, 

1571). Van ver zicht naar vieringaltaar en cathedra (bisschopsstoel). 

De ambtenaren/ambtsbekleders van de kerken zijn haar dienaren/bedienaars. 

 

Een erg bleke voorstelling van een groep van 23 

personen, aanwezig bij het plaatsen van de 

bisschopsmijter op een wel erg jonge prelaat, 

door drie bisschoppen; op zichzelf is dit een zeer 

stereotiepe afbeelding …  

Wanneer Nederlandse bisschoppen in het nieuws 

komen, weten we intuïtief dat het de katholieke 

zijn, want in de Hervormde/ Calvinistische kerk 

zijn er geen. 

Bij de aartsbisschop van Canterbury zullen we 

wellicht na even twijfelen, beseffen dat hij de 

primus is van de Church of England (de Queen is Supreme Head). 

Indien we een boek van mevrouw Margot Käßmann vastnemen, fronsen we misschien de 

wenkbrauwen: is zij inderdaad als vrouw, een bisschop (van de hiërachische, Duitse 

Evangelische kerk)? 

Tegelijk weten we dat de orthodoxe parochiepriesters (/’vader’) gehuwd zijn (voor hun 

wijding), maar de bisschoppen celibatair zijn (het zijn altijd monniken). 

De christelijke kerken kennen, naast de monniken/regulieren, drie wijdingen: 

- De diaken, de eerste hiërarchische wijding, maar in protestante betekenis: de belangrijke 

functie van armenverzorger en als zodanig verantwoordelijk voor de collecte. 

- De priester, voor wie de wijding een sacramentele betekenis heeft. De Latijnse stam van 

dit woord, presbyter  = oudste, omschrijft uitgerekend die hervormde denominaties 

waarbij ouderlingen de ambtsdrager, de dominee, aanwijzen. 

- De bisschop, strikt gezien de toezichthouder (episkopos), drager van de volheid van de 

wijding. Juist op het punt van opvolging in ononderbroken lijn sedert de apostelen 

beschouwen bepaalde christelijke denominaties zich als de legitieme kerk van Christus, 

ook als ze het duidelijk niet eens zijn met die éne bisschop van Rome … de rooms-

katholieke paus. 

Zowel deze seculiere ambtsdrager als de reguliere monniken staan altijd in een gemeenschap: 

het klooster of de samenleving. 

MECHELEN IN ANTWERPEN [RESERVE-THEMA]  

Locatie: koorkapel van OLV van de Vrede, gedachteniskapel voor de gesneuvelden en slachtoffers 

van WO I, retabel (1921-1924, schilder Jozef Janssens), o.a. met kardinaal Mercier (en zijn 

herderlijke brief tijdens de Duitse bezetting). 

Wereldnieuws uit de provincie. 

Tussen 1921 en 1926 vonden in Mechelen een reeks informele 

gesprekken plaats tussen kardinaal Mercier en vertegenwoordigers van 

de Anglicaanse kerk, nl. de conservatieve Lord Halifax, een onvermoeide 

optimist. De gesprekspartners hadden de bedoeling een basis te leggen 

voor de hereniging van de kerkgenootschappen, maar mochten voor 

niemand ‘onderhandelingen’ zijn. Vanuit het Vaticaan was er aanvankelijk 

gereserveerde steun voor deze gesprekken, maar Paus Pius XI ontzegde 

zijn steun na het overlijden van Mercier (+ 21.01.1926); ook aartsbisschop 

Davidson was zeer terughoudend geweest. 

Vanuit compromisloos Romeins standpunt kon er alleen sprake zijn van 

een ‘ootmoedige terugkeer’ naar de katholieke moederkerk, zoals een latere encycliek het 

formuleerde “Dat zij dus terugkeren tot een gemeenschappelijke Vader, die de smaad, vroeger 

onbillijk de heilige Stoel aangedaan, is vergeten en hen vol liefde ontvangen zal.”  
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ROOMS-KATHOLIEK IS OOK HERVORMD  

Locatie: Z-dwarsbeuk, voor de ‘Kruisafneming’ (P.P. Rubens, 1621), zijpaneel ‘De opdracht in de 

tempel’. Bijbeltekst ‘Lofzang van Simeon’, Lc. 2, 29-32. 

Iedereen hervormd?  

Geconfronteerd met de storm van de hervormingsbewegingen van de 16e 

eeuw, kon de roomse kerk niet anders dan haar leer opnieuw bevestigen (niet: 

aanpassen), de tucht handhaven tegenover alle afwijkende geloofspunten, de 

organisatie verbeteren door priesteropleiding in seminaries en het gezag van 

de paus bekrachtigen; dat zijn de resultaten van het concilie van Trente (1545-

1563), bekend als Contra-Reformatie.  

Het benadrukken van de sacramenten, en de eucharistie in het bijzonder, uitte 

zich in de prediking, o.a. door de orde der Jezuïeten, én in de beeldtaal van de 

barok.  Zodoende werden verstand én emotie aangesproken. 

Voor religieuze voorstellingen nam de rooms kerk feitelijk een Luthers principe 

over: sola scriptura, enkel de Schrift, in die zin dat legendes geweerd werden. 

Daarvan is dit Christoffelaltaar een uitstekend voorbeeld: de heilige staat alleen 

langs de buitenzijde van het zijpaneel, niet centraal. Het verbod op het afbeelden van levende 

personen werd ook strikt gerespecteerd, op datzelfde hoofdpaneel. Nicolaas Rockox, hoofdman 

van het kolveniersgilde, Antwerps burgemeester, die de factuur betaalde, staat dus: terzijde. 

Het tafereel met de ‘Opdracht in de tempel’ verwijst naar de Lofzang van Simeon, die zowel in 

de rooms-katholieke dagsluiting als in de anglicaanse (Book of Common Prayer) gezegd wordt: 

  
 

Deze tekst blijft hedendaagse componisten inspireren: ‘Nunc dimittis’, Arvo Pärt (live at Flagey) 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1qyqjzE3BZk  

 

ZINGT EEN NIEUW LIED ‘EIN NEUES LIED WIR HEBEN AN‘  

Locatie: Z-dwarsbeuk, onder het Metzlerorgel. 

Illustratie/verwijzing: website van Dick Wursten over de allereerste compositie van Maarten Luther, 

herdenking van de Antwerpse augustijner monniken Jan Van Essche(n) en Hendrik Voes(ch), op de 

brandstapel te Brussel, 1524. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=l45pIMzaEfk  

Zing, iedereen! 

 

Doorheen de geschiedenis en tussen de christelijke 

strekkingen vind je overeenkomsten én tegenstellingen 

inzake het gebruik van muziek in de liturgie. De rijke 

orthodoxie liturgie hanteert vanouds Grieks (oud- ) en 

Slavisch (Kerk- ). Het gregoriaans, zuiver vocaal en 

eenstemmig, hebben we al vermeld; het is uitsluitend 

kerkmuziek. De polyfonie, het toevoegen van meerdere 

stemmen – meerdere emoties, kent zowel een religieus 

als een profaan repertoire.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1qyqjzE3BZk
https://www.youtube.com/watch?v=l45pIMzaEfk
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We kunnen niet ontkennen dat door het volk te laten zingen, psalmen en hymnen in de 

volkstaal, dat volk op weg naar mondigheid werd gestuwd. Tegelijk blijft de geoefende zang 

van koorheren of knapen van klassieke en hedendaagse composities betoverend uitwerken. 

In concertmissen is oecumene al lang gerealiseerd: staan we er onder dit Zwitserse orgel, 

geëigend voor barokmuziek, bij stil dat composities van J.S. Bach, expliciet pasten in een 

luthers geloof, dicht bij de evangelietekst, en ‘tot Gods eer en tot verrukking van de ziel’? 

En is er vandaag een levendiger liturgie dan in evangelische en Afrikaanse kerken?  

DOOP 

Locatie: schip, tussen de doopvont (kijkrichting) en de kansel  

Iedereen gedoopt! 

Er moesten nu eenmaal ‘zeven’ sacramenten zijn, als 

heilig getal en bij de levensfasen (in feite vastgelegd in 

1430, concillie van Florence).  

Wat àlle christenen delen, is de doop en de eucharistie 

of het Avondmaal; tegelijk zijn de rituele handelingen 

zéér uiteenlopend.  

In de katholieke gewoonte verloopt het doopritueel 

symbolisch, met een handjevol water gesprenkeld over 

de boreling (of de jongere, of vandaag, meer en meer, 

de volwassene). 

De doopvont krijgt soms haar eigen kapel of een 

centrale plaats in het schip, als een apart liturgisch 

centrum. 

Bij vele gezindten gebeurt de doop door volledige 

onderdompeling, als een terugkeer naar de doop van 

Jezus door Johannes, zoals beschreven in de 

evangeliën. 

In de orthodoxie wordt de baby driemaal onder-

gedompeld, krijgt daarbij zijn naam en ook de 

communie. Dezelfde onderdompeling vind je bij .. de 

Baptiste; die zijn afgestapt van de kinderdoop en kiezen voor de bewuste volwassenendoop. 

Dat verduidelijkt de bedoeling van de rituele handeling: niet enkel een reiniging, maar een 

nieuwe geboorte in geloof, door het wederbeleven van een ervaring. 

IN DEN BEGINNE WAS HET WOORD  

Locatie: schip, tussen de doopvont en de kansel (kijkrichting) 

In klare taal. 

Waar de roomse kerk pas rond 1960 toe overging: de 

liturgie in de volkstaal in plaats van het Latijn.  

Toegang tot de Schrift voor iedereen was de reden 

voor de bijbelvertalingen van Luther in het Hoogduits 

(1522 e.v.) , van Tyndale in het Engels (1523) – de man 

verbleef in Antwerpen  rond 1530 - later van de 

Authorised version (vanaf 1526-35, zgn. King James, 

1611), van de tekst van de Statenbijbel in het 

Nederlands (1618-1619). Tegelijk werden daardoor deze 

talen gevormd, ook als eenheidstaal in hun 

cultuurgebied. Vandaag vind je in onze taalgebieden, 

‘God zij dank’, eenvormige oecumenische vertalingen 

uit de grondteksten, gebaseerd op taalkundig en 

theologisch wetenschappelijke consensus tussen 

denomiaties; het staat je dan nog vrij te ‘interpreteren’.  

 

 
(eigen foto) 

 
Lebuinuskerk, Deventer (eigen foto) 
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De hervormde kerkinterieurs die elke figuratie, zelfs elke kunst, verwerpen, tonen de essentiële 

Schriftwoorden op kerkborden: 

- Het geloof, de apostolische geloofsbelijdenis; 

- Het gebod, de Decaloog/Tien geboden (beter ‘richtsnoeren’),  

- Het gebed, het Onze-Vader, het gebed dat Jezus – gelovige jood - ons geleerd heeft 

Aangevuld, als ‘vervulling van de wet’: 

- De Bergrede of zaligsprekingen. 

Is dit geen traditie die meer plaats verdient in de rooms-katholieke interieurs, zoals de 

verschillende accenten voor elke geloofsbelijdenis inspirerend kunnen werken ?  

 

Zoals onze kansel, met zijn vier vrouwelijke figuren, als 

zinnebeeld voor vier continenten, de universaliteit van het 

christendom toont, mogen de gedoopten zich verenigen 

rond die woorden en rond het ‘Woord’ (naar evangelist 

Johannes): Jezus, de Christusfiguur, de Gekruisigde én 

Verrezene.  

 

 

 In oecumenische gezindheid 

gaan gelovigen niet uit de weg 

dat ze van mening verschillen, 

maar dat hun verbondenheid 

groter moet zijn. 

 

 

 

 

 

Vanuit de oecumenische geestelijke zorg voor zeelieden Stella Maris (Italiëlei 72) ontstond 50 

jaar geleden de Antwerpse Raad van Kerken (web: https://antwerpseraadvankerken.be/)  
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oe22-SerguievPossad.JPG (eigen foto) 

oe29-Icon-Uspenski1.JPG (eigen foto) 

oe33-LDN-WestminsterAbbeyOutline.jpg (uit webpagina)  

oe46-ML-Ein_neues_Lied_wir_heben_an_(Geistlich_Gesangbüchlein)-CommonsWikimedia.jpg 
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Bijbelgenootschap. 1967 p., 2021   
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Gescande illustraties van iconen uit diverse boeken. 

 

WIKIPEDIA 

Diverse artikels, bijv. ‘Kerkleraar’… 


