THEOFANIE
Begeleidende tekst bij de nieuwe CD ‘Theofanie’ van het koor van de monniken van
Chevetogne onder leiding van Père Thomas Pott
In de Byzantijnse Kerk wordt het feest van 6 januari – net zoals in de meeste oosterse Kerken
– beschouwd als één van de grootste feesten van het liturgisch jaar. Men gedenkt dan het
doopsel van Christus door Johannes in de Jordaan, een gebeurtenis waarmee in de
Evangeliën het begin van zijn openbaar leven begint.
De viering van 6 januari wordt vooral gekenmerkt door een plechtige waterwijding. Deze
wijding is een ware ‘consecratie’ met consecratiegebeden gelijkaardig aan die van de
Eucharistie. Zij wordt op veel plaatsen gevierd bij bronnen, rivieren of meren. Haar
bedoeling blijkt dus niet zozeer het ‘aanmaken van wijwater’ te zijn, maar veeleer op het
element zelf van het water ‘in te werken’: zoals God bij de scheppingsact een vitale kracht
toedeelde aan het chaotische oerelement, zo daalt Christus, het ‘Woord van God’, neer in
het water van de Jordaan om het te herstellen in zijn hoedanigheid van heilsinstrument ten
dienste van de mensen en van de schepping. Op deze wijze betuigt Hij, bij de aanvang van
zijn openbaar leven, dat Hij ten volle de weg volgt van het menselijk bestaan en zich
onderwerpt aan de scheppingsorde. Tijdens de waterwijding van 6 januari roepen de
gelovigen, door de stem van de celebrant heen, de afdaling van de Heilige Geest op het
water af en zien zij het Kruis in de hand van de celebrant neerdalen en weer opstijgen uit het
water. Aldus wonen de gelovigen op mysterieuze wijze de vernieuwing bij van de goddelijke
tegenwoordigheid in het element. Wanneer zij bovendien van het water drinken en ermee
besprenkeld worden nemen zij eraan deel zoals in een waar sacrament. Het begin van het
openbaar leven van Christus is op deze wijze eveneens het begin – of de vernieuwing – van
het openbaar leven van alle gelovigen, die immers geroepen zijn om ‘gewijd water’ te zijn
voor alle mensen.
Het feest van het doopsel van Christus verdient dus om meerdere redenen het feest van
de Openbaring of Epifanie ofwel van de Openbaring Gods of Theofanie te worden genoemd.
Het is immers het feest waarop wij herdenken dat de Heilige Geest bij het doopsel van Jezus
“als een duif op Hem neerdaalde” terwijl de stem van de Vader sprak: “Dit is mijn
welbeminde Zoon”. Aldus is het de ondubbelzinnige openbaring van Gods menswording, van
een nieuwe wending van de Heilsgeschiedenis en van de goddelijke roeping van de mens om
‘zoon’ te zijn binnen deze Godsopenbaring. Doorheen de waterwijding getuigt het feest er
bovendien van dat de doop van Jezus niet eenvoudigweg een gebeurtenis uit het verleden is,
maar dat zij vandaag plaats heeft, te midden van de gelovigen. Op meer zichtbare en
tastbare wijze dan bij veel andere feesten, nemen de gelovigen hieraan met ziel en lichaam
deel door te drinken en zich te laten besprenkelen.
In deze CD vindt men een verzameling van grote fragmenten uit de verschillende officies die
het geheel van de viering van 6 januari volgens Byzantijns-slavische traditie uitmaken.
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