CD - VERKONDIGING EN AKATHIST
Fragment van de begeleidende tekst bij de nieuwe CD, Annonciation et Acathiste: Metten
van het feest van de Verkondiging met lezing van de Acathistos-hymne. Het koor van de
monniken van Chevetogne onder leiding van Père Thomas Pott.

Als de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, en de aarde de voorbodes van de komende
lente schenkt, zijn er twee liturgische feesten, voorbodes van het naderende Paasfeest, die
het hart van de gelovigen versterken en verheugen.
Beide feesten vinden hun grond in de groet van de Aartsengel Gabriel aan Maria: "Verheugt
u!" (Luc. 1, 28).
Die groet is de voorbode van de Blijde Boodschap; eigenlijk de blijde boodschap van de
Blijde Boodschap, namelijk de menswording van God omwille van de vergoddelijking van de
mens. In dit mysterie ligt de Blijde Boodschap reeds volkomen besloten: dood en
opstanding; de bevrijding van de mens uit de greep van de zonde, uit de verscheurdheid en
de dood; de uitstorting van de Heilige Geest over de mensen, de wereld en de kosmos; de
verheerlijking van de schepping en de komst van een nieuwe aarde.
Toch, hoewel het mysterie, de aangekondigde incarnatie, alles al omvat, komt het hier nog
niet tot volle openbaring.
De Evangelismos, de Verkondiging, de blijde boodschap van de Blijde Boodschap is de
verborgen kant van het mysterie: "de dageraad van ons heil, waar zich het eeuwig mysterie
openbaart" (Troparion van de het feest van de Verkondiging). De onbegrijpelijke en
mysterieuze ontvangenis van de Maagd Maria, licht een tip van de sluier van de eeuwige
geheimenis dat in God zelf rust: het mysterie van Zijn Verbond, van Zijn mystieke huwelijk
met de mens. De groet van Gabriel verkondigt dat de tijd rijp is; door de uitstorting van de
Heilige Geest, zal de Zoon van God zoon van de Maagd Maria zijn, en zal de Maagd de
Moeder van God worden. Het Goddelijk mysterie, in eeuwigheid vèrborgen, is nu gèborgen
in de schoot van de Maagd Maria.
De genade die de Maagd Maria vervult, is het onderpand van ons heil. Zowel Gods keuze als
Maria's geloof, ontlokt de Aartsengel zijn "Verheugt U". Maar via Maria richt deze groet zich
tot de gehele mensheid, voor wie Gods Zoon mens werd en op wie eveneens de Heilige
Geest zal nederdalen (met Pinksteren). Daarom sluiten de mensen zich nu reeds aan bij de
groet van Gabriel, door de Maagd toe te zingen: "Verheugt U, gij die ons heil laat stralen
(eerste Ikos van de Akathist).
De twee feesten die, in het Byzantijnse liturgisch jaar, dit mysterie vieren en die op deze CD
zijn verzameld, zijn het feest van de Verkondiging (25 maart), en het feest van de Akathist
(de 5de zaterdag van de grote vasten).
De twee vieringen hebben niet de zelfde oorsprong.
In het Oosten was één van de zondagen voorafgaande aan het feest van de geboorte van de
Heer gewijd aan de Maagd Maria en herinnerde ook aan de Verkondiging. Maar rond 560
bevestigde een brief van Keizer Justinianus de 25ste maart als de historische datum van de
verkondiging van Gabriel aan Maria, en fixeerde de feesten van Kerst en van de Opdracht
van de Heer in de Tempel op 25 december en 2 februari, respectievelijk 9 maanden na de
Verkondiging en 40 dagen na de Geboorte. Deze data waren berekend vanaf de kruisiging
die verondersteld werd op de 25ste maart te hebben plaatsgevonden.

In het gevoel van die tijd moest het leven van Jezus, de volmaakte mens, een perfecte cyclus
zijn. Daarom moesten de data van zijn conceptie en van zijn dood aan het kruis samenvallen.
De Akathist hymne is waarschijnlijk gecomponeerd in de 6de eeuw ter ere van de Moeder
Gods om te worden gezongen op de dag na Kerst. De naam duidt op de houding van de
gelovigen die rechtop stonden (a-kathistos: 'niet zittend') wanneer de hymne gezongen
werd.
De hymne zou gezongen zijn tijdens een dank-nachtwake op 7 augustus 626, de dag waarop
het beleg door de Avaren van Constantinopel werd opgeheven. Deze bevrijding was te
danken aan een miraculeus ingrijpen van de Moeder Gods. Het was voor die gelegenheid dat
men de strofe schreef die aan de hymne vooraf gaat en vele malen wordt herhaald: "Luid
klinken onze overwinnings-klanken tot uw eer, onoverwinnelijke Aanvoerdster...".
Tot de 8ste eeuw werd de Akathist gezongen tijdens het feest van de Verkondiging. Echter,
door ingrijpende veranderingen die de liturgie van Constantinopel in de 9de en 10de eeuw
onderging, moest de hymne plaats maken voor nieuwe liederen en gebeden die speciaal
voor het feest van de Verkondiging waren geschreven.
Om deze eerbiedwaardige en zeer populaire hymne van de vergetelheid te redden, heeft
men haar ongetwijfeld toen verplaatst naar de 5de zaterdag van de Vasten, omdat die dicht
bij de 25ste maart ligt.
Père Thomas Pott.

