
Bij maandag 29 november  
Griekse Icoon  
Eitempera op hout (31 x 25,5 cm. Kreta, 2e helft 15e eeuw.) 
Recklinghausen, Ikonen-Museum 

De verkondiging aan Maria  
De voorstelling op deze icoon is 
gebaseerd op het verhaal van 'de 
aankondiging van de geboorte van 
Christus aan Maria door de aartsengel 
Gabriël'. Dit verhaal is te vinden in het 
evangelie naar Lucas (1: 26-38) en in het 
apocriefe evangelie van Jacobus 
(hoofdstuk. 11).  
De afbeelding laat de ontmoeting zien 
tussen de van links aansnellende 
aartsengel Gabriël en de van haar zitbank 
opgestane Maria. Met deemoedig 
gebogen hoofd lijkt Maria rustig te 
luisteren naar de woorden van de engel. 
Gabriël draagt -als hemelse bode- een 
staf in zijn linkerhand en Maria heeft in 
haar linkerhand een spindel (klos) met 
purperen garen vast. Volgens de 
overlevering in het proto-evangelie van 
Jacobus hoorde Maria bij de maagden 
die uitverkoren waren om het gordijn van 
de tempel in Jeruzalem te weven. Haar 

rechterhand strekt zij vanuit haar gewaad bijna afwerend uit naar de engel.  
De twee grijze gebouwen op de achtergrond zijn door een olijfkleurige muur met elkaar verbonden. 
Tussen de boom en de drie-hoekige gevel van het gebouw achter Maria zweeft als teken van de 
'goddelijke ontvangenis' de duif van de Heilige Geest op Maria af.  
De icoon straalt een plechtige rust uit, mede versterkt door  de harmonieus op elkaar afgestemde 
kleuren die oplichten van de gouden ondergrond. De gewaden van Maria en Gabriël zijn op een 
klassieke manier gedrapeerd, typerend voor de schilderkunst-traditie van de laat-Byzantijnse tijd. 
Daarmee bereikte de kunstenaar een optimale plasticiteit van lichamen van de aartsengel en de 
Moeder Gods.  
Het feest van de Aankondiging van de Heer (Annuntiatio Domini) / Maria Boodschap wordt 
gevierd op 25 mrt., dus negen maanden voor de geboorte van Christus. Het feest behoort al heel 
lang tot de twaalf hoofdfeesten van de rooms katholieke kerk en de orthodoxe kerken.   
(bron: Eva Hausten-Bartsch: Iconen; Taschen 2010) 


