
Woordje van V. Dominique: 
 
Monseigneur, Eminenties, Eerwaarde Vaders en Moeders, 
Broeders en Zusters in Christus, Beste Vrienden, 
Lieten zich verontschuldigen de Heer Gouverneur van Oost 
Vlaanderen, Jan Briers; de Heer Burgemeester van de stad 
Gent, Daniel Termont; en de Eminenties Jozef de Kesel 
bisschop van Brugge, Bonny bisschop van Antwerpen en Luc 
bisschop van Gent. 
Dear Sister Gabriëla and Sister Elisabeta and your 36 
collaborators, as you told me. We give thanks to the Holy 
Apostles that they were guiding you in this outstanding creative 
work and realization. 
A mosaic is the symbol of perfect harmony of diversity; to which 
humanity is longing ever since its origin till now. Every single 
little stone is not interchangeable and has its own reason of 
existence. 
We ask you to bring our best regards in Christ to the reverend 
Father Higoumen Kyrill and the whole community. 
Waarom een mozaïek van Apostelen? 
In menig christelijke architectuur en decoratie is iconografische 
ruimte voorzien voor wat het Byzantijns officie noemt “de 
persoonlijke vrienden en de ooggetuigen van Christus, het 
Woord van God”. 
De twaalf nissen van de voorgevel waren niet bewoond, nu werd 
deze anonyme gevel gepersonaliseerd door vissers, beschouwers 
en theologen. 
Als ooggetuigen brengen zij ons terug tot Christus, de Jezus van 
Nazareth, de kern en de hoeksteen, de sluitsteen van elk 
christelijk verhaal, gesymboliseerd en tegenwoordig gesteld in 
de koepel van deze Kerk. 
Als ooggetuigen brengen zij ons terug tot de oorsprong, naar de 
authentieke boodschap, en dit in alle éénvoud – want het waren 
vissers -, in alle soberheid – want ze waren zeer arm , en opdat 
ook wij ons steeds zouden herbronnen in een authentiek, 
eenvoudig en sober geloof. 
Als ooggetuigen brachten zij en universele boodschap van liefde, 
universeel voor alle grote charismatische figuren uit de 



geschiedenis van de mensheid, universeel maar toch nog 
absoluut niet evident op vandaag. 
Mogen ook wij ons permanent hierdoor laten inspireren om te 
werken aan de uitbouw van een constructieve dialoog in woord, 
maar vooral in daad en in een geest van dienstbetoon naar de 
andere in deze moeilijke tijden van mondialisering. 
Heilige Apostelen, bid God voor ons.	  


