PROFESSIE VAN FRÈRE GABRIEL
Preek van Vader Abt Philippe Vanderheyden, gehouden op 13 april 2013 bij de monastieke
professie van Frère Gabriel Baardman (Hnd 6,1-7; Joh 6,16-21)
Dierbare Frère Gabriel, beste familie en vrienden,
Broeders en zusters,
Vandaag zijn wij verheugd u allen te verwelkomen bij gelegenheid van de monastieke
professie van onze Frère Gabriel. In het evangelie dat wij zojuist hebben gehoord steken de
apostelen het meer van Tiberias over in het donker en in een hevige wind, hopend de
andere oever te bereiken. Het is het beeld van de Kerk onderweg naar het hemels
vaderland; het is ook het beeld van onze gemeenschap op weg naar het Koninkrijk van God.
Vandaag verheugen wij allen ons dat ook Frère Gabriel zich inscheept in onze boot en dat hij
door zijn professie, zijn toewijding en zijn inzet samen met ons de andere oever wil bereiken.
Wij zijn dankbaar jegens allen die hem het mogelijk hebben gemaakt deze nieuwe fase in zijn
leven te beginnen.
Wanneer wij de lezing van vandaag uit het evangelie volgens Johannes vergelijken
met dat van Marcus en Mattëus, valt het direct op dat Johannes zijn evangelie schrijft voor
mensen die wachten op de definitieve komst van Jezus. Hij zegt immers duidelijk: “Jezus was
nog niet naar hen toe gekomen”. Het evangelie is dus voor mensen van onze tijd geschreven,
voor ons. Zijn we niet allen onderweg naar de andere oever waar de verrezen en
verheerlijkte Jezus op ons wacht om met ons het hemels banket te vieren?
Ondertussen zitten we nog in de boot, te midden van de duisternis - voor Johannes
betekent dat het ongeloof – en omgeven door een stormachtige wind en de woelige zee –
voor Johannes staat dat voor de egoïstische en individualistische geest van de wereld.
Dierbare Gabriel, onze gemeenschap is zo’n boot op weg naar de overkant waar de
Heer op ons wacht. Het evangelie vestigt onze aandacht op de eschatologische dimensie van
ons monastieke leven. Wij zijn samen onderweg naar het hemelse vaderland, om
deelgenoten te worden van het Koninkrijk van God. Dat vormt die eschatologische dimensie:
het feit dat ons leven verwijst naar het bestaan van God, dat wij geloven in het hiernamaals
en in de verrijzenis; dat geeft zin en waarde aan ons leven hier op aarde. Onze levenswijze
moet verwijzen naar God en zijn Rijk, naar Gods heilsplan met de mensen, opdat de mens
van vandaag blijft vragen, zoeken naar Gods Liefde en geborgenheid. Daartoe heeft de
wereld behoefte aan ons.
Dierbare Gabriel, je bent in onze boot gestapt en je hebt aan de lijve ondervonden dat
de krachtige windstoten en stormachtige golven van de wereld ook het leven in de boot
beïnvloeden. Niet iedereen in de gemeenschap heeft hetzelfde weerstandsvermogen, niet
iedereen heeft het zelfde godsvertrouwen, niet iedereen heeft dezelfde innerlijke vrijheid.
Het is daarom dat Benedictus, ongetwijfeld vanuit zijn eigen ervaring, zo sterk benadrukt om
in levensomstandigheden de vrede van Christus en de vrede in Christus te bewaren. Wij
zitten allen – uit vrije keuze - in dezelfde boot om elkaar te dienen, naar elkaar te luisteren,
elkaar lief te hebben. Dit zou men ook kunnen verwachten in deze boot die als een familie is.
Onze opdracht gaat echter nog verder. De Heer heeft ons geroepen, de Heer heeft ons
hier samengebracht om gezamenlijk reeds hier vóór te leven wat uiteindelijk het Rijk Gods
zal zijn. Daarom heeft onze roeping zo veel zin in deze tijd waarin egoïsme, onvrede, afgunst,
uitbarstingen van woede en geweld het zo vaak winnen van de vruchten van de Geest, te
weten liefde, vrede, geduld, trouw, goedheid. De Heer verwacht van ons dat wij in onze boot

in zijn gezindheid leven. Praktisch gezegd betekent dit dat wij onze medebroeders hoger
achten dan ons zelf; dat we elkaars lasten, zwakheden, en karakters verdragen met het
grootste geduld; dat we met een open hart en zonder vooroordelen naar elkaar luisteren;
dat we onszelf wegcijferen en vergeten met als doel het welzijn van onze broeders, opdat zij
hier gelukkig zijn samen met ons. Ja, uiteindelijk komt het er op neer, zoals Sint Benedictus
zegt: volstrekt niets boven de liefde van Christus stellen.
Als wij met deze gezindheid hier leven, dan krijgt onze roeping en het door de Heer
gekozen zijn betekenis. Onze boot zal dan koers zetten naar die andere oever van het Rijk
Gods.
Is het mogelijk dat dag in dag uit te leven? Ja als we maar niet vergeten vanuit de
duisternis, waar we ons in bevinden, verlangend uit te kijken naar de zowel onzichtbare als
ook schitterende tegenwoordigheid van de Heer die tot ons zegt: “Ik ben het. Je hoeft niet
bang te zijn”. Wij geloven en weten dat het dit “Ik ben het” Gods volk door de Rode Zee
heeft begeleid en vervolgens door de woestijn naar het beloofde land.
Twee weken geleden hebben we Pasen gevierd en we hebben opnieuw uitgeroepen
“De Heer is verrezen, Hij leeft”. Uitkijken naar de Heer van dag tot dag, dat is trouw blijven
aan het persoonlijk en gemeenschappelijk gebed; dat is de Heer dienen in onze
medebroeders, de gasten, de zieken en de armen.
Dierbare Gabriel, vandaag wil je voor altijd in onze boot stappen: wees van harte welkom!
Moge de Heer ons allen zijn genade geven om onze roeping en uitverkoren zijn ernstig te
nemen, opdat Hij ons allen naar het eeuwig leven kan leiden.
Vader Abt Philippe Vanderheyden
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