GEZANGEN VAN LICHT.
Begeleidende tekst bij de nieuwe CD van het koor van de monniken van Chevetogne onder
leiding van Père Thomas Pott
Wat hebben licht en gezangen, licht en muziek met elkaar gemeenschappelijk? Beide zijn ze
onvatbaar, en toch zijn ze niet vluchtig. Beide deinen uit in de ruimte, maar verliezen nooit
hun band met de bron. Beide dienen zich aan bij de mens en vragen te worden ontvangen.
Beide leggen een weg af, maar alleen in de mens laten zij een spoor achter wanneer
weerschijnsel of klank reeds zijn uitgestorven. Beide zijn ze daarom symbool van de
immateriële kant van de Schepping en hebben ze de karaktereigenschap de verticale
dimensie in de Mens en in de Schepping te herstellen.
De menselijke stem is daarin het uitverkozen instrument waarop Gods en ’s mensen hand
samen tokkelen, soms in kakofonie maar vaak ook in samenklank of in vraag en antwoord.
Zoals dit geldt voor alle disciplines worden slechts door oefenen en door gezamenlijk
oefenen afzonderlijke noten tot muziek, smelten beide handen samen en klinkt in een
sublieme en verinnerlijkte harmonie de volmaaktheid van het instrument.
Een geliefkoosde plaats van dit scheppend en nooit ophoudend oefenen is de liturgie.
Hier wordt bij uitstek door de gezongen teksten Gods Woord in de mensen geïncarneerd en
wordt ’s mensen woord op zijn beurt tot goddelijk Woord.
De liturgische gezangen verzameld op deze CD hebben te maken met Licht, omdat het
Licht erin genoemd wordt of omdat zij gezongen worden op sleutelmomenten van de
liturgie, wanneer het licht van de zon, van iconenlampen of van kaarsen een belangrijke rol
speelt.
De gezangen zijn gekozen uit twee liturgische cycli die elkaar kruisen. De basis is de
dagcyclus die gaat van de vespers en het ondergaan van de zon via de duisternis van de
completen naar de metten en het opgaan van de zon. Tijdens de metten, op het moment
waarop de dageraad zich begint aan te kondigen, wordt het Exapostilarion (Slavisch:
Svetilen, het ‘lichtgezang’) gezongen. Alle feesten van het liturgisch jaar hebben hun eigen
Exapostilarion, waarin het specifieke van het feest wordt verdicht met het thema van het
Licht. Deze gezangen, uit de jaarcyclus, worden gezongen op de plaats waarop in de
dagcyclus het Svetilen gezongen wordt.
Iets meer dan de helft van de gezangen op deze CD is afkomstig van CD’s die het koor van
de monniken van Chevetogne tussen 2002 en 2011 heeft opgenomen. Acht gezangen zijn
opnieuw opgenomen. Nieuw zijn ook de opnamen van de 11 Byzantijnse klokken aan het
begin van de CD en van alle klokken van Chevetogne (11 Byzantijnse en 6 Latijnse) te horen
in de Paas- en in de Kerstnacht als afsluiting van de CD.
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