
BIJ HET BEGIN VAN HET KERKELIJK JAAR 
 
 Op één september viert de Kerk het kerkelijk nieuwjaar, dit jaar op een zondag. 
Het troparion van dit feest verhaalt ons : "Formeerder van de gehele schepping, Gij hebt 
seizoenen en tijden vastgesteld, in de volkomenheid van uw macht. Zegen Heer de 
jaarkrans van uw goedheid. Bewaar de overheid en uw volk in vrede en verlos ons". In 
de oudheid kennen vele volkeren en culturen - welke agrarisch zijn - het begin van het 
nieuwe jaar op het einde van de oogstperiode. De kleine verschuiving naar januari is 
van Romeinse oorsprong. 
 
 Eén september, feest van de Heilige Symeon de Styliet (459), kondigt de zegen 
van het Nieuwe Jaar aan, dat de oude mensheid maakt tot een nieuwe schepping in God. 
De Kerk hecht een bijzondere waarde aan het begin van dit kerkelijk jaar, door God te 
vragen de “kroon” van het komend jaar te zegenen. Dit jaar wordt beschouwd als een 
eenheid, of nog beter als één grote dag, waarbij verwezen wordt naar “de eerste dag” 
van Genesis (I,5). 
 
 De avond, symboliseert de herfst, de avond valt, de duisternis wint op het licht : 
maar Christus komt de duisternis binnen en vertrapt deze door de kruisiging (gevierd op 
14 september met het feest van de kruisverheffing). 
 
 In het holst van de nacht, de winter, vieren wij de Geboorte van Christus, “ware 
Zon der Gerechtigheid, die diegene verlicht, die in de duisternis zijn”. 
 
 De morgen, symboliseert de lente, het licht wint op de duisternis : de Kerk feest 
de Verrijzenis van Christus, Overwinning van het Licht over de duisternis, van het 
Leven over de dood. 
 
 Bij de zomerzonnestilstand herdenkt de Kerk op 24 juni de H. Johannes de 
Doper, de voorloper van Christus, die zei : “Ik moet verminderen opdat Hij kan 
toenemen” : de dagen beginnen te korten. 
 

De Kerk heeft dit einde en dit begin ook didactisch-pedagogisch weten te 
situeren. Op 29 augustus immers vieren we het feest van de onthoofding van de H. 
Voorloper en Doper Johannes, laatste der grote profeten, als het ware sluitstuk van het 
Oude Verbond. Op 8 september daaropvolgend viert de Kerk het feest van de geboorte 
van de H. Moeder van God en altijd Maagd Maria, aankondiging van de komst van de 
Messias van het Nieuwe Verbond. "Uw geboorte, o Moeder Gods heeft de vreugde 
geopenbaard aan heel de wereld : want uit u is opgegaan de zon der gerechtigheid : 
Christus onze God (...)".  
 
 Naast het kerkelijk jaar horen we ook vaak spreken over het liturgisch jaar. Van 
bij het begin heeft de Kerk uren en dagen uitgekozen omwille van het gebed.  Het 
organiseren van dit liturgisch gebed tot een eensluidend geheel heeft meerdere eeuwen 
geduurd.  
 
 Onze kerkelijke liturgie omvat drie cycli : deze van de dag, de week en het jaar.  
De eerste en de derde zijn gebaseerd op een natuurlijk kosmisch ritme.  De tweede volgt 
het principe van de indeling in zeven "dagen", symbolisch voor de verschillende fasen 
van de schepping, bekroond met de sabbat. Eenmaal deze cycli voleindigd, herbeginnen 
zij.  

 



 
 Het kerkelijk zowel als het liturgisch jaar mogen niet gezien worden als een 
louter chronologisch en pedagogisch goed uitgedacht gesloten geheel van liturgische 
diensten, verjaardagen en feesten. Alle cycli en liturgische bijeenkomsten staan in 
werkelijkheid open op het "einde", het "eschaton". Zij bieden aan de gelovige de 
gelegenheid zich het gebeuren voor te stellen, het eens te meer te beleven als een 
Epifanie of godsopenbaring. Zij laten ons toe om aan het mysterie deel te nemen, om 
spiritueel te groeien, om de tijd van het "einde" te doen rijpen.  Hoewel elke viering 
beleefd en ervaren wordt volgens de graad van zuiverheid, van overgave en nederigheid 
van de verschillende leden van de liturgische bijeenkomst, toch is deze viering in wezen 
een "kerkelijke" – ecclesiale - bijeenkomst naar de eenheid van geloof en de goddelijke 
aanroeping van de Heilige Geest. 
 
 Van deze drie liturgische cycli heeft de dagcyclus de meest complexe structuur, 
omdat hij in principe alle diensten omvat, terwijl de week deze niet allemaal 
noodzakelijkerwijs moet hernemen en er niets bijzonders aan toevoegt; tenzij het feit 
dat de week bekroond wordt met de dag van de Heer. Het geheel van dagen en weken 
vormt het liturgisch jaar, met zijn bijzonderheden (feesten) die de dagelijkse indeling 
enkel wijzigen naar de inhoud. Het liturgisch jaar omvat de totaliteit van liturgische 
vieringen, die elkaar ongewijzigd jaar na jaar opvolgen; waarbij het toevoegen van een 
dienst voor een nieuwe heilige de vorm van de kalender niet verandert.  
 
 De dag vormt dus de liturgische basis"eenheid", beter nog het liturgisch 
basis"geheel", welke de week zeven maal zal hernemen, waarbij een bijzondere 
theologische betekenis gegeven wordt aan elke dag. De diensten van dit dagelijks 
geheel zijn samengesteld uit vaste elementen (gebeden, psalmen, oudtestamentische 
lezingen) en veranderlijke elementen (eigen aan de dag en aan de toon van de week). 
Het volledige schema van het liturgisch geheel van de dagcyclus omvat negen diensten 
: vier canonische uren (eerste, derde, zesde en negende uur), vespers, completen, het 
middernachtofficie (mesonyktikon), metten en eucharistische liturgie (vervangen door 
typika op niet-liturgische dagen). In de praktijk wordt het eerste uur onmiddellijk na de 
metten gelezen, terwijl de eucharistie buiten de tijd staat. 
 
 De liturgische dag begint 's avonds. Hiervoor zijn verschillende min of meer 
symbolische redenen.  Naast de gewoonte uit de klassieke oudheid om de dagen te 
tellen vanaf de avond, is het vallen van de avond één van die "bevoorrechte uren" 
waarbij alle mensen van alle godsdiensten zich bezinnen in gebed.  Na de val van Adam 
en Eva, ontmoet God hen "bij de bries van het einde van de namiddag", "bij de friste 
van de komende avond" (Gen. III,8). Naar het verhaal van het boek Genesis zelf, 
ontstond de schepping vanuit de duisternis. Het heropnemen van het geschapene, met 
de geboorte van de "Zon van de wereld" begon, naar het evangelisch verhaal, in de 
nacht. De verkondiging van Gabriel aan Maria had, volgens een traditie, 's avonds 
plaats. Na de verrijzenis, verschijnt Christus voor de eerste maal aan zijn leerlingen op 
vesper uur. "Blijf bij ons want de avond valt", zeggen de Emmaüsgangers aan Jezus, die 
ze nog niet herkend hadden (Lk. XXIV,29). Het is "in de avond van die eerste dag van 
de week, toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren uit vrees 
voor de Joden, dat Jezus binnenkwam en in hun midden ging staan" (...) (Joh.XX,19). 
De gelovigen komen, weg van de duisternis van de wereld, de kerk binnen om er te 
bidden in de aanwezigheid van Christus. Zo begint hun liturgische pelgrimstocht die 
hen, doorheen de nacht, zal leiden tot de morgen van de communie met God. 
 



 De diensten van de dagcyclus hebben alle een min of meer eigen theologische 
inhoud, zoals ook de dagen van de week.  "De geschiedenis die de wekelijkse diensten 
herdenken beginnen en eindigen met de hemel, want zij mondt uit op de toekomstige 
hemel, die op het einde der tijden zal verschijnen" (Metropoliet Serafim in l' Eglise 
Orthodoxe). In grote lijnen geeft ons dit het volgende : de zondag, tegelijk de eerste en 
de laatste dag, viert de verrijzenis en gans het leven van de Heer; de maandag legt de 
nadruk op de engelen, dienaars van God in de hemel, boodschappers en beschermers 
van de mensen; de dinsdag de profeten en de H. Johannes de Doper, dienaren van het 
koninkrijk op aarde. Deze twee dagen hebben een eerder oudtestamentische inhoud, 
terwijl de vier volgende een duidelijk nieuwtestamentische inhoud hebben. De 
woensdag, de heilseconomie en het leven op aarde van de Heer; de donderdag de 
apostelen en sommige heiligen; de vrijdag, het lijden en het levensschenkende kruis; de 
zaterdag, de voltooiing van de goddelijke werken, de vereniging met God, waarbij in 
het bijzonder alle heiligen en overledenen herdacht worden. De Moeder van God wordt 
elke dag gevierd. 
 
 Het liturgisch jaar omvat het geheel van vieringen binnen de Kerk, gewijd aan 
gebeurtenissen uit het leven van Christus en dit van zijn Moeder, aan engelen, heiligen, 
aan universele of plaatselijke manifestaties van de genade. Dit liturgisch jaar heeft als 
centrum Pasen, "het feest der feesten". De feesten worden "geklasseerd" volgens het 
gebruik in grote en minder grote feesten.  Eerst komen de “Twaalf Grote Feesten" van 
de Heer en de Moeder Gods (Pasen valt buiten elke indeling) :1. De intocht te 
Jeruzalem; 2. Hemelvaart; 3. Pinksteren; (deze drie feesten zijn mobiele feesten omdat 
hun datum afhangt van de paasdatum); 4. Theofanie (6 januari); 5. de Ontmoeting (2 
februari); 6. de Transfiguratie (6 augustus); 7. de Kruisverheffing (14 september); 8. de 
Geboorte (25 december); 9. de geboorte van de Moeder Gods (8 september); 10. de 
tempelgang van de Moeder Gods (21 november); 11. de Verkondiging (25 maart); 12. 
het Ontslapen van de Moeder Gods (15 augustus). Worden ook tot "Grote Feesten" 
gerekend : de besnijdenis (1 januari); de bescherming van de Moeder Gods (1 oktober); 
de geboorte van de H. Johannes de Voorloper en Doper van de Heer (24 juni); de HH. 
Petrus en Paulus (29 juni); de onthoofding van de H. Johannes de Voorloper (29 
augustus). Het feest van een kerkinwijding of van haar patroonheilige wordt beschouwd 
als een groot feest. 
 
 Kerkelijk en liturgisch jaar zijn dus twee realiteiten die door elkaar lopen. Het 
kerkelijk jaar kent zijn begin op één september, vastgelegd in het Concilie van Nicea, 
terwijl het liturgisch jaar Pasen als centrum heeft, met het daaraan nauw verbonden 
Pinksterfeest. Vergeten we niet dat de Kerk nog steeds spreekt van de zondagen na 
Pasen en na Pinksteren om deze te situeren. Bij dit alles moeten we steeds de oorsprong 
voor ogen houden en niet het ene boven het andere plaatsen. Het liturgisch jaar verwijst 
naar de eucharistisch-eschatologische dimensie van de Kerk, het kerkelijk jaar meer 
naar de sacramenteel-historische dimensie. 
 
 Alles komt samen rond de apostolische boodschap : het "evangelie" dat Christus 
onze Heer verrezen is uit de doden. 
 
         V. Dominique 


