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Dierbare Père Ambroise, Broeders en Zusters,
Zo even hebben wij de cruciale woorden van Jezus gehoord over zijn aanstaande
eucharistische aanwezigheid onder zijn leerlingen, woorden die een ernstige crisis
veroorzaakten en waarna veel leerlingen hem de rug toekeerden. Alleen de allernaasten, de
Twaalf Apostelen, bleven.
Dan vraagt Jezus aan de Twaalf: “en jullie, jullie willen toch niet óók weggaan?” (Joh
6,67). Terwijl wij nu het professiefeest en het feest van vijftig jaar trouw van onze Père
Ambroise vieren, zou dit wel eens een ongepaste vraag kunnen lijken.
En toch… . Wie van ons heeft in de loop van zijn leven als gedoopte en als monnik
niet ervaren dat Jezus hem persoonlijk dezelfde vraag stelde? Maar ook hebben wij in ons
hart het antwoord van de Heer gehoord: “Ik heb je welkom geheten, ik ben trouw aan ons
Verbond, ik ben met je en ik zal je niet teleurstellen”. Ik parafraseer hier alleen maar het
“Suscipe me, Domine…” (Ps 119,116), dat de jubilaris over enkele ogenblikken zal zingen. In
momenten van twijfel en van beproevingen, van communautaire of persoonlijke aard, wordt
het antwoord van Simon Petrus tot onze uitroep van gebed en vertrouwen: “Maar Heer naar
wie zouden we gaan? In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven” (Joh 6,68) want
“uw woorden zijn geest en leven” (Joh 6,63). Vijftig jaar van stabiliteit in een monastieke
gemeenschap, is dat nu niet precies een mensenleven in dienst gesteld van het woord van
de Meester, zoals het leven van Abraham dat was in dienst van het woord van Gods belofte?
“Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam”; ontvang mij, Heer,
volgens uw woord en ik zal leven (Ps 119,116). Vorderingen maken in het geloof, in het
liefdevol luisteren naar de lectio divina dag na dag, zelfs wanneer de blik vlakbij wordt
verstoord door een computerscherm, door de dagelijkse zorgen van de prior, van de
econoom, van de rector van het Griekse College… . Dan toch je blik richten op Jezus die ons
opneemt in zijn barmhartigheid, die ons leven is, nu en voor de eeuwigheid.
Vijftig jaar van trouwe volharding… . Sta me toe hier een persoonlijke herinnering op
te halen. Als novice ging ik iedere zondagmorgen bij Père Olivier Rousseau biechten. Op een
dag zei hij mij na de absolutie: “Kind, het is iets geweldigs tot het einde van je leven in het
klooster te blijven”. Dat woord maakte indruk op mij, maar het maakte me niet bepaald
enthousiast: ik vond het maar een minimaal programma, eerder saai. Met de jaren heb ik
steeds beter begrepen wat hij mij heeft willen zeggen. De Heer is trouw, hij loopt met ons
mee, hij haalt ons vaak in wanneer wij weglopen, zoals bij de Emmaüsgangers, en stuurt ons
terug naar het aardse Jeruzalem, de communauteit van onze roeping.
De heilige patroon van je monastieke leven, de heilige Ambrosius van Milaan,
herinnert je eraan wanneer hij de tekst van het ‘Suscipe’ becommentarieert: “Hoe zou hij
niet eeuwig leven, die het eeuwig leven heeft ontvangen, die de Christus helemaal tot zich
heeft genomen, hij die helemaal toebehoort aan het Woord, wiens leven is geborgen in
Christus Jezus? … Onze verwachting is het eeuwig leven, het gezelschap van de engelen, de
geestelijke zegeningen. Deze hoop heeft geen einde, kent geen teleurstelling. Hoop, zelfs in
alle tegenspoed… . Zelfs als jij zwak bent is Christus trouw en zorgt hij voor je …”. (Ambrosius
van Milaan, Commentaar op Ps. 118, Sermo 15, PL 15, 1493A-1494B).

“Et non confundar me ab expectatione mea”; en mijn vertrouwen zal niet beschaamd
worden (Ps 119,116). Op leeftijd gekomen, en dat zijn wij, verwachten wij minder van het
leven. Onze verwachtingen wijken voor de enige hoop gered te worden en de hand te
grijpen die de verrezen Heer naar ons uitsteekt om bij hem in de boot te stappen (Mt 14,31).
Toen we jong waren geloofden wij, overmoedig, over de woelige golven van de zee te
kunnen lopen. Oud geworden kunnen we alleen maar luid roepen met Petrus: “Heer, red
me” (Mt 14,30). Dat is van nu af aan de hoopvolle verwachting van een gouden jubilaris, met
een gouden hart, voegen wij eraan toe.
Aan het slot van zijn Regel zegt Benedictus het in een beknopte zin aldus: “De
monniken stellen in het geheel niets boven Christus. Moge Hij ons allemaal samen naar het
eeuwig leven leiden” (RB 72,11-12). Is dit niet datgene waarvan wij voortdurend vervuld
moeten zijn: de liefde van Christus, van de communauteit waarin de Heer ons een plaats
heeft gegeven, van de Kerk? De Kerk, Bruid van Christus, waarvoor wij bidden dat zij mag
groeien, dat zij haar weg gaat in de vreze des Heren en zich vermenigvuldigt door de
vertroosting van de Heilige Geest (Hnd 9,31).
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