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“Laten we beseffen dat Hij 
ons niet verhoort door 
een vloed van woorden, 
maar door een zuiver hart 
en tranen van berouw. 
Daarom moet ons gebed 
kort en zuiver zijn.
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”

De broeders bewijzen 
elkaar in onbaatzuchtige 
liefde broederlijke 
genegenheid, zijn in 
liefde vol ontzag voor 
God en beminnen hun 
abt met een oprechte, 
nederige genegenheid. 
En ze stellen in het 
geheel niets boven 
Christus.  
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Benedictus van Nursia (ca. 480-547) wordt gezien 
als de grondlegger van het westerse monnikendom. 
Tijdens zijn studie in Rome besloot Benedictus als 
kluizenaar te gaan leven. Hij trok zich terug in een grot 
in de omgeving van Subiaco. Na een paar jaar begon 
hij leerlingen te onderrichten in het geloof. Vervolgens 
trok hij samen met zijn leerlingen naar Monte Cassino 
en stichtte daar een klooster. 

Het meest bekend is Benedictus door de Regel 
die hij schreef. In deze Regel zijn spirituele en 
praktische richtlijnen voor het monnikenleven 
vastgelegd. Benedictus hechtte grote waarde aan 
het gemeenschapsleven en aan de spirituele weg van 
iedere individuele monnik. Tot op de dag van vandaag 
werkt de spiritualiteit van Benedictus door.



Luister, mijn zoon, naar de 
voorschriften van je leraar en 
spits het oor van je hart.

“
”

In de Regel van Benedictus is ‘luisteren’ 
een van de sleutelwoorden.



”
Neem volgaarne de 

raadgevingen van 
je liefhebbende vader aan en 

breng ze goed in praktijk. ”
“



Mijn betoog is gericht tot jou, wie je 

ook bent, die afstand doet van zijn 

eigen wil en als soldaat van 
Christus de Heer en ware Koning 

de krachtige, roemrijke wapens van de 

gehoorzaamheid opneemt.

“

”





Laten we onze ogen openen naar 

het van God gegeven licht en 

ons oor te luisteren leggen bij de 

goddelijke stem, die ons  

elke dag toeroept en waarschuwt: 

‘Luister vandaag naar zijn stem en 

verhard uw hart niet.’ 
(Ps. 95,8) ”

“

Benedictus zegt dat er een God is en 
dat het de moeite waard is jezelf aan 

die God over te geven. 



Ga dus snel op weg 
zolang u het levenslicht nog 
hebt, en laat de duisternis 

van de dood u niet 
overvallen.

“
”



De Heer […] is speciaal op zoek 
naar wie voor hem wil werken.”“



Daarom vervolgt Hij: ‘Is er 
iemand die het leven  

verlangt en gelukkige  
dagen wil genieten?’ 

(Ps. 34,13; 1 Petr. 3,10) ”
”

“



Als we in de tent van zijn 
Koninkrijk willen wonen, moeten 

we daar met goede daden snel 

op afgaan – anders kunnen we daar 

nooit komen. ”

“



We moeten dus nu ‘hard 
rennen’ en nu doen wat ons 

voor de eeuwigheid baat. Daarom 

gaan we een school stichten 

voor de dienst aan de Heer.

“
”



Door de genade van God 
ben ik wat ik ben. 

(1 Kor. 15,10) 

“ ”

Benedictus laat geen gelegenheid 
ongebruikt om te citeren uit de Bijbel. 

[…] Heel zijn denken en schrijven is 
doordrenkt van bijbelteksten. 



“Wie luistert naar mijn woorden en 
ernaar handelt, vergelijk Ik met een 
wijs man die zijn huis bouwde op de 
rots. Bergstromen kwamen, winden 

staken op en stortten zich op dat huis, 
en het stortte niet in, want het was 

gegrondvest op de rots. 
(Mat. 7,24-25) ”



We moeten Hem te allen tijde 
gehoorzamen met de kwaliteiten 

die Hij in ons heeft gelegd. 
“

”

Gods aanwezigheid is geen verwijtende 
vinger. Doordat Benedictus op zijn 

aanwezigheid blijft hameren, daagt hij 
iedereen uit zijn oogkleppen af te zetten.
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