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(i) Inleiding: Theologie in een Postmoderne Context 

 Het is een oprecht genoegen en voorrecht om mij te richten tot het 

Instituut voor de Studie van Spiritualiteit en de Faculteit Theologie en 

Religiewetenschappen – in het bijzonder de Onderzoeksgroep Theologie 

in een Postmoderne Context – van de Katholieke Universiteit van 

Leuven. We herinneren ons met groot genot en dankbaarheid de 

toekenning – bijna twintig jaar geleden – van een eredoctoraat aan uw 

voorname instelling, een onderscheiding die we trots eren. Het is een 

relatie die een grotere en voortdurende toewijding aanmoedigt voor 

interdisciplinaire en interreligieuze samenwerking bij het oplossen van 

kritieke sociale en politieke uitdagingen van onze tijd. 

 Zo bezien we uw conferentie over het thema theosis, zoals u ernaar 

streeft om de dialoog tussen de Kerken van het Oosten en Westen te doen 

toenemen. Bovendien is dit ook hoe we het bedrijven van “theologie in 

een postmoderne context” verstaan. Het is onze overtuiging dat het thema 

van uw conferentie tot een beter begrip leidt van globale kwesties die we 

vandaag zien met betrekking tot mensenrechten en godsdienstvrijheid. 

Het thema van de vergoddelijking heeft ook wijdere sociaal-politieke 

implicaties, overstijgt het zuiver religieuze, en strekt zich uit tot globale 

kwesties zoals de milieucrisis. Want mystiek kan niet herleid worden tot 

louter een individuele ervaring of geestelijke uiting. 

Door te vermoeden en te zeggen dat er een nauwe en wezenlijke en 

vitale verwevenheid is tussen mystieke theologie, academisch onderzoek 
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en wereldwijde kwesties, leiden we niet af van het omvormend belang 

van het begrip vergoddelijking, noch geringschatten we de vormende 

invloed van studeren aan de universiteit. We benadrukken gewoon de 

kritische verweving tussen alle domeinen en disciplines om kwesties te 

beantwoorden en op te lossen die invloed hebben op onze wereld. Wat de 

mysticus uit de middeleeuwen bereikte in zijn of haar kloostercel; wat de 

geleerde aan deze katholieke en aan elke andere universiteit nastreeft in 

zijn bibliotheek; en wat elke burger van onze globale maatschappij 

oproept inzake wederzijds begrip en eerbiedige verdraagzaamheid; dat 

alles is integraal en onscheidbaar onderling verbonden. Precies om die 

reden hebben we vol vreugde de uitnodiging aanvaard om aan deze 

conferentie van uw mystieke theologienetwerk deel te nemen, en er te 

spreken. En dit hopen we u over te brengen in onze nederige presentatie. 

  

(ii) De Diepe Notie van Theosis 

“Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften 

geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur” 

(2 Petrus 1:4). Zo is Gods gelofte aan ons, zoals opgenomen in de tweede 

brief van de H. Petrus in het Nieuwe Testament. In de vierde eeuw 

formuleerde de H. Athanasios van Alexandrië (298-373) dat 

fundamentele theologische axioma gelijkaardig: “God werd mens opdat 

wij goden zouden mogen worden (door de genade).” En slechts enkele 

jaren later definieerde de H. Basilios de Grote (330-379) de mens als “een 

schepsel dat het gebod heeft gekregen om een god te worden!” 

De geschriften van de Kerkvaders waken er over om het mysterie 

van de menselijke persoon op dezelfde wijze te bewaren als wanneer ze 

spreken over de onpeilbare natuur van God. De mensheid bevat het beeld 

en de gelijkenis van God (Gen. 1:26), de eigenste adem van God (Gen: 

2:7). We hebben God in het meest innerlijke deel van ons zijn. In dat 
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opzicht is het begrip of thema theosis een centraal en vitaal aspect van 

orthodoxe denken en spiritualiteit door de eeuwen heen. Voor Symeon de 

Nieuwe Theoloog (949-1022) geldt: 

Onze Meester is in geen enkel opzicht afgunstig dat 

stervelingen door genade aan Hem gelijk zouden schijnen te 

zijn aan Hem. Hij vergenoegt en verheugt zich om ons, die 

menselijk werden geschapen, door de genade te zien worden 

wat Hij van nature is. Want als we niet in alle opzichten 

exact zoals Hij zijn, hoe kunnen we dan met Hem verenigd 

worden? Hoe konden wij verblijven in Hem, en hoe kon Hij 

wonen in ons? 

Sommige oosterse Kerkvaders gaan zover om te verklaren dat Jezus enkel 

om die reden het vlees heeft aangenomen, zelfs als Adam en Eva niet 

gezondigd hadden. Zo stelt de H. Gregorios Palamás (1296-1359): “Wat 

betreft de omvorming van onze menselijke natuur, haar vergoddelijking 

en transfiguratie: waren die niet de volbrenging van Christus van meet af 

aan, vanaf het eigenste ogenblik dat Hij onze menselijke natuur aannam?” 

 De overtuiging dat we allen tot de vergoddelijking geroepen zijn, 

leeft zelfs in onze tijd voort in de levende traditie van de heiligen. Zo stelt 

één van de meest recente schrijvers die slechts een jaar geleden door de 

orthodoxe Kerk heilig is verklaard, Porfýrios van Kafsokalívia (1906-

1991), vast: 

Mensen zoeken vreugde en geluk in de hemel. Ze zoeken 

wat eeuwig is, ver van alles en iedereen. Ze zoeken vreugde 

te vinden in God, die het mysterie en de stilte is, oneindig en 

alles. Iedereen bezit die neiging van de ziel naar de hemel. 

Alle mensen keren naar Hem, al was het onbewust. Wend 

uw nous dus voortdurend naar Hem. Leer gebed lief te 

hebben als een familiair gesprek met de Heer. Wat bovenal 
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telt, is liefde, hartstochtelijke liefde voor de Heer, voor 

Christus de Bruidegom. Word Christus’ liefde waardig. 

Draai de knop van het gebed om, om niet in duisternis te 

leven, opdat het goddelijk licht uw ziel moge overstromen. 

Christus zal verschijnen in het diepst van uw zijn. Daar, in 

het diepste en meest innerlijk deel van uw ziel, is het 

Koninkrijk Gods. “Het Koninkrijk van God is binnen in u” 

(Lukas 17:21) 

Uiteraard houden we door god te worden, niet op om menselijk te 

zijn. Mensen blijven schepsels, evenzeer als Christus God bleef toen hij 

mens werd door de goddelijke incarnatie. We worden niet God door 

natuur, maar enkel goden door genade of door status. De idee van 

vergoddelijking moet altijd begrepen worden in het licht van het 

onderscheid tussen Gods wezen (essentie) en Zijn goddelijke energieën. 

Vereniging met God betekent vereniging met de goddelijke energieën, 

maar niet met de goddelijke essentie. Het begrip theosis impliceert geen 

enkele vorm van pantheïsme.  

Tegelijkertijd is vergoddelijking niet iets voorbehouden voor de 

komende eeuwigheid, maar wordt ze reeds beloofd en geproefd in dit 

leven en deze wereld. Met de woorden van de H. Gregorios Palamás: 

“Als in de komende eeuwigheid het lichaam onuitsprekelijke zegeningen 

zal delen met de ziel, is het zeker dat het er zelfs nu in moet delen, voor 

zover mogelijk.” Zelfs in het huidige leven ervaren sommige heiligen de 

eerste vruchten van die verheerlijking of vergoddelijking. De H. Serafim 

is er het bekendste voorbeeld, maar hoegenaamd niet het enige geval van. 

Wanneer Arsenios de Grote bad in de Egyptische woestijn, zeiden zijn 

leerlingen dat hij “net als vuur” leek; en over een andere Woestijnvader, 

Abba Pambo, is opgetekend dat: “Net zoals Mozes het beeld ontving van 

de heerlijkheid van Adam, wanneer zijn aangezicht verheerlijkt werd, zo 
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scheen het aangezicht van Abba Pambo als een weerlicht.” 

Inderdaad, precies omdat wij, orthodoxe christenen, er van 

overtuigd zijn dat in het proces van theosis het lichaam ook geheiligd en 

getransfigureerd wordt, samen met de ziel, dat we een mateloze eerbied 

hebben voor de relieken van de heiligen. Daarom geloven we dat de 

genade Gods – die tijdens hun leven aanwezig is in de lichamen van de 

heiligen – wanneer ze sterven, actief blijft in hun relieken, en dat God 

hun relieken gebruikt als een instrument van hoop en heling. Die eerbied 

voor heilige relieken stamt uit dezelfde diepe theologie van 

vergoddelijking; ze is ook de zelfde rechtvaardiging en verklaring voor de 

verering van heilige ikonen in de orthodox christelijke traditie. 

 

(iii) De Heilige Roeping tot Theosis 

Zo is dan, in de leer van de orthodoxe Kerk, het einddoel waarnaar 

elke christen zich moet richten: god te worden, theosis te verwerven. 

Redding en verlossing betekenen voor het orthodox christendom 

vergoddelijking. Het is bovendien belangrijk bij voorbaat te onderlijnen 

dat de leer van theosis – verre van on-Bijbels, zoals soms wordt gedacht – 

een stevige Bijbelse grondslag heeft, en een wezenlijk concept is 

doorheen de patristieke traditie en de gemeenschap van heiligen. 

Vanuit die invalshoek is vergoddelijking niet iets dat uitsluitend 

voorbehouden is voor slechts enkele heiligen, maar iets dat is bedoeld 

voor iedereen, zonder uitzondering. Elke persoon wordt geroepen om 

God lief te hebben en Gods geboden te vervullen. Er is inderdaad niets 

esoterisch of buitengewoon aan de weg naar theosis. De geboden volgen, 

betekent gewoonweg het juiste doen in de mate van het mogelijke, en 

vanuit de positie waarin we onszelf bevinden. We zouden ons ook moeten 

herinneren dat “de geboden volgen” door Jezus Christus bondig werd 

gedefinieerd als liefde voor God en liefde voor de naaste.  
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Er is niets zelfzuchtig of egocentrisch aan vergoddelijking; zolang 

we God en naaste liefhebben, kunnen we vergoddelijkt worden. Zoals de 

H. Antonios van Egypte het stelt: “van onze naaste komt leven, en van 

onze naaste komt dood.” 

Wanneer we denken aan vergoddelijking moeten we niet alleen 

denken aan in stilte biddende hesychasten, maar moeten we ook denken 

aan de H. Basilios die voor de zieken zorgde in Caesarea, en aan de H. 

Johannes de Aalmoezenier, die de armen hielp in Alexandrië. Theosis 

sluit God in, die wordt ontmoet als goddelijk licht in het hart; maar het 

bevat ook andere mensen, die het eigenste aangezicht van Christus onder 

ons zijn. Christus heeft ons uiteindelijk Zelf gezegd: “Voorwaar, Ik zeg u: 

voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan 

hebt, hebt u dat voor Mij gedaan” (Matt. 25:40,45). En het omvat zelfs de 

hele schepping, die de sporen draagt van de goddelijke Schepper. Want 

“heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid.” (Jesaja 6:3) 

Theosis is dus uitgebreid en alomvattend: het weerspiegelt het licht 

van Christus en strekt zich uit tot andere mensen en de hele wereld. Zelfs 

binnenin de mens op weg naar theosis, bevat het de volledige mens, tot de 

kern van diens zijn, en de volledige geschapen wereld tot diens laatste 

stofje. Niet alleen lichaam en ziel van de mens, maar de hele materiële 

schepping en het heelal zullen uiteindelijk worden getransfigureerd: “En 

ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,” schrijft de auteur van het 

Boek Openbaring; “want de eerste hemel en de eerste aarde waren 

voorbijgegaan” (Openb. 21:1). Vergoddelijkte mensheid is niet 

afgezonderd en gered van de rest van de schepping; in plaats daarvan zal 

de hele schepping verlost en verheerlijkt worden onder de mensen. 

Precies dáárom worden ikonen beschouwd als de eerste vruchten van die 

heiliging en transfiguratie van de materie. 

Zo zijn menselijke vergoddelijking en kosmische transfiguratie 
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verweven. De mens staat als een middelaar (µεσίτης), die God en de 

wereld verzoent, Schepping en schepsel. De diepere plicht en het 

einddoel van de mensheid is – om de terminologie van de H. Maximos de 

Belijder aan te nemen – om God aanwezig te stellen in het hart (als 

µικρόθεος), evenals in het hart van de maatschappij en de ziel van de 

wereld (als µικρόκοσµος). Die middeling is het eigenste wezen van het 

vergoddelijkingsproces. En het impliceert een dynamische visie op God, 

menselijke natuur en wereld, op de mens en het mensenleven. We zijn, 

zoals de H. Ireneos van Lyon (130-200) het stelt, altijd op weg om te 

worden wat we verondersteld worden te zijn, namelijk de weerspiegeling 

van Gods beeld en gelijkenis. 

 

(iv) De Aanwezige Plicht tot Theosis 

Zoals eerder doorschemerde, impliceert de roeping tot theosis een 

plicht en verantwoordelijkheid naar de wereld toe. Ze brengt een houding 

mee van goddelijke openheid, zachtheid en vergevingsgezindheid naar 

andere mensen en naar de schepping toe. In de vierde eeuw herinnerde de 

H. Gregorios de Theoloog (329-389) ons aan die nauwe band tussen God, 

mensen en wereld op de tocht naar theosis: 

Het Woord van God wou onthullen dat de 

mensheid deelneemt aan beide werelden, 

namelijk de onzichtbare zowel als de 

onzichtbare natuur. Daarom werd Adam [dit wil 

zeggen, de mensheid] geschapen. Uit aardse 

stof, die al geschapen was, vormde God het 

menselijk lichaam; uit de geestelijke wereld 

blies God leven in de ziel van Adam, die we het 

beeld van God noemen. Daardoor werd Adam 

op deze aarde geplaatst als een tweede wereld, 
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een grote wereld in een kleine wereld, zoals een 

engel die God aanbidt terwijl hij evenzeer 

deelneemt aan de geestelijke als materiële 

werelden. Adam werd geschapen om de 

zichtbare wereld te beschermen en bewaren, 

terwijl hij tegelijkertijd ingewijd werd in de 

geestelijke wereld. Adam was bestemd om te 

dienen als een koninklijke stadhouder over de 

schepping – koninklijk, hoewel tegelijk 

ondergeschikt aan een hemelse koning, aards, 

hoewel tegelijk hemels; tijdelijk, hoewel 

tegelijk onsterfelijk; zichtbaar krachtens het 

lichaam; hoewel tegelijk onzichtbaar krachtens 

de ziel. Adam zat tussen waardigheid en 

nederigheid. Adam werd geroepen om de 

goddelijke weldoener te verheerlijken in den 

hoge, terwijl hij tegelijkertijd hevig leed onder 

lage vernedering. Het einddoel van het 

menselijk mysterie van de schepping is 

vergoddelijking. Zo wordt Adam geroepen om 

God te worden door goddelijke genade, en om 

enkel en alleen naar God te kijken. 

Vanuit dat opzicht zouden we enkele hedendaagse inzichten willen 

aanreiken in de ruimere implicaties van theosis, vanuit een inspanning om 

die diep theologische en geestelijke term te vertalen in een taal die zowel 

toegankelijk als meeslepend is voor onze wereld en onze tijd. Ten eerste 

zouden we het betoog rond vergoddelijking willen interpreteren als een 

wijze van verhouden tot andere mensen, en eerbiedigen van andere 

culturen of rassen als geschapen naar het beeld van God; ten tweede 
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zouden we de klassieke notie van vergoddelijking willen definiëren als 

een wijze van verhouden tot het natuurlijk milieu, en eerbiedigen van 

Gods schepping. 

 

     1. Verhouden tot en Eerbiedigen van het Goddelijk Beeld in Anderen 

Hoe onvatbaar de natuur van de menselijke persoonlijkheid ook 

moge zijn, het zou altijd met zekerheid moeten bevestigd worden dat we 

geroepen zijn om alle mensen te eerbiedigen als gelijk en vrij geschapen 

met gelijke rechten en voorrechten. Precies die overtuiging inspireerde de 

verklaring over rechtvaardigheid en mensenrechten op de in 1986 door 

het Oecumenisch Patriarchaat georganiseerde 3de Preconciliaire 

Panorthodoxe Conferentie: 

Orthodoxe christenen zouden tegen elke vorm 

van fanatisme en kwezelarij moeten vechten die 

mensen en volkeren verdeelt. Gezien we 

voortdurend de incarnatie van God en 

vergoddelijking van de mensheid afkondigen, 

verdedigen we ook de mensenrechten voor elke 

mens en elk volk. Gezien we leven met de 

goddelijke gave van vrijheid door Christus’ 

verlossingswerk, zijn we in staat om ten volle 

de universele waarde te onthullen, die vrijheid 

heeft voor elke mens en elke natie. 

Dezelfde overtuiging zal ongetwijfeld ook weerspiegeld worden in de 

discussies van het voor 2016 in Istanbul voorziene Grote Concilie. Ze 

impliceert dat geen enkele persoon het ooit op zich mag nemen om een 

definitief moreel oordeel te vellen over eender welke andere persoon of 

daad. Gezien onze menselijke beperkingen, kunnen we slechts één, of 

hoogstens enkele aspecten zien van de mensen rondom ons. We zijn nooit 
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in staat om onze kennis uit te putten over een ander persoon, wier hart 

ons altijd zal ontsnappen als een enkel voor God bevattelijk mysterie. Er 

valt altijd meer te weten over een andere mens, wiens leven vrij in God 

beweegt.  

De Geest van God stelt ons in staat om vrijheid en rechtvaardigheid 

in de wereld uit te roepen en te bevorderen. Die Heilige Geest machtigt 

ons om, overal waar we getuige zijn van duisternis, leed, 

onrechtvaardigheid en kwaad, op levenscheppende wijze te overwegen en 

antwoorden. Want we zijn “Gods medearbeiders” (1 Kor. 3:9); en we zijn 

geroepen om het goddelijk plan te verwezenlijken voor heling en 

verzoening op de hele wereld “totdat wij allen komen tot de maat van 

eenheid […] en tot volwassenheid” (Ef. 4:13). Dan zal de Geest van God 

deze wereld omvormen tot het koninkrijk der hemelen, de gevallen 

wereld tot de nieuwe schepping, en elke activiteit tot echt leven. 

Dat betekent dat we nooit zo vrij zijn dan wanneer we vervuld zijn 

met de Heilige Geest. We zijn nooit meer bevrijd dan wanneer onze wil 

gericht wordt door de genade Gods. Vrijheid is de daad en activiteit van 

de goddelijke Geest die in en rond ons beweegt. Telkens er een spontane 

daad van liefde en openheid is van onzentwege, kunnen we zeker zijn dat 

dit de beweging en inspiratie is van de genade van God. Het is een 

waarachtige daad van vrijheid.  

Geestelijke gevangenschap of verslaving leidt onvermijdelijk tot 

politieke onderdanigheid en slavernij. Door het zelfde merkteken verlost 

de bevrijding van zondigheid – wat de theologie traditioneel “de val” 

noemt – ons van eender welke vorm van dwang, en leidt ze tot sociale en 

politieke vrijheid. Uiteraard impliceert dit voor de door de Geest van God 

geleide persoon geenszins zelfgenoegzaamheid of gemak. Inderdaad wijst 

het bovenal op, en dicteert het soms, een zin voor vereenzelviging en 

solidariteit met de zwakken en kwetsbaren, en om “liever met het volk 
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van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van 

de zonde te hebben” (Heb. 11:25). 

Net zoals eender welke vorm van onderdrukking en verslaving de 

politieke en sociale uitdrukking is van gevallenheid en zondigheid, zo 

onthult de strijd voor bevrijding en rechtvaardigheid ook het diepste 

geestelijke symbool van vrijheid van de val. Dat impliceert 

vanzelfsprekend ook dat zo’n strijd alle raciale wedijver en nationale 

rivaliteit zou moeten overstijgen, die enkel kan leiden van één vorm van 

slavernij naar een andere. De oprechtheid en waarachtigheid van de 

vrijheidsstrijd wordt altijd afgemeten aan de mate van zijn geestelijke 

diepte, evenals de eeuwigdurende waarde van zijn uiteindelijk doel. 

Daarom heeft het Oecumenisch Patriarchaat systematisch en met 

aandrang gezocht om gelegenheden te scheppen voor interreligieus 

gesprek, in een poging om in het bijzonder de dialoog tussen de 

Abrahamitische geloofsovertuigingen te bevorderen, maar ook onder alle 

mensen van goede wil. 

Als mensen kunnen we niet waarachtig vrij zijn in isolement, door 

onze verhouding met onze medemensen te verwerpen. We kunnen enkel 

waarachtig vrij zijn als we deel zijn van een gemeenschap van andere 

vrije personen. Vrijheid is nooit eenzaam; vrijheid is altijd sociaal, 

“gemeenschappelijke vrijheid” (N. Cabásilas). We zijn alleen vrij als we 

een prosopon worden, om een Grieks woord te ontlenen, dat letterlijk één 

“inhoud” impliceert die de ander één “gezicht” toont; we zijn vaak alleen 

vrij als we ons naar anderen keren, hen in de ogen kijken en hen toelaten 

in de onze te kijken. Wegdraaien, weigeren te delen, is vrijheid 

verbeuren. Vrijheid wordt altijd uitgedrukt als ontmoeting en communio. 

Het is ook rechtstreeks afgeleid van de God die Drie-eenheid is; God is 

nooit zelfgenoegzaam, maar wordt te allen tijde uitgedrukt als Vader, 

Zoon en Heilige Geest. In de woorden van de H. Basilios de Grote: “De 
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eenheid van God ligt in de communio van God”. Of, zoals Metropoliet 

Johannes van Pergamon het stelt: “Het zijn van God is een relationeel 

zijn: zonder het concept van communio zou het niet mogelijk zijn om te 

spreken over het zijn van God”.  

Als we nu als mensen gevormd zijn naar het beeld van de Drie-

eenheid, dan volgt daaruit dat alles wat we over God zeggen, ook op de 

mensheid zou moeten worden toegepast. Dat zouden we niet alleen op het 

niveau van het innerlijk gebedsleven, of in de dichte kring van onze 

familie en vrienden moeten zoeken, maar ook, ruimer, op een economisch 

en politiek niveau. Ons sociaal programma is de leer van de Drie-eenheid, 

die een sociale God is. Zoiets is zeker deel van de rol van godsdienst in 

een veranderende of postmoderne wereld: namelijk om, op basis van 

ontmoeting en communio, vrijheid te bevorderen onder de mensen. 

Gewetensvrijheid en godsdienstvrijheid zijn cruciaal voor alle 

mensen. We mogen etnische zuivering niet dulden, en kunnen die in geen 

geval rechtvaardigen. We moeten waakzaam worden en prompt reageren 

wanneer we kennis krijgen van de gedwongen migratie van vluchtelingen 

en de verplaatsing van bevolkingen. We moeten hen veroordelen die 

families uiteenrukken in de naam van vals nationalisme of religieus 

fanatisme. Met de woorden van de tweede-eeuwse Brief aan Diognetus: 

“God overtuigt, God dwingt niet. Want geweld is God vreemd.” Wanneer 

we als gelovigen stilzwijgend vooroordelen en discriminatie van anderen 

verdragen, laten we na om het aangezicht van God in de anderen te 

herkennen. Op dat moment ontzeggen we onszelf het voorrecht van 

vrijheid, die de eigenste grondslag is van theosis. En als we als gelovige 

mensen het leed en de foltering van andere mensen negeren, weigeren we 

uiteindelijk om het aangezicht van God in anderen te herkennen. Theosis 

en verdraagzaamheid delen dezelfde taal. 
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     2. Verhouden tot en Eerbiedigen van Gods Schepping Overal 

 Uitgaande van en oprijzend uit de verantwoordelijkheid om de 

vrijheid van alle mensen te eerbiedigen, is ook de dwingende noodzaak 

om Gods natuurlijke schepping te eerbiedigen. De gehele wereld is 

geschapen door God voor het voorrecht van allen en voor het behoud 

door allen. De gehele wereld is de zorg van de Kerk en het ganse 

Godsvolk. Die notie van schepping-als-gave definieert het orthodoxe 

theologisch begrijpen van het milieu op een scherpe en heldere wijze, 

terwijl ze tegelijk het menselijk antwoord op die gave bepaalt: door het 

verantwoord en geëigend gebruik van de geschapen wereld. Dat 

definieert ook ons antwoord op de ecologische crisis. 

De oosters orthodoxe Kerk stelt een liturgische wereldvisie voor. 

Ze kondigt een wereld af die rijkelijk doordrongen is door God, en een 

God die diep betrokken is in deze wereld. Onze “oerzonde”, zou men 

kunnen zeggen, ligt niet in eender welke wettische overtreding van 

religieuze geboden die goddelijke toorn of menselijke schuld zouden 

kunnen meebrengen. Ze ligt daarentegen in onze koppige weigering als 

mensen om de wereld te herkennen en ontvangen als een gave van 

ontmoeting en verzoening. Daarom zocht het Oecumenisch Patriarchaat 

door de opstart van een aantal interreligieuze en interdisciplinaire 

symposia van 1995 tot 2009, het bewustzijn aan te wakkeren voor de 

ecologische crisis. Het organiseert nu tweejaarlijks een milieutop op het 

eiland Halki, voor de kust van Istanbul.  

Als gave van God aan de mensheid, zou de schepping onze 

metgezel moeten zijn, aan ons gegeven om in harmonie te kunnen leven 

met het milieu en in communio met anderen. We moeten haar middelen 

met mate en soberheid gebruiken, haar met liefde en nederigheid 

bewerken – net zoals de Schepper Adam en Eva gebood om de aarde “te 

bewerken en te onderhouden” (Gen. 2:15). De tragedie van de oerzonde 
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betekende dat de eerstgeschapen mens de gave van vrijheid misbruikte, 

en vervreemding van God en de rest van de schepping verkoos. Bijgevolg 

werd de tweevoudige verhouding van de mensheid met God en schepping 

verwrongen, terwijl de mensheid benomen werd met het gebruik en 

verbruik van de middelen van de aarde. De mensen verwerden van 

dankbare gebruikers tot gulzige misbruikers. Om die toestand te 

verhelpen, zijn de mensen geroepen om terug te keren tot een 

“eucharistische” en “ascetische” levenswijze, namelijk om dankbaar te 

zijn door God eer te bewijzen voor de gave van de schepping, terwijl ze 

tegelijk genadig zijn door verantwoordelijkheid toe te passen binnen het 

web van de schepping. 

Door op te roepen tot een “eucharistische geest”, herinnert de 

orthodoxe Kerk ons er aan dat de geschapen wereld niet gewoon ons bezit 

is, maar eerder een goddelijke gave. Daarom is het geëigende en gepaste 

antwoord om de schepping met dankbaarheid en dankzegging te 

aanvaarden en omarmen. Dankzegging onderlijnt de sacramentele 

wereldvisie van de orthodoxe Kerk. Want als deze wereld een heilig 

mysterie of sacrament is, dan sluit dit eender welke poging uit tot 

overheersing of uitbuiting door de mensheid. Tenslotte is dankzegging 

een kenmerkende en bepalende karaktertrek van mensen. Bovenal en 

daarenboven zijn mensen eucharistische schepselen, bekwaam tot 

dankbaarheid, en begiftigd met de kracht om God te zegenen voor de 

gave van de schepping. Zonder zo’n dankzegging zijn we niet echt mens. 

Bovendien benadrukken de orthodoxe theologie en spiritualiteit 

het belang van vasten of onthouding en zelfcontrole of zelfbeheersing, 

door op te roepen tot een “ascetische houding”, hetgeen afgeleid is van 

de Griekse term die discipline veronderstelt. Die deugden herinneren 

ons er aan om Gods gaven niet voor lief te nemen. Gods gaven moeten 

door ons niet misbruikt en verspild worden. De “ascetische ethos” 
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weerspiegelt onze toewijding om de gave van de schepping te 

beschermen en te zorgen voor de gehele wereld. Alleen zo een liefde zal 

de wereld beschermen tegen onnodige verspilling en onvermijdelijke 

vernietiging. Door zo’n liefde zijn we in staat om alle mensen en alles te 

omarmen – niet uit angst of noodzaak, maar met liefde en vreugde. Dan 

leren we zorgen voor de planten en dieren, voor de bomen en rivieren, 

voor de bergen en voor de zeeën, voor alle mensen en voor heel het 

natuurlijke milieu. Dan neemt alles zijn oorspronkelijke visie en doel 

op, zoals God het bedoelde op het ogenblik van de schepping. Dan 

kunnen we de globale implicaties onderscheiden van de orthodoxe leer 

van theosis, die oproept tot transfiguratie van de hele wereld. 

 

(v) Besluit: De Gehele Wereld Verlangt Theosis 

Binnen die context worden mensen gewaardeerd als deel van de 

gehele kosmos. Binnen zo een context wordt een rechtvaardige 

maatschappij ook gegrondvest, en duurzaam; en binnen zo een context 

wordt een milieubewustzijn gevestigd en bepleit. Want het orthodox 

begrip theosis (of vergoddelijking) is meer dan louter individueel of 

persoonlijk; het is ook diep gemeenschappelijk en sociaal, evenals diep 

materieel en ecologisch. De Maatschappij wordt ook omgevormd als we 

streven om het beeld van God in elke mens te eerbiedigen – de eigenste 

bron van vrijheid en het onvervreemdbaar recht op rechtvaardigheid. 

Diezelfde vrijheid is de sleutel tot de omvorming van het natuurlijk 

milieu, wiens stille stem moet verwoord worden door de kinderen van de 

vrijheid. Misschien wil de Brief aan de Romeinen – waarmee we afsluiten 

– dit veronderstellen wanneer hij zegt: 

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de 

schepping het openbaar worden van de kinderen 

van God. . . . Want wij weten dat heel de 
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schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in 

barensnood verkeert tot nu toe, en dát niet 

alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van 

de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in 

onszelf, in de verwachting van de aanneming 

tot kinderen, namelijk de verlossing van ons 

lichaam (Romeinen 8:19-23). 


