
449Benedictus A/2017; Spr. 2, 1-9; Kol. 3, 12-17; Mt. 5, 1-12a 

De afkorting U.I.O.G.D. kom je in menige Benedictijnerabdij tegen, in koorbanken of 

kapitelen gebeiteld of op titelbladen van boeken verwerkt. Ze staan voor Ut In Omnibus 

Glorificetur Deus: opdat God in alles moge worden verheerlijkt. Dit is letterlijk een citaat uit 

de eerste brief van Petrus. In die context is het een samenvatting van het christelijk leven. 

Petrus roept de gelovigen op om elkaar te dienen met de gaven die ieder van God ontvangen 

heeft: “Wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt; wie een dienst verricht, 

wete dat het God is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt”. 

(1Petr. 4, 11) 

Sint Benedictus haalt deze laatste zin aan in het hoofdstuk van zijn Regel voor monniken 

waar het gaat over de ambachtslieden van het klooster. Hij bepaalt daar dat ze hun ambacht 

in het klooster mogen uitoefenen, maar alleen als ze niet groot gaan op hun vakkennis. 

Bovendien moeten ze waken voor bedrog bij de verkoop - waarbij hij doelt op het heimelijk 

achterhouden van geld. En tenslotte wijst hij op het gevaar van de hebzucht bij het 

vaststellen van de verkoopprijs. Benedictus’ remedie daarvoor is dat de broeders hun 

producten iets goedkoper moeten geven dan anderen in de wereld het kunnen doen. Om 

dan te besluiten met: “opdat God in alles worde verheerlijkt.” (RB 53,9) 

Je kunt je afvragen of het vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering wel zo verstandig is om je 

kloosterproducten niet marktconform te verhandelen. De markt bederven door onder de 

prijs te gaan zitten zal als oneerlijke concurrentie worden opgevat en niet bepaald bijdragen 

tot de verheerlijking van God! Des te interessanter is dan de vraag wat Benedictus nu precies 

met deze frase bedoelt. 

De keuze van de tweede lezing, uit de Kolossenzenbrief, zal zeker ingegeven zijn door de 

overeenkomst met de eerste Petrusbrief, en helpt ons op weg. Sint Paulus richt zich tot de 

pasgedoopten van de gemeente van Kolosse en spoort hen aan hun doopsel trouw te blijven 

door de oude mens af te leggen en het nieuwe leven te leiden: “Gij zijt immers gestorven en 

uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven” (Kol. 3, 3-4). We hoorden 

dan vervolgens in de voorgelezen passage een heel lijst van gedragingen die voortvloeien uit 

die verbondenheid met Christus: tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid, geduld, 

verdraagzaamheid en vergevensgezindheid. “Voegt bij dit alles de liefde als de band der 

volmaaktheid. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart.”  Paulus spoorde zijn lezers 

aan om dankbaar te zijn en elkaar te leren en te vermanen met alle wijsheid; voor God 

psalmen te zingen, hymnen en liederen ingegeven door de Geest. Om dan te besluiten: “En 

al wat gij doet in woord of werk doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader 

dankend door Hem.” 

Dat God in alles mag worden verheerlijkt, schreef sint Petrus. Overigens voegde hij eraan 

toe: “door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de macht in de eeuwen der eeuwen.” 

Er bestaat geen verheerlijking van God dan door Jezus Christus, aan wie de Vader alles in 

handen heeft gegeven en zonder wiens tussenkomst niemand tot God kan komen. Ook 



Paulus erkent dit wanneer hij zijn mensen aanspoort te handelen in de naam van Jezus “God 

de Vader dankend door Hem”. Wat de twee citaten verder nog gemeen hebben is het 

woordje “alles”: doet alles in de naam van Jezus; dat God in alles verheerlijkt moge worden. 

‘Alles’ wil zeggen dat niets is uitgesloten. 

Met alles bedoelen zowel Petrus als Paulus: woorden spreken en diensten verrichten. En dan 

komen we weer terug bij Sint Benedictus. Zijn keuze om uitgerekend dit citaat te plaatsen in 

een hoofdstuk dat gaat over de uitoefening van ambachten en de verkoop van producten 

wordt ineens minder misplaatst. Temeer als we in de Regel zien dat de kellenaar, de 

econoom van het klooster, alle gebruiksvoorwerpen van het klooster en alle bezit moet 

beschouwen als aan het altaar gewijd vaatwerk. 

De verheerlijking van God voltrekt zich dus niet enkel ritueel in de Eucharistie en het 

liturgisch getijdengebed van de gemeenschap, maar in heel het dagelijkse leven van bidden 

en werken en lezen. Als Benedictus stelt dat God overal aanwezig is (RB 19,1) en dat de 

mens overtuigd moet zijn dat God hem altijd vanuit de hemel gadeslaat (RB 7,13) dan 

suggereert hij dat we onophoudelijk leven in de grote ruimte van Gods liefdevolle 

aanwezigheid en dat heel ons leven en werken één allesomvattende eredienst is. 

Het genie van Benedictus is dat hij een levensvorm heeft ontwikkeld die hij een oefenschool 

heeft genoemd van goddelijke dienst. Deze school leidt op tot gelijkvormigheid aan de 

Dienaar van God bij uitstek: Jezus Christus. Heel Zijn leven was gericht op de verheerlijking 

van God, zijn Vader. Zijn woorden en daden beoogden enkel de eer van God. Zijn voedsel 

was het de wil van God te doen. Hij sprak met goddelijk gezag en zijn daden bewerkten een 

nieuwe schepping. En op de avond voor zijn lijden beleed Hij dat Hij de Vader op aarde had 

verheerlijkt door het werk te volbrengen dat de Deze Hem had opgedragen te doen (vgl. Joh. 

13,4). 

Maar met woorden en daden is “alles” nog niet gezegd. “De glorie van God is de levende 

mens” schreef de H. Ireneüs. Als God in alles moet worden verheerlijkt dan zullen wij in heel 

ons wezen omgevormd moeten worden, tot in het diepst van ons hart. Jezus belooft dat wie 

zuiver van hart is, God zal zien. Benedictus wil ons omscholen tot de volmaakte liefde. 

Daarom moeten hoogmoed, bedrog en hebzucht het veld ruimen. Om de toppen van de 

onbaatzuchtige liefde te bereiken moeten wij de trappen van de nederigheid beklimmen: 

opklimmend naar de liefde tot Christus door af te dalen in de waarheid van onze 

gebrokenheid. God wil alles van ons hebben: Hij wil onze wonden en onze zonden hebben 

om ons te genezen en te bevrijden. Jezus is mens geworden om in onze diepste diepten de 

genezende liefde en de gaven van zijn Geest uit te storten, opdat God in alles zal worden 

verheerlijkt. Amen. 


