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Icoon: Moeder Gods van het Teken / Panagía 
 

Geschreven door pastor Annie Schothorst-Vos 
 
In het mijn artikel over ‘De tranen van Maria’, ook wel de Tranen van de Panagía  
(uitspraak Pan(h)agia = paanaadsja) genoemd,  schreef ik dat er ook een icoon is met dezelfde 
naam. Het staat ook bekend als: Moeder Gods van het teken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit type van Moeder Gods komt in de westerse religieuze kunst niet voor. 
Ik zal eerst iets schrijven over wat je ziet op dit icoon, en verderop zal ik over een legende 
schrijven. 
 
Deze ikoon kan men herkennen aan volgende kenmerken. 
Maria wordt meestal in volle lichaamslengte uitgebeeld, en in orante-houding,  
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Dat wil zeggen: een gebedshouding met half-uitgestrekte armen.  
Bovendien draagt zij op haar borst een beeld van de Christus 'Immanuel'  
(dit Hebreeuwse woord werd door de profeet Jesaja gebruikt als de eigennaam van de Messias 
en betekent 'God met ons': Jesaja 7, 14; 8, 8). 
 
Deze Griekse voorstelling van Maria werd door de Russische Kerk overgenomen,  
maar dan meestal in buste. Het is in Rusland dat men aan deze ikoon de naam gaf van 'Moeder 
Gods van het Teken'.  
Die benaming gaat terug tot dezelfde profetie van Jesaja: 
'De Heer zelf zal u een TEKEN geven: zie de maagd wordt zwanger, en zij zal een zoon ter wereld 
brengen, en gij zult hem de naam Immanuel geven' (Jesaja 7, 14). 
 
In de aureool rond Christus’ hoofd staat de 'heilige naam': 
'O Ω N' ('Hij die is', naar de eigennaam waarmee God zich aan Mozes kenbaar maakte:  
'Ik ben' (Exodus, 3, 14). 
 
De Moeder Gods wordt op deze ikoon uitgebeeld in de traditionele kleuren en met de 
traditionele attributen. 
Het 'kind' Jezus ziet er uit als een jonge volwassene, baardloos en met een hoog voorhoofd. 
Soms wordt het in medaillon voorgesteld, soms als het ware zwevend. 
Op sommige varianten maakt Hij met beide handen een breed zegenend gebaar, 
 op andere houdt Hij in de linkerhand de gebruikelijke Schriftrol. 
 
De drie sterren op het kleed van Maria verwijzen naar haar maagdelijkheid  
vóór, tijdens en na de geboorte van Christus. 
Christus wordt meestal voorgesteld met een rood onderkleed (Hij is eerst God)  
en een blauw bovenkleed (Hij is mens geworden).  
Bij Maria is het net andersom: zij is eerst mens (dus een blauw of groen onderkleed)  
en pas daarna Gods Moeder (rood bovenkleed) 
 
De Christus-Immanuel heeft voor de Oosterse Kerken een diepere betekenis dan het westerse 
kindje Jezus: Hij is het goddelijk Woord, dat vóór alle tijden bij God was,  
en mensgeworden is (zie het Evangelie van Johannes 1, 1; 14). 
Daarom is de Moeder Gods van het Teken de ikoon bij uitstek  
van de menswording van Gods Zoon. 
 
Legende  
 
Van deze ikoon is een legende die gebaseerd is op een historisch gebeuren.  
 
Het gaat om een gevecht tussen twee plaatsen in Rusland in de 12e eeuw:  
Novgorod en Suzdal 
Het volk van Novgorod, dat nergens hulp kon vinden was wanhopig  
door de dreiging van de enorme overmacht van de Suzdalers. 
Aartsbisschop Johannes overtuigde hen echter dat God  
de ijverige gelovigen van Novgorod zou bijstaan. 
Toen door de belegering van de stad de toestand steeds benarder werd,  
kreeg de aartsbisschop in antwoord op zijn langdurige gebeden  
's nachts een visioen waarin God hem toesprak en hem opdroeg  
de processie-ikoon van de Allerreinste Heerseres (bovenstaande ikoon dus) 
die op een stok was geplaatst, uit de kerk te halen  
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en deze op de stadswallen te plaatsen in het zicht van de vijand.  
Op de vraag van de bisschop, of God niet zonder ikoon de vijand kon verjagen,  
verklaarde de Heer dat hij de mysterieuze kracht wilde tonen van de wonderdadige ikoon. Door 
de heilige beeltenis van de Moeder Gods met het Wonderteken  
zouden de tegenstanders beschaamd worden. 
Toen het volk de opdracht van de aartsbisschop hoorde, vatte het nieuwe moed.  
Toen een diaken de ikoon uit de kerk wilde dragen, hield een mysterieuze kracht hem tegen 
want de ikoon moest worden gedragen door de aartsbisschop zelf.  
Terwijl de aartsbisschop, voor de processie, in de kerk de eredienst leidde,  
gebeurde het wonder: de ikoon verhief zich en begaf zich in de hand van de aartsbisschop. Hij 
kuste haar, tot tranen toe bewogen en het hele volk eerde haar in diepe deemoed. 
Daarna werd de ikoon als een banier op de stadsmuur van Novgorod geplaatst. 
De vijand, de Suzdalers, stormden aan,  
maar hun pijlen bogen zich voor de Moeder Gods ter aarde.  
De - toch door gelovig respect bevangen - Suzdalers raakten in nog groter verwarring  
toen de Moeder Gods hen de rug toekeerde.  
Een plotselinge duisternis viel over de Suzdaler legers  
en veroorzaakte een complete paniek waarin de aanvallers elkaar om het leven brachten. 
 


