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Preek gehouden op 28 augustus 2012 door Père Michel Van Parys (2 Tes 2,1-3a; 14-17; Mt
23,23-26)
Zeer geliefde Vader Abt, Père Philippe,
Dierbare Broeders en Zusters,
De woorden van Jezus klinken nog na in onze oren: “… u bent allemaal broeders, leerlingen
van één Meester, u bent zonen van één Vader, God; één is uw Leraar, Christus” (Mt 23,8-10).
En Hij vervolgt: “De grootste van u zal uw dienaar zijn” (Mt 23,11). Leerlingen van de
innerlijke meester, de Heilige Geest; zoon in de Zoon, die ons tot zonen en dochters van de
Vader heeft gemaakt; onder leiding van Jezus in daden en in woorden op weg naar de Vader.
Deze woorden van Jezus, die verwijzen naar de liefdesgemeenschap in God en van God,
fascineerden de heilige Augustinus en vormden zijn hart en zijn denken. Vijftig jaar geleden,
op deze liturgische feestdag van de heilige Augustinus, heeft u, Père Philippe, zich aan God
gegeven. Zoals Augustinus werd u gegrepen door zijn mysterie van liefde. Dag na dag hebt u
uw hart en verstand laten vormen door dit mysterie van liefde dat in ons woont en ons
omringt vanaf ons doopsel. Vijftig jaar lang en onge-twijfeld reeds daarvoor is Jezus de
geliefde van uw leven geweest, de Schoonheid die u aantrekt. En ook is het Augustinus die
dit prachtig onder woorden heeft gebracht in een formule, die vooruit loopt op de
spiritualiteit van het voortdurende gebed van het christelijk Oosten: tamquam spiritalis
pulchritudinis amatores: (Praeceptum, II, 236-239: “als minnaars van geestelijke
schoonheid”).
Gedurende vijftien jaar bent u, dierbare Père Philippe, Vader Abt van onze communauteit
van het Heilig Kruis in Chevetogne; de vader die ons volgens de regel van Benedictus
onderricht door zijn leer en door zijn voorbeeld (RB 64). Van uw leer wil ik in deze korte
preek slechts een enkel onderricht vermelden: nihil amori Christi praeponere (RB 4: “niets
verkiezen boven de liefde van Christus”); van uw voorbeeld het woord van de Heer dat wij in
het Evangelie hebben gehoord: “De grootste van u zal uw dienaar zijn” (Mt 23,11).
“Niets verkiezen boven de liefde van Christus”. Benedictus heeft dit woord overgenomen
van Cyprianus van Carthago. Het geeft heel goed aan dat de liefde van de christen, van de
monnik voor Christus zijn antwoord is aan Christus die hem Zijn liefde heeft betoond tot het
uiterste (Joh 13,1). Onze schamele wederliefde houdt keuzes in, soms pijnlijke, dag na dag.
Verkiezen wij Jezus werkelijk boven alles in ons bestaan? Aanvaarden wij het om onze
persoonlijke belangen op te geven, de ‘voluntas propria’, waarover de Heilige Benedictus zo
nadrukkelijk spreekt (vgl. RB 5,7), onze persoonlijke smaak, onze sympathieën, onze
meningen, om ons hart te verruimen (dilato corde, RB Proloog 49) en die liefde van Jezus in
ons te laten groeien? De vraag door Christus na zijn verrijzenis aan Petrus gesteld aan de
oever van het meer van Tiberias, wordt door u, Père Philippe, zonder veel omhaal voor ons
herhaald: “Petrus, zoon van Johannes, heb je Me lief?”(Joh 21,15). Deze wezenlijke vraag
stelt u ons van tijd tot tijd en dat stimuleert ons om deze eerste liefde voor de Heer Jezus in
ons hart weer te doen herleven (vgl. Apk 2,4).
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“De grootste van u zal uw dienaar zijn” (Mt 23,11). Het voorbeeld van Christus Jezus leert
ons de nederige liefde van Hem die de voeten van zijn leerlingen en vrienden wast. Wij zijn
broeders van Christus en wij zijn uitgenodigd om te worden wat wij in Hem zijn, broeders
van elkaar. Dienen is een van de belangrijkste woorden van Sint Benedictus. Het
gemeenschapsleven van de broeders is een delicate en kwetsbare plant, te cultiveren in
gerechtigheid en geduldige liefde. Strikt genomen is het een wonder, een gave van God. Het
is een gave die van de kant van Vader Abt vraagt om een passende flexibiliteit in het vak (in
het huidig economisch taalgebruik), reeds door Benedictus opgemerkt: Multorum servire
moribus (RB 2,11: “Al naar gelang ieders hoedanigheid en intelligentie schikt de abt zich naar
iedereen en past zich aan”). In Chevetogne zijn wij er ons van bewust hoezeer deze eis een
dagelijkse oefening in oecumene is. Een kleine volzin, slechts enkele woorden van Sint
Benedictus zeggen alles en zij zijn een programma van het broederlijke monastieke leven en
van een oecumenische verbintenis: “De monniken bewijzen elkaar in zuivere liefde
broederlijke genegenheid” (RB 72,8: caritatem fraternitatis caste impen-dant). De gave om
niet van het eigen leven, gegeven in een zuiver, duidelijk verlies ervan; onbaatzuchtig
dienstbetoon opdat Christus groter kan worden in de broeder en in de andere Kerk (vgl. Joh
3,30).
Dierbare Père Philippe, onze eerste ontmoeting dateert al van 48 jaar geleden. Samen
hebben wij onze militaire dienstplicht vervuld. Op een nogal originele manier, conform de
principes van het Belgisch compromis, werden wij gevormd om deel te nemen aan een
medische én theologische scholing. Ik herinner mij u als een jonge religieus, sportief,
vriendelijk, toegewijd, vlijtig en leergierig. Zelf was ik in die tijd nog een ondeugend lelijk
eendje, dat zich niets aantrok van de militaire rangen. Op dat moment had ik nooit kunnen
bedenken dat Gods plan ons in een broederlijke band bijeen zou brengen. Ik ben er God
dankbaar voor en ik spreek hier de dankbaarheid van heel onze communauteit uit. Ik kende
toen nog niet uw passie voor alles wat veren heeft. Zou dat de reden zijn waarom u het
klooster van dat lelijke eendje niet bent vergeten?
Vijftig jaar professie, vijftien jaar dienstbetoon als abt. Sta me toe afsluitend terug te
keren naar de zware taak als abt van Chevetogne. In het Evangelie bedient Jezus zich van
een beeld dat u uit het hart gegrepen zal zijn: “Jeruzalem, Jeruzalem , … Hoe vaak heb ik uw
kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens bijeenbrengt onder
haar vleugels” (Mt 23,37). Een Vader Abt is iemand die bijeenbrengt. De liefde van Christus
brengt ons samen (congregavit nos in unum Christi amor). U hebt aanvaard om de dienaar
van onze gemeenschap te zijn, en van de gemeenschap van alle Kerken. Een moeder-kip die
achter haar jongen aanloopt die zich aan haar waakzaamheid onttrekken, en die voorkomt
dat zij elkaar met hun snavels venijnig pikken. Wij hopen maar dat wij geen al te onstuimige
kuikens zijn. Er zijn altijd van die slimme vosjes en steenmarters die op de loer liggen… .
Dank dat u ons geduldig en zachtmoedig terechtwijst. In oprechte dankbaarheid bidden wij
van onze kant de Heilige Geest om u nog vele jaren zijn kracht en vreugde te schenken in
dienst van de Heer Jezus en zijn ene Kerk.
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