
Zalig Kerstmis en

zalig Nieuwjaar

van alle medevverkenden aan Confrontatie
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TERLIGBLIK

GOD, WIJ DANKEN U VOOR ALLES WAT WIJ IN HET
aan allen, die dit lezen en de hunnen.

. \ AFGELOPEN JAAR VAN U ONTVANGEN HEBBEN,

Moge de vrede van Christus ons deel zjjn en van alle

mensen. Harteljjk dank voor alle hulp, alle trouw, alle

solidariteit, alle medeleven met ons gezamenlyke apostolaat.

Moge het jaar 1970

Kerk en Kerkprovincie

eenheid brengen in het geloof en

eendracht onder de plaatsbekleder van Christus.
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Voor de stuwdammen, die hulpbehoevende ontwikke1ingsgebie-
den welzijn schenken.

Voor de automatisatie, die onmenselijk zware en onmenselijk
’ eentonige arbeid voor ons verricht.

Voor de komputers, die moeizaam en tijdrovend denkwerk van
ons ‘afnemen.

Voor de ruimtetechniek die ons toestaat onze zusterplaneet te
9 betreden. ’
I

Voor de medische vooruitgang, die het leven verlengt en de
leefbaarheid vergroot.

Voor de hulpstoffen, die meer goederen bij meer mensen bren-
gen.

Voor de atoomkracht, die de vreedzame existentie van de mens-
heid dient te bevorderen.

Voor de United Nations, die een begin zijn van were1dbroeder-CONFRONTATIE DECEMBER, 1969 NR,_ 55
E: schap en haar stand houden ondanks tegenslagen.
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Voor het protestuvan de jongeren tegen de consumptiemaat-
schapp1].

Voor de emancipatievan de vrouw, die haar ongelijkaardigheid IN DE BYZANTIINSE LlTuRG1E
ge11]kwaard1ghe1d verleent.

Voor de strijd Voor de vrijheid, die onderdrukking en bande-

1°°Sheid Verdrijft De kerststal in kerk en woning is ons dierbaar als middelpunt van
onze Kerstviering, als bron van devotie en ontroering. Het zou een

V001‘ de maatschappehjke democrasering’ die de polieke de' groot verlies zijn, als onze seculariserende tijd hem zou doen ver-
mocratie VerV°1maakt- dwijnen. Maar hij is een voortbrengsel van private piéteit, die als

zodanig niet tot de officiéle liturgie behoort. Dit onderscheid is
V001" de gmeiende Vredeswil Van de mensheid' en haar pogin" belangrijk om een veel verspreid misverstand op te helderen of te

gen de Vrede te bereiken" voorkomen. Men heeft n1. dikwijls beweerd, dat de Kerstviering in
het Westen zich vooral zou richten op het lieftallige Kindje in de

V°°1‘ de dia1°°g> die de isolatie Van gmepe“ en meme“ Ophe kribbe, op zijn armoede, vernedering en Iijden, terwijl daarentegen
in het Oosten de aandacht vooral uit zou gaan naar het geheim van

V001" de V°1‘d"-‘ringen Van de Wetenschap’ die geheimen om‘ de Menswording en dus naar aanbidding en hulde voor God, die in
Sluiert en ‘ms steeds meer UW gmotheid °mhu1t' het Kind van Bethlehem tot ons is gekomen. Die tegenstelling

ontstaat echter doordat men de oosterse liturgie vergelijkt met de
Voor het doorstoten van zo vele jongeren door de korst van het westerse kerStsta1_dev0tie; zou men ham. Vergelij-ken met de

materiéle, naar het 5piritue1e' westerse (Romeinse) liturgie, - wat logisch zou zijn - dan zou er
van dat verschil niet heel veel overblijven. Zowel in het Westen als

V001’ Uwinstituties Van gezin» kerk en gemeenschap’ die de rug“ in het Oosten is de Kerstliturgie vooral een aanbiddend, jubelend
gegraat Vormen Van het menszijp" en dankend overdenken van het onpeilbare geheim, dat God

’omwil1e van ons en van ons heil’ (Credo) Mens geworden is.
Voor de inspiratie van het Concilie, die vastberaden in daden Dit Vooropgesteld kunnen we in de mania,’ Waamp dit resp_ in

ten uitvoer Wordt ge1egd' Westen en Oosten gebeurt toch wel enig verschil waarnemen. Het
komt o.i. vooral hier op neer, dat de oosterse liturgische teksten

Voor het hartstochtelijk zoeken van zo velen naar de waarheid, meer poétisch en lyrisch Zijn en daardoor het gevoel meet aan_

die 31189“ bij U te Vinden is spreken, zonder dat ze daarbij te kort doen aan de verhevenheid en
de diepte van de geheimen en waarheden, die ze omschrijven en
doen overdenken. De hier volgende beschouwing over de Kerst-

HEER’ WU BIDDEN U’ liturgie van de byzantijnse ritus moge dit verduidelijken.
BLIJF BIJ ONS IN HET KOMENDE JAAR EN ALTIJD. Om eerst een algemene indruk te geven beginnen we met deze twee

AMEN.
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’Verheug u, Jerusalem, en allen, die Sion bemint, neemt deel
aan ons feest! Vandaag z_ijn de eeuwenoude boeien, waartoe
Adam veroordeeld werd, verbroken, het paradys opent zich
voor ons, cle slang is verpletterd en haar (de vrouw), die ze
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eertyds bedrogen had, ziet ze nu Moeder geworden van de van Zijn Vader, in de armen van Zyn Moeder? . . .. Hy, dieSchepper. O afgrond van Gods rykdom, wysheid en weten- geen lichaam heeft, is vrijwillig Vlees geworden. die is,schap! zg, die als werktuig van de zonde aan alle vlees de is voor ons geworden wat Hi} niet was, en zonder Zyn natuurdood had toegebracht, is door de Moeder van God voor heel te verliezen heeft Hy Zich deelachtig gernaakt aan de stof,de wereld tot eerstelinge van het heil geworden. Inderdaad, waaruit w gekneed zyn . . .. Vandaag wordt in het vlees Hijeen Kind wordt uit haar geboren, volmaakte God; door Zyn gezien. die van nature onzichtbaar is en dat omwille van degebgorée is het Zegil van de mcaagdeligeheid, fiioor Zyn Zinenz. . .. In de frat zagen zij neergelegd als een Kind Hem,win ses saa t H e oeien van e zon e, en oor Zijn ie uiten de ti] staat.... Hij, die geen begin heeft, begintkindsheid geneest Hy de tranen en smarten van Eva. Laat dus en het Woord wordt Vlees. . .. Heden baart de Maagd Hem,heel de schepping dansen en trillen van vreugde, want Chris- die alle geschapen wezenheid te boven gaat, en biedt de aardetus is gekomen om haar terug te roepen en om onze zielen te '2 een grot aan Hem, die ontoegankeliik is.’redden. . .. Bethlehem heeft het Eden geopend; komt, laten
we het beschouwen: in het geheim hebben we er de vreugde X" Uitwendig teken van die ontlediging is de verregaande armoede,gevonden; komt, laten we in die grot van het paradys ge- K/3 die de geboorte - en heel het levenl - van Christus gekenmerktnieten. Daar is verschenen de wortel der uitboeting, die de

‘ heeft. Hier mag opgemerkt Worden, dat de vergelijking, die we aanvergeving voortbrengt; daar bevindt zich de diepe put, waar- het begin van dit artikel vermeld hebben, ook inzoverre niet juistuit eertijds David verlangde te drinken; daar heeft de Maagd is, dat de byzantijnse liturgie zelfs meer en op meer plastische wijzehaar Kind ter wereld gebracht en onmiddellyk de dorst van over die armoede spreekt dan de Romeinse liturgie:Adam en David gestild. Haasten we ons dus naar die plaats,
W001‘ 011$ 6671 klein Kind g6bO7‘61'l iS, dat G001 iS 11661‘ £1116 ’H1'j, die de zuivere Maghten begtuurt, word: neergelegd ineeuwen.’ een dierenkribbe en gewikkeld in lompen, maar Hy’ slaakt de

vast geknoopte boeien van onze zonden . . . . Hfj, die het Zicht
Deze teksten bevatten alle grote gedachten, die verder op vele bewoont *1" die Z1171 W Ondanks Z?" Waafdigheid W51 W1“plaatsen van de liturgie terugkomen en die onze mediterende aan- "@1167?" wt <16 k1‘ibb@- - -- Wat de W!’/'16" fmPPe@"1@ W115dacht richten op de verschillende aspecten van het onuitputtelijke niet UW scepter "0671 UW W00", "1116" UW Miter“? W‘"l0@d@-'gghejm, dat we Op Kerstmjs herdenken en vieren want wat is armzaliger dan een grot en wat gewoner dan’Het Woord wordt Vlees zonder te scheiden van de Vader’. Maar die Wi"d$@l5? - ~ - - Arm in 55" £7015 met 0'15 Wdmd, in de “’i"d'zo gauw en gemakkelijk uitgesproken waarheid, dat God Mens is $615» die U Omhullen-’
geworden, houdt allereerst datgene in, wat St. Paulus de KENOSIS,
de ’ontlediging’ heeft genoemd: Gods Zoon heeft zich als het ware 1 In het bovenstaande werd onze verlossing a1 enkele malen genoemdontdaan van Zijn goddelijke natuur met haar majesteit en macht om r als het doel van de Menswording, maar uiteraard gaat de liturgieeen ’gewoon’ mensenkind te Worden. Heel het jaar door wordt de , daar ook meer uitdrukkelijk op in om er ons zoveel mogelijk vanbyzantijnse liturgie niet moede om ons aan dit ongehoorde wonder te te doordringen, Wat die verlossing ons geschonken heeft:herinneren en op Kerstmis is ze er meer dan ooit vol van:

5 ’Ziende, dat onze natuur niet in staat was geweest om Zijn
’. . . Een wonderlyk geheim zie ik, een raadsel niet te ver- vriendschap te bewaren, heeft Hy’ haar nu versterkt; door Zichklaren: een grot is tot hemel geworden, een Maagd tot te vernederen in een tweede vereniging met haar heeft Hi]cherubynentroon, een voerbak de sponde, waar ligt neerge- haar opnieuw vry van haar hartstochten doen verschynen . ..vleid die door geen ruimte te omvatten is, Christus Door Zijn komst heeft Hy‘ voor eens en voor altijd een eindeG0d.... Hoe is die door niets omvat kan warden, op- gemaakt aan de wrede vyandschap van het vlees jegensgesloten in een schoot? Hoe ligt die rust in de schoot Hem. . .. Alle bedrog van de afgoden heeft afgedaan en
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Christus regeert in alle eeuwen . . .. Door Zijn vrywillige Ge- orde der natuur overschreden, zoals er geschreven staat:boorte nit een Maagd opent Hy ons een gemakkeliike weg Christus is geboren uit een Maagd te Bethlehem in Judea . . ..naar de hemel.’
Maagd, geboren uit de wortel van ]esse, g_ii hebt de grenzen,
die aan de menseliike natuur gesteld zyn, overschreden doorWat zou de liturgie bedoelen met die ’gemakke1ijke weg’? Ook deze het eeuwige Woord van de Vader te baren, toen het in won-vraag beantwoordt ze op vele plaatsen van het kerkelijk jaar, maar derbare ontlediging zich gewaardigde om nit Uw schoot teheel bijzonder op Kerstrnis: het is onze deelname aan de goddelijke treden zonder zijn zegel te verbreken . . .. Zie, hoe de Maagd,natuur, die - voorzover dat bij schepselen mogelijk is - zo echt is en zoals eercyds voorspeld was, in haar schoot ontvangen en eenzo ver gaat, dat de Iiturgie er niet voor terugschrikt om van ’ver- Mens geworden God ter wereld gebracht heeft, en zij blijftgoddelijking’ Ye Spfekeni Maagd . . .. Hy heeft het vlees aangenomen in de Maagd en

1* is uit haar geboren zonder haar ongereptheid aan te tasten,’Ch"i5W5, - - -- G? hebt U met vlees bekleed en onder die i want haar, die Hem ter wereld bracht, heeft Hi/' gevrijwaardgedaante hebt oy aan de stervelingen de gave der vergodde- van iedere bezoedeling.... Het is God, die voortgebracht is,Zijking gebracht; toen we daar naar streefden, deed dat ver- L en Zyn Moeder is de Maagd: heeft de schepping iets gezien,langen ons in de afgrond der duisternissen vallen . . .. cg, die dag grater en nieuwer was? . . . . Het is onmogelijk om ditdoor Uw deelname aan het schuldige vlees er iets van de ggheim te peilen..._ Komt, bezingen we de Moeder van degoddelijke natunr aan hebt meegedeeld door als Mens ge- Verlogser, die na gebaard te hebben nog Maagd is.’boren te worden en toch God te bl'y'ven. . .. Door U naar ons
beeld wmal *6 verarme hem Gii 0'15 Sliik Vwgoddeliih 11°01‘ In het eerste deel van het Officie (eigenlijk een nachtwake), waar-het met U "3 Verenigen 6" 6' deel W" Fe Mme" - - -- God 1'5 mee op de vooravond het Kerstfeest wordt ingezet, klinkt opeensOP aarde gekomen 3" de "lens is Wee?‘ 0138955526" "WT de de stem van een voorzanger, die juichend uitroept: ’G0d is met ons!heme!-' Verneemt het, volken, en staat versteld! Want God is met onsl’

Deze woorden van Isaias kondigen dus aan, dat de belofte vervuldNiets wordt echter zo dikwijls in de byzantijnse Kerstliturgie her- is. Het koor neemt ze over in een jubelende melodfie en bligt. . . . . - = ' |’ '
haald als de waarhe1d dat Chnstus geboren 1s u1t een Moeder, d1e Z8.C1'1'C]€S herhalen Want God 1s met ons. als een re rem op eMaagd gebleven is, zoals dat trouwens in heel deze liturgie - we verzen van Isaias’ voorspelling, die door de voorzanger gereciteerddurven Wel zeggen - ontelbare malen verkondigd wordtz worden:- ’. . . Een K1nd 1s ons geboren, een Zoon 1s ons geschonken,

de heerschappy wordt op Zgn schouders gelegd. En Zijn Naam’Vandaag baart de Maagd de Meester in een gr0t_ Her; zou wordt genoemdz wonderbare Raadsman, goddelijke Held, Vade: voorgemakkelyk, want ongevaarlijk, zyn om een schuchter 5til- immer, Vorst van de vrede!’ Heel de daarop volgende Iéersllturfe-u
1 - - - ~ d tzwygen te onderhouden, 0 Maagd, maar harmomeuze en ge- 1s een grootse u1twerk1ng van d1e alles overheersen e ge ac te, aleerde hymnen voor U samen te stellen is een moeilyk werk. '7" God met ons is. Zi_]I1 Zoon 1s gekomen om alles te openbaren enToch zyt ge ook onze Moeder. Geef ons de inspiratie 0vereen- “ mee te delen: ’Uw Geboorte, Chr1StuS 01126 G0d, heft an dekomstig ons voornemen. Vandaag wordt de Meester ter we- wereld het licht der kennis doen opgaan . . ..

reld gebmcht I115 een Kind 11001‘ Be" M06d@1‘, die Maagd i5 - -- L Willen we er werkelijk door verlicht Worden en in dat licht allesWaarom verwondert ge U, Maria? Waarom die 0"i$t@lf@1'$ vinden, waaraan ons gebrekkige en wankele bestaan behoefte heeft,over wat er in U plants heeft? Omdat ik - zegt zy - in de td dan moet dit laatste woord uit de byzantijnse Kerstliturgie onzein vefwachting be" gekomen Wm @611 Z0011, die Beuwig is, gedragsregel zijn: ’Wij bieden U meer aan dan een geschenk inzonder dat ik gehuwd ben. Ik beken de man niet: hoe kan ik Zilver; do rijkdom van een orthodox geloof’.dan een Zoon ter wereld brengen? Wie heeft ooit een maagde-
Zyke ontvangenis gezien? Als God het wil, dan wordt de PROF. DR. P. ZACHARIAS, O.F.M. Cap.
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