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Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, soms ook 
Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en Victorie, is een titel 
van Maria, die in verband staat met een Byzantijnse 
icoon met dezelfde naam. De icoon is sinds het einde van 
de 15e eeuw in Rome, maar is mogelijk van oudere 
datum.  
Bij rooms-katholieken is de beeltenis zeer populaire 
afbeelding bekend onder de naam Theotokos van de 
Passie.Betekenisvol is de keuze van de kleuren. De 
gouden achtergrond suggereert de glorie en het eeuwige 
geluk in de hemel. Het rode kleed van Maria wijst op 
haar liefde, haar blauwe mantel op haar geloof en 
vertrouwen. Het groene kleed van Jezus is het symbool 
van zijn godheid en zijn bruin manteltje het teken van zijn 
mensheid, zijn gelijkenis met ons. 

Op deze icoon staat de persoon van Maria centraal als 
Moeder van Jezus en Moeder van ons allen, als Moeder 
van Altijddurende Bijstand, die steeds zorg voor ons 
draagt, naar ons luistert en ons haar hand reikt. Zoals 
Zij blijvend Jezus' Moeder was, zo zal Zij ook ons 
voortdurend hulp en bijstand verlenen. Bij Haar weten 
wij ons in alle levensomstandigheden veilig geborgen. 
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Maria Magdalena bij het graf  De Goede Herder en het 

verloren schaap 
   
Maria huilde bij het graf, ze 
zei: “Ze hebben mijn Heer 
weggehaald en ik weet niet 
waar ze Hem naar toegebracht 
hebben”.  Ze draaide zich om, 
zag Jezus staan, maar wist niet 
dat het Jezus was. Jezus zei: 
“Maria, wie zoek je? Houd mij 
niet vast. Ik ben nog niet 
opgestegen naar de Vader.” 
Maria Magdalena ging naar de 
leerlingen en zei tegen hen:”Ik 
heb de Heer gezien!” 
 

 Het herdersberoep werd in 
Israël van den beginne al 
beoefend. Vandaar deze 
beeltenis in de heilige boeken. 
De leiders en vorsten werden 
ook herders genoemd. 
God is op bijzondere wijze de 
herder van Israël. Een Goede 
Herder zal ook de Messias 
zijn. 
(Mich. 5 vers 4 
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Gabriel  Maria 
   
De engel Gabriel trad naar 
binnen en sprak: “Wees 
gegroet, vol van genade! De 
Heer is met U. De Heilig Geest 
zal op U neerdalen en de kracht 
van de Allerhoogste zal U 
overschaduwen. Daarom zal 
ook wat uit U geboren wordt 
heilig zijn en de Zoon van God 
worden genoemd.” 
Lucas 1:28-38 

 De opgeheven hand van Maria 
zelf is zowel een 
welkomstteken, als een uiting 
van verassing. 
Het is het hoogfeest ter 
gedachtenis van de 
aankondiging (annunciatie) van 
de geboorte van Jezus aan 
Maria. 
In de Orthodoxe Kerk en 
Rooms-katholieke Kerk valt 
deze feestdag op 25 maart, dus 
negen maanden voor Kerstmis. 
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Aartsengel Rafaël  Heilige Drievuldigheid 
   
Hij is de aartsengel van 
goddelijke genezing. Vraag 
hem voor de genezing van je 
lichaam, geest en ziel. 
De naam Rafaël betekent God 
geneest.Rafaël begeleidt 
Tobias bij het vangen van een 
gevaarlijke vis.Met de gal van 
de vis weet Tobias op 
aanwijzing van Rafaël zijn 
vader van diens blindheid te 
genezen. Rafaël is de 
patroonheilige van artsen, 
apothekers, verplegend 
personeel en zieken. 

 
 
 

 Abraham ontvangt drie 
geheimzinnige bezoekers met 
wie hij converseert als met 1 
persoon. Afgebeeld als drie 
engelen de Vader de Zoon en 
de Heilig Geest. 14:6) 
Het gastmaal wordt 
aangeboden en verwijst naar 
de eucharistie. 
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Paasicoon  Hodegritia  
   
Vrouwen komen bij het graf 
om het lichaam te balsemen. 
De Engel vertelt van de 
opstanding. 

 Hodegritia (zij die de weg 
wijst). De Maagd Maria die naar 
haar zoon wijst als “Hij die de 
weg is”. Christus maakt een 
zegenend gebaar met zijn 
rechterhand. 
In zijn linker hand houdt hij een 
boekrol of een boek (codex). 
De Moeder wijst met haar 
rechterhand naar haar zoon, die 
van zichzelf zegt: Ik ben de weg 
(Joh. 14:6) 
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Wat is een icoon? 
 
( lett.: eikon (gr)= beeltenis). 
Een icoon is een beeld of portret met een afbeelding van 
Christus, Maria, een heilige, een engel, of een 
bijbelverhaal. Elke icoon is het zichtbare teken van een 
bovennatuurlijke realiteit. 
Een icoon vervangt de persoon die erop is afgebeeld. Een 
icoon is representatief en een functioneel voorwerp.  
Het is een zo getrouw mogelijke kopie van het oertype 
dat verwijst naar de afgebeelde figuur. De icoonschilder 
volgt niet zijn eigen inspiratie, maar is als het ware een 
instrument van God. Daarom worden iconen niet 
gesigneerd. 
Men schildert met pigmenten, dat zijn kleurstoffen 
gemaakt van mineralen.Tegenwoordig vermengt men de 
kleurstoffen met eidooier. 
In de Russische icoontraditie versiert men soms de icoon 
met een oklad (=een metaalbedekking waarbij alleen het 
gezicht vrij komt en soms met parels en halfedelstenen 
bedekt is).Het kenmerkende van de vroegere iconen is de 
sfeer van vergeestelijking, met intense naar binnen 
gekeerde gezichten, die dan onderwerpen werden voor 
gebed. 
Men zette er kaarsen bij, hingen er bloemenslingers 
overheen en men bad tot de beeltenis van de afgebeelde 
heilige. 
 
Tegenwoordig wordt deze traditie nog veel toegepast in 
de Russisch-orthodoxe kerken. 
 


