Terugb
blik op de
d Clem
mensdag
g 2014
In
I het voe
etspoor van
v
Jezus
s.
H
Het leven volgens
v
de
d evange
elische ra
aden betr
reft iederre Christe
en.
“De drie traditioneele evangelische rad
den van arrmoede, ge
ehoorzaam
mheid en ongehuwd
o
d
leven omw
wille van het
h Rijk deer Hemeleen zijn ontwikkeld in
n de loop vvan de gesschiedenis..
Met de trrefwoorden
n ‘arm, geehoorzaam
m, ongehuw
wd’ preten
ndeert de ttraditie dee leefvorm
m
van Jezuss te omschrrijven. Dezze drie eva
angelische raden vor
rmen sameen een sym
mbool voorr
de vastbeesloten en consequen
nte navolg
ging. Daarrom zijn zij
z niet hett monopollie van dee
kloostergeemeenscha
appen, ma
aar gelden zij voor alle
a christenen, ook a
als ze telkeens anderss
worden g
geconcretisseerd, al na
aargelang
g de levenssstaat.” ald
dus zuster d
dr. Annelie
ese Herzig
g
M.Ss.R. in haar inlleiding tijdens de C
Clemensda
ag op zaterrdag 15 m
maart jl. in
n Kloosterr
Wittem. Z
Ze daagde ons uit om
m de tradittionele ‘driie geloften’’ breder en
n dieper op
p te vatten
n
dan exclusieve uiterrlijke kenm
merken van
n de kloosteerling.

Zr. Anneliese
e Herzig sp
preekt ons toe.
“De evang
gelische ra
aden zijn immers”
i
alldus Herziig “vingerw
wijzingen vvoor een leefcultuur
l
r
volgens h
het Evangeelie. Een leeven naar de raden van
v het ev
vangelie geeeft antwo
oord op dee
vraag na
aar het ‘Ho
oe’ Hoe leeef je? Hoee geef je vorm
v
aan je relatiees, je seksu
ualiteit, jee
streven naar bezit?? Hoe kijk je
j aan teg en de werreld, je med
demensen,, de schepp
ping? Hoee
ga je om met je tijd
d en de ru
uimte om jje geen? Hoe
H verhou
ud je je tott verleden,, heden en
n
toekomst?? De evang
gelische ra
aden zijn n
niet slechtss ascetisch
he aanwijzzingen, diee het leven
n
fnuiken, d
doch wegeen om de volheid
v
van
n het leven
n te realise
eren. Gelijjktijdig is in
i hen well
degelijk h
het kruis gegrift. Jezus’
J
besstaanswijzze als Die
enaar worrdt immerrs in hen
n
uitgedruk
kt.
Er bestaa
at een ‘geesst’ en een ‘praktijk’ v
van de eva
angelische
e raden. D
Deze twee verhouden
v
n
zich tot eelkaar in een
e process van wedeerkerigheiid en kunn
nen niet teegen elkaa
ar worden
n
uitgespeeld. Het is ook
o niet zo
o, dat het v
voor de enee groep va
an christen
nen voldoende is, om
m
de geest v
van de raden te hebben, terwijll een anderre groep (ii.c. de relig
gieuzen) da
aarbij ‘ook
k
nog eens’’ de praktijjk. Bij allee vormen v
van leven gaat
g
het om beide za
aken. Het gaat er tee
allen tijdee om, dat we
w een passsende vorrm vinden van de con
ncrete reallisatie, een
n vorm diee

ook voor anderen zichtbaar
z
is.
i Het gaa
at er te alleen tijde om
m, dat we de overeen
nkomstigee
attitude o
onderhoudeen en ontw
wikkelen.”
In het bijzzonder gin
ng de spree
ekster in o
op de raad
d van ongeh
huwd leveen. Deze ra
aad plaatstt
ons voor d
de vraag: “Hoe
“
geven
n wij vorm
m aan seksu
ualiteit en lichamelijkkheid, het verlangen
n
naar een p
partner en
n relaties. In
I die zin rraakt dezee raad iedereen, ongeeacht de levensstaat..
‘Kuisheid’’ betekent immers:
i
lo
oslaten (dee ander niet als bezit beschouw
wen en nieet vluchten
n
in de rela
atie), transp
parantie, een cultuu
ur van ‚jezeelf in de ka
aart laten kkijken‘, lieffhebbendee
oprechtheeid, de and
der niet geb
bruiken alss ‚object va
an mij zelf’
f’, streven n
naar verzo
oening mett
de ander en mijzelff. Ongehuw
wd leven b
bevrijdt tott loslaten en
e tot het bbesef dat God
G alleen
n
voldoendee is, tot tra
ansparantiie en tot heet geheim van
v de and
der. Het beevrijdt voo
or de waree
God en tot hoop en schoonheid
s
d.”

Het dankb
bare publie
ek in de hisstorische bibliotheek van
v Kloostter Wittem.
Met haar inleiding gaf Zr. He
erzig een iinspirerend
de impuls aan de jaaarlijkse Cllemensdag
g
van de red
demptoristtische famiilie. Het wa
was meer da
an een gelu
ukkig toevaal dat op deze dag dee
nieuwe ggeassocieerrden kond
den wordeen gepreseenteerd: acht vrouw
wen en mannen uitt
Nederland
d, Duitslan
nd en Vlaa
anderen diie op 14 maart (de vo
ooravond vvan de Cle
emensdag))
een bijzonder enga
agement met
m de red
demptoristen van de
d provinccie St.-Clemens zijn
n
aangegaan
n. Samen met pate
er provinciiaal Johan
nnes Röm
melt gaven de nieuw
we geasso-cieerden vorm aan de euchariistie. In zijjn homilie benadruktte pater Röömelt het belang
b
van
n
het delen van de oveervloed die
e ons is gesschonken in
i het Evan
ngelie. Hij riep ons op,
o om onss
waarnemiingsvermogen te culttiveren en ggevoelig tee maken vo
oor deze rijjkdom.

D provinc
De
ciaal stelt d
de nieuwe geassociee
g
erden voorr.

