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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Bij wijze van kleine bijdrage aan dit Jaar van het Geloof, zou ik 
in deze brief enkele gedachten willen wijden aan het thema 
van het geloof. Op de komende bijeenkomst van de vrienden, 

begin september, zal pater Prior dit thema eveneens ter sprake 
brengen. Ik ben niet bang dat ik hem nu het gras voor de voeten weg 
maai. Daarvoor is het grasveld eenvoudig te groot.

Het eerste woord dat sint Benedictus schrijft in het voorwoord 
op zijn Regel, is: “Luister!”. Er klinkt een woord en de lezer/
hoorder wordt uitgenodigd om zich daarvoor te openen. 

Spreken en luisteren horen bij elkaar. Als er geen woord zou zijn, een 
inhoudvol gezegde, zou het ook geen zin hebben, zou het niet eens 
mogelijk zijn zich daarvoor te openen. Wanneer er niet iets gezegd 
zou worden, is er ook niets om naar te luisteren, niets om te begrijpen. 
Van de andere kant zou ons luisteren een inhoudloos en leeg luisteren 
zijn, wanneer er geen woord is waarnaar geluisterd kan worden. 
De twee kanten, van spreken enerzijds en van luisteren anderzijds, 
roepen elkaar op, zijn elkaars voorwaarden. En zo is het ook met 
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het geloof. Er moet iets/Iemand te geloven zijn, pas dan kunnen 
wij ons daaraan toevertrouwen. Wij krijgen zicht op een realiteit en 
aan die realiteit geven wij ons over. Zonder een geloofskennis zou 
er geen geloofsovergave mogelijk zijn, en een geloofsovergave zonder 
geloofskennis zou een stap in het luchtledige zijn. 

In dit jaar is ons al vaker uitgelegd dat het woord geloof twee 
betekenissen heeft. Geloof kan worden verstaan als de inhoud 
van ons Credo en van “alles wat de Heilige Kerk ons te geloven 

voorhoudt”. Door het geloof ontdekken wij wie God voor ons is. In 
wat wij geloven, zien wij de trekken van Gods gelaat.  Maar onder 
geloof kan tegelijk ook worden verstaan: onze eigen vreugdevolle en 
dankbare overgave aan deze God, zoals Hij naar ons is toegekomen. 
Geloof is ook onze instemming met en onze aanvaarding van dit 
geheim. Door te geloven, geven wij ons over aan wat wij geloven. 
Geloof  kan dus gaan zowel over Gods weg met de mensen als over 
ons ingaan op het aanbod van die vriendschap.

Wanneer ik bij mijn eigen levenservaring te rade ga, dan 
stel ik vast dat die twee kanten van het geloof heel 
nauw met elkaar samenhangen. Weten wie God is 

en zich toevertrouwen aan Hem, gaan gelijk op. Ik zou vijftig jaar 
geleden nooit voor het monastieke leven gekozen hebben als ik niet 
geweten had aan Wie ik me ging overgeven. Het was de ervaring van 
een “geroepen-worden”, maar niet vanuit een duistere anonimiteit. 
Gelukkig hadden de Lagere en Middelbare School me destijds een 
basiskennis aan geloof meegegeven. Hoe vaag ook, die “stem” had 
bepaalde contouren en een inhoud. Gedurende de vormingsjaren in 

2



augustus 2013

het klooster, maar ook gedurende heel het verdere leven, neemt die 
kennis van het geloof toe, ondersteund door lectuur en onderricht, 
en mét het groeien van het inzicht groeit ook het vertrouwen van 
de overgave (waarbij uiteraard het werk van de Heilige Geest in het 
gebed een wezenlijke rol speelt). En hoe sterker de monnik voelt dat 
hij als gelovige mens op God kan vertrouwen, des te meer zal hij er 
ook naar verlangen het geloof in die trouwe God steeds dieper en 
beter te leren kennen.

Gelovig begrijpen en gelovig vertrouwen gaan hand in hand. 
Gods werk en Gods woorden beter leren kennen enerzijds 
en met veel hoop en vertrouwen op weg gaan naar deze 

God die zich tot mij richt anderzijds, zijn de twee momenten van één 
beweging. De eerste stap kan het leren kennen zijn, maar de eerste 
stap kan ook misschien nog wat diffuse vertrouwen zijn. Het zijn de 
twee slagen van de luidende klok, waarbij de een de ander oproept, 
en eenmaal op gang gebracht maken zij samen de muziek. Dan krijgt 
het geloof zijn volle vlucht, zijn “volée”.

Er moet iets zijn wat in ons dat spel tussen geloof-kennis en 
geloof-overgave gaande maakt en gaande houdt. Is er iemand 
die op de achtergrond aan de touwtjes trekt? Is onze God 

de grote poppenspeler in wiens handen de mensen de marionetten 
zijn? Hij de klokkenluider en wij de klokken? De grote horlogemaker 
die het uurwerk in elkaar heeft gezet, zodat het verder wel op eigen 
kracht loopt? Of zien wij maar liever niet verder dan onze eigen 
aardse horizon? Zullen wij alles wat met geloof en religie te maken 
heeft, maar als de vrucht en de weerslag van onze eigen menselijke 
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behoeften en voorstellingen beschouwen? Is elk spreken over die 
onzichtbare dingen, over God, en over de mens in zijn zoeken naar 
God, uiteindelijk toch maar iets heel subjectiefs, een veel te onvaste 
bodem om op te bouwen, of om anderen uit te nodigen daarop te 
bouwen?

Het fundamentele uitgangspunt van de joods-christelijke 
traditie is, dat er één God is, die hemel en aarde geschapen 
heeft met al wat erin is. Hij heeft deze wereld geschapen 

voor de mens, en Hij heeft de mens het vermogen gegeven om door de 
kennis van het geschapene heen te komen tot de kennis van God. In 
deze visie staat geloof (in zijn dubbele betekenis) op het raakpunt, op 
het kruispunt, tussen God en mens. God schept en Hij geeft door zijn 
schepping tegelijk ook zichzelf te kennen. Daarmee is geloof als inhoud 
mee-gegeven met het scheppingswerk. Wij leren door het geschapene 
heen de Schepper ervan kennen. Er is iets, Iemand te geloven. Maar 
geloof als de stap van de mens die zich overgeeft en toevertrouwt, 
behoort net zo goed tot het meest “natuurlijke” van de schepping. 
God geeft zich juist te kennen om de mens tot zijn vriendschap uit 
te nodigen. Hij zal de mens dan toch ook wel de mogelijkheden 
gegeven om Zijn stem en Zijn uitnodiging te horen. Hij geeft ons het 
vermogen te geloven, onszelf aan Hem vrij en bewust over te geven. In 
een vergelijking gezegd: God zou het zonlicht niet geschapen hebben, 
als Hij niet tegelijk het gezichtsvermogen van de mens zou scheppen 
om dat licht te zien. Hij heeft juist het gezichtsvermogen van de mens 
geschapen zodat deze de schoonheid van de schepping kan ontdekken. 
Aan het feit dat wij mensen met een gezichtsvermogen geschapen zijn, 
beantwoordt de zichtbare wereld, van zon, maan en sterren. Aan de 
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schepping van het geluid beantwoordt de schepping van het oor. Zo 
beantwoordt aan het geloof als inhoud, waarmee God zich te kennen 
geeft, het geloof als vertrouwen, waarmee ik me aan Hem overlaat. 
Het een gaat niet zonder het ander, het zijn de twee slagen van de ene 
klok. Gods spreken, onder woorden gebracht in het geloof, en ons 
luisteren, uitgedrukt in onze vertrouwvolle ontvankelijkheid, staan 
niet los van elkaar. God en mens ontmoeten elkaar in het geloof. 
Geloof als geloofsinhoud en geloof als geloofsovergave horen bij elkaar. 
Ons levensgeluk, of nog korter: ons leven bestaat in beiden tegelijk: 
Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen [en dus ook: liefhebben, 
vertrouwen], de enige ware God en Hem die Gij gezonden hebt (zie Joh 
17,3).

Uit het leven van de communiteit

De communiteit heeft het nog tot Pinksteren uit moeten 
houden zonder haar abt. In tegenstelling tot wat ik in de 
Vriendenbrief voor Pasen als een verwachting neerschreef, 

was in maart voor mij het moment van thuiskomst nog niet gekomen. 
Halverwege die maand werd in Rome Jorge Maria kardinaal Bergoglio, 
aartsbisschop van Buenos Aires, tot paus gekozen. Precies in diezelfde 
uren landde op de luchthaven van die stad het vliegtuig dat mij naar 
Argentinië bracht, waar ik – zoals gaandeweg bleek – voor ruim twee 
maanden te gast zou zijn in de Benedictinessenabdij van Gaudium 
Mariae, niet ver van Córdoba. De bijna altijd schijnende zon, het 
weidse landschap en de warmbloedige mensen hebben in die tijd 
heel veel voor me betekend. Zij hebben me op krachten gebracht. Ik 
heb ook van dichtbij het leven van de Kerk in Latijns Amerika leren 
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Kerk van Benedictinessenabdij van Gaudium Mariae (Argentinië)

 
 

Vlak voor Pinksteren – inmiddels hadden wij sinds 30 april 
ook een Argentijnse koningin! - zag de communiteit haar 
abt uit Argentinië terugkeren. Iedereen was vol vreugde en 

dankbaarheid, dat een periode van bijna zeven onzekere maanden tot 
een gelukkig einde was gekomen. Wij waren ons ook bewust, dat er 
nu een zekere tijd van gewenning nodig zou zijn. Door de Heilige 
Geest geleid en dank zij de steun van het gebed van velen zijn wij daar 
hard aan bezig. In de maand juli en augustus hebben vier personen 
hun plechtige belofte als oblaat van de abdij uitgesproken. Daaraan 
zien wij heel concreet dat de communiteit door haar omgeving wordt 
gedragen en dat zij op haar beurt ook doorwerkt in de samenleving.

kennen en meer in het bijzonder de levensstijl, de spiritualiteit en het 
werk van de Argentijnse Jezuïeten. In die zin was het de best mogelijke 
kennismaking met onze nieuwe Heilige Vader. Hem hebben wij 
intussen allemaal al een beetje leren kennen. Wij zijn dankbaar dat de 
Heer van de Kerk ons opnieuw een zo goede Herder geschonken heeft, 
een die uitgaat naar ieder die arm, eenzaam en verdrietig is, omdat 
voor hen allereerst de Blijde Boodschap van Christus is bestemd. 
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Verschillende personen die een bijzondere betekenis hebben 
voor onze gemeenschap, zijn ons in de laatste tijd ontvallen. 
Op 24 juni jl. overleed de oud-bisschop van Roermond, 

Mgr. Dr. J. M. Gijsen. In de jaren 1974 tot 1987 was er een intensieve 
samenwerking tussen het door hem opgerichte seminarie te Rolduc 
en onze abdij. Zowel de priesteropleiding als wij zelf hebben daarvan 
goede vruchten geplukt.

Van drie oud-bestuursleden van de Vrienden hebben wij in 
de voorbije maanden afscheid moeten nemen. De heer P. 
van Zeil, voorzitter van het Vriendenbestuur van 1990 tot 

2000, is overleden op 9 november 2012. Mr. P.G.H. Paulussen, van 
1970 tot 1990 voorzitter van het Vriendenbestuur, overleed op 17 
mei van dit jaar. En Ir. P. van der Ploeg, die van 1972 tot 1994 deel 
uitmaakte van het Vriendenbestuur, overleed op 25 juli jl. Met grote 
dankbaarheid en piëteit gedenken wij deze dierbare overledenen.

Tenslotte een mededeling van heel andere aard. Op donderdag 
7 november, feest van sint Willibrord, hoopt p. Prior zijn 
zilveren priesterfeest te vieren. Bij de H. Eucharistie waarin 

wij de Heer daarvoor bijzonder zullen danken, bent U vanzelfsprekend 
van harte uitgenodigd.

Ook wil ik langs deze weg alle oblaten en vrienden nog eens 
heel nadrukkelijk bedanken voor het gebed waarmee zij de 
communiteit met name in de voorbije maanden hebben 

begeleid en ondersteund. Door ons gebed, door deze brieven en 
door de jaarlijkse vriendendag proberen wij ook onzerzijds aan de 
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Indien u deze brief op een andere manier wilt ontvangen, laat u ons dat 
alstublieft weten door uw e-mail adres of uw postadres aan ons door te geven.

+fr. Adr. Lenglet, 

Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals

vriendschap concreet uitdrukking te geven. Op zaterdag 7 september 
aanstaande is die vriendendag  vastgesteld. Onlangs heeft U daarvoor 
de uitnodiging ontvangen. Ik hoop dat U dan zult kunnen terugkijken 
op een zomertijd die weldadig was naar ziel en lichaam, een tijd die 
pijn heeft verzacht of wonden geheeld, een tijd waarin uw hart vrij 
heeft kunnen luisteren naar de woorden die diep in ieder van ons 
klinken.
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