
Homilie “Einde retraite St.Egidio en Geloftehernieuwing” 
26  november 2022 
 
Dierbare broeders in Jezus Christus en in Sint Benedictus, 
 
In de afgelopen dagen van onze retraite hebben wij de Heer de vrijheid kunnen schenken om 
ons leven te herscheppen. Hij herschept ons door Zijn woord. Vele malen en op velerlei wijze 
heeft Hij in deze week tot ons gesproken, tot ieder van ons op zijn manier. Hij heeft tot ons 
gesproken door de woorden van onze retraite-predikant. Hij heeft tot ons gesproken door 
onze persoonlijke lectio. Hij heeft tot ons gesproken door onze grotere toeleg op gebed en 
stilte. Op velerlei wijze, vele malen heeft Hij deze week tot ons gesproken om in ons het 
beeld van Zijn Zoon te herscheppen. Het beeld van Zijn Zoon, dat in iedere christen, in 
iedere mens, op een eigen manier oplicht. In de gemeenschap van Sant’ Egidio zijn het de 
drie “p’s”: preghiera, poveri e pace. Voor ons zijn het de  drie “o’s”: opus Dei, obedientia et 
opprobria. 
 
Maar waar de wegen ook, hoe de wegen ook zijn, ze leiden voor ons, monniken, tot een hele 
diepe plaats in onze ziel, tot de zuiverheid van hart. Een zuiverheid van hart die transparant 
is. Die open is, die vrij is. God spreekt tot ons door Zijn Zoon en spreekt ons aan als Zijn 
zonen, om ons monniken tot een grote open plaats te maken, een poort waardoor Hij – door 
ons heen – deze wereld kan vervullen met Zijn goedheid en genade. Zonder dat wij weten 
hoè. Wij zijn slechts open, ontvankelijk. Dat wil Hij in ons bewerken. En die open poort voor 
Zijn genade is tegelijkertijd de open poort waar alle noden en alle lofzang van de wereld 
door ons heen naar Hem kan terugkeren. Zonder dat we weten hoè. Volkomen open, gaaf: 
doorgeefluik voor God naar de wereld. Doorgeefluik voor de wereld naar God. Dat is ons 
monastiek bestaan.  
 
Wij zijn deze week begonnen met OLVrouw, haar opdracht in de Tempel en we eindigen 
deze week met OLVrouw. Op haar voorspraak, op haar gebed, mèt haar willen wij nu ons 
monnik-zijn bevestigen. Heel concreet, heel eenvoudig, klein, verborgen, op dèze plaats. We 
willen onze gelofte hernieuwen van stadigheid, van monastieke levenswandel, van 
gehoorzaamheid in de congregatie van Solesmes, op deze plaats: Sint-Benedictusberg. Opdat 
het tot zegen mag zijn voor de wereld en tot verheerlijking van God. Amen. 
 
Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam 
et non confundas me ab expectatione mea. 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, 
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. 
Amen. 
 
Neem mij aan, Heer, volgens Uw woord en ik zal leven 
en beschaam mij niet in mijn verwachting. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 


