Ethiopië - een christelijk land in Afrika

door: Maurits van Tol

Voorafgaand aan de introductie van het Christendom (begin 4e eeuw door twee
Syrische monniken) was de overheersende godsdienst Joods - meegebracht bij
meerdere migraties van Joodse stammen in de periode 1000 vC - 600 vC via
Egypte en via het Arabisch schiereiland en Jemen.
De Christelijke en de Joodse godsdienst hebben tot in de 12e eeuw min of meer
gelijkwaardig naast elkaar bestaan waarna het Christendom geleidelijk de
overhand kreeg. Ondanks verwoede pogingen in de 16e eeuw van de fanatieke
veldheer Ahmed Gragn (de linkshandige) om het land tot de islam te bekeren is
het Ethiopische hoogland tot de dag van vandaag overwegend christelijk.
De geschiedenis van Ethiopië is verweven met legenden rondom Salomo en de
koningin van Sheba uit wier verbintenis Menelik I, de stamvader van de
Ethiopische keizers, geboren zou zijn.
Een bijzondere rol in het godsdienstig leven speelt de Ark des Verbonds. Volgens
de legende zou de Ark in de tijd van koning Salomo door Menelik I ontvoerd zijn
uit de tempel in Jeruzalem. Sinds die tijd vormt de Ark het centrale heilige object
in het land: elke Ethiopische kerk bevat een replica van de Ark die jaarlijks tijdens
het Timkat festival (Johannes de Doper - begin januari) in een processie wordt
rondgedragen en aan het volk getoond.
De huidige locatie van de Ark is de kapel van St. Mary of Zion in Axum. Hij wordt
streng bewaakt; de kapel is niet toegankelijk voor het publiek.
Mede door de sterke vervlechting met het Joodse geloof vertoont de christelijke
godsdienst een groot aantal oud-testamentische trekken; het is dan ook een
bijzondere belevenis om in Ethiopië een kerkdienst mee te maken.
De bijeenkomst zal worden opgeluisterd met muziek en beeldmateriaal.
De bijeenkomst begint zoals gebruikelijk om 10.30 uur, met na afloop gelegenheid
om na te praten onder het genot van een kopje koffie.

