PROFESSIE VAN FRÈRE DOROTHEUS
Preek van Vader Abt Philippe Vanderheyden gehouden op 24 augustus 2012 bij de
monastieke professie van Frère Dorotheus van Gaza
Beste ouders, broer en vrienden van Frère Dorotheus,
Het verheugt ons zeer u allen vandaag te mogen begroeten bij de professie van Frère
Dorotheus. Het evangelie van vandaag geeft ons de vraag van Natanaël door, namelijk: kan
er iets goeds komen uit Nazareth? Vandaag vragen wij: kan er iets goeds komen uit Lavra
Netofa? De apostel Philippus antwoordde: kom en zie. Meer dan twee jaren hebben we
kunnen zien en ervaren wie Frère Dorotheus is en we zijn allen blij dat hij zich vandaag
definitief door de monastieke professie aan God en de gemeenschap wil geven. Dank aan u
allen die ertoe bijgedragen hebben dat hij deze nieuwe levensstap kan zetten.
Broeders en zusters,
Het Hooglied beschrijft ons een minnares op zoek naar haar beminde die verstoppertje met
haar speelt. Als zij hem heeft gevonden roept zij uit: “Ik heb hem gevonden, ik laat hem niet
meer los” (vgl. Hl 3,3). De keuze voor het monastieke leven is in het algemeen het beginpunt
van een, naar gelang de persoon, min of meer lange periode van zoeken. Wanneer iemand
aan het noviciaat begint kan hij over Christus zeggen: “Ik heb Hem gevonden”. Wanneer hij
zijn professie doet verklaart hij: “Ik laat Hem niet meer los”. Dat is het wat broeder
Dorotheus deze morgen plechtig wil verklaren en zijn medebroeders hernieuwen deze
gelofte in de geest. Het werkwoord dat de Heilige Benedictus gebruikt om aan te geven wat
de novice doet die in de communauteit wordt opgenomen, is promittat, dat betekent: ‘hij
belooft”. Hij die zich verbindt doet een belofte. Deze belofte doet hij niet aan Vader Abt, niet
aan de communauteit, maar aan God zelf. Zijn wij allen ons er wel van bewust dat wij
hiermee een serieuze daad stellen die op onze verantwoordelijkheid rust, niet alleen
vandaag maar tot aan de dood! Wij verbinden ons op plechtige wijze en voor altijd aan God
door middel van de ‘monastieke professie’, die bestaat uit de belofte van stabiliteit, van
omkering van onze manier van leven en van gehoorzaamheid. Anders gezegd: de inhoud van
de belofte is Christus van zo nabij mogelijk te volgen. Wat is de authentieke betekenis van
‘stabiliteit’? Het lijkt het equivalent van ‘volharding’ te zijn. Het gaat om stabiliteit in
bekering en gehoorzaamheid. Voor Sint Benedictus betekent het de totale onteigening van
de eigen wil, geconcretiseerd in gehoorzaamheid aan de Regel en aan de plaatselijke
overste. Aan het slot van de Proloog verklaart Benedictus zich hierover nader in een
christologische context: “Laten we dus nooit afwijken van wat Hij ons onderwijst en in het
klooster zijn leer aanhouden tot de dood. Dan zullen wij, door ons geduld, mogen delen in
het lijden van Christus en zo ook deel krijgen aan zijn koninkrijk” (vgl. Fil 2,8; 1 Pe 4,13; Rom
8,17). Een soort martelaarschap, geloofs-getuige voor Hem die ons heeft liefgehad en
zichzelf heeft overgeleverd voor ons (vgl. Gal 2,20). Het gewijde leven is een verbintenis voor
het hele leven, waardoor wij ons in Christus laten omvormen door de genade van de Heilige
Geest. Als de monnik volhardt in het klooster, dan volhardt hij in zijn existentieel biddende
verhouding tot Jezus Christus. De monastieke bekering, deze verandering van leven,
betekent het progressief opgeven van de gewoontes van het eigen tijdsgewricht en is
bovenal de strijd tegen de eigen wil.
Voor Sint Benedictus is de monnik een persoon van verlangen. In de Proloog van zijn Regel
zegt hij dat die Regel bestemd is voor hen die het leven verlangen en gelukkig willen zijn

door niets te verkiezen boven de liefde van Christus. Dierbare Dorotheus, je bent gegrepen
door Christus en al lang ben je op zoek om Hem te vinden. Je hebt Hem gezocht in de schoot
van je familie die je vandaag omringt. Je hebt Hem gezocht in de Byzantijnse
communauteiten van de paters kapucijnen in Nederland, in het Heilig Land in Lavra Nefota
en vervolgens in de Abdij van Chevetogne. De kostbare parel waarvoor je alles hebt verkocht
is Jezus Christus. En in werkelijkheid heeft Hij jou gegrepen en heb je Hem gevonden op
iedere etappe van die afgelegde tocht. Vandaag wil Hij jou aan Hemzelf wijden in onze
communauteit. Hijzelf is het die jou zegt “Ik laat je niet los”, en jij bent het ook die
aangaande Hem zegt: “Ik heb Hem gegrepen, ik zal Hem niet loslaten”. Je hebt de oproep
ervaren om jouw liefde van Christus te incarneren in de liefde voor je broeders – een liefde
die zich gewoonlijk niet uitdrukt in grootse verklaringen, maar wel in concrete gebaren van
dienstverlening en onderlinge gehoorzaamheid, naar het voorbeeld van Hem die God was en
zich tot dienaar van allen heeft gemaakt. Je broeders hier zijn blij je te ontvangen.
Dierbare Dorotheus, ik nodig je uit om hier voor God en alle aanwezigen je gelofte uit te
spreken.
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