
De icoon van Christos Pantokrator 

Sinds kort staat in het hoekje achterin de kerk een oude, van Corfu afkomstige 

icoon van Christus de Albeheerser opgesteld. Iconen worden niet gesigneerd. 

De namen van schilders uit het verleden – enkele beroemde uitzonderingen 

daargelaten – zijn onbekend. Wat valt er aan deze icoon te ontdekken? 

Christus maakt een zegenend gebaar. De wijs-, middelvinger en pink zijn 

opgeheven; zij vormen het teken van de Drie-eenheid. De duim en ringvinger 

raken elkaar; zij geven uiting aan de twee naturen (de goddelijke en de 

menselijke) van Christus overeenkomstig het concilie van Chalcedon van 451. 

In zijn linkerhand heeft Christus het Evangelie. Voor zover ik de tekst goed 

ontcijfer, staat er: Ik ben het licht en het leven. Wie in mij gelooft wordt niet 

verworpen. 

Rondom Zijn hoofd staan de letters die “De Zijnde” betekenen en links en 

rechts de Griekse begin- en eindletters van Jezus Christus. 

De achtergrond is goudgekleurd als teken van het goddelijke. Het onderkleed is 

purperrood; de purperen kleur (kostbare verfstof) was voorbehouden aan 

keizers en dergelijke hooggeplaatsten.  Op iconen draagt ook de Moeder Gods 

(theotokos=de Godbarende, concilie van Efeze 431)  immer een purperen kleed 

en schoentjes. De rode schoenen van de paus wijzen nog altijd op de dracht 

van de Byzantijnse keizers. Het blauw in het overkleed van Christus wijst op de 

hemel. 

Er zijn verschillende Christus-iconen. Ik noem er enkele. De verheerlijking op de 

berg Thabor. Hier heeft Christus een ronde aura achter zich met daarin een 

achtpuntige ster. De cirkel en de acht zijn lijnen zonder eind ten teken van de 

goddelijkheid. De acht is tevens de toekomstige tijd, de voortzetting van de 

zeven, de tijd van de schepping waarin wij nu leven. Een andere icoon is die van 

de Anastasis, de verrijzenis van de doden uit de onderwereld nadat Christus 

haar deuren heeft verbroken. Hij staat op de in kruisvorm liggende deuren.  

 Iconen dateren uit eind vierde en begin vijfde eeuw. Zoals wij in de zestiende 

eeuw de beeldenstorm hadden, heeft de Byzantijnse kerk  in de achtste en 

negende eeuw het iconoclasme gekend. 

Tenslotte nog iets over de standaard. Die is gemaakt door Cees den Engelse, 

predikant van  de Oude Kerk van 1967-1975. Elly, zijn echtgenote, was een 



succesvol iconenschilder. Cees zaagde de plankjes en de standaards en Elly 

beschilderde ze volgens de vereiste voorschriften. 

 

 


