VIJFTIGJARIG PROFESSIEFEEST VAN PÈRE MICHEL VAN PARYS
Preek gehouden op 29 december 2010 door Père Nicolas Egender (1 Joh 2, 3-4; Lc 2, 22-38)
Iedere keer als het ons is gegeven om in blijdschap en dankbaarheid het vijftigjarig
professiefeest te vieren van een broeder in onze communauteit, vieren wij Gods trouw en
liefde jegens zijn volk. Want het is wel degelijk het mysterie van het verbond dat zich in het
monastieke leven manifesteert, trouw als antwoord op Gods trouw, door trouw aan een
woord, rhèma, aan het Woord dat zich heeft doen kennen als de Logos, het vleesgeworden
Woord, Jezus Christus. Het rhèma dat de herders van Betlehem zijn gaan 'zien' en dat zij
hebben gevonden , gelegen in een voerbak (Lc 2,15-16). Gods trouw voor hem die het
Woord bewaart, trouw die een liefdes-verbond wordt in een mysterieuze uitwisseling die
onophoude-lijk groeit en uitwaaiert tot in alle eeuwigheid. Het mysterie van die stem die al
vanaf zijn prilste jeugd in het diepste van zijn hart werd gehoord: 'Gij hebt mij naar U toe
gelokt Heer, gij hebt mij naar de woestijn geleid, gij hebt tot mijn hart gesproken' (Hos 2,16).
Brengen wij in dit uur dank voor dit liefdesverbond, vijftig jaar lang geleefd. Wat zeg
ik: vijftig jaar? Vijftig jaar waarvan meer dan de helft voor Père Michel in dienst stond van
onze communauteit, als haar goede herder en, zoals U weet, tellen de jaren als Overste
dubbel! In zijn eerste brief zegt Johannes, naar wij hebben gehoord, ons: 'In een mens die
Gods woord bewaart, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt', en hij voegt
eraan toe: 'daardoor weten we zeker dat we in Hem zijn. Wie zegt dat hij met God
verbonden is, moet zelf leven zoals Jezus geleefd heeft' (1 Joh 1,5-6). 'Peripatein',
rondwandelen, zegt het Grieks: moet zelf wandelen zoals Hij. De christen, de monnik is een
'peripaticus' van Christus, die tracht te vinden waar Hij woont: 'Rabbi, waar houdt U verblijf?'
Hij antwoordt: 'Kom mee en je zult het zien' (Joh 1,38). Verbonden met Christus, zich
hechten aan Hem. Verbonden en leven. Çanta et ambula', zing en wandel, zegt de heilige
Augustinus, leven in lofzang en dankzegging. Een houding in en een gang door het leven, een
luisterend oor naar het woord van God en het volbrengen, dat betekent zijn geboden
onderhouden, of eerder ze ontdekken als het oude gebod, dat altijd nieuw is, van het
"sacrament van de broeder". Dit nieuwe gebod dat de mens plaatst in het licht en de
transparantie van de waarheid en de authenticiteit: 'Wie zijn broeder liefheeft', zegt
Johannes, 'blijft in het licht' (1 Joh 2,10), 'hij wandelt in het licht'.
Na vijftig jaar monastiek leven is de monnik op de toekomst gericht en verre van
achterom kijken, en, zegt hij met Paulus: 'vergetend wat achter mij ligt en me richtend op
wat voor mij ligt, streef ik naar het doel: de prijs van de hemelse roeping, die God in Christus
Jezus tot mij richt' (Fil 3,14). Want, zoals Gregorius van Nyssa in het 'Leven van Mozes" zegt:
"De volmaaktheid van de deugd kent slechts een grens, namelijk er geen te hebben". En ook:
."Het feit dat er geen enkele grens is aan de vooruitgang in de volmaaktheid en de
voortdurende groei in het leven naar het beste, dat markeert voor de ziel de weg naar de
volmaaktheid". Het klooster is de school waar de christen leert om 'achter Christus aan te
lopen', want, zegt Gregorius van Nyssa nog: "God volgen waarheen Hij je leidt, dat wil
zeggen dat je daar God zult zien".
Wat betekent dat? Wat zegt het evangelie ons? Het is het evangelie van de
'Ontmoeting', de ‘Hypapante’, de opdracht van het kind Jezus aan God in de tempel. De
contekst van dit gebeuren is de trouw aan de cultus en de offerdienst volgens de wet van
Mozes. De presentatie van de eerstgeborene in de zin van: ter beschikking stellen, wijden
aan, zegenen, aanbieden, heiligen. In net Nederland zeggen wij: 'Opdracht in de tempel', in
het Duits 'Darbringung'. Het gaat hier om een transformerende opdracht. Het kind Jezus

behoort God, zijn Vader, toe. Hij is volledig afhankelijk van God en hij zal zijn wil moeten
volbrengen. Door het doopsel en zijn professie verkeert de christen, de monnik in dezelfde
situatie. Hij behoort zichzelf niet meer toe. Hij behoort Christus toe die de Vader toebehoort.
Hij laat zich verlokken, hij laat zich inpakken, verleiden. Hij laat zich naar de tempel leiden.
Hij vertrouwt zich aan andere handen toe. De heilige Paulus nodigt ons daartoe uit: 'En nu,
broeders […] , vermaan ik u bij Gods ontferming. Wijd uzelf aan Hem toe als een levende,
heilige offergave, Hem welgevallig. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stem uw gedrag
niet af op deze wereld. Word andere mensen met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in
staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt.' (Rom
12,1-2).
De drijvende kracht achter deze transformatie, deze gedaanteverwisseling, is de
Heilige Geest. Tot driemaal toe wordt hij in dit evangelie aangeroepen. Alle drie zijn ze er
aanwezig: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Broeders, laat ons spelen, "het spel van de
Drieëne God"! Laat ons van hand tot hand gaan, naar de handen van God en naar de handen
van Simeon, wij de stervende mensheid opdat zij mag leven, naar de handen van een
lijdende broeder die ons nodig heeft. Want de mens is alleen dan gelukkig wanneer hij zich
geeft aan de ander. Danken wij de Heer dat Hij ons op deze dag van het jubileum ons
herinnert aan de essentie van onze monastieke roeping, bidden wij tot Hem voor Père
Michel, aan wie wij zoveel te danken hebben en bidden wij Hem dat hij er nog vele jaren aan
mag toevoegen, zodat onze broeder en Vader de Schriften mag blijven doorvorsen en 'alle'
Kerkvaders mag blijven overwegen. Amen.
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