
KERSTMIS EN THEOFANIE
AANTEKENINGEN*

 
Voor het feest van Kerstmis is de volledige liturgische benaming : "de geboorte naar

het vlees van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus". Voor het feest van het doopsel
van Jezus Christus zijn er twee benamingen : Epifanie en Theofanie. Beide komen uit het
Grieks en willen respectievelijk zeggen: nederdaling, openbaring over, en Gods openbaring.
In de Orthodoxe Kerk spreekt men voor 6 januari eerder van Theofanie. Gans het Oude en
het Nieuwe Testament zijn immers doorspekt van Epifanieën, van openbaringen. Spreken
over al deze zaken zou eigenlijk overbodig zijn indien we in de mogelijkheid waren om die
diensten bij te wonen en te volgen, omdat wij altijd het woord van Paulus indachtig moeten
zijn : "Kom en zie". Wij weten immers dat de traditie van de Kerk een zeer rijke liturgische
expressie kent waarbij de ganse theologie binnen de Orthodoxe Kerk poëtisch wordt
uitgedrukt doorheen al haar gezangen, hymnen en gebeden. Zoals Vader Cypriaan Kern zei:
"het koor in de Kerk is een leergestoelte van theologie". Vandaar dat het beter zou zijn al
deze teksten door te lezen, maar dat zou ons te ver leiden. Maar vandaar ook de voorname
rol welke het koor alsmede de verantwoordelijken spelen in het geheel van de orthodoxe
kerk. De orthodoxe kerk is namelijk een liturgische kerk.
 

Wij weten dat in het christendom het belangrijkste feest het mysterie van Pasen is en
er is een ganse periode die Pasen voorafgaat en een ganse periode die volgt op Pasen. Als we
dat schematisch bekijken kunnen we gemakkelijk zien dat de vasten en de voorvasten 50
dagen tellen en dat er tussen Pasen en Pinksteren opnieuw 50 dagen zijn, want Pinksteren
komt van een Grieks woord en betekent 50 dagen. De Kerk is in de loop van haar
geschiedenis en vooral vanaf de 4de eeuw, wanneer de Kerk toegelaten werd om bijeen te
komen, ook in concilies, beginnen nadenken over het uitbouwen van het ritueel en van het
dagelijks leven van de Kerk. En zo heeft zij naast de Paascyclus een tweede cyclus
opgebouwd, die we de Kerstcyclus zouden noemen. De Kerstcyclus begint met de Advent
wat betekent "datgene dat gaat komen". Het is dus een voorbereidingstijd op de tussenkomst
van God in de historische tijd, de voorbereiding op de tussenkomst van de eeuwigheid in de
tijd, welke begint op 15 november. Er is voor Kerstmis ook een week met bijzondere
diensten die ons doen denken aan de diensten van de Stille Week voor Pasen. Dan hebben we
een feestperiode of feestweek van Kerstmis tot Theofanie, zoals we hebben van Pasen tot
Thomaszondag. Maar het blijft niet bij het feest van de Theofanie. Het feest loopt verder tot
en met 2 februari, nl. de Tempelgang van Christus of Lichtmis; in het morgendofficie gaat
men tijdens de canon kaarsen aansteken. Het troparion van dit feest getuigt op kernachtige
wijze over dit alles: "Verheug u, Hoogbegenadigde Moeder Gods en Maagd, want uit u is
opgegaan de Zon der gerechtigheid : Christus onze God, om hen te verlichten die in de
duisternis gezeten zijn. Verheug u ook, rechtvaardige Grijsaard, want in uw armen hebt gij
gedragen de Bevrijder van onze zielen, die ons ook de Opstanding schenkt".

 
De Theofanie neemt, naast de andere feesten, op theologisch vlak een zeer

belangrijke plaats in. Dit feest  wordt sinds vier dagen voorbereid . Sinds vier dagen horen
we de teksten die ons binnenleiden in het mysterie van de Theofanie. We weten allemaal dat
op 25 maart het feest van de Verkondiging de komst van God in de wereld doet ontkiemen,
dat Kerstmis de komst van de Heer onderneemt en dat de Theofanie eigenlijk realiseert wat
met Kerstdag ondernomen werd. Met Kerstmis is God verschenen aan de enkelen die op dat
moment dichtbij of veraf waren. De Kerkvaders die dit commentariëren zeggen: de eerste die
erbij waren, waren de herders, de eenvoudigsten van hart, die geen enkel probleem hadden
om in het kind de Zoon van God te zien, "de armen van geest"; de drie Koningen kwamen
uit Perzië (in die tijd waren het koningen en keizers die aan wetenschap deden door middel
van mensen die zij in dienst hadden, de wetenschap bestond vaak enkel uit astrologie met het
oog op het vastleggen van de kalender), zij kwamen dus van heel ver, want hun wijsheid liet
hen niet toe om onmiddellijk Christus te kunnen zien als Zoon van God. Maar, zeggen de
commentatoren van Kerstmis, toch brengt de wijsheid de mens tot Christus; met andere
woorden ook de wetenschap kan de mens brengen tot een goddelijke verlichting.



woorden ook de wetenschap kan de mens brengen tot een goddelijke verlichting.
 

Het grootste mysterie is, denk ik, dat, na een verloop van 1.500.000 jaar (de
aanwezigheid van de mens op deze aarde) waarbij meer dan 80 en minder dan 200 miljard
mensen ons reeds zijn voorgegaan op deze aarde; de mensheid zich dezelfde vraag heeft
gesteld "wie ben ik en waar ga ik naar toe?" of nog het mysterie proberen te ontsluieren, God
te ontdekken. En op een moment waarop het bewustzijn van de wereld evolueert en de
wijsheid van deze wereld het rijp acht voor deze mensheid, komt de ontoegankelijke godheid
van de antieke wereld op een meer nauwkeurige en meer daadwerkelijke wijze binnen in de
wereld. "Op een moment" is zoveel als op een "goddelijk heden" zoals we met Kerstmis
bidden : heden heeft het God behaagt om zijn woord te doen geboren worden als een
hulpeloos kind.
 

Wij kennen allemaal het verhaal van het Oude Testament. Het is een ongelooflijk
uitgebreide kroniek van een ongelooflijk klein volk. Die kroniek vertelt ons eigenlijk over de
opgang van een volk uit het veelgodendom, uit beslommeringen allerhande, om te gaan
zoeken naar de ene ware persoon, de ene God. Ik ervaar het zo dat de geschiedenis van het
Oude Testament een type-verhaal is van de menselijke ziel. We zijn allemaal op weg om uit
de wereld van zowel materiële als geestelijke beslommeringen, emoties, sentimenten,
theorieën en filosofieën God te kunnen zien. Vandaar dat de Kerstmis-Theofanie realiteit een
zeer belangrijke tussenkomst is. Het komt erop aan dat wij in de persoon van Jezus Christus
God kunnen zien. Dat wij ervaren dat die persoon meer is dan u en ik. En dat die persoon
naast een menselijke een goddelijke natuur bezit. En dat is voor onze wereld sinds 2000 jaar
het grootste probleem. De meeste mensen hebben het gemakkelijk met de godsdienst, maar
hebben het moeilijk met Christus (denken we aan de mirakels en de verrijzenis).
 
 
 
 
 

Een vooraanstaand Russisch theoloog en filosoof van deze eeuw Vladimir Lossky
schreef : "het grootste mysterie bestaat erin dat het de mens is, die in Christus God gezien
heeft". Sommige mensen hebben dat gezien, andere mensen niet of nog niet. We bidden voor
die mensen en we hopen dat iedereen tot deze verlichting mag komen. De Theofanie is in het
bijzonder het feest van de verlichting. Ze wordt trouwens genoemd: het feest van het Licht.
Wat met Kerstdag in de duisternis gebeurde, gebeurt nu in het volle daglicht. Christus gaat
naar de Jordaan en vraagt om gedoopt te worden. Waarom moet Christus gedoopt worden als
hij de Zoon van God is? Hij laat zich dopen omdat hij niets wil afdoen aan de Wet en de
Profeten, niets wil afdoen aan ons menszijn. Deze morgen lazen wij uit het Evangelie van
Mattheüs die zegt : Hij laat zich dopen om niets af te doen aan de gerechtigheid, dwz. aan de
Wet van het Oude Testament. Hij komt dus naar de Jordaan om zich te laten dopen. En wat
vindt er plaats? De ware natuur en de ware persoon van Jezus Christus worden ons duidelijk,
nl. dat Jezus Christus de openbaring is van Drie Personen, de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Dit is voor de Kerk in latere eeuwen van kapitaal belang geweest voor de formulering
van de christelijke theologie.
 

Welke is die theologie? Als God God is, als God werkelijk de gans Andere is, de
Oneindige, de Eeuwige, de Alleszijnde, dan moet Hij ook meer dan Eén zijn. Hij is dus Eén
God in Drie Personen; dat betekent dat de levenswijze van God de wijze van de liefde is: de
éénheid in de verscheidenheid. De Heilige Basilios de Grote, een Kerkvader uit de 4de eeuw,
heeft een boek gewijd aan het getal drie. Eenvoudig uitgelegd komt het hier op neer. Als men
alleen is kan men zich opsluiten in zichzelf. Dit noemt men een monade of een monisme. Als
men met twee is (een dyade) - denk aan twee mensen die zich voor het eerst vinden in liefde
- , kan men het zo goed met elkaar stellen dat een nieuw monisme tot stand komt. En als een
derde erbij komt (een triade) is elke opsluiting van de één tot de andere onmogelijk; er is
altijd een derde die verbreekt.
 

Vandaar die dynamische liefdesband tussen Vader, Zoon en Geest, die we reeds
terugvinden in de Genesis. De Kerkvaders interpreteren de stem van God over de wateren als
het Woord van God dat in de proloog van Johannes wordt: "In het begin was het Woord en
het Woord was bij God en het Woord was God" en dat is Jezus Christus. Want God toont



het Woord was bij God en het Woord was God" en dat is Jezus Christus. Want God toont
Zichzelf niet, kan zich niet tonen, omdat wij Hem niet kunnen aanschouwen. En Hij laat Zijn
Woord binnenkomen in deze wereld. Als God blaast over de wateren in de Genesis, ziet de
Kerk daarin een voorafbeelding van de Geest. In de Hebreeuwse tekst staat hiervoor een
vrouwelijk werkwoord, dat zoveel betekent als "bevruchten". Op dat moment kan de wereld
planten, dieren en mensen doen ontkiemen, doen ontstaan. Het is niet toevallig hoe vandaag
in de wetenschap over het ontstaan van het heelal men er ook van overtuigd is dat het
oorspronkelijk kosmische stof nog in elkeen van ons aanwezig is. Van bij het begin is het
zaad aanwezig door de Geest van God.
 

De Theofanie is dus de openbaring van de Drie-Eenheid, nl. de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Dit wordt niet ervaren als een denkcategorie, als een illusie en een
weerspiegeling van de geest. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest worden ervaren als
levende personen die tussenkomen in het leven van
diegene die zich laten dopen, zoals Christus zich laat dopen in het water van de Jordaan.
Vandaar dat het grote gevaar erin bestaat het christendom te herleiden tot een
intellectualisme, tot een mooie theorie. Christus heeft geen theorie achtergelaten, Christus
heeft ons Zijn Lichaam nagelaten. Maar een gekruisigd lichaam dat moest verrijzen om te
tonen dat God de dood overwint. Dus zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest drie
levende personen en door de kennis van die drie personen kan ik iets te weten komen over
die goddelijke natuur die zij alle drie in gemeenschap hebben. Het is dus door de liefde van
deze Drie Personen dat de band tussen de Drie gesloten is en dat de Liefde werkt en dat wij
vernemen welke de goddelijke natuur is. Dit heeft men ook toegepast op de mensheid.
 

Hoe vernemen wij iets over de menselijke natuur? Wij vernemen iets wanneer wij
communiceren met andere mensen. Ik kan niet zeggen: dit is het geschrift van de wereld. Ik
kan alleen maar zeggen: dit is een geschrift. Maar we weten allemaal wat schrijven, wat
lezen is; we weten allemaal wat liefde, haat, ziekte is enz... Maar elkeen van ons drukt
schrijven, lezen, liefde, haat, ziekte enz. uit op een strikt persoonlijke manier. En het is via
deze strikt persoonlijke manier dat wij iets te weten komen over de menselijke natuur. Het is
in die zin dat we de wereld van het goddelijke en de wereld van het menselijke moeten
begrijpen. Het is maar door te communiceren aan de andere dat wij vernemen welke de
menselijke natuur is. Het is maar door te communiceren aan Christus doorheen het
sacramenteel leven van de Kerk en doorheen de Eucharistie dat wij vernemen welke de
goddelijke natuur is. Kennis over God en de mensen groeit dus vanuit de ervaring die een
relatie impliceert.
 

Een relatie is slechts mogelijk in liefde. Haat veroorzaakt geen relatie, maar de
versterking van het ondeelbare individu. Relatie in liefde, communio vooronderstellen de
nederigheid, de nietigheid, de ontlediging (kenose naar het voorbeeld van Christus) van zijn
opgezet mensje met alle verlangens, gevoelens, emoties, zekerheden, verworvenheden,
vooroordelen. Deze zijn juist de hinderpalen voor een waarachtige liefdesrelatie naar de
andere toe en dit naar het beeld van de communio in liefde binnen het leven van de Drie-
Eenheid. Indien onze menselijke verhoudingen niet op deze leest geschoeid zijn, zijn wij niet
op de weg van Christus, maar op de weg van deze wereld waarbij enkel ons mensje zich
versterkt, ons egootje zich er maar beter bij voelt en ons individualisme groeit doorheen een
verwaand piëtisme; een eigencultus, een narcisme.
 

Al te vaak echter is dit laatste aanwezig in christelijke milieus. Indien men het goed
begrijpt gaat het niet over een religieuze moraal tegenover een andere wereldlijke moraal,
hoe men deze ook wenst te noemen. Want het is één en dezelfde moraal, anders ingekleed en
met andere argumenten. De moraal van de Drie-Eenheid is niet van deze wereld, maar van
een andere wereld; het is dus een andere manier van zijn, een wijze van bestaan; waarbij
men slechts leeft, is en bestaat als men een wezen-in-communio is, een wezen-in-relatie
(m.a.w. het gaat hier over een andere ontologie).
 

De Kerk is de plaats waar ons dit alles wordt bijgebracht, maar ook waar dit alles is
gerealiseerd indien wij de mens in de Kerk tevens zien als de uitbreiding van de familie van
de Drie-Eenheid. Zo begrijpt men dat, bewust van deze kerkleer, men in de vroege Kerk nooit
ging communiceren als men nog met één broeder in onmin leefde, de relatie niet had hersteld.
Dit stelt duidelijk dat de Kerk niet een bijeenkomst is van afzonderlijke gelovigen, maar een



Dit stelt duidelijk dat de Kerk niet een bijeenkomst is van afzonderlijke gelovigen, maar een
voorafbeelding streeft te zijn van een vernieuwde mensheid, wil de Kerk een Eucharistische
Bijeenkomst blijven. "Geen enkel lid... kan zeggen tot een andere : 'Ik heb u niet nodig' (1
Cor. 12)".
 

Dit is één van de grootste theologische verworvenheden ons geopenbaard in het
christendom en duidelijk gesteld in het feest van de Theofanie. Het is ondermeer het werk
geweest van de Russische religieuze filosofen deze Drie-Eenheidstheologie toe te passen op
de mens, welke bepalend is geworden voor de orthodoxe antropologie of leer over de mens.
 

Welk is nu het verschil tussen individu en persoon? De persoon is diegene die alles
verlaat in zichzelf uit liefde voor de andere. Een individu is diegene die ondeelbaar is naar
zijn oorspronkelijke betekenis en die zich niet laat delen met de andere en die in tegendeel
zijn ego wenst te versterken, te verruimen om de andere te onderwerpen aan zijn ego. De
moraal van de Kerk is niets anders dan de overgang van individu naar persoon. De persoon is
een wezen in communio, is iemand die desnoods afstand doet van alles en iedereen. Denk
aan Job. Job is één van de mooiste en ook de verschrikkelijkste boeken, als we werkelijk
christen zijn. Want we moeten in staat zijn om te leven als Job. Job wordt door de
beproevingen heen, stilaan een persoon. Hij moet alles verliezen en pas dan treedt hij in
communio met God. Dit is het verschil tussen individu en persoon.
 

"De persoon is dus communionele relatie, want door het doopsel werd hij een lid van
het Lichaam van Christus en door de gave van de Heilige Geest medeverantwoordelijk voor
de volheid (katholiciteit) van de Kerk. Dit impliceert een ascese van zelfverloochening aan
"hetgeen voor mij is". We zien duidelijk dat deze volheid (katholiciteit), alsook de
conciliariteit of sobornost, - waarover men het zo graag heeft in de orthodoxe kerk - een
Drie-Eenheids-dimensie in zich draagt. Personen zijn in de Kerk, is in feite aanvaarden om
de goddelijke gave te ontvangen, de mogelijkheid om "deelgenoten van de goddelijke
natuur" te worden (2Petrus 1,4). Deze gedurfde formule van de Heilige Petrus drukt de
roeping uit om door genade kinderen van God te worden, te leven van een goddelijk leven,
dit wil zeggen van een leven van de Drie-Een-heid. In deze visie zien we duidelijk dat deze
zuivere leer over de Drie-Eenheid wel meer is dan een formule voor vakspecialisten van
theologie. Zij wordt opnieuw het principe zelf van elke levensvorm in de Kerk op alle
niveaus. Want alles in de Kerk moet naar het beeld van de Drie-Eenheid zijn" (Nicolas
Lossky). Of zoals de Russische denker Fedorov uit de 19de eeuw het zei : "De Drie-Eenheid
is ons sociaal programma".
 

De persoonlijke relatie tussen de Drie Goddelijke Personen kan in analoge termen als
volgt omschreven worden.

De Vader verbergt zich (de nederigheid, de ontlediging), overstijgt zijn eigen
goddelijkheid om Zijn Logos-Zoon in de wereld te laten vleesworden. God put zich niet uit
in Zijn Woord, niettegenstaande Hij Zich volledig geeft in Hem. Het Woord van God
suggereert en openbaart een bovennatuurlijk mysterie van stilte, de eeuwige gaping van het
Licht, het ontoegankelijke, waar God verblijft en van waaruit Hij komt om Zijn woning te
maken onder ons (Joh. 14, 23).

Het Woord incarneert zich, openbaart zich en wordt gehoord door alle zintuigen van
de mens, het verrijkt de mens als van buitenuit. Het Woord komt in de wereld als een klein
hulpeloos kindje (de nederigheid, de ontlediging) welke de koning zal worden van Israël.
Beetje bij beetje zal het Woord zich kristalliseren, zijn identiteit ontsluieren, zijn kracht zal
zich verpersoonlijken. Deze nederigheid is kenmerkend voor het ganse aardse leven van
onze Heer, zo ook naar het einde toe op Palmzondag wanneer men verwacht dat de Koning
van Israël Jeruzalem zal binnentreden gezeten op een paard. Maar zingt de Kerk niet op die
dag : "Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, gezeten op een ezelinnenveulen"? "De
nederigheid is de moeder van het onderscheidingsvermogen en de helderziendheid, zij is
bovennatuurlijk," zegt de Heilige Johannes van Damascus.

En wat te zeggen van de Geest : Hij incarneert zich niet, definieert zich niet, laat zich
niet omschrijven, maar Hij is de kracht zelf van de menswording, van de aanwezigheid, van
de waarheid van het gehoor. Hij bereidt het hart van de mens voor op het luisteren, Hij
bereidt voor om het Woord met verlangen te onthalen, Hij maakt dat het Woord vruchtbaar
wordt en vruchten draagt. Hij bezegelt de menswording van het Woord van de Vader. Hij is
de meest persoonlijke want Hij heeft zich nog nooit vertoond, Hij waait waar Hij wil, Hij



de meest persoonlijke want Hij heeft zich nog nooit vertoond, Hij waait waar Hij wil, Hij
daalt neder over de Kerk met Pinksteren, vervult elke nieuwgedoopte in de myronzalving,
bekrachtigt alle mysteries van de Kerk, maakt het heilig brood en de heilige kelk tot Lichaam
en Bloed van Christus, is de geest van elke mens die werkt aan zijn renaissance, Hij is de
ruach (in het Hebreeuws), de levens-adem, de wind, het goddelijk reukwater. Van Hem
bestaat trouwens geen icoon, maar alle iconen zijn een aanwezigheid van zijn licht. Alle
heiligen zijn levende getuigen van Zijn Aanwezigheid. De icoon van de Heilige Geest wordt
nog steeds geschilderd en zal voleindigd worden op het einde der tijden bestaande uit alle
heiligen van het universum.

Geen toeval dus dat het feest van het doopsel ook het feest van de Drie-Eenheid is.
 

Nu begrijpen we de profetische en mystieke woorden van de Heilige Serafim van
Sarov wanneer hij zegt : "het doel van het christelijke leven is het verwerven van de Heilige
Geest". Hij schreef dit in de tijd van de Verlichting door de rede, de tijd van de eerste
"encyclopedie" en nu begrijpen we ook de woorden van de Heilige Silouan de Athoniet die
een slordige honderd jaar later ons voorhoudt "houdt uw geest in de hel en wanhoop niet.".
Het overmoedig vertrouwen in de Verlichting had immers voorspeld dat de 20ste eeuw
probleemloos ging zijn, gezien alles zo redelijk georganiseerd was en zie... de mens en de
mensheid worden niet enkel geregeerd door een op redelijkheid gebaseerde morele code,
maar door andere, meer verborgene krachten, zegt Monseigneur Johannes Zizioulas. De
mens vatten in eender hetwelke systeem is niet mogelijk. De mens is onherleidbaar,
ondefinieerbaar. Hij is het beeld van God.
 

Sinds de Franse revolutie hebben we heel wat ideologieën achter de rug. De
verschrikkelijkste hebben we nog maar net achter de rug of zijn nog niet helemaal
uitgedoofd of daar komen ze al opnieuw aan onder andere benamingen. Het zijn allemaal
systemen om de mens te definiëren, te herleiden tot een gedragscode, te uniformiseren
(opvallend is ook hoe deze systemen van uniformen houden). Maar dit lukt zijn tijd maar het
beeld van God in de mens - namelijk zijn absolute vrijheid - overwint. Getuige hiervan de
zoveelste student in de geschiedenis die in de straten van Boekarest in december 1989 zijn
hemd openscheurt en zegt tot de kanonnen : "schiet maar". Met andere woorden als de
koepel van de geschiedenis zich sluit over de mens dan is de vrijheid van de persoonlijkheid
sterker dan die koepel. Dit is het bloed van de martelaar dat gewoon de wereld overstijgt, het
eeuwig doopsel. Dit is "het sacrificium" van Andreï Tarkovski. Dit bewijst dat de mens een
beeld is van God. Want die absolute vrijheid die wij hebben is naar het beeld van de vrijheid
van God. Zoals wij niet in staat zijn om de Drie Goddelijke Personen te definiëren, zijn we
ook niet in staat, - en wij mogen niet hoe verleidelijk dit ook weze -, uit respect voor onze
medemensen en voor God, de mens te definiëren. Definitie wil zeggen het einde aanduiden.
De wiskundeleraar zet alle definities in een kader. Met de mens kan dat niet. Een Kerkvader
uit de 7de eeuw zegt: "de mens is een open vraag".
 

Dit is een eerste belangrijk element bij het feest van de Theofanie.
 
Het tweede thema van de Theofanie is verbonden met het eerste.
 

Waarom openbaart Hij zich in het geschapene? God heeft alles geprobeerd om zijn
volk op weg te helpen. De ark van Noach, de Wet, de tekenen gedurende de 40 jaar in de
Sinaïwoestijn. En toch vervalt het volk altijd in de verleiding om zich in deze wereld en haar
geschiedenis te installeren, getuige hiervan de tijd van de koninkrijken enz. Het is opvallend
hoe in de wereld van het Oude Testament de schoonste periode, de periode van de
verlovingstijd, van de bruidstijd tussen God en zijn volk door de Profeten van de
Babylonische Ballingschap aangeduid wordt als de periode van de woestijn.
 

Waarom? Maken we van onszelf een woestijn en het enige dat ons nog rest is de
naam van God te aanroepen. Dit was hetgeen gebeurde met het Joodse volk. Er was geen
eten en er kwam manna uit de hemel, er was geen drinken en er kwam water uit de rots. Wij
zijn teveel geneigd om zelf ons leven in te richten. We moeten het leven ervaren als een
voortdurend momenteel mirakel. Elk moment van ons leven is een mirakel, een gave van
God. En het Joodse volk leeft in die miraculeuze toestand van de Woestijn en toch verlangt
het van zich te vestigen, toch verlangt het van een koninkrijk en een keizerrijk op te bouwen
in het Beloofde Land. Zeer typisch is ook de Wet, die meewandelt in de woestijn en geen



in het Beloofde Land. Zeer typisch is ook de Wet, die meewandelt in de woestijn en geen
vaste plaats heeft, d.w.z. waar de Wet was, was de Kerk. In het Beloofde Land wordt de Kerk
een plaats een gebouw. En men installeert zich in het comfort en men verzwakt een beetje in
zijn ernst tot het gebed. Opnieuw komen de invloeden van buiten uit. Als men insluimert en
slaapt, dan komen allerhande invloeden, zeggen de Vaders. De dromen komen op,
weerspiegelingen allerhande, en zo komt het Joods volk natuurlijk in ballingschap, buiten het
paradijs.
 

Zo gaat de geschiedenis verder tot wanneer op het einde der tijden God beslist om
Zijn Zoon de wereld te laten binnenkomen. God overstijgt zijn eigen goddelijkheid om zijn
Woord mens te doen worden, d.w.z. iemand van vlees en bloed die alles op zich zal nemen,
en het ergste dat hij op zich kan nemen is de dood. Dit is de laatste doortocht die zowel de
Kerk als elke gelovige moet doormaken. Het ergste, de dood, op zich te nemen om de dood
teniet te doen. In het orthodox paastroparion zingen wij: "Door de dood heeft Hij de dood
gedood. Door Zijn dood heeft hij de dood teniet gedaan". En dat is de bedoeling van de
tussenkomst van God in de wereld : aan de mens een teken geven. Hier is mijn Zoon ! "Wie
mij volgt zal eeuwig leven".

In die tijd was men algemeen overtuigd dat de wereld ging eindigen, want alle
teksten die wij zingen met Kerstdag verhalen het : op het einde der tijden kwam God de
wereld binnen. Maar opnieuw die waanzinnige liefde van God voor de mens, een liefde die
erin bestaat de wereld te laten verder duren. Sinds de tussenkomst van God in de wereld met
de Kerstmis-Theofanie realiteit duurt de wereld bijna 2000 jaar verder en waarom? Om de
mensheid de gelegenheid te geven zich te bekeren. Om niet kortweg de wereld een einde te
doen kennen en al degenen die nog niet bekeerd zijn in het eeuwig vuur te storten, d.w.z. niet
meer in staat zijn om lief te hebben. Dit is de dood. De wereld gaat dus verder en we leven in
een spanningsveld, omdat we die openbaring hebben en dat we dus eigenlijk niet meer
hoeven te twijfelen sinds Kerstmis, sinds Theofanie, sinds ons doopsel, sinds onze deelname
aan de Eucharistie. Ooit zij iemand : "met het Evangeliewoord is alles gezegd, elke
nieuwsgierigheid houdt op". En toch twijfelen wij, toch hebben zovele christelijke mensen
schrik voor het einde; en dit na een gans leven christelijke inzet, christelijk gebed, na een
gans leven onverderfelijk voedsel in te nemen tijdens de heilige communie. Nog twijfelen
aan de dood, nog schrik hebben voor het heengaan. Er is weliswaar het emotioneel verlaten
van mensen en omgevingen; dit is een andere zaak. Dit is eens te meer een aspect van onze
ascese : het overgaan van het individu naar de persoon. Emoties zijn vaak versterkingen van
ons ego, welke ons belemmeren om een ecclesiale maturiteit op te bouwen. Maturiteit
betekent etymologisch op het goede moment de goede reactie. Een ecclesiale maturiteit zou
dan betekenen de juiste reactie van de gereïntegreerde en integraal herboren mens naar het
verrezen lichaam van Christus.
 

De bedoeling is dus de verlossing van de mensheid geweest. Christus is niet enkel in
de wereld gekomen om de mens te verlossen. Het is een groot gevaar dat binnensluipt in de
religieuze volksvroomheid of zouden we naar de Kerk gaan voor ons eigen genezing, een
medicijntje tegen het einde. Neen, de wereld zal gered worden als gans de mensheid klaar is.
Wie is die mensheid, waar vinden we die nieuwe mensheid, die vernieuwde mensheid, die
reeds leeft naar de verlangens en de geboden van God? Dit is de Kerk. De Kerk is reeds deze
vernieuwde mensheid : niet enkel van mensen die elkaar graag zien, van mensen die niet als
individuen tegenover elkaar staan, maar als personen van communio, maar ook van de
vernieuwde cosmos : zo wordt vaak de natuur binnengebracht als symbool van volheid. Mgr.
Johannes Zizioulas is zo kernachtig wanneer hij zegt dat wij brood en wijn nemen, deze zo
eenvoudige en symbolische elementen, om de mens in relatie te brengen met God. Dit is de
vernieuwde mensheid welke wij moeten uitdragen in de wereld, om andere mensen in die
vernieuwde mensheid binnen te leiden. Herinneren we ons nogmaals het prachtige woord
van de heilige Augustinus die zegt : de mens is een uitbreiding, een verlengstuk van de
familie van de Drie-Eenheid. Bij de vespers van Kerstmis, kerstavond dus, wordt in de Kerk
gelezen dat veel mensen afwezig zijn omwille van... allerhande. Maar vergeet niet zegt de
tekst dat bij beproeving allerhande men zich dan beroept op zijn enige familie; welke God is.
In de wederkerigheid van feesten, vastenperiodes, kortom in het steeds terugkerende
kerkelijk jaar geënt op het liturgische jaar ligt de pedagogische bekommernis van de Kerk :
te waken over het heil van de mensen in de nacht van de illusies van dit leven.
 
 



 
Wie bewerkt dit in elkeen van ons? De Geest van God die we ontvangen hebben bij

het doopsel, het vormsel en de Eucharistie, bij het historisch en eeuwig Pinkstergebeuren.
Wat Christus doet voor de mensheid doet de Geest van God voor elkeen van ons. Wij zien
die volmaakte wisselwerking tussen het geschapene en het eeuwige. Want uiteindelijk is de
tussenkomst van God in het feest van de Theofanie niet iets dat ons overstijgt. Wij hebben
verwondering, bewondering, maar het is iets dat ingeschat kan worden in onze menselijke
natuur, nl. dat het goddelijke, het bovennatuurlijke, het eeuwige gecombineerd wordt met het
tijdelijke, onderworpen aan verderf, lijden en dood. Christus opent de poort van de hemel,
die Adam destijds had gesloten en opnieuw is de dialoog mogelijk tussen de hemel en de
aarde. Christus trekt ons op tot bij de Vader door de kracht van de Geest.
 

Waarin bestaat die verlossing nu concreet? Keren we ons daarvoor naar sommige
Russische religieuze filosofen uit de vorige eeuw die daarover geschreven hebben. Het grote
probleem is de desintegratie, de versnippering van ons menszijn. De reïntegratie is werken
aan de volheid van de persoon naar het beeld van God. Dit is onze grootste opgave. Na een
periode van relatieve eenzaamheid in een berglandschap te hebben doorgebracht, alsook na
een verblijf in een klooster, ervaren wij hoe wij op onze terugweg stilaan overstelpt worden
door publicitaire reclame, die zoals het woord het aanduidt onze aandacht opeist. Wij voelen
het proces van versplintering, van desintegratie opnieuw werken. Deze maatschappelijke
versnippering is echter de veruiterlijking en het gevolg van de versnipperde mens na de val.
Wanneer de Heer aan de bezeten zwijnenhoeder vraagt naar de naam van de demon, dan
antwoordt deze "legioen", wat duidt op veelheid.
 

De kinderen van onze wereld staan voor gaafheid, blankheid, oorspronkelijkheid,
"engeltjes van de Heer". Zij zijn het beeld van de integratie. De Latijnse auteur Seneca
schrijft misschien terecht dat de puberteit niets anders is dan het ontdekken van de perversie;
dit wil zeggen het omvormen, aan alles een andere versie geven, of nog het ontaarden. De
reïntegratie is opnieuw, ondermeer door de ascese van de zintuigen, tot de authentieke versie
komen, tot de "universie" van het kindschap, het universum van het kind. Geen toeval dat de
Heer ons vermaant : "Wordt zoals die kinderen daar". Komen tot de "universie" betekent
zoveel als het herkennen van en het terugbrengen tot het éne hoofd welke Christus is (de
recapitulatie, de anakefaleosis van de Vaders zoals Origenes, Gregorios van Nyssa, en
anderen). Zich terugenten op het Lichaam van Christus. Dit is onze wedergeboorte, ons
jaarlijks doopsel in de Jordaan : niet enkel leven van een verderflijk bestaan, maar voor een
onverderflijk bestaan, vrij van zonde, lijden en dood.
 
 

Maar de Russische filosofen zeggen dat u terug enten op het Lichaam van Christus
werken is aan uw reïntegratie. En dit is uw wedergeboorte, dit is uw doop in de Jordaan. Dat
is uw geboren worden, niet voor een verderfelijke wereld, voor een verderfelijk bestaan,
maar voor een onverderfelijk bestaan, een bestaan dat geen lijden kent. Herinneren we ons
steeds de prachtige passage uit het derde hoofdstuk van Johannes, wanneer Nicodemos, één
van de vooraanstaande leden van het Sanhedrin, een specialist van het Oude Testament dus, -
op dat moment bestaat nog geen Nieuw Testament – ‘s nachts bij Christus gaat, omdat hij
overdag niet wil gezien worden, omdat hij teveel eerbaarheid heeft. Hij vraagt: Gij spreekt
 over de wedergeboorte van de mens; betekent dat wij terug uit de schoot van een moeder
gaan geboren worden, wij die al eens geboren zijn ? - Maar Nicodemos, antwoordt Christus,
gij die alles weet, weet gij dan niet dat het een wedergeboorte uit water en geest is. De
Theofanie is terecht het feest van de verlichting; het feest van de bewustzijnsverruiming.
Iemand die religieus is, zelfs buiten het christendom, is iemand die verbindt (naar het
werkwoord relier) met een andere natuur, met andere orde van zaken, een andere wereld, een
ander zijn. Het is het begin van een bewustzijns-verruiming en dit is ons sacramenteel leven
in de Kerk. Dit is ook ons doopsel. Ons doopsel is de enige, naar mijn bescheiden mening,
de enige waarachtige renaissance die wij kunnen meemaken. Ik houd veel van onze
historische Renaissance, volgend op onze Middeleeuwen. Maar wat blijkt er : dat we
vandaag eigenlijk in een doodlopend straatje zitten. We hebben alles in gang gezet. We
hebben een zogenaamde renaissance gegeven aan de mens en dit hield het verwerpen in van
een laatmiddeleeuws wellicht engzichtig christelijk wereldbeeld met zijn kwaliteiten en zijn
gebreken zoals in alle tijden. We hebben tegenover het christendom het humanisme
geplaatst. Tegenover Christus hebben we de mens geplaatst. Op vandaag bemerken we dat



geplaatst. Tegenover Christus hebben we de mens geplaatst. Op vandaag bemerken we dat
dit humanistisch perspectief evolueerde naar een toenemend individualisme. De mensheid is
nog steeds verankerd in dit renaissanceperspectief.
 

Berdjajev, een Russische filosoof uit deze eeuw heeft er een werk aan gewijd met als
titel "Le nouveau Moyen-Age". Bondig samengevat komt het hier op neer dat we die
christelijke leefwereld van de Middeleeuwen opnieuw moeten integreren in ons leven, maar
in alle vrijheid. We moeten geen nostalgie krijgen naar vervlogen tijden, maar we moeten
terug een door het christendom of door het geloof doorspekt bestaan beginnen te leven voor
onszelf. En dit probeert misschien op een bescheiden wijze de de Kerk in het algemeen en de
Orthodoxe Kerk in het bijzonder, niettegenstaande alle moeilijkheden. Ziehier enkele
voorbeelden. Op het feest van de theofanie wordt het water, de Kerk en de mensen gewijd.
De mensen drinken van het water, want het is gezegend water. Het is het water van het
doopsel van Christus. De mensen nemen een flesje water mee naar huis. Ze zegen hun huis,
hun auto, hun tuin ermee. Bij ziekte drinkt men van het water. Met andere woorden, dit is
terug een leven, doordrongen van die overtuiging, niet van een intellectualisme, noch van
een psychologisme. Het christendom is de openbaring in persoon en van de persoonlijkheid
van God onder ons en we moeten werk maken om die persoon te ontmoeten. Dit kunnen we
maar doen door het voorbeeld te nemen van het Joodse volk en de woestijn : alles verlaten
wat overtollig is en ons concentreren op het essentiële om ons te reïntegreren. Van
reïntegratie komen we tot bewustzijnsverruiming van de wereld van ons innerlijke, mystieke
realiteit - in de Orthodoxe Kerk gebruikt men vaak het woordje mystiek om te beschrijven
wat verborgen is; van het Griekse woord mysterion wat wil zeggen: de ogen sluiten om beter
te zien. Zoals twee mensen na een scheiding elkaar opwachten in het midden van een massa,
de ogen sluiten om elkaar beter te zien...
 

Terug naar de bron van onszelf, naar de bron van ons zijn, die uitmondt op het
goddelijk licht. Want God heeft de wereld en de mens geschapen; daarin zien de Kerkvaders
dat het zegel van de Drie-Eenheid rust op al het geschapene. Wij dragen dit zegel en dit
beeld in ons. Aan ons van het te ontdekken. Er zijn monniken op de Athosberg en in de
ganse monastieke traditie die er nog altijd over schrijven : over de niet zichtbare, apofatische
- negatieve - afdaling in uzelf, die tegelijk een opklimming is naar de wereld van het
goddelijke. Dan ervaart ge, dan ziet ge dat in uzelf sporen van bovennatuurlijke elementen
aanwezig zijn. Het Latijnse woord voor mens komt van humus - aarde. Het Griekse woord is
anthropos - degene die naar boven kijkt. Dit is de samenvatting van de mens. Dit is wat wij
hier moeten realiseren.
 

Al deze grote feesten zoals Kerstmis en Theofanie, voorafgegaan door dagen van
ascese - wat wil zeggen oefening. -, zijn er om ons te oefenen in het beetje bij beetje
achterlaten van wat ons teveel hier bindt aan deze wereld. Zodoende dat de dood eigenlijk
eenvoudig licht wordt. Hoe meer wij hier reeds afgestorven zijn aan de passies van deze
wereld, hoe eenvoudiger het wordt. De H. Ireneüs van Lyon, een kerkvader uit de IIde eeuw,
zegt in dit verband dat de dood het afsterven is aan dat laatste beetje waaraan we tijdens ons
leven nog niet gestorven zijn. Zo begrijpen we dat voor het uitverkoren Joodse volk de Rode
Zee - symbool van de dood - zich opent, en dat deze dood absoluut niet pijnlijk is. Maar voor
het volk van de Farao dat leeft met zijn gedachten op deze wereld is de dood het einde, een
verschrikking.
 

Dit is de weg van de ontlediging. D.w.z. zich altijd opnieuw een beetje meer ledigen
om Christus te kunnen onthalen. Wij doen die ontlediging naar hetgeen wij opmerken in het
feest van Kerstmis en het feest van de Theofanie. Wij doen die ontlediging naar hetgeen wij
gezien hebben van God zelf, als een hulpeloos kindje in de kribbe. Maar dit is juist eigen aan
God; dit is alle extremen, schijnbare tegenstellingen bevatten en dragen. God is niet alleen de
immens grote, Hij is ook de immens kleine. In de insecten van de natuur, in het pasgeboren
kindje, in de cellen van ons lichaam, in alles is dit goddelijk zegel aanwezig.
 

Het derde luik van het feest van de Theofanie is dat door de tussenkomst van de Drie-
Eenheid in het water van de Jordaan de ganse natuur en de mens geheiligd worden. De
Jordaan staat symbool voor het water van deze wereld en alle wateren zijn met elkaar
verbonden. Het water is het vitaal bestanddeel voor planten, dieren en mensen, en door de
nederdaling in het water van de Jordaan wordt de ganse natuur geregenereerd, wordt de



nederdaling in het water van de Jordaan wordt de ganse natuur geregenereerd, wordt de
ganse natuur een nieuwe genesis gegeven, een nieuwe geboorte. Zo wordt het doopwater een
doopwater van eeuwig leven voor degene die zich laat dopen. De bedoeling van het
christelijk leven is immers de heiliging, "de agiazo" in het Grieks. Dit wil zeggen helen,
volledig worden, reïntegreren, terug diegene worden die we waren bij onze geboorte. En zo
begrijpen we wat Christus zegt: Laat die kleintjes tot mij komen; de armen van geest. Hoe
bekomen we die heiligheid? Door al hetgeen hoger reeds werd gesuggereerd maar ook door
hetgeen de H. Serafim van Sarov, een heilige die geleefd heeft rond de jaren 1800 in de
diepe wouden van Rusland, ons onderwijst. Terwijl men in het Westen de encyclopedie aan
het schrijven is, de verlichting door het verstandelijk kennen, schrijft hij over de verlichting
in het innerlijk leven. Hij zegt: "Het doel van het christelijk leven is het verwerven van de
Heilige Geest". Dit is de heiligheid. Men moet tot de reïntegratie komen, terugkeren naar de
bron van alle zijn in onszelf.
 

Wat Christus doet op Theofanie is een eerste stap. Hij laat zich onderdompelen
(baptisma) in het water van de Jordaan Door het doopsel krijgen we de kiemen van het
eeuwig leven. Vandaar dat elke theofanie voor ons een heractualiseren, een opnieuw
tegenwoordig stellen is van het doopsel, maar dan een doopsel naar een verinnerlijking toe.
 

Maar de ontlediging van God om tussen te komen onder ons is nog niet ten einde. De
volgende stap is Goede Vrijdag, de nederdaling onder de grond, de onderdompeling in de
onderwereld om al degenen die gestorven zijn op te wekken en op te nemen in het feest van
het licht, het licht der lichten, namelijk het Paasfeest. En zo stelt de Kerk dat Christus de
nieuwe Adam is. De oude Adam is degene die de toegang tussen de aarde en de hemel
gesloten hield of de dialoog tussen de hemel en de aarde opgezegd heeft. Christus is de
nieuwe Adam, de nieuwe Mens. In deze realiteit wordt ons verteld in de spiritualiteit dat wij
de oude mens moet afleggen om ons met de nieuwe mens te bekleden. In elkeen van ons
huist de oude Adam. We moeten ons bekleden met de nieuwe Adam en dit wordt meermaals
gezongen bij het intredelied van de goddelijke liturgie van de Theofanie : "Gij allen die in
Christus zijt gedoopt, gij hebt U met Christus bekleed" We hebben onvergankelijke klederen
aangetrokken. Zo begrijpen we de pracht van de hymnen die dit allemaal verhalen : "Haasten
we ons van Bethlehem naar de Jordaan, loopt, want daar zien we een ongelooflijk Mysterie.
Een naakte Christus richt zich goddelijk op in de Jordaan en bedekt mij met het hemels
Koninkrijk".
 

De Theofanie is dus het feest van de verlichting, het feest van de inwijding en dit
brengt onze wereld in de volheid van de tijden. Van meet af aan kunnen we deelnemen aan
het leven van het Koninkrijk en van de eeuwige dimensie. Met ons zwakmenselijk verstand
hebben we altijd te vaak geredeneerd in polen, in extremen. We hebben te lang ons leven
gezien als een leven hier en een leven hierna. Dit is een miskenning van de openbaring. De
openbaring is hier gebeurd; m.a.w. deelnemen aan de eeuwige dimensie kan reeds hier
gebeuren. Vandaar de spanning die christenen soms ervaren : we zijn God altijd dankbaar om
in de Kerk te kunnen leven en toch zijn wij ook getrokken naar deze wereld waarin we
moeten werken. Verwerpen we deze wereld niet; het is hij die ons in staat stelt om de weg
van de Kerk te vinden. De wereld is het middel niet het doel. Dit is de bedoeling om de
tijdelijke dimensie nu reeds in te schatten in de eeuwige dimensie. De tijd is als een
karikatuur van de eeuwigheid.
 

Laat mij toe te eindigen met een woord van Paulus wanneer hij zegt dat er twee
manieren zijn om door het leven te gaan : ofwel gaan we door het leven naar hetgeen wij
zien, ofwel naar hetgeen wij geloven...
 
*De basis voor dit bijgewerkt artikel is een voordracht gehouden in januari 1993 voor de
Gebedsgroep Deësis te Gent.

V. Dominique
 
 
 
 
 






 


