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Voorgeschiedenis 
  

• De oudste christelijke natie in de wereld  

 

• Oude kerken en kloosters met fraaie muurschilderingen 
van heiligen en bijbeltaferelen, processiekruisen en 
manuscripten getuigen daarvan. 

 

• Er zijn vier grote invloeden in de Ethiopische orthodoxe 
kerk te onderscheiden: de Joodse, de Coptisch, de 
Syrische en de Arabische.  



Oude Testament 
Volgens een oud Ethiopisch kerkelijk manuscript de 

‘Kebra Negest’ (de Glorie van de Koningen), had 

Makeda, koningin van Sheba, over de rijkdom en 

wijsheid van koning Salomo gehoord.  

 

Ze reisde naar Jeruzalem (in 500 v.chr.) te 

ontmoeting met solomon, deze ontmoeting zelfs 

resulteerde in een kind. 

 

Menelik, bezocht zijn vader in Jeruzalem, en veilig 

terug met de ark van het verbond naar Ethiopië.  

 

Deze Ark met daarin de stenen tafelen met de Tien 

Geboden,  tot op de dag van vandaag nog in een 

kapel bij de Maryam Tsionkerk in Axum bewaard 

worden. 

 

Haile Selassie, die net als zijn voorgangers droeg de 

titel "Leeuw van Juda", zoals de 225e keizer in deze 

Salamonidische dynastie. 
 

 

 

 



Judeo-christelijke 
       In het licht van deze geschiedenis beschouwen de Ethiopische christenen zich 

meer dan enig andere christelijke gemeenschap als erfgenamen van het oude 

Israël. Opmerkelijk is ook het voortbestaan van oudtestamentische gebruiken in 

de huidige Orthodoxe Kerk zoals: 

 

 

 

 

 

 

 

•  Besnijdenis van jongetjes, acht dagen na hun geboorte,  

• Vastendagen (op woensdag en vrijdag) 

• Geen dierlijke producten, onderscheid tussen rein en onrein voedsel (taboe op 

varkensvlees),  

• Naast de zondag ook de sabbat vieren. 

• Ook heeft de indeling van het kerk gebouw veel weg van de tempel in 

Jeruzalem: een ommuurde voorhof, het Heilige en het Heilige der Heiligen waar 

alleen de priesters mogen komen. 

 



Het Nieuwe Testament 
• De komst van het Christelijk geloof in Ethiopië wordt vaak in verband gebracht met de bekering 

en doop van de kamerheer van de Hendake op 34 n.Chr., de koningin van de Ethiopië, door de 
evangelist Filippus  (Handelingen 8:26-40).  

 

• Rond 330  n.chr op de Rode Zeekust na een schipbreuk twee jongens Frumentius en Aedesius, 
waren uit het huidige Syria afkomstig en meegegaan naar India om handel te drijven, ze werden 
gevangengenomen en als slaaf verkocht aan de koning van Axum. 

 

• De koning was zo onder de indruk van hun kennis van de Griekse taal en cultuur dus  aanstelde   
hun als  de opvoeding van zijn zoon Ezana. Zo kregen de jongens ook de gelegenheid om te 
vertellen over hun geloof. 

 

• Zodra Ezana de troon besteeg, gaf hij uit dank Frumentius en Aedesius hun vrijheid terug. 
Aedesius keerde na een aantal jaren terug naar Tyrus, terwijl Frumentius een bezoek bracht aan 
de patriarch Athanasius van Alexandrië. Hij vertelde hem dat zijn missiewerk in Ethiopië. 

 

• Athanasius wijdde Frumentius als eerste bisschop van Ethiopië.  

 

• Bekleed met dit ambt keerde hij terug naar Axum en zette zijn missionaire arbeid voort. In de 
Ethiopische Kerk draagt hij nog altijd de eretitel: Abuna Salama, “Vader van de vrede”.  



Fundamentele dogma 
 • De officiële naam van de Ethiopische Orthodoxe ‘Tewahedo’ kerk , betekenis 

verenigd,  om de eenheid van de menselijke en goddelijke in Christus belijden 

,verwijst naar de onderschrijving van het concilie van Nicea (318).  

 

• De Ethiopisch-orthodoxe Kerk, evenals andere oosterse orthodoxe Kerken, het 

erover eens dat Christus onze loard is volledig God en volledig mens, zonder 

verwarring, zonder verandering, zonder afscheiding, en zonder devisie. 

 

• Het vierde concilie, dat van Chalcedon, werd echter niet door allemaal 

onderschreven.  

 

• De Ethiopisch orthodoxe kerk is de grootste van de vijf niet-Chalcedonische 

Oosterse kerken. De andere vier zijn de Koptische, de Syrische, de Syrisch-

Jacobitische traditie in India en de Armeense. Zij noemen zichzelf de Oriëntaalse 

orthodoxe kerken, om zich te onderscheiden van de Byzantijnse Orthodoxe 

Kerken. 

 

• Qua overtuiging onderscheiden deze oriëntaalse kerken zich door het 

monofysitisme  



Fundamentele dogma 2 

     Het monofysitisme (v. Gr. mono = één, phusis = natuur) claimt dat in Jezus een 

eenheid was dat de twee elementen tot één natuur waren gekomen . Waar het bij 

het concilie van Chalcedon om draaide was dat deze niet gescheiden wel te 

onderscheiden zou zijn, waar de Oriëntaalse christenen niet mee akkoord gingen 



Liturgie en sacramenten 

 

• De liturgie is het geheel van voorgeschreven 

gebeden, ceremoniën en handelingen die deel 

uitmaken van de eredienst.  

 

 

• De liturgische taal van de Ethiopisch-orthodoxe 

Kerk en de Eritrees-orthodoxe Kerk is Geez.  

 

 

• De huidig liturgie bevat elementen van de 

Byzantijnse liturgie van de Heilige Basilius en van 

de liturgieën van de Heilige Marcus, Cyrillus van 

Alexandrië, Gregorius van Nazianze en St yared 

van Ethiopie. 



 
Sacramenten  

 
De Ethiopisch Orthodox kerk kent zeven sacramenten.  

Deze zijn:-  

 

• het doopsel,  

• de communie,  

• de eucharistieviering,  

• het huwelijk,  

• de ziekenzalving,  

• de biecht en  

• de priesterwijding.  

 



Het klooster leven en Spiritualiteit 
      

      Er zijn 3000 kloosters in het hele land.  

      

     Debre Libanos, een druk bezocht 

pelgrimsoord, is een van de belangrijkste 

kloosters van Ethiopië.  

      

      Het is gesticht door de kluizenaar Thekla 

Haymanot, een van de grootste heilige 

van het land (13e eeuw).  

 

De ‘Benedictus van Ethiopië’. 

 

Hij mediteerde zo intens en lang dat zijn 

rechterbeen verdorde en afstierf.  

 

Zo verwierf hij de status van engel en 

wordt daarom op fresco’s altijd 

afgebeeld met een los been en vleugels. 



Spiritualiteit 

   Spiritualiteit doordrenkt elke hoek van de 
Ethiopische cultuur:  

 

• van zijn muziek en dans,  

• haar kunstwerken,  

• kleding en  

• zelfs in zijn ongeëvenaarde groeten. 



Spirituelitiet 2 
 

• Vasten is een belangrijke spirituele element van de 

kerk leven. Vasten is verontschuldigd voor 

degenen die onwel. 

 

• Vasten vereist niet eten helemaal voor een 

periode, en dan onthouden van vlees, vis, 

zuivelproducten en koken vetten of olie afkomstig 

van dieren. 

 

• Er zijn 210 dagen van vasten elk jaar. Vasten 

onder de Fast van de Geboorte (43 dagen), de 

Fast van de Apostelen (duur varieert), de Fast van 

de Maagd Maria (15 dagen), de Fast van Nineve, 

en de Grote Snel (Lent), die 55 dagen duurt . Veel 

kerk gelovige ook vast op woensdag en vrijdag. 



Onderwijs: traditionele en theologische 
 

De kerk heeft een uitgebreid onderwijs systeem  

voor de geestelijken:- 

 

• Er is het Nebab Bet, de leesschool;  

• Qiddase Bet, de opleiding tot altaarpriester  

• De hogere scholen voor muziek, poëzie  

    en de `boeken’  respectievelijk Zema Bet,  

• Qine Bet en Metshaf Bet .  

 

Zoals deze opsomming te zien geeft  

spelen muziek en poëzie een belangrijke  

rol binnen de kerk. 



De kerk en natuur (biodiversiteit) 
• Ontbossing en achteruitgang in of verlies van biodiversiteit is duidelijk 

zichtbaar in de vele delen van Ethiopië. 

 

• Maar de enige gebieden waar men bossen kunnen waarnemen / bomen in 

Ethiopië zijn in een aantal beschermde gebieden en de kerk omgeving. 

 

• Deze grondgebied van de biodiversiteit worden verondersteld om te 

overleven als gevolg van de religie en traditie van de Ethiopisch-orthodoxe 

Kerk het behoud systeem en beschermende patronage. 

 

• Echter, de Kerk normen en waarden die worden in de kerk verbinding 

gerespecteerd worden niet in andere gebieden van toepassing / buiten de 

kerk verbinding. 

 

• De Anthropocentrists argument geloven dat God geschapen natuur ten 

behoeve mens met behulp van de bijbelse opdracht van Genesis die 

instrueert Adam en Eva 'vruchtbaar te zijn en vermenigvuldigt, en vervult de 

aarde en onderwerpt haar; heersen over alles wat beweegt op de Aarde. “ 

 



De kerk en natuur (biodiversiteit) 

 



Familie en vrouwen 
• In Ethiopië Orthodox traditie, hebben mannen en vrouwen duidelijk 

omschreven taken en dat is ook zichtbaar in het dagelijkse leven.. 

 

• Traditioneel mannen zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van voor de 

familie en voor het omgaan met familie contact buiten het huis, terwijl 

vrouwen zijn verantwoordelijk voor het huishoudelijk werk en het verzorgen 

van de kinderen. 

 

• Hoewel veel mensen blijven deze traditionele rollen te volgen, wordt het 

leven voortdurend in ontwikkeling, waaronder de rol van mannen en 

vrouwen.  

 

• Elke familie viert de belangrijkste christelijke heilsfeiten en de naamfeesten 

van de belangrijkste heiligen.  

 

• De Kerk heeft geen vrouwen toe om priesters te zijn.De rol van de vrouw is 

enigszins beperkt, ze kunnen rol spelen in de zondagsschool,vrouwen 

nonnen, adviseurs, en bestuurders. 



Ethiopische Orthodoxe Tewahedo Kerk Nu 

• De Ethiopisch-orthodoxe Tewahido Kerk heeft 48,4 miljoen volgelingen en 

meer dan 500.000 geestelijken. 

 

  

• Het heeft 70.000 parochiekerken, met 6,5 miljoen geregistreerde 

zondagsschool jeugd en zo'n 3.000 kloosters.  

 

 

• In elke lokale parochie kan er tot 30 priesters en diakens zijn. 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=7nhYaEbwYR8 

• https://www.youtube.com/watch?v=BzD6aFaQf3I 

https://www.youtube.com/watch?v=7nhYaEbwYR8
https://www.youtube.com/watch?v=BzD6aFaQf3I


 



 

 

 

 

 Dankjewel!! 


