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rneien irr de Gcest in de Latijnse Kerk rriel evicJent,"/"ijnwe cic tieest verqetcrr irt tle l'ioorirs-l'(atiroliel<e

litLtrgie? Sonrs de;rik ik v.",n wei, lJe Weslerse liturgie is cloorheen cle eeuwen aliijd slerk gericlrlqewee:,;i

op CilrrisiLrs, zr,iwel door haa.r fr:cLr:; opl cie eucl-rarisLie en nct narne hi';i I iclraatrt en i'lloccJ va.n Chrisi,iis,

rraar ool< door haai- ambtsthr:r:logie -- cle priester als altei- Christr,rs --e;n de theologlisr:hr,: i'lntwil"kelingen

in lre.lWeslen irr het algcrireerr. i

LITURGISCHE
GEISTVERGESSENHEIT
Hoewel Vaticanum ll een weg van heront-

dekking is ingeslagen (zie het artikel van

Jos Moons), lijkt de rol van de Geest br1

het gewone liturgievieren nog steeds heel

summier. Slechts zelden wordt de Geest

rechtstreeks aangesproken in een gebed,

zelfs niet in de epicleses: gebeden om de

Geest over de gaven en over de gemeen-

schap die werden ingevoegd in de nieuwe

eucharistische gebeden na het Tweede

Vaticaans concilie.

verband houden met de Heilige Geest is

heel beperkt. Zeker nu men recentelijk

het Pinksterfeest helemaal heeft terugge-

bracht tot die ene zondag en de maandag

na Pinksterzondag niet meer als Pink-

Maar ook het aantal feestdagen op de

liturgische kalender die uitdrukkelijk
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Liturgische Beweging en de relatie

tussen liturgie, theologie
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stermaandag geldt maar gewijd is aan Maria, Moeder van

de Kerk. Daarbij komt dat het aantal doopsels en zeker

vormsels blijft dalen. Dit zijn vieringen waar de Geest

uitdrukkelijk aan bod komt, met name b1 de zegening van

het doopwater en bij het zalven van de vormeling,

Vandaag zijn er echter verschillende parochies die geen

doopsels en geen vormsels meer (kunnen of mogen)

vieren, De Heilige Geest lijkt zo stilletjes te verdampen in

ons liturgisch gebed.

t' ,'t !

Chiesa del Santissimo Corpo di Crlsto

DE LITURGISCHE TRANSFORMATOR
Zonder Geest is er echter geen liturgiel Neem bijvoor-

beeld de doxologie waarmee elk eucharistisch gebed

wordt afgesloten: "Door Hem, en met Hem en in Hem

zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige

Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu

en tot in eeuwigheid". Het gebed richt zich tot God de

Vader, dat is de eerste geadresseerde van de liturgie. Dit

gebeurl door en met Christus, de Zoon, die ons voorgaat

in gebed tot de Vader. De liturgie gebeurt echter in de
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eenheid van en met de Heilige Geest. Het is de Geest
die de eenheid tussen Vader en Zoon vormt en die ook de

mens in staat stelt om in relatie met God te treden. Het
is de Geest die de liturgische eenheid tussen God en de

mens bewerkstelligt! We bidden dus inderdaad niet zozeer

'tot' de Geest, maar wel altld en noodzakelijkerwijs 'in' de
/:^^^+VEEJL.

ln wezen is heel de liturgie precies deze dialoog en die

eenheid tussen God en mens, maar deze kan slechts
plaatsvinden door de kracht van de Geest. Zo schrlft
Paulus immers "Zingt voor God met een dankbaar harl
psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest"
(Kol 3,16) en elders: "Evenzo komt de Geest onze zwak-
heid te hulp, Want wij weten niet eens hoe wij behoren
te bidden, maar de Geesi zelf pleit voor ons met onuit-
sprekelijke verzuchtingen." (Rom 8,26). Elk 'Laat ons

bidden' impliceert aldus de Heilige Geest en is dus een

gebed van de gemeenschap in de eenheid van de Geest.

Daarenboven zien we in de liturgie dat het de Geest is

die heilig maakt. Dat komt heel uitdrukkelijk naar voren in

Valencia, Spanje, foto Jorisvo

het eucharistisch gebed (zie blvoorbeeld EG IV: 'dat uw
Heilige Geest deze offergaven wil bezielen' fsanctificare,
lett. 'heiligen'.1).

Sinds het Pinkstergebeuren transformeert de Geest heel

ons bidden, vieren en leven als gelovigen. Je zou kunnen
zeggen dat de Geest de transformator is van de liturgie.
Net zoals in het elektriciteitsnet de transformator de

energie van een lage naar een hoge en weer terug naar
een lage spanning brengt, beweegt heel de op en neer
gaande beweging van de liturgie zich in de Geest. Dit
werd en wordt, in principe, ook elk jaar, op het Pinkster-
feest opnieuw is verwoord in de Pinkstersequentie,

MAAK SOEPEL WAT STROEF IS
De pinkstersequentie dateerl uit de 12de eeuw, het
auteurschap ervan is omstreden, gaande van paus

Innocentius lll(t 1216) tot RobertLangton, aartsbis-
schop van Canterbury ft 1228). Het is een poetische

hymne die bestaat uit tien strofen van telkens drie regels

Door middeleeuwse schrijvers werd dit lied wel eens de
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'gouden sequentie' genoemd. Deze hymne die vlak v66r

het Pinksterevangelie wordt gezongen, richt zich expliciet

tot de Geest. De beginwoorden zijn: Veni Sancte Spiritus;
Kom, Heilige Geest. De strofes zeven en achi zijn brlzon-

der mooi en in het Latijn is het rijmschema erg duidelijk:

7 Lava quod est sordidum,

riga quod est aridum,

sana quod est saucium,

Reinig wat vuil is,

maak nat wat droog is,

genees wat gewond is

B Flecte quod est rigidum,

fove quod est frigidum,

rege quod es1 devium.

Maak soepel wat stroe{ is,

vemarm wat koud is,

leid wat afgeweken is.

Je kan hier goed de transformerende kracht van de Geest
aan het werk zien: de Geest reinigt, bevochtigt, geneest,

ven,rarmt, trekt recht en maakt ook soepel wat stroef is.

Specifiek in relatie tot de liturgie denk ik aan een aantal

zaken die de Geest best wat soepeler maakt, tenminste,
als we Haar aan het werk laten.

BEGEESTERDE LITURGIE
Allereerst kom ik terug op de epiclese, waarover al eerder
is gesproken. Hoewel deze mijns inziens nog niet de

kracht heeft van de epicleses uit de Oosterse liturgiedn,
trekt deze toch een en ander recht. De epiclese in het
eucharistisch gebed wijst er ons op dat het hele eucharis-
tische gebed consecratorisch is. Reeds voor de instel-
Iingswoorden immers, wordt gebeden dat de Geest de
aangebrachte gaven mag heiligen en maken tot Lichaam
en Bloed van Jezus Christus. Het is dus mede door de
Geest, en niet enkel en alleen door de instellingswoor-
den, uitgesproken door de priester, dat de gaven van de
gemeenschap geheiligd worden.

Heel het eucharistische gebed, ja heel de dienst van

de eucharistie op zich, is heilig makend. Jammer ge-

noeg is in de rooms-kaiholieke liturgie het gebed om de

Geest gesplitst in een consecratie-epiclese die v66r het
instellingsverhaal plaatsvindt en waarin de Geest wordt

afgeroepen over de gaven en een communie-epiclese
na het insiellingsverhaal waarin wordt gebeden voor
de gemeenschap. Desalniettemin, tonen deze epiclese
gebeden de intrinsieke band tussen de vele betekenissen
van het Lichaam van Christus: Christus zelf, het Lichaam
en Bloed waaraan men tijdens de communie deel krijgt en

niet in het minst de kerkgemeenschap als het in de Geest
verzamelde Lichaam van Christus.

Het benadrukken van de werking van de Geest zowel

door middel van de gaven alsook onder de gelovigen

kan ons helpen om ons bewuster te zijn van de rol van

de gelovigen brl het vieren van de liturgie, ln en door de

Geest, is het de gelovige gemeenschap van gedoopten

en gevormden als geheel die lof brengt aan Vader, Zoon
en Geest. leder heeft uiteraard zijn eigen rol en taak in de

liturgie, maar het geestelijk en lichamellk aanbidden van

God in Christus door de Geest gebeurt door de gehele

verzamelde gemeenschap, niet enkel door de voorgan-
ger. ln de Geest en door het doopsel behorende tot het

Lichaam van Christus, z1n alle gelovigen daarenboven

begenadigd met heiligende kracht, het algemeen priester-

schap.

Lumen Gentium, de constitutie over de Kerk die trldens

het Tweede Vaticaans Concilie is uitgevaardigd, stelt dat

alle gelovigen door hun aanbidding en hun leven en in

de kracht van de Geest "de wereld aan God toewijden

fconsecrare]" (LG 34), De heiligende, in de eenheid van

de Heilige Geest gevierde liturgie, stopt dus niet aan de

kerkdeur of na de liturgische aanbidding. We worden im-

mers ook telkens opnieuw gezonden "in de Naam van de

Vader, de Zoon en de Heilige Geest". Heel het christellk
leven, zowel het gebed als het gezinsleven en de dagelijk-
se arbeid en de ontspanning worden zo tot liturgie, aldus

Lumen Gentium 34, "als het maar in de Heilige Geest
geschiedt", o

l13


