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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Het is aan het eind van de middag, begin Veertigdagentijd: 
vandaag ben ik al met zo talloos veel dingen bezig 
geweest, teveel om op te noemen, met hoofd en 

handen, stem en gedachten, haastig en rustig, alleen of samen. 
En toch heeft dat allemaal zijn oorsprong in één bron, in één 
persoon. Die oneindig veel verschillende keuzes, groot en klein, 
hebben één ding gemeenschappelijk. Alles wat een mens doet 
en denkt en schrijft, draagt het stempel van deze ene persoon. 
Als menselijke persoon heb ik al die handelingen ook nodig, om 
de ene, eigenlijke drijfveer en leidraad van mijn leven gestalte te 
kunnen geven. Wat ik ben en wil zijn, waaiert uit in een nooit 
eindigend aantal vormen en woorden en gebaren. Het doet me 
denken aan het scheppingsverhaal van onze Paasnacht: uit die 
ene God, de Schepper van hemel en aarde, is op Zijn bevel de 
oneindige verscheidenheid van schepselen voortgekomen. Uit 
de eenheid van God is de mateloze veelheid van de schepselen 
voortgevloeid. En hoeveel van de wonderbaarlijk mooie wereld, 
in de diepte van de oceaan of in de nano-kosmos blijft ons daar 
nog van verborgen?
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Dat scheppingsverhaal, vooral wanneer het in die 
Paasnacht wordt gelezen, bij het licht van de nieuw 
ontstoken paaskaars, geeft steeds nieuwe dimensies 

prijs. in de schepping vallen wij van de ene verwondering in de 
andere. Wij stoten op steeds nieuwe vondsten van een goddelijk 
onuitputtelijke fantasie. in dit alles doet de Maker zich kennen, 
zoals iedere kunstenaar dat in zijn kunstwerken doet. Ook als 
je een mens wil leren kennen, begin je met te kijken naar alles 
waar hij/zij mee bezig is, wat er uit zijn/haar handen komt, wie 
zijn/haar vrienden zijn. in al Zijn werken komt God Zelf als 
persoon naar de mensen toe. Hij verlangt ernaar de mensen te 
ontmoeten en met hen in gesprek te komen.

Wat wij de openbaring noemen, is precies de inhoud 
van dat gesprek van God met de mensen. Onder 
openbaring kunnen wij datgene verstaan, wat wij 

met ons door het geloof verlichte verstand en zintuigen van God 
en van Zijn vriendschap voor ons leren kennen. Door te geloven 
ga je binnen in de wereld van Gods vriendschap, een wereld 
die niet door onszelf samengesteld is, zomin als de schepping 
om ons heen. intreden in de wereld van Gods vriendschap: dat 
wordt een openbaring in de beste zin van het woord. Die wereld 
heeft zijn eigen volheid en volmaaktheid.

Die openbaring  heeft ook zijn eigen veelheid, analoog aan 
de veelheid in de schepping, een veelheid aan feiten en 
voorvallen, inzichten en zekerheden, een veelheid aan 

richtlijnen voor het zedelijk handelen, zelfs aan voorschriften 
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waarmee de Kerk ons veilig aan de hand wil geleiden. Zoals 
er aan elke vriendschap ontelbaar veel verschillende facetten en 
aspecten zitten. Maar juist zoals het in een vriendschap tenslotte 
om de ontmoeting van persoon tot persoon gaat, zo gaat het 
in de wereld van de openbaring tenslotte maar om één enkele 
zaak.  Heel die menigte van gebeurtenissen en ervaringen, 
van begrippen, denkbeelden en bepalingen die samen de 
inhoud van ons geloof, de inhoud van de openbaring maken, 
wil ons uiteindelijk slechts brengen tot de ontmoeting met en 
de overtuiging van één enkele realiteit: God houdt van elke 
mens met een onvoorwaardelijke tederheid, en de dood en de 
verrijzenis van jezus christus is daarvan het laatste en hoogste 
woord.

in de schepping is niets overbodig en al het bestaande 
vertoont een innerlijke samenhang. Zo behoren ook alle 
werken waarmee onze God vriendschap met ons, met iedere 

mens, zoekt, tot één groot geheel. Daarin staat ieder afzonderlijk 
(geloofs)gegeven in verband met andere (geloofs)gegevens. Zoals 
met de tekst die wij schrijven: letters, woorden, zinnen, alinea’s; 
het hele boek tenslotte is volmaakter naarmate alles, van het 
kleinste tot het grootste, in één groot verband geordend is. Zo is 
er ook (met de woorden van Kerkvaders als ireneüs of Gregorius 
van nyssa) orde en aaneenschakeling, volgorde en oorzakelijkheid 
tussen alle elementen in de wereld van de openbaring. Alle dingen 
krijgen hun zin pas in de samenhang met het geheel. En het 
geheel krijgt zijn zin pas door de bron waaruit alles voortkomt 
en waarheen alles weer toestroomt.
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Wat God ons ten eerste en ten laatste heeft willen 
zeggen, en steeds opnieuw blijft zeggen, horen en 
zien wij elk jaar opnieuw verbeeld en verwerkelijkt 

tussen Witte Donderdagavond en Paasavond: de drie dagen 
die de kerndaad zijn van heel Gods vriendschap voor ons. 
Het Pasen van christus, Zijn doorgang door de dood naar de 
heerlijkheid bij Zijn Vader, als de belofte voor iedere mens. in 
het licht van de Paaskaars krijgt heel 
de schepping en de geschiedenis van 
de mens zijn eigenlijke warmte en 
schoonheid en glans. in dat licht 
kunnen wij pas echt begrijpen wat 
er met sommige geloofszekerheden 
en geloofsvoorschriften bedoeld is, 
en al die geloofszekerheden helpen 
om het licht van jezus’ Pasen beter 
te begrijpen. 

Het licht van Pasen is soms 
heel anders dan dat wat 
het licht van de wereld 

van onze tijd over de mens en zijn/haar leven te zeggen heeft, 
over gezin, huwelijk, geboorte en dood. je kunt eigenlijk niet 
leven in twee zo verschillende werelden tegelijk. Het licht van 
de paaskaars maakt verschil. Het maakt ons tot christenen, en 
daarmee ook wel tot vreemdelingen en gasten van deze aardse 
stad. Maar wie dit licht volgt, wandelt nooit in duisternis, dat 
kan ik U verzekeren!
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Uit het leven van de gemeenschap

in ons kleiner geworden groepje hebben wij drie maanden 
geleden een vredig en eenstemmig Kerstfeest gevierd, 
en daarna zijn wij onder Gods zegen het nieuwe jaar 

binnengegaan. Op zondag 2 februari is het bestuur van de 
Vriendenkring voor de eerste keer in de verjongde samenstelling 
bijeengeweest. Het was tevens een gelegenheid voor de 
gemeenschap om de nieuwe bestuursleden te ontmoeten. Dat was 
een prettige kennismaking. in de vergadering is met een nieuwe 
blik naar nieuwe omstandigheden gekeken. nieuwe en oude 
ideeën kwamen op tafel om de communiteit behulpzaam te zijn 
in taken die ook door anderen kunnen worden overgenomen. 
te zijner tijd zult U daar wel van horen. Vooruitziend naar de 
Vriendendag van dit jaar, hebben we de datum daarvan bepaald 
op zaterdag 23 augustus. De logistiek van die bijeenkomst 
zullen wij, meer dan in vorige jaren, proberen aan enkelen van 
onze vrienden over te laten.

in de laatste maanden is achter de (computer)schermen 
hard gewerkt aan onze nieuwe website. niet alles is al 
klaar, maar de eerste, fraaie resultaten zijn al te bekijken op  

www.benedictusberg.nl . 

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn wij nog in 
afwachting van de komst van een tweede medebroeder 
die ons door de abt van Keur Moussa (Senegal) voor 

drie jaar zal worden “uitgeleend”. Ook in andere landen ben 
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ik aan het zoeken naar monniken die onze gemeenschap met 
jonge krachten zouden kunnen versterken. Daar kan ik nu nog 
niets concreets over vertellen, maar wij schijnen goede hoop te 
mogen koesteren. ik beveel deze intentie heel bijzonder in uw 
gebed aan.

in de afgelopen weken zijn er aan en rond het huis twee 
opvallende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, beide 
door professionele krachten. in de jaren 1966 tot 1968 is 

onze abdijkerk gebouwd. Wij zijn nu bijna vijftig jaar verder. in 
deze tijd is er heel wat slijtage opgetreden aan de zogenaamde  
monniken en nonnen, de halfronde pannen waarmee de 
muren overal rondom zijn afgedekt. Deze honderden meters 
pannen zijn nu stuk voor stuk vernieuwd. De muren zullen 
weer beter bestand zijn tegen de nederlandse regenbuien.  

Een andere afscheiding was ook aan een opknapbeurt toe, 
namelijk die van de beukenhagen, rondom het kerkhof, de 
moestuin en het recreatieplein. in de loop van de tijd was de 
natuur hier wat “de perken te buiten gegaan” en alles moest weer 
eens goed op maat gebracht worden. Het is een gaaf gezicht, die 
honderden meters schoongeschoren hagen.
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bij wijze van uitnodiging en welkom mogen hier de 
bijzondere tijden vermeld worden van de liturgische 
vieringen aan het eind van de Goede Week. Op Witte 

Donderdag 17 april wordt de Heilige Mis van het Avondmaal 
des Heren, met de voetwassing van de twaalf “leerlingen”, 
gevierd om 17.30 uur. Op Goede Vrijdag 18 april  gedenken 
wij het lijden van de Heer in de plechtigheid van 15 uur. na de 
stilte van de zaterdag begint in de voorhof van de abdijkerk de 
Paaswake met de ontsteking van het nieuwe vuur op zaterdag 19 
april ‘s avonds om 22.30 uur. Op zondag 20 april zingen wij de 
lauden van Pasen - op geen enkele andere dag in het jaar is dat 
ochtendgebed zo intens vervuld van vreugde en dankzegging! - 
om 7 uur in de morgen. De Heilige Eucharistie is om 9.30 uur 
zoals elke zondag.

De veertigdagentijd die wij aan het doorlopen zijn, is de 
jaarlijkse “onderhoudsbeurt” van ons als Kerk. je zou 
het werk van deze tijd kunnen zien - net als het werk 

aan en rond ons huis - als een vernieuwing van Gods wonen in 
ons, een herstel en een snoeien, met als doel dat wij onze naam 
van christen weer meer waar zouden maken: beter bestand tegen 
de weersinvloeden van de tijdgeest en bevrijd van uitwassen 
die ons vervormen. Zo’n werk wil bijdragen tot onze grotere 
vreugde, tot meer waarheid en meer schoonheid. niet esthetisch 
gericht op onszelf, maar ter wille van de wereld waarin wij staan 
en waarin wij als christenen “deugdelijke” mensen verlangen te 
zijn, die haar meehelpen opbouwen. 
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+fr. Adr. lenglet, 

Abdij Sint-benedictusberg, Vaals

Er is maar één bron waaruit het heil van de wereld vloeit, 
namelijk het Hart van christus dat aan de mensheid 
heel de liefde en tederheid van God openbaart. ik zou 

wensen dat de komende Paasvieringen heel onze wereld en U 
allemaal de vreugde laten smaken van deze beste, tot het laatste 
bewaarde wijn.
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