
Snow can never emit flame. 

Water can never issue fire. 

A thorn bush can never grow a fig. 

Just so, your heart can never be free 

from oppressive thoughts, words, and actions 

until it has purified itself internally. 

Be eager to walk this path. 

Watch your heart always. 

Constantly say the prayer 

“Lord Jesus Christ, have mercy on me.” 

Be humble. 

Set your soul in quietness. 

  Hesychios 

!
!
Icoon, woorden en muziek 

of hoe een universele taal het meest intieme kan raken 

!
door Philippe Grisar 

!
Inleiding 

Zowel Arvo Pärt als Ivan Moody hebben zich op een moment in hun leven bekeerd 
tot het Orthodoxe Christendom en hun werk is, elk op een eigen wijze, ervan 
doordesemd. Pärts verhouding met de icoon werd reeds door Paul Hillier 
weergegeven in zijn musicologische monografie over de componist. Moody geeft in 
de partituur zelf een vergelijking aan met de icoon.  

De icoon is een representatie van God of een heilige die verwijst naar de 
transcendente waarheid. Zowel Pärts Stabat Mater als Moody’s Simeron verwijzen 
elk op hun eigen manier naar een waarheid die in hun muziek – en in het bijzonder 
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in deze uitvoering – wordt ontvouwd.  Als (al of niet Orthodoxe) luisteraar word je 
getroffen door de bijzondere klanktextuur, die zeker bij Pärt, de tekst ver overstijgt 
en die een waarheid van het menselijke bestaan ontbloot. Wie zich afvraagt waarom 
het Stabat Mater zo intens is, vindt hieronder misschien een antwoord. 

!
Iconografie en de Christelijke Kerken 

Het Christelijke Europa is verdeeld in grosso modo drie christelijke kerken met elk 
een heel eigen iconografie. Al van bij het begin van de Christelijke Kerk worden 
representaties van God gebruikt ter illustratie en verduidelijking van de teksten (het 
Woord van God) of stichtelijke voorbeelden. In die zin bepaalt het beeld (de 
iconografie) mee de verhouding van de gelovige ten aanzien van de Kerk.  Ook de 
relatie tussen het wereldse en het goddelijke wordt door het beeld bepaald. 

De Protestantse Kerk is nooit genoemd naar een heilige. Men zal er nooit een beeld 
aantreffen. Afbeeldingen leiden tot dwaling. Het Woord is primordiaal en de relatie 
van de gelovige met God wordt niet bemiddeld door een priesterlijke functie.  

De Roomse kerken en kathedralen worden vaak opgelijst door kunsthistorici omwille 
van de kunstwerken die ze bevatten. Heiligen in ‘gesneden’ beelden en 
geschilderde taferelen overdonderen er de bezoeker. Je kan de vaak prachtige 
kunstwerken bewonderen die de heiligen en hun levens soms meer dan levensecht 
uitbeelden. Vooral na de gotiek wordt het beeld plastisch en de emotie van de 
heilige en diens aanschouwers tastbaar. Je kan er door geraakt worden maar zelden 
wordt men er deel van. 

Bij het betreden van een  Orthodoxe basilica zoals de Agia Pareskevi in Athene die 
midden de drukte staat, kom je in een oase van rust waar iconen en decoratieve 
elementen de stilte verbreken.  

Tussen devotie en iconen lijk je aangekeken door de blik van die verschillende 
heiligen. De basilica doet niet onder in luister tegenover de Roomse kerken, maar 
iconen schreeuwen niet. Net zoals de tintinnabuli composities van Arvo Pärt laten ze 
een zekere ruimte en dat is niet toevallig. 

De Orthodoxe beeldcultuur is, ondanks het bladgoud, ingetogener dan de Roomse. 
De functie van de icoon is eerder die van een mediator. De Roomse kunst wil 
veeleer aanleren en vermanen. Deze voorbeelden regelen in zekere zin de 
verhouding van de gelovigen met het aardse. De Orthodoxe Kerk verhoudt zich 
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anders tot het Vleesgeworden Woord van God (de Logos) dan de Rooms-katholieke.  
De icoon verwijst onmiddellijk naar de boodschap: het evangelie. 

!
De icoon en de blik 

De icoon beeldt op een bijzondere manier het goddelijke af. Deze traditie van 
afbeelden nam een aanvang bij de apostel Paulus. Hij legde de nadruk op de 
Vleeswording van God. Christus, de Zoon van God die onder de mensen leefde, is 
het zichtbare en menselijke beeld van God. Daarom beeldt men God af in 
tegenstelling tot het Joodse en Moslim beeldverbod.  De Orthodoxe Kerk 
ontwikkelt een eigen beeldtraditie die gemarkeerd is door een Romeins gebruik van 
het afbeelden van een dode of een God. Vooral onder invloed van het iconoclasme 
dat zich radicaal verzette tegen deze ‘heidense’ beelden, wordt die Orthodoxe 
traditie theologisch uitgewerkt. De iconofielen behaalden de overwinning na een 
lange periode van ‘vernietiging van alle religieuze afbeeldingen’ (van 726 tot 787 en 
een tweede tussen 814 en 842). In tegenstelling tot de Roomse traditie van 
verhalend en expressief afbeelden, onthoudt de icoon zich van deze plastische 
invulling. De kunstenaar voegt niets toe, het beeld is voldoende. De icoon 
onderwerpt zich aan een heel aantal voorschriften omdat het ten dienste staat van 
het Woord. Hierdoor overstijgt het beeld de louter individuele creativiteit van een 
kunstenaar en wordt daardoor deel van de canon.   

De icoon is een afbeelding van de Vleeswording van God, de incarnatie van de 
Logos, in de gedaante van Jezus Christus zelf. Het zichtbare is een teken van de 
onmetelijke God. Zo is het beeld zien, het zelfde als (de Vleesgeworden) God zien. 
Doorheen het beeld kan men in contact komen met het almachtige onzichtbare dat 
het beeld representeert. Via het contact met de icoon bidt men tot God. Ook de 
kunstenaar die laag voor laag de icoon creëert, bidt. 

Het verhaal van de afgebeelde is herkenbaar menselijk. De mens met zijn lichaam 
streeft, geniet, lijdt en twijfelt… Dat menselijke, al te menselijke,  is niet de essentie 
van het beeld maar de verlossing door het geloof. De gestileerde gezichten van de 
heiligen stralen allemaal rust uit, ook de martelaren tijdens hun vuurdood. Voor de 
mens zelf is er nog geen rust. Toch benadrukt de icoon zoals Paulus, dat de 
verlossing voorbij het aardse ligt. Daarom onthouden de heilige asceten zich van de 
vleselijke  genietingen,  begeerten en hartstochten. 
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De afgebeelde behoort niet meer tot deze wereld. Dit is anders dan de westerse 
afbeelding waar men de martelaren van het geloof ziet lijden, belijden of in extase 
zijn.  

Om de icoon te begrijpen of te ervaren, kent de gelovige het Woord. De niet-
gelovige wordt uitgenodigd om kennis te maken met het evangelie. Zoals Moody 
de luisteraar uitnodigt om naar de blijde boodschap van de Verlossing te luisteren.  

De niet-orthodoxe kan ontroerd worden door de schoonheid van de icoon. 
Schoonheid vangt de blik, wist Plato. De ogen kunnen ook blikvangers zijn. Bij de 
afbeeldingen van bijvoorbeeld de Pantocrator (Hij die heerst over de mensen) vallen 
de ogen op.  Christus is omnivoyant, ziet alles van iedereen. Zien en gezien worden 
en zich dan afvragen, wat wil die Ander van mij? Het is een universeel gegeven dat 
de mens onzeker maakt. 

Wie ben ik? Waarom treft het mij? Wat wil je van mij? 

Het onheil dat de mens treft, is vaak onverklaarbaar. Men lijkt hulpeloos tegenover 
dat vage verlangen van de Ander. De Ander die laat zomaar gebeuren of een kwade 
Ander die straft?  

Die Ander is de Logos maar ook de staat, ‘de mensen’, de cultuur of natuur, de 
wetenschap en de consumptiemaatschappij.  

De mens is geneigd om zich aan de Ander te spiegelen, goed en kwaad af te wegen 
en hij tracht het een plaats te geven. Het definitieve antwoord lijkt zich niet te tonen.  

Bij de vertwijfeling die de mens eigen is, kan de icoon – of wat en wie het voor 
iemand is - misschien bemiddelen met die Ander. Dat vindt men ook terug in het 
Stabat Mater. De monnik vraagt om bemiddeling (voorspraak) aan Maria de moeder 
Gods die weet wat verlies en lijden is.  

De icoon representeert de incarnatie  van het idee. In die zin zijn er ook andere 
iconen die het streven van talloze anonieme militanten, gelovigen, rebellen, enz. 
symboliseren: Che Guevara, Jan Pallach, Ghandi, Mandela,  …  

!
Een icoon aanschouwen geeft ruimte tot contemplatie: “Wij zien nu door middel 
van een spiegel in een raadsel: maar straks van aangezicht tot aangezicht” (Brief van 
Paulus aan de Corinthiërs. XII,12). De gelovige beschouwt het beeld, denkt erover 
na en komt tot inzicht.  
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Russisch-orthodoxe mystieke contemplatie streeft door stilte de vereniging met God 
na. Door de geest leeg te maken en het lichaam het voedsel en rust te ontzeggen, 
kan men tot die eenheidservaring met God komen. Men reduceert zichzelf tot niets 
om het Al te ervaren. Pärt zoekt in zijn compositie ook contemplatie: rust en 
berusting  tegenover het onbegrijpelijk menselijk lijden. De perplexiteit bij het ‘zien’. 
De hulpeloosheid van de mens overgeleverd aan de Ander. 

De spiegel: wie kijkt naar wie, met welke ogen, kijk je naar jezelf? 

Het zij zo: je kan niemand terughalen. In de stilte galmt de verloren toekomst. 
Muziek laat ruimte voor de stilte; het onzegbare dat het beeld verhult.  

!
Muziek als de stem 

Muziek is geen icoon. Indien de icoon de blik representeert, brengt muziek ons bij 
de ‘stem’. De stem is voor de mens de drager van betekenis maar zelf betekent ze 
niet(s). De stem is van het lichaam. 

In die zin is de stem datgene wat zich onttrekt aan het zeggen. Het is in zekere zin 
vreemd aan de spreker – zo kan je versteld staan van je eigen stem. Maar het is juist 
door deze relatie (van verschil) van de stem ten aanzien van het spreken, dat 
betekenis ontstaat. Maar alles zeggen is onmogelijk.  

Toch is spreken, genieten. Het kind kent nog het effect van de klankentaal. Zachte 
woorden zijn sussend; harde klanken wijzen af. Betekenis kan zo misleidend zijn en 
toch zijn woorden de materie van het zijn.  

Muziek, zo formuleert de antropoloog Lévi-Strauss, “is de taal zonder de ‘zin’”, 
zonder betekenis. Dat laat iedereen de ruimte om betekenis te vinden tussen de 
fonemen. Het is alsof je iets weet dat buiten de woorden valt.  

Muziek doet voelen, gruwen of  genieten - ook als dat wringt. En heel soms is klank 
niets anders dan de (singuliere) essentie van een iets. Dan maakt het geluid, als een 
stem, het onhoorbare (goddelijke) hoorbaar, zoals in een religieus ritueel. (Vgl. sjofar, 
belletjes, enz.) 

In de Orthodoxe Kerk bestaat de traditie om met expressieloze zang het Woord te 
reciteren. Intonatie of nadruk mag de aandacht van de luisteraar niet afleiden. 
Moody, zelf een Orthodoxe priester, houdt het onderscheid tussen liturgie en 
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concertwerken strikt aan. Zijn muziek weerspiegelt de woorden zoals een icoon de 
Logos. En toch is Simeron meer dan een boodschap.  

Dat muziek en woord los kunnen komen van elkaar, kan men ervaren in Pärts Kanon 
Pokajanen (Boete Canon). Pärt trachtte van de taal uit te gaan en streeft ernaar “het 
woord zijn eigen klank te laten vinden.” Volgens hem was de compositie  
doordrongen “van het specifieke karakter van het oude kerk-Slavisch”.  De taalkeuze 
bepaalt het karakter van het werk: “Men laat de taal ‘de muziek creëren’”. Het hele 
werk is een schakering van verschillende muzikale delen die de verschillende boete-
hymnen volgen.  Als toehoorder die noch de traditie kent, noch het oud Slavisch 
machtig is, ervaart men hoe muziek toegang tot je krijgt. Betekenis valt in duigen en 
zin rijst op.  Dan beklijft muziek die aan gene zijde van het woord een singuliere taal 
spreekt. Ook in het Stabat Mater gebeurt hetzelfde en misschien nog intenser en 
geconcentreerder. 

!
!
!
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!
Buiten de woorden: verdriet en hoop, dood en verlossing 

Reine stemming? 

Het Goeyvaerts Strijktrio gebruikt voor het Stabat Mater de reine stemming terwijl de gelijkzwevende 

stemming de meest gekende en gebruikte is. Het octaaf klinkt altijd prefect; de trillingsfrequentie is 

precies het dubbele (van de ene do naar de andere do bijvoorbeeld). Het octaaf in verschillende 

toonhoogten (trillingsfrequenties) verdelen is een keuze waarvoor verschillende stemmingen (ook 

temperamenten genoemd) ontwikkeld zijn.  

Alle noten moeten tussen die twee ‘zelfde’ tonen worden verdeeld.  De gelijkzwevende stemming is 

vandaag de standaard. De tonen bij deze stemming worden evenredig verdeeld zodat ze alle twaalf 

op ‘gelijke’ trilafstand van elkaar liggen (de exacte toonhoogte van een noot is dus arbitrair). Het 

duidelijkste voorbeeld is de pianostemming. Waar je ook een akkoord neemt (de eerste, derde en 

vijfde van het octaaf) de noten klinken vrij goed samen. Toch is er steeds een zekere strijdigheid  

tussen de noten die de muziek zelf met spanning (of vrolijk, pittig, zoemend) doet klinken. De 

trilfrequenties van de tonen onderling zijn niet altijd ‘rein’. De gelijkzwevende stemming is een 

compromis waarbij de verschillende samenklanken minder goed uit de verf komen. 

De reine stemming is een oude vorm van stemming. De toonafstanden verdeelt men op ongelijke 

maar ‘zuivere’ wijze over het octaaf, gebaseerd op de natuurlijke boventonen (bijvoorbeeld van do 

naar do; 2:1 als trilfrequentieverhouding). De basis is de afstand van de grondtoon met de vijfde toon 

(bijvoorbeeld van do naar sol; 3:2). Dat noemt men een kwint en is na het octaaf de zuiverste 

samenklank. Vervolgens neemt men de volgende 3:2 verhouding:  van de tweede tot de zesde toon 

enz. Het voordeel is dat men in elke toonaard of elk octaaf de meest reine samenklanken heeft. 

Tenminste als men zich beperkt tot het octaaf en de kwint. Sommige samenklanken klinken ronduit 

vals (‘des duivels’) en werden in oude composities vermeden. Hoe dan ook zal een reine stemming 

voor de moderne luisteraar rustiger en zelfs wat droeviger klinken. Sommige akkoorden wringen voor 

onze moderne oren waardoor we de indruk hebben dat de muzikanten af en toe uit de toon spelen. 

Een ensemble moet voor elke toonaard elk instrument individueel herstemmen. Elke instrumentalist 

of zanger zal met de subtiliteiten van de stemming en het werk alsook met de samenklanken 

onderling rekening houden. Dat vergt oefening en ervaring.  

Arvo Pärt wisselt in zijn Stabat Mater mooie drieklanken af met dissonanten. Er is geen enkele 

stemming die het stuk kan uitvoeren zonder dat het knelt… maar de reine stemming geeft het 

klankdicht een bijzondere stem. 

!
!
!
!
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Met reine stemming het Stabat Mater herontdekken 

Het Goeyvaerts Strijktrio nam Arvo Pärts Stabat Mater op in reine stemming. Deze 
keuze om het werk in deze stemming te spelen, groeide vanuit een ongemakkelijk 
gevoel bij de eerste repetities. De schijnbare eenvoud van de partituur zou geen 
problemen mogen opleveren voor deze ervaren vertolkers. Toch bleek al snel dat de 
afwisseling tussen harmonieën en wringende akkoorden die eigen zijn aan Pärts 
muziek, ontembaar leken. Eerdere uitvoerders vingen deze ‘ruis’ op door te vibreren 
waardoor de toon van de strijkers breder wordt  . Hierdoor ontstaat een zangerig 1

pallet zonder al te knellende klanken. Het doet me denken aan mijn ervaring met de 
icoon waarvan de schoonheid me raakt maar het met edelstenen bezette gouden 
kader leidt me te veel af. Het Goeyvaerts Strijktrio zocht naar een sobere diepgang 
zonder vibrato. Het Stabat Mater is geen icoon die met edelstenen is omrand. Het 
drukt lijden en vertroosting uit. Reine stemming bleek de beste oplossing. 
Verrassend genoeg is het effect geen strak notenspel maar ontvouwt een 
klankenrijkdom die de toehoorder meteen meeneemt. Deze uitvoering van het 
Stabat Mater doet wat niet onder woorden te brengen is, verschijnen. Misschien is 
daarom de schoonheid van deze uitvoering zo intens. 

!
Troost verlost de mens uit de eenzaamheid van het lijden 

Het gedicht Stabat Mater werd talloze keren op muziek gezet: soms een ingetogen 
meditatie, soms extatisch.  Deze tekst laat ruimte voor beide.  

Het Stabat Mater is een meditatief treurdicht uit de dertiende eeuw toegeschreven 
aan Jacopone Da Todi, een Franciscaan. De monnik die het schreef, aanschouwde 
het al te menselijke lijden van de Moeder Gods die weent bij de kruisdood van haar 
Zoon. De Franciscaan vreest God de Vader in de dubbele zin van het woord: hij  
houdt van God maar ducht hem evenzeer. Hij doet zijn best om de hartstochten van 
het vlees te beteugelen en onthecht zich zo veel mogelijk van het aardse. In het 
gedicht doet hij boete door mee te lijden met de Moeder Gods. Vervolgens vraagt 
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hij voorspraak om toegang te krijgen tot het paradijs. Het is een contemplatie die 
leidt tot een roes, een extase.    2

De eerste strofen beschrijven het onnoemelijke verdriet. Je moet verder met het 
leven maar Je kan de klok niet terugdraaien. Het is zo. Amen.  

Zijn er woorden die troost bieden en kunnen ze de leegte vullen? Pärt gebruikt de 
oude meditatio en weeft ze in zijn eigen taal: tintinnabuli. Dissonanten die zo eigen 
zijn aan het menselijke, wisselen met de harmonische klanken. Rouwen is geen 
lineair proces. Het trocheïsche ritme is als een golfslag van een kalme zee. Leidt 
deze meditatie tot inzicht of stilte? 

De eerste noten van Pärts compositie vertolken de droefenis: ogen die zoeken naar 
houvast en een traan die langzaam over de wang rolt. Vervolgens klinkt het 
langgerekte ‘Amen’, het zij zo, als een eerste poging om het ‘niets’ waarop het 
verdriet botst, te grijpen.  

Daarna begint de meditatie die je doet afdalen in de catacomben van jezelf waar je 
je eigen verdriet bewaart. 

Het latijn van de Italiaanse monnik wordt een klankentaal met een ingetogen 
abstractie alsof Pärt van het gedicht een icoon maakt. De tekst is nu een stem. Ben 
je nog alleen? Afwezigheid en aanwezigheid schuiven in die gedachtestroom over 
elkaar heen. De muziek voelt als bezongen pijn, zo herkenbaar. Je eigen woorden 
woelen en zoeken houvast. Is er iemand die mijn pijn kan begrijpen? Woorden 
worden zinnen, gedachten, herinneringen aan schone momenten? Plots valt het 
bijtend gemis. Contempleer je over God of de eindigheid?  

Met twee maal ‘Amen’, ‘het zij zo’, laat Pärt het gedicht eindigen. Niemand kan om 
de dood heen en toch moet men verder. Getroost? De strijkers nemen het ‘amen’ 
over als een zucht. 

Het voelt als een catharsis.  

Luisterend, ‘keek’ je door een spiegel als een raadsel. 

Wie niet Orthodox is en geen contemplatieve inborst heeft, ervaart de universele 
zeggingskracht van de muziek. Muziek ontsluit de icoon. Het is een metafoor voor 
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de contemplatie die de vele lagen in de afbeelding representeert. Of is het een 
metafoor voor verdriet en vertroosting? In deze uitvoering ontvouwt zich in het 
klankenidioom eenzelfde gelaagdheid. Het laat in de muziek de stilte weerklinken 
en geeft aan het onzegbare een stem.  

!
Balsemende taal 

Moody’s Simeron geeft woorden aan de stem. Woorden geven materie aan het zijn, 
vormen een houvast. Je hoeft ze niet te begrijpen. Je voelt de troost van de Ander, 
de uitgestoken hand die de mens redt van zijn hulpeloosheid. 

Moody, een Orthodoxe priester, gaat anders om met de icoon in zijn compositie dan 
Pärt. In een e-mail benadrukte hij de persoonlijke relatie van de toeschouwer met de 
icoon. Een icoon, zo schreef hij, drukt de hymnografie uit en expliqueert ze. De 
rijkdom van het Woord staat voorop. De tekst begint bij de Kruisafneming en brengt 
ons naar de Verrijzenis. De Orthodoxe paasritus herdenkt de incarnatie van het 
Woord als de overgang van de duisternis naar het licht.  Dood wordt leven. Het 
verdwalen wordt Verlossing.  

Wie wil, kan het lezen als een metafoor. De leegte, de neerslachtigheid en het 
uitzichtloze verdriet worden hoop en toekomst. Het Woord als een antidepressivum 
tegen de burn-out van de hedendaagse mens? Toegesproken worden, sust. Spreken 
als iemand echt luistert, is heilzaam… 

Simeron verhoudt zich tussen de liturgische traditie en een concertwerk in. Zijn 
muziek is troostend maar nergens uitbundig. Het is een icoon die de rust van de 
Verlossing uitdrukt. Waar de strijkers, zo licht Moody de partituur toe, “een 
metafysische ‘commentator’ zijn, die de gezongen woorden uitstralen zoals in een 
icoon”. 

Moody laat de zucht van de laatste noten van het Stabat Mater en de stilte waarin 
het verdriet langzaam oplost, niet bestaan. Tussen de pijlers van de exclamaties 
‘Simeron’  klinkt het Woord en krijgt de luisteraar de ruimte om meegenomen te 
worden door de elegante melodie. Moody wil niet dat de muziek de tekst overstijgt: 
de stem en de woorden draaien om elkaar heen. Welke betekenis hoor jij?   

De ingetogen vreugde is die van het geloof. Moody onderlijnt de dagelijkse 
aanwezigheid van de realiteit van de passie en de verrijzenis voor de gelovige. 
“Alles wat ik schrijf, hoop ik, is geschreven om de schepper te prijzen”. ‘Simeron! 
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Vandaag!’ Is een uitroep die meteen aangeeft dat de verrijzenis nog steeds actueel 
is. Het is alsof Moody hier zijn bekering actualiseert. Zijn ‘evenement’ en de trouw 
eraan, kan inspireren. Net zoals de apostel Paulus geen cultus van de dood 
fundeerde maar een universeel ‘ja’ (Badiou, 1977).  Wie niet gelovig is en die net als 
Laplace geen behoefte heeft aan een God, kan in het werk die boodschap vinden:  
geloof niet in de ‘dood’ maar blijf trouw aan wat jou van het paard bliksemde. 
Vandaag! 

!
Tot besluit 

Verdriet, wanhoop en vertwijfeling maar ook troost en hoop werden verweven in een 
universele taal. Muziek is een taal zonder de ‘zin’ en maakt het onzegbare gehoord 
en het onzichtbare ‘gezien’. De composities van zowel Pärt als Moody zijn universele 
iconen. Het zijn zichtbare tekens van misschien het transcendente maar doorheen 
het luisteren het singuliere.  

In welke spiegel hebben we gekeken: van aangezicht tot aangezicht? We aarzelen 
met Rimbaud, om vast te stellen dat het ik een ander is. Van welke materie zijn we 
gemaakt? 

Het diepe genieten heeft steeds iets wrang. Luisteren naar het Stabat Mater van 
Arvo Pärt is genieten met een weerhaak. In de stilte verschijnt het aangezicht van 
het verdriet. Het onzegbare wordt gedragen door de verklanking ervan. De 
uitvoering in reine stemming, het zuivere temperament, draagt de zwijgende 
hulpeloosheid van de mens tegenover het grotere gebeuren.  Ze opent een weg 
van een oorverdovende stilte naar een geruisloos spreken. Het zij zo… 

Het schone is een idee. Moody toont ons de schoonheid en reikt ons het spreken 
aan. Na de intense contemplatie komt het inzicht. Voor Moody staat het evangelie 
met haar universele boodschap centraal: na de duisternis komt het licht, Vandaag. 
En dat laatste is een universele waarheid, tenminste als je open staat voor jouw 
evenement en niet eeuwig blijft aarzelen bij de vertwijfeling. 

Geniet vooral van de muziek die in deze uitzonderlijke productie van het Goeyvaerts 
Strijktrio en de drie zangers zo mooi verklankt is. Laat je meedrijven in de emotie. 
Raak voorzichtig aan de pijn, bedaar met stille zucht en laat je troosten door de 
woorden die je in je stilte vond.  
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Kom, mijn adem, mijn leven. 

Kom, troost van mijn arme ziel. 

Kom, mijn vreugde, mijn glorie, mijn eindeloos genoegen. 

Want ik moet je al mijn dankbaarheid geven 

Om jezelf met mij één in geest te maken.  

 Symeon de Nieuwe Theoloog 

!
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