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De beide lezingen van deze viering zijn wel heel toepasselijk voor deze dag. Ze vertonen 
onderling een opvallende parallel. We zien zowel Jezus als Paulus op een cruciaal 
moment in hun leven. Beiden beseffen dat ze afscheid moeten nemen van hun dierbaren. 
Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden en sterven. Paulus bevindt zich op weg naar 
Jeruzalem waar ‘boeien en kwellingen’ hem wachten. 

Zoals Mozes zijn afscheidsrede in het boek Deuteronomium afsluit met een zegengebed, 
zo vat Jezus, als de nieuwe Mozes, bij het afscheid van zijn leerlingen zijn levenswerk 
samen in een gebed. Het werken van Jezus, zijn levensopdracht, bestond erin om in zijn 
leven God te verheerlijken en Gods Naam te openbaren aan de mensen die de Vader Hem 
uit de wereld gegeven heeft. Zijn zending bestond er in om de heerlijkheid van God in 
deze wereld te laten oplichten in zijn liefde, die in zijn dood aan het kruis tot voltooiing 
komt. En Hij verlangt dat al de zijnen door Hem eeuwig leven ontvangen. 

Het leven dat Jezus ons schenken wil is deelname aan de intieme betrekking die er tussen 
de Vader en de Zoon is en waarvan Jezus’ gebed de uitdrukking is. Wij worden mee 
opgenomen in de wederzijdse liefde van Vader en Zoon. Daarin culmineert Jezus’ 
boodschap. “Dit is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij 
hebt gezonden, Jezus Christus.” Dit kennen van God is een weten van het hart, het is 
kennis welke de liefde schenkt die zich met God verenigt. En dat is deelname aan het 
leven dat God is, eeuwig leven. Die deelname is niet slechts voor het leven na de dood, 
want “wie gelooft heeft eeuwig leven”.  

Jezus verlangt er naar dat God Hem zou verheerlijken, dat de Vader Hem weer zou 
opnemen in die heerlijkheid die Hij bij Hem had ‘eer de wereld bestond.’ In dit woord 
wordt heel het heilshandelen van Jezus samengevat. Jezus verlangt uit deze wereld naar 
de Vader terug te keren. Zijn dood is voor Hem de overgang naar de Vader. In Hem 
voltrekt zich het ware Pascha, de overgang uit het land van de vervreemding en de 
gevangenschap naar het land van de belofte, het land van de liefde en de goddelijke 
heerlijkheid. 

Als christenen zijn we geroepen tot deelname aan dit verlangen van Jezus om uit deze 
wereld over te gaan naar de Vader. Wij delen in zijn pascha. In het geloof hebben wij deze 
overgang reeds voltrokken. En steeds als wij bidden komen wij in aanraking met dit diepe 
verlangen van ons hart naar ons ware thuisland, naar de vereniging met de Vader en de 
Zoon in liefde. 

Ook sint Paulus leefde vanuit dit verlangen. Hij is op een punt gekomen dat hij zijn leven 
op aarde niet meer zeker is. In zijn gebed “verzekert hem de Heilige Geest van stad tot stad 
dat boeien en kwellingen hem wachten.” Aan zijn eigen leven hechtte hij echter geen 
enkele waarde: “als ik mijn loopbaan maar ten einde breng en de taak die ik van de Heer 
Jezus ontvangen heb om getuigenis af te leggen van het evangelie van Gods genade.”  



Tegenover de oudsten van de Kerk van Efeze legt hij verantwoording af van zijn leven en 
werken in dienst van de verkondiging van het evangelie. Paulus wist zich geroepen, de 
Heer in alle nederigheid te dienen, “gebonden door de Geest”, om het Koninkrijk te 
prediken en Gods raadsbesluiten in zijn volle omvang aan de heidenen te verkondigen. 
Dat was zijn levensopdracht welke hij bij zijn bekering op de weg naar Damascus had 
ontvangen. 

De roeping van de heilige Pachomius tot het monastieke leven wortelt in zijn roeping tot 
christen. Als jonge soldaat van nauwelijks 20 jaar heeft hij, in het uur van de benauwenis, 
onderweg naar het slagveld, Christus mogen ontmoeten en tot Hem leren bidden. Hij was 
getroffen door de belangeloze inzet van christenen. Toen hem gezegd werd dat 
christenen “vrome mensen waren die geloven in de Naam van de eengeboren Zoon van 
hun God, Jezus Christus, en die aan allen weldadigheid bewijzen” bad hij aanstonds: “Mijn 
Heer Jezus Christus, God van alle heiligen, moge uw goedheid mij bereiken; bevrijd mij uit 
deze moeilijkheden; ik van mijn kant beloof U, het mensdom dienstig te zijn alle dagen van 
mijn leven.” Dit eerste gebed van Pachomius is een vraaggebed om bevrijding geweest, 
maar het werd tegelijk een zelfgave als gelofte aan God. 

Pachomius ontving het inzicht dat christen-zijn dienst is aan broeders, dat een christen 
iemand is die met Christus mensen uit hun nood zoekt te redden om ze bijeen te brengen. 
In zijn latere leven heeft Pachomius leren begrijpen dat die roeping om het mensdom te 
dienen alles te maken heeft met de dienst en de wil van God. Want zo kan zijn voornemen 
om zich tot dienaar van de mensen te maken precies de navolging worden van wat 
Christus zelf op aarde is komen doen en voordoen. Zoekende naar de wijze waarop hij 
deze roeping kan volgen wordt hem in het gebed duidelijk dat ‘de zielen der mensen te 
verzorgen om ze vlekkeloos aan God aan te bieden’ de samenvatting was van zijn 
levensideaal. De stichting van een gemeenschap van broeders was zijn antwoord. De 
dienst van de Heer riep hem tot het redden van mensen voor God, het bijeenbrengen van 
broeders om hun zielen te bewerken en ze zuiver aan te bieden aan God. Zo zag hij zijn 
monastieke roeping. En velen volgden hem daarin. 

Voorganger op deze weg, die de weg van de monnik is, ziet Pachomius in Jezus Christus. 
Hem stelt hij als voorbeeld ter navolging in het beminnen van God waarvan de liefde voor 
de mensen niet te scheiden is. Dienende liefde is de kern van onze monastieke roeping. 
Een leven van toewijding in de leerschool van de liefde van Christus. Sint Benedictus ziet 
haar als de vrucht van het beklimmen van de twaalf trappen van nederigheid.  In Christi 
amore,  uit liefde voor Christus, handelt de monnik dan, gedreven door de gewoonte zelf 
om het goede te doen. Het is onze roeping als monnik “op aarde God te verheerlijken 
door het werk te verrichten dat Hij ons heeft opgedragen te doen”. Maar ook na zestig 
jaar monastieke professie blijft staan dat het niet onze prestatie is, maar dat het de Heer 
is die dit in zijn arbeider zal openbaren, door zijn Heilige Geest. Amen. 


