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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Degenen onder U die er bij konden zijn, hebben gezien 
dat de Vriendendag van dit jaar op 23 augustus 
getekend was door de vreugde van het evangelie. Dat zijn 

onze Vriendendagen eigenlijk altijd wel. Hoe zou het ook anders 
kunnen, wanneer vrienden elkaar ontmoeten? De ontmoeting was 
dit jaar, logistiek gezien, wat anders opgezet, en dat gaf weer een 
nieuw accent aan onze vreugde. Een aantal van U namelijk heeft 
zelf de materiële kant van deze middag verzorgd. Wat er voor 
nodig is om een groot gezelschap te ontvangen, het klaarzetten 
van banken, van koffie en vlaai, het presenteren en het opruimen: 
de zorg daarvoor werd van ons afgenomen en behartigd door U 
zelf. Alles liep zo soepel alsof het altijd al zo gedaan was. Alle 
Vrienden die hebben meegeholpen: nog eens bedankt voor uw 
aandeel. En aan de overigen: bedankt voor uw komst!

De voordracht die bij onze jaarlijkse ontmoeting hoort, 
heb ik willen wijden aan de apostolische exhortatie 
(=aansporing) van paus Franciscus, met de titel 

De vreugde van het evangelie (verschenen in November 2013).  
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Maar hoe doe je dat? Hoe kun je zo’n inhoudrijk stuk in een kleine 
drie kwartier adequaat onder de aandacht brengen? Het zou weinig 
boeiend zijn de gedachtegang stap voor stap samen te vatten. Aangezien 
de voordracht, bij gebrek aan andere geschikte plaatsruimte, in onze 
kerk plaats heeft, zijn er ook geen visuele hulpmiddelen te gebruiken, 
die de presentatie toegankelijker zouden kunnen maken. Ik heb mijn 
voordracht daarom beperkt tot een “smaakmaker”, tot een eerste 
proeven dat - hoop ik - tot verdere kennismaking uitdaagt. Ook in 
die zin was de titel: Paus Franciscus: de uitdaging erop van toepassing. 
De volledige tekst van de voordracht staat overigens op onze website. 
Om U een indruk te geven van het gebodene, hier nog wat laatste 
“kruimels van de koek”. 

De kerngedachte van De vreugde van het evangelie is wel, dat 
geloven bestaat in de persoonlijk ontmoeting met Jezus 
Christus, en dat deze ontmoeting niet anders dan een 

diepe vreugde kan wekken in het hart van de mens: vreugde om de 
Liefde die God is, vreugde om de schoonheid van Zijn werk in Jezus 
Christus, vreugde persoonlijk met Hem bevriend te zijn.  Een mens 
raakt er zo van vervuld, dat hij/zij deze vreugde niet voor zichzelf kan 
houden. Door deze vreugde met anderen te delen (dat is evangelisatie!), 
wordt zij nog groter en dieper, totdat zij tenslotte ook de vreugde 
is samen met anderen Volk van God te mogen zijn. Dat lijkt een 
mooie theorie en allemaal heel vanzelfsprekend, maar in en om ons, 
mensen van de 21ste eeuw, zijn er nogal wat bezwaren, voorwaarden en 
hindernissen aan te wijzen, die ons afhouden van die vreugde en van 
het uitdragen daarvan. Daar ligt precies de uitdaging: wie heeft de 
moed om die bezwaren, voorwaarden en hindernissen te benoemen 
en de sprong daaroverheen te wagen? Wie durft het aan fundamentele 
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waarden als vreugde, hoop, gemeenschap, verkondiging op de eerste 
plaats te blijven zetten, en zich er niet van te laten afbrengen door 
welke behoeften of noden ook? De Kerk van Jezus Christus is, in 
de gedachte van de paus, wezenlijk een Kerk die er op uit gaat, een 
gemeenschap die in beweging is totdat iedereen, waar en wie dan 
ook, van die vreugde heeft gehoord en er in is opgenomen. Zouden 
niet juist mensen die aan de rand leven, aan de periferie zoals de paus 
graag zegt, het meest gevoelig en ontvankelijk zijn voor die vreugde, 
overal waar die met tederheid en kracht wordt verkondigd?

Intussen zijn we drie maanden verder. Met de wereldsituatie gaan 
wij door angstige tijden. Gods Kerk blijft niet van die spanningen 
verschoond. In Irak, Syrië, Afrika bevindt zij zich in de frontlinie 

van de confrontatie tussen het evangelie en de door vijandige 
krachten beheerste wereld. In haar eigen midden maken de donkere 
wolken van onze tijd het moeilijker de waarheid van het evangelie 
in alle klaarheid te zien. De bijzondere Bisschoppensynode, over het 
gezin, van 5 tot 19 oktober jl., heeft laten zien dat het rustige bezit 
van de waarheid ook de Kerk niet onmiddellijk tot eenstemmigheid 
en eenheid brengt. Het rumoer in de Synodezaal (nog uitvergroot 
in de media) heeft veel gelovigen geschokt en verontrust, terwijl het 
anderen misschien verblijd heeft met de hoop dat “de nieuwe tijd” 
eindelijk haar kans in de Kerk zou krijgen.

Telkens als er in het klooster iets belangrijks gebeuren moet, roept 
de abt de gehele gemeente bijeen en zegt dan zelf waarover 
het gaat. Terwijl hij luistert naar de raad van de  broeders, 

denkt hij zelf over de zaak na en doet dan wat hij het nuttigst oordeelt 
(Regel der Monniken van sint Benedictus, 3, 1-2). Paus Franciscus 
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heeft gehandeld zoals sint Benedictus het van een wijze abt verwacht. 
Hij heeft het onderwerp uiteengezet waarover hij de mening van 
de deelnemers verlangde. Zoals U weet, waren dat niet alleen 
Synodevaders, maar ook een groot aantal leken en echtparen. Hij 
heeft iedereen uitgenodigd tot een openhartige dialoog, door nederig 
te luisteren en door vrijmoedig te spreken. Dat is dan ook gebeurd, met 
als gevolg dat er niet één enkele mening klonk, maar vele meningen, 
die ook grondig van elkaar konden verschillen, zoals wij gezien, 
gelezen en gehoord hebben. Zelf heeft hij aandachtig zitten luisteren. 
Door de besluiten te verschuiven naar de Bisschoppensynode van het 
volgend jaar, heeft hij zichzelf en de hele Kerk extra tijd gegund voor 
gebed, reflectie en onderscheiding. Voor deze tussentijd heeft paus 
Franciscus in zijn slottoespraak bovendien enkele richtingwijzers 
geplaatst. Hij noemde vijf bekoringen, verleidingen, al te menselijke 
geesteshoudingen waarvan niemand zich kan vrijpleiten. Mensen 
kunnen zichzelf afsluiten voor de ander, of hem (of ook zichzelf) 
verbieden zelfstandig na te denken, zij kunnen standpunten innemen 
die nieuwe perspectieven en inzichten blokkeren, waarmee God altijd 
vrij blijft ons te verrassen. Er is ook de bekoring om een evangelie 
zonder het kruis te prediken. Paus Franciscus weet dat hij de laatst 
verantwoordelijke is om het woord van God te vertolken. Ik ben ervan 
overtuigd dat hij, gedragen door het gebed en het vertrouwen van 
de Kerk, zich niet aan die verantwoordelijkheid zal onttrekken. Wij 
zouden geen christengelovigen zijn, als wij God dat vertrouwen niet 
zouden schenken. En ons gelovig, krachtig en liefdevol gebed is een 
even wezenlijk onderdeel van de weg die wij als Kerkgemeenschap tot 
aan de volgende Synode zullen gaan.
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Het voelt onwennig voor ons, katholieke gelovigen, aan 
door de Synode ineens met veel verschillen te zijn 
geconfronteerd, moeilijke vragen waarover velen hun eigen 

mening hebben. Dat kan aanleiding geven tot onrust of tot bezorgde, 
misschien zelfs: angstige gevoelens. In een democratisch politiek 
bestel liggen dergelijke emotionele reacties voor de hand, zijn zij in 
zekere zin normaal en legitiem. Maar zijn zij dat in de gemeenschap 
van de Kerk ook? Dát zij er zijn, kunnen wij niet ontkennen, maar 
wij weten hoe Jezus zelf omging met de angst van zijn leerlingen. 
Waarom hebben jullie getwijfeld, kleingelovigen? Paus Franciscus 
gaat met ons een onbekende weg, zijn manier van doen zijn wij niet 
gewend. Maar is dat zo erg? Zijn wij allen samen niet geborgen in het 
ene Lichaam van de Kerk? Is ons geloof in de Kerk niet eenvoudig een 
onderdeel van ons geloof in Gods menswording, een onderdeel van 
ons Kerstgeloof? God heeft de menselijke werkelijkheid van de Kerk 
waarachtig tot een plaats van Zijn aanwezigheid en van Zijn handelen 
in deze wereld gemaakt. Door de geboorte van Jezus in Bethlehem 
heeft Hij zich absoluut geëngageerd met de geschiedenis van onze 
aarde. De Kerk, wij als gemeenschap van gelovigen, wij zijn de plaats 
van dat engagement, zoals zich dat in de geschiedenis voortzet en 
ontvouwt.

Uit het leven van de gemeenschap

Sinds begin mei van dit jaar verbleef bij ons pater José-Maria 
Lagos van de abdij van Onze Lieve Vrouw van Clear Creek 
(Oklahoma, VS). Hij was ons uitgeleend voor een half jaar 

en is derhalve op 1 november naar zijn thuisbasis teruggekeerd. In 
samenspraak met zijn abt is daar de beslissing genomen dat hij naar 
Vaals zal terugkeren, en nu voor langere tijd. Het spreekt dat wij 
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hem weer met open armen hebben ontvangen. Om de broederlijke 
banden met onze Amerikaanse broeders te verstevigen en elkaar 
beter te leren kennen, is pater Martin Werry in de maand oktober 
tien dagen  in Clear Creek geweest. Daar heeft hij in de grote 
communiteit (45 monniken) uit de eerste hand kunnen vertellen over 
onze gemeenschap en onze geschiedenis. Bij thuiskomst kon hij ons 
verslag doen hoe hij zijn zending heeft volbracht. En nu wachten wij 
dus af (met veel gebed!), welke vruchten zijn bezoek al dan niet zal 
opleveren. Voor onze fr. Epiphane is het nu zeker dat hij begin 2015, 
na drie jaar ons op veel terreinen van dienst te zijn geweest, teruggaat 
naar de abdij van Keur Moussa (Senegal). Hij neemt veel goede en 
dankbare herinneringen mee, en laat er evenzoveel ook bij ons achter.

Op zondag 14 september heeft Mgr. André Dupuy, apostolisch 
nuntius in Den Haag, ons bezocht. Hij heeft met ons de 
H. Eucharistie gevierd en het middagmaal gebruikt. Zijn 

sobere, ernstige persoonlijkheid, in woord en voorkomen, heeft 
indruk op ons gemaakt. Het was goed met hem kennis te hebben 
kunnen maken.

Het jaar 2014 was weer het jaar van de Heiligdomsvaarten 
in de Aken, Mönchengladbach en Kornelimünster. In 
deze steden worden enkele eerbiedwaardige Heiligtümer 

bewaard. Zo bijvoorbeeld de tuniek die als het kleed van Onze Lieve 
Vrouw wordt vereerd, de lendendoek van de Heer aan het kruis, het 
doek van Jezus’ graflegging of het doek dat de tafel van het Laatste 
Avondmaal bedekte. Deze relieken zijn waarschijnlijk al ten tijde 
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van Karel de Grote uit het Heilig Land naar Aken overgebracht. 
De drie genoemde steden hebben dit jaar ook de monniken van de 
Sint Benedictusberg voorbij zien komen, resp. in juni, augustus en 
september. Gastvrij ontvangen worden hoorde daar bij. Door deze 
heiligdommen werd vooral voor onze broeders uit Senegal en de VS 
de twee millennia oude geschiedenis van het christendom nog meer 
vlees en bloed. Deze relieken zijn schakels in een aanraakbare en 
zichtbare continuïteit.

Het geheim van Kerstmis zou geen geheim zijn, als het 
niet om een aanraakbare en zichtbare aanwezigheid van 
God in onze mensengeschiedenis zou gaan. Precies die 

ondoorgrondelijke eenheid van God en mens in Jezus Christus, 
onvermengd en onverdeeld, maakt het christendom verschillend 
van alle andere religies. Is het geen uitzonderlijk voorrecht in zoiets 
ongehoords en nieuws te delen en daarvan met heel ons leven te 
getuigen? Ik ben ervan overtuigd dat er geen andere realiteit bestaat, 
die voor onze wereld zo’n absolute toekomst garandeert.

Voordat ik een punt zet achter deze brief, breng ik graag 
nog even de tijden in herinnering van onze liturgische 
vieringen met Kerstmis. De Nachtmis van Kerstmis begint 

op woensdagavond 24 december ongeveer om 23 uur. Zij volgt op de 
Metten van Kerstmis die al om 20.30 uur beginnen. De Lauden op 
Kerstdag beginnen om 7 uur, gevolgd door de Dageraadsmis in de 
crypte. De Dagmis van Kerstmis is om 9.30 uur. Het spreekt vanzelf 
dat U bij onze vieringen van harte welkom bent.
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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

Wat dit afgelopen jaar voor U ook gebracht heeft, vreugde 
en hoop, verdriet of angst: wij zijn niet als eenlingen op 
weg. De Heer die op onze aarde is mens geworden om 

met ons een helemaal menselijke levensweg te gaan, Hij heeft ons 
ook aan elkaar toevertrouwd om elkaars tochtgenoten te zijn. Het 
hart van ons, monniken, is heel dicht bij ieder van U, terugziend en 
vooruitziend, en ons gebed is vervuld van alle wensen van een Zalig 
Kerstmis voor U en al uw dierbaren.
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