CD - TUSSEN HEMEL EN AARDE. PAASTIJD EN HEMELVAART
Op de nieuwe CD van het koor van de monniken van Chevetogne, die in februari 2007 zal
verschijnen, zijn gezangen samengebracht die typisch zijn voor de Paastijd en het feest van
Pinksteren in de Byzantijns-Slavische traditie. De veertig dagen tussen Paaszondag en het
feest van Hemelvaart zijn, in zekere zin, als de doortocht door een paradijselijke tuin. In het
midden van deze tuin is er een graftombe. Het is juist deze graftombe die aan de tuin zijn
paradijselijk karakter geeft. Het graf is open, zodat men niet zou kunnen denken dat er
iemand in wordt vastgehouden. Van binnenuit de graftombe verspreidt zich een frisheid die
tegelijkertijd zacht is en verkwikkend, en die de tuin bevloeit zoals water uitgedroogde
grond. Voor hen die rondwaren in de tuin biedt deze frisheid zich aan als de lucht die zij
inademen, en tegelijkertijd als het water of de wijn die zij drinken en het brood of het vlees
dat zij eten. De tuin is een plaats van buitengewone ontmoetingen. Hier ontmoet Maria
Magdalena Jezus op de ochtend van de Verrijzenis. De vrouw ontmoet hier de man, maar
tegelijkertijd ontmoet de mensheid hier God. Dit is de reden waarom elke ontmoeting, hoe
bijzonder en persoonlijk zij ook is, toch ook een universele betekenis en uitstraling heeft.
Desondanks gaat het hier om zeer intieme ontmoetingen, zo intiem als nergens anders
mogelijk of toegelaten is. De intimiteit van deze ontmoetingen wordt slechts geëvenaard
door het grote respect dat zij oproepen. Dit komt namelijk doordat men zich hier ‘volledig’
ontmoet: de mens die volledig mens is, ontmoet God die volledig God is, en zij zijn intiem
met elkaar. De tuin is dus, in zekere zin, een tussenplaats tussen aarde en hemel of, beter
gezegd, een plaats waar de één in de ander wordt opgenomen, zonder dat de één aan de
ander aan eigenheid moet inboeten. Dit is ook de reden waarom deze tuin een geliefde
plaats is van de engelen, deze schepsels ten dienste van God en van de mensen. Zij
verkondigen dat Jezus, Zoon van God en Mensenzoon, niet meer dood is maar verrezen en
zij nodigen de mensen uit om zich voortaan bij de lofzang te voegen die voorbehouden is
aan hen die vertoeven voor Gods aanschijn.
Dit is de sfeer en de diepe betekenis van de Paastijd en het feest van Hemelvaart zoals
deze worden beleefd in de liturgie van de Byzantijnse Kerken. Deze periode bestrijkt de
vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren. Op de eerste plaats is het de tijd waarin de veertig
dagen worden herdacht waarop de verrezen Christus zich in het gezelschap van Zijn
leerlingen en vrienden bevond, tot aan Zijn Hemelvaart. Vervolgens is er het feest van
Hemelvaart, dat negen dagen duurt en zich uitstrekt tot aan Pinksteren. Eén dag tussen
beide feesten is echter vrijgehouden, om de overledenen te gedenken. Immers, zonder hun
aanwezigheid zou onze viering van het Paasmysterie onvolledig zijn. Pinksteren is het
eindpunt op de liturgische weg die op Paaszondag begonnen is. Door de uitstorting van de
Heilige Geest over de leerlingen van Christus, is Pinksteren de bezegeling van de geestelijke
werkelijkheid die uit het graf van Christus ontsprongen is, en die de leerlingen in Zijn
aanwezigheid hebben kunnen beleven gedurende veertig dagen. De uitstorting van de
Heilige Geest is de ‘incarnatie’ van deze geestelijke werkelijkheid in de leerlingen en dus, in
zekere zin, de verinnerlijking van de paradijselijke tuin in het hart van de mensen. Op deze
wijze zijn Paastijd en Hemelvaart in feite één grote feestdag: een feestdag waarop Christus,
Mensenzoon en Zoon van God, aanwezig is tussen zijn vrienden, ‘mensenkinderen’, om hen
voor te bereiden volledig Gods kinderen te worden.
De gezangen van de Slavisch-Byzantijnse liturgie die typisch zijn voor deze periode
verbinden met elkaar gevoelens van vreugde, van opluchting, van triomf, van liefde en van
tederheid. Enkele thema’s van het bijbelse Verrijzenisverhaal komen voortdurend terug: de

ontmoeting tussen de myrrhe-dragende vrouwen en de verrezen Christus op Paasmorgen;
de engelen die in het lege graf de Verrijzenis verkondigen, en die zich verbazen over het
onbegrip van de mensen; de ontmoetingen tussen Christus en Zijn leerlingen, waarbij Hij
probeert hen de ware betekenis van de Opstanding te doen begrijpen, voorbij alle schijn; de
paradox van het mysterie van het Kruis dat geen aanschouwing is van de menselijke of zelfs
de goddelijke dood, maar de bron van nieuw en onsterfelijk Leven; de vreugde, tenslotte,
om simpelweg te mogen vertoe-ven in de aanwezigheid van de Heer, nu dat het lijden, de
beproevingen en de gescheidenheid voorgoed voorbij zijn. Het feest van Hemelvaart voegt
aan deze thema’s nog de verwachting toe van de Heilige Geest, die Christus voor Zijn
Hemelvaart heeft beloofd. De belofte van de uitstorting van de Heilige Geest maakt Christus’
Hemelvaart tot een vreugde-volle gebeurtenis: dat wat op het eerste gezicht lijkt op een
nieuwe scheiding, is in feite de kiem van een éénwording waarin, uiteindelijk en
onherroepbaar, de liefde tussen God en de mens wordt voltrokken.
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