DE CHRISTELIJKE TRADITIES VAN HET MIDDEN-OOSTEN

Syrisch-orthodoxe vespers: hymne
«Er zijn vier windstreken in de wereld*
En in alle vier hebben wij helpers:*
In het oosten is daar Sint-Thomas de Apostel,*
En in het westen Simeon de Pilaarheilige;*
In het noorden zijn er de veertig martelaren van Sebaste*
En in het zuiden de heilige Johannes.»
Geschiedenis
Begin van álle christendom in MO (zie Hand. 2)
Verbreiding naar alle windstreken
Eigen tradities en talen
Romeinse en Perzische wereldrijken
Ruzie in de kerk
- vierde eeuw:
- vijfde eeuw: ruzie over de persoon van Christus de ‘God-mens’ !, máár hoe?
Concilies van Efeze in 431 en Chalcedon in 451
‘Kerk van het Oosten’, Syriërs, Armeniërs, Kopten, Ethiopiërs,
Byzantijnen
- Assyrisch-apostolische Kerk van het Oosten: ‘nestoriaanse Kerk’?
- Syrisch-orthodoxe, Armeens-apostolische, Koptisch-orthodoxe en
Ethiopisch-orthodoxe Kerken: ‘monofysitisch’ ? ‘Oriëntaals-orthodox’!
itt Oosters-orthodoxe (Griekenland, Rusland, Roemenië enzovoort )
- Einde twintigste eeuw oecumenische overeenkomsten: verschil in
terminologie, niet over een verschil in geloof  veel vrucht
afgeworpen, met name op pastoraal gebied
Van pluriformiteit naar uniformiteit ~ Het ontstaan van aparte ‘ritussen’
1-De eerste christengemeenten grote onderlinge verscheidenheid (eerste en
tweede eeuw, maar ook later).
2-In de loop van de derde en vierde eeuw waren beginnende vormen van
kerkelijk centraal gezag ontstaan; daar rondom clusterden de plaatselijke
tradities uit de omliggende gebieden samen tot grotere regionale tradities.
3-Binnen afgebakende geloofsgemeenschappen intern verdere uniformering.
Maar ten opzichte van andere geloofsgemeenschappen, erbuiten dus, is er een
uitbloei van de verschillen; vanaf die tijd aparte ‘ritussen’.
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Middellandse Zeegebied in Late Oudheid

Maronieten
Kerken onder Islam: tussen vrijheid en onderdrukking
Excurs: Byzantium noordwaarts: Oost-Europa
Oost-West
- ‘Grote Schisma’ van ‘1054’
- Kruistochten uit het Westen vanaf eind elfde eeuw
- In het Midden-Oosten verhoudingen tussen westerse kruisvaarders en de
plaatselijke oosterse kerken zeer verschillend.
- NB Maronietische Kerk
Uniatisme
- Vooral vanaf de 16e eeuw een nieuw soort herenigingpolitiek, m.n. in
Midden-Oosten.
- Afgewezen, op het Tweede Vaticaanse Concilie (1963-1965) en de
Verklaring van Balamand 1993 (gezamenlijk kath.-orthod. Verklaring).
- Situatie in Midden-Oosten
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Christelijk Midden-Oosten en Zuid-Azië in de vroege middeleeuwen

Protestantse zending
- westerse protestantse traditie
Onder de Islam
- Eerste eeuwen (Arabische rijken)
- Het Osmaanse Rijk was tussen de 16e en de 19e eeuw
- vanaf ongeveer 1840
- genocide op de Armeense en Syrische christenen omstreeks Eerste
Wereldoorlog.
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Kenmerken en aspecten van oosters christendom
- Liturgie en zang - Kunst - m.n. iconen
- Kerk en ambt – o.a. vrouwen geen priester of bisschop
- Gebed en spiritualiteit – monnikendom: stempel op de kerk als geheel;
Oosters-orthodoxe traditie van Jezusgebed
- Oecumene
Uitdagingen
1. emigratie naar het Westen
2. samenleven met de islam.
Hetzelfde Evangelie anders
Zondagavond Syrisch-orthodoxe vespers hymne
«Eer aan koning Messias*
die zijn aanbidders in de vier windstreken der aarde*
heeft gekroond en verhoogd,*
en die David tot een harp heeft gemaakt.*
En kijk: de kerken en de kloosters zingen bij de harp, halleluja.*
Gezegend wie zingt bij de harp.»
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