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1e lezing Spreuken 2, 1 – 9 
2e lezing ? 
Evangelie Mt. 19, 27 – 29  
 
 
Dierbare broeders in Sint Benedictus, 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
Sint Benedictus wordt in het gebed van deze dag een “voortreffelijke leermeester in de 
school van de dienst des Heren” genoemd. Sint Benedictus wil ons niets anders leren dan 
evangelisch te leven. Dat is zijn enige doel; ons te leren leven volgens het Evangelie van 
Jezus. En alles wat hij in zijn regel beschrijft is bedoeld, is niet het doel, het is de weg naar het 
doel van dit Evangelische leven. En daarom zijn de grondwaarden van de regel van 
Sint Benedictus, van het leven volgens de regel van Sint Benedictus, daarom zijn de 
grondwaarden van ons leven ook precies dezelfde als de grondwaarden van het Evangelie. 
En daardoor kunnen wij voortdurend ons leven ijken en her-ijken aan het Evangelie. Is ons 
leven Evangelisch? 
 
In het Evangelie van vandaag horen wij tot twee keer toe over het verlaten van alles en het 
volgen van Jezus. “Zie we hebben álles verlaten, álles prijsgegeven om U te volgen”. En 
Jezus zelf zegt: “U die ouders, broers, zusters, akkers,  huizen, verlaten heeft om mijnentwil”. 
Het verlaten is de voorwaarde òm Hem te volgen. En daarom is het ook voor Sint Benedictus 
zo belangrijk dat wij steeds opnieuw alles verlaten. Hij wil ons vrij maken, òm Jezus te 
volgen. Hij wil ons vrij maken van. “Ja: wij hebben natuurlijk onze akkers, onze huizen, onze 
familie enzovoort verlaten”;  maar hij wil ons vrijmaken van alle menselijke bindingen, alle 
menselijke afhankelijkheid. Hij wil ons vrij maken van onze ambten. Hij wil ons vrij maken 
van onze successen. Hij wil ons losmaken van onze prestaties, van alles waardoor wij een 
naam kunnen krijgen. Van alles waardoor wij een positie kunnen innemen. Dat is allemaal 
onbelangrijk, hij laat het over aan de abt, om dàt te bepalen, en de broeders mogen vrij zijn 
van íedere àndere zorg. Waarom? Om Christus te volgen, om nìets dierbaarders te kennen dan 
Christus alleen. Niets in ons leven is belangrijker dan Christus, alles wat wij doen alles wat 
wij zijn, het gaat om Christus. We hoeven geen enkele andere zorg te hebben dan òm 
Christus. Niets stellen bóven de liefde van Christus.  
 
In het Evangelie wordt gesproken over verlaten om te volgen. En Jezus spreekt over allerlei 
dingen die wij moeten verlaten, over één ding spreekt Hij niet en dat is misschien toch het 
belangrijkste. Hij spreekt niet over ons zélf verlaten. Ons zélf verlaten, ons zélf uit handen 
geven. Elders noemt Hij dat: “zichzelf verloochenen”. Zich geen enkele zorg meer maken òm 
zichzelf, zichzelf prijsgeven om Christus te volgen. Het prijs geven van al onze goederen is 
niet om zelf, stoer op ons zelf, een zelfstandig, zichzelf handhavend persoonlijk leven 
individueel te leiden in een soort kluizenaarsschap, los van alle anderen. Onszelf prijsgeven 
òm te gaan behoren tot een gemeenschap. Om zichzelf aan de gemeenschap te kunnen 
schenken, om er voor de anderen te zijn. Dat is precies wat Sint Benedictus in zijn 
tweeënzeventigste hoofdstuk ook zegt: “aan elkaar gehoorzamen, zoeken wat voor de ander 



voordelig is, niet voor zichzelf”. Er voor de anderen zijn en daarom moeten we onszelf 
verlaten om Christus in die ander te dienen.  
 
Verlaten om te volgen, verlaten om vrij te worden, verlaten om zich te kunnen ‘óver-laten’, 
het zijn grondwaarden in de regel van Benedictus. De grondwaarde in het Evangelie is de 
zékerheid dat de Vader voor ons zorgt. Verlaten om helemaal op Hem te dúrven 
vertrouwen. Verlaten om Zijn zorg te kunnen toelaten, om te leven als de lelies op het veld, 
voor wie de Vader zorgt, beter dan wij voor onszelf. In hoofdstuk tweeënzeventig schrijft 
Sint Benedictus over die toewijding, over dat volgen van Jezus door onze gemeenschap, 
maar ook door een overgave aan God en de grote liefde voor God. Zodat Christus ons allen 
tezamen kan leiden tot het Eeuwige Leven. Amen. 
 
 
 


