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De Kerk heeft vanaf het begin van haar bestaan de sterfdag van haar heiligen als hun 

geboortedag voor de eeuwigheid beschouwd. Die dag is dan ook geen reden tot droefheid, 

maar juist tot grote vreugde. Vandaar dat wij, Benedictijnen, op deze 21e maart, ondanks dat 

het midden in de Veertigdagentijd is, toch de sterfdag van de heilige Benedictus met grote 

plechtigheid en blijdschap gedenken. 

Benedictus wist dat hij op deze dag zou sterven. In de levensbeschrijving, die de heilige paus 

Gregorius de Grote zo’n 40 jaar na de dood van Benedictus op schrift stelde, wordt verhaald 

hoe onze heilige Vader aan enkele van zijn leerlingen de datum van zijn heengaan vooraf 

aankondigde. We lezen dat hij “zes dagen voor zijn verscheiden zijn graf liet openen. Kort 

daarna overviel hem de koorts […] Iedere dag werd hij zwakker. De zesde dag liet hij zich 

door zijn leerlingen naar de kapel dragen; daar wapende hij zich voor zijn heengaan door het 

Lichaam en Bloed des Heren te ontvangen; en, zijn krachteloze leden op de handen van zijn 

discipelen overeind houdende, stond hij daar, met ten hemel opgeheven handen; en, midden 

in de woorden van zijn gebed, ademde hij zijn laatste zucht uit.” (II Dialogen 37). 

Het komt deze of gene wellicht wat weinig feestelijk voor, dit verhaal, maar mij treft hier de 

intense schoonheid van een monniksleven dat zijn voltooiing vindt in God. Er bestaat een 

prachtige miniatuur die deze ontroerende scene weergeeft. Benedictus, gehuld in zijn ruime 

zwarte kovel, het typische monniksgewaad met de wijde mouwen, een broze mens van 67 

jaar, ondersteund door enkele van zijn broeders. Hij staat voor het altaar met zijn handen en 

ogen naar de hemel gericht. Vol verlangen naar de ultieme vereniging met de Heer. 

“God zoeken…en niets stellen boven de liefde van Christus” had hij in zijn Regel voor 

monniken als enige doelstelling voor het kloosterleven genoteerd. En dat zoeken is een 

intens verlangen dat de vrucht is van de liefde. Zo schrijft hij: “Het is het verlangen om voort 

te trekken naar het eeuwig leven dat de monniken aandrijft.” (RB 5, 10). En een van de 

werktuigen om goed te handelen spoort aan “met  heel het hunkeren van de heilige Geest 

naar het eeuwig leven te verlangen.” Vanuit dit perspectief zal het dan ook niemand hoeven 

verbazen dat Benedictus er in één adem aan toevoegt dat de monnik  “de dood dagelijks 

voor ogen moet houden.” (RB 4, 46-47). Het levenseinde is voor de monnik geen dreiging, maar 

het uur van de levenslang verwachte ontmoeting. 

Van Benedictus zegt de genoemde paus Gregorius dat hij niet anders kon leren dan hij zelf 

leefde. De Regel is daarom als het ware het profiel van Benedictus. Nu wordt ook duidelijk 

waarom de Kerk als evangelielezing op deze dag gekozen heeft voor een passage uit het 

gebed van Jezus op de vooravond van zijn lijden en sterven. Door de woorden van Jezus 

heen zien we de heilige Benedictus op de dag van zijn overlijden voor het altaar staan, met 

zijn handen geheven, terwijl hij voor ons, zijn leerlingen, ten beste spreekt  bij de Vader. En 

tegelijk wijst hij ons daarmee ook de weg die wij als monniken moeten gaan. 

Straks zal onze broeder Johan hier voor het altaar staan en met geheven handen die 

woorden uit Psalm 119 zingen, waarmee elke monnik zich aan God toewijdt: “Neem mij aan, 



Heer, naar uw woord, en ik zal leven.” En wij zullen hem daar van harte en vocaal bij 

ondersteunen. Hij zal bekleed worden met de kovel en opgenomen worden in onze 

gemeenschap. Een feestelijk moment waarnaar we allen hebben uitgezien. En toch vindt 

hier tevens een sterven plaats. Niet alleen maar ritueel, maar ook existentieel. 

Er is in zekere zin geen leven zonder sterven. Dat geldt in de orde van de natuur net zo goed 

als in de orde van de bovennatuur. Wij belijden dat Jezus uit de dood is opgestaan ten leven. 

De Goede Vrijdag is de noodzakelijke doorgang naar Pasen. Ons doopsel, zo leert ons de 

apostel Paulus, is een deelname aan het sterven van Jezus – door de onderdompeling in het 

water. En door de Geest die ons daarbij geschonken wordt krijgen wij deel aan het eeuwig 

leven zelf van de verrezen Heer. 

Dit sterven krijgt in het leven van de monnik allereerst gestalte in het feit dat hij wegtrekt, 

net als Abraham, en gaat naar de plaats die de Heer hem wijst. Ook broeder Johan heeft, na 

jaren als priester te hebben gewerkt in het pastoraat en het bestuur van het bisdom 

Groningen-Leeuwarden, zijn “land, stam en familie” in zekere zin verlaten om zich te 

vestigen in deze abdij. En voor wie de Regel van Benedictus kent is het geen geheim dat die 

tamelijk streng is voor de priesters die in het klooster willen wonen!  

Dierbare br. Johan, deze carrière-switch is je niet in de koude kleren gaan zitten. Je hebt in 

de afgelopen jaren aan den lijve ondervonden dat het leven in gemeenschap, in de navolging 

van Christus, veel van een mens kan vragen. Maar je hebt er tegelijkertijd ook al de weldaad 

van ondervonden. Met edelmoedigheid en met inzet van je talenten heb je je gevoegd in 

onze gelederen en met groot vertrouwen nemen we je vandaag dan ook definitief op in onze 

gemeenschap. 

Je treedt binnen in een traditie van monastiek leven die bijna vijftien eeuwen oud is, maar 

nog altijd op verrassende wijze springlevend. En al is er in de loop der eeuwen ook veel 

veranderd, toch is de essentie gebleven die Benedictus voor ogen had, namelijk een 

“oefenschool te stichten voor de dienst van de Heer.” Die dienst is in onze context niet 

zozeer het pastorale werk alswel de eenwording met Christus Dienaar, in zijn biddende 

toewijding aan de Vader ten bate van de Kerk. De monnik leeft de genade van zijn doopsel in 

die diepte van innige deelname aan het lijden en sterven van Christus door de geloften van 

stabiliteit, monastiek levensgedrag en gehoorzaamheid. De oude mens in ons is weerbarstig, 

maar door de trouwe, dagelijks volgehouden toewijding van het blijven in de liefde van 

Christus en de toeleg op zijn navolging in  nederigheid en gehoorzaamheid, groeit de monnik 

in gelijkvormigheid met Hem. Zo worden wij de nieuwe mens die naar Christus’ beeld is 

her-schapen. Vader Benedictus heeft ons in zijn leven en sterven een weg gewezen ten 

leven. Als wij die weg volgen zal de God van de vrede ook met óns zijn. Zo zullen wij hier in 

ons sterven aan de gehechtheid aan het aardse een zegen zijn voor “alle geslachten op 

aarde.” Amen. 


