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Betekenis 
1] Naam uit Koerdistan: ‘(grootste) geheim’; ook in de betekenis van levensgeheim: 

‘mysterie’? 
 
 Mysterie in de godsdiensten 

Het woord ‘mysterie’ speelt in de wereld van de godsdiensten een grote rol. Het duidt 
op de geheimen van God die de gelovigen mogen kennen. Godsdienstwetenschappers 
menen dat dit gegeven teruggaat op koningen die aan vertrouwelingen of 
boodschappers hun geheime plannen toevertrouwden. Zo doet God dat met zijn 
gelovigen.  
Wanneer gelovigen zo spreken, geven zij blijk van grote bescheidenheid. Gods 
geheimen worden door Hem aan zijn gelovigen geopenbaard; zij zijn er niet door 
eigen slimheid of redenering achtergekomen. Geheimen zijn een geschenk van God 
waarin gelovigen mogen delen. 
 
Jezus sprak vaak over de dingen van God in de vorm van gelijkenissen (parabels). 
Toen de leerlingen om uitleg vroegen, zei Hij: "Aan jullie is het geheim van het Rijk 
Gods geschonken, maar zij die erbuiten staan, krijgen alles in gelijkenissen…” 
(Markus 04,11). Buitenstaanders zijn precies degenen die niet geloven, en dus geen 
relatie aangaan met God, waardoor zij Hem ook niet de kans geven zich te laten 
kennen.  
Paulus spreekt in zijn brieven herhaaldelijk over Gods geheim. “Wij spreken van het 
geheim van Gods wijsheid, ooit verborgen, maar door God vóór alle eeuwen 
voorbestemd tot onze heerlijkheid” (1 Korintiërs 02,07). 

 
 2] Op zich zou ‘Raz’ ook een verkorting kunnen zijn van Raza, Slavische verkorting van Rosa = 

‘roos’. 
 
   Roos als symbool 

De roos is een dubbelzinnig symbool; zij duidt enerzijds op eeuwigheid (met hemelse 
volmaaktheid, volheid, goddelijke kracht, ideale wereld, levensgeheim, het 
onbekende, schoonheid en vreugde) en anderzijds op menselijke hartstochten, die van 
voorbijgaande aard zijn (met lustbevrediging, de vreugde van de wijn, 
zinsbegoocheling en betovering). Zij is tegelijk leven en dood, vruchtbaarheid en 
maagdelijkheid. 
Bij de christenen herinnert zij aan het paradijs. Rode rozen betekenen liefde, 
naastenliefde; op Golgotha ontspringen ze uit Christus' wonden. De witte roos 
verzinnebeeldt onschuld, reinheid en kuisheid; op kerstvoorstellingen bloeien er in de 
winter en duiden op Maria als Koningin des Hemels. In haar litanie wordt Maria 
aangeroepen als 'mystieke roos'. 
Heiligen die een of meer rozen bij zich hebben, zijn o.a. Angelus, Cecilia, Dorothea 
van Cesarea, Eelko van Lidlum, Elisabeth van Thüringen, Elisabeth van Portugal, 
Rosa van Lima, Rosa van Viterbo, Rosalia van Sicilië. 

 
 


