
OVERZICHT OOSTERSE KERKEN 

 

OOSTERSE HOOFDTRADITIES    Onder zelfstandige zetels (niet-kath.)    Onder zetel van Rome (katholiek) 

               (‘ritussen’)   

   N.a.v. Concilie van Efeze 431:  N.a.v. later Romeinse uniatisme: 

    

I.  OOST-SYRISCH * Assyrisch-apostolisch katholikossaat. * Chaldeeuws-katholiek patriarchaat 

* Oud-Assyrisch katholikossaat. * Syro-malabaars grootaartsbisdom   

   (MO + India)                                                (India) 

           

   N.a.v. Concilie van Chalcedon 451: N.a.v. later Romeinse uniatisme: 

 

II.  WEST-SYRISCH * Syrisch-orthodox patriarchaat  * Syrisch-katholiek patriarchaat  

   van Antiochië (MO, India)     van Antiochië (MO) 

   * Malankaars Syr-orth.katholikossaat (Ind.) * Syro-malankaars grootaartsbisd. (India) 

   * Thuziyoor Syrisch-orthodoxen (India) 

III.  ARMEENS * Arm.-Apostolisch katholik. Etsjmiadzin 

   (incl. patriarchaten Jeruzalem & Istanbul)  

* Armeens-apostolisch * Armeens-katholiek patriarchaat  

   katholikossaat van Cilicië    van Cilicië 

IV.  KOPTISCH * Koptisch-orth. patriarchaat v. Alexandrië * Koptisch-kath.patriarchaat v. 

              Alexandrië 

V.  ETHIOPISCH * Ethiopisch-orthodox patriarchaat  * Ethiopisch-katholiek aartsbisdom 

* Eritrees-orthodox patriarchaat * ‘Eritrese katholieken van de  

    Alexandrijnse ritus’ 

   N.a.v. Concilie van Constantinopel 681:  In m.e. geheel onder Rome: 

 

VI.  MARONIETISCH     [historisch: monotheletische Maronieten] * Maronietisch patriarchaat 

 

   N.a.v.  Schisma 1054:   N.a.v. later Romeinse uniatisme: 

 

VII.  BYZANTIJNS * Oecumenisch patriarchaat C’pel   * ‘Grieks-katholieken v. Griekenl. 

   * Grieks-orthodox patriarchaat Alexandrië  * Grieks-katholieken Italië, 

* Grieks-orthodox patriarchaat Antiochië  * Grieks-katholiek Melkietisch 

* Grieks-orthodox patriarchaat Jeruzalem.     patriarchaat van Antiochië  

   * Russisch-orth. patriarchaat Moskou            * Russisch-katholieken   

* Russisch-orthodoxen Parijs onder C’pel 

* Oekraïens-orthodoxe jursidicties    * Oekraïens Gr-kath. grootaartsb. 

* Roemeens-orthodox patriarchaat   * Roemeens Gr-kath. grootaartsb. 

* Bulgaars-orthodox patriarchaat   * Bulgaarse Grieks-katholieken   

* Servisch- orthodox patriarchaat   * Kroatische Grieks-katholieken 

* Georgisch- orthodox patriarchaat,   etc.    etc. 

         

 Vanuit oosterse kerken ontstonden nieuwe oosterse kerken zonder canonieke erkenning door anderen; bv. de 

Russische Buitenlandkerk; Oud-gelovige Kerken; oosterse christelijke sekten (Rusland e.o., O-Eur., emigratie). 

 Er is in oosterse christelijke gebieden vaak ook een Latijnse katholieke Kerk: de Rooms-katholieke Kerk van de 

westerse ritus. In het H. Land is dat het Latijns patriarchaat van Jeruzalem, als enige westerse katholieke 

kerkgemeenschap ressorterend onder de ‘Congregatie voor de Oosterse Kerken’. 

 N.a.v Reformatie: Naast anglicaanse en (neo)protestantse kerken die vanuit het Westen naar oosterse christelijke 

gebieden werden ‘overgeplant’, ontstonden -  hierdoor geïnspireerd -  in het christelijke Oosten ook vanuit oosterse 

kerken zelf protestantse kerken, meestal met een westerse, soms oosterse liturgie (‘ritus’), b.v.: 
 

Vanuit Assyrisch-Apostolischen:                    * Assyrische presbyterianen (westerse ritus) 

       * Assyrische lutheranen (westerse ritus) 

Vanuit Syrisch-orthodoxen MO:    * Syrische protestanten (westerse ritus) 

Vanuit Syrisch-orthodoxen India:    * Syrische anglicanen (westerse ritus) 

       * Mar Thoma-Kerk (oosterse ritus) 

Vanuit Armeens-Apostolischen:    * Armeens-evangelischen (westerse ritus) 

Vanuit Koptisch-orthodoxen:     * Koptisch-evangelische Synode van de Nijl (westerse ritus) 

       * andere Koptische protestanten (westerse ritus) 

Vanuit Oekraïense Oosters-orthodoxen en Grieks-katholieken: * Oekraïens-evangelische Kerk (oosterse ritus) 


