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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Misschien is het tijdsgewricht waarin wij leven, niet 
zo uitzonderlijk als wij soms wel denken. Mensen 
op deze aarde hebben al vaker geleefd te midden 

van een afbrokkelende beschaving (waarin overigens ook altijd 
talloze aanzetten van een volgende bloei te vinden zijn!). Daarbij 
komt mij spontaan de figuur voor de geest van paus Gregorius 
de Grote (circa 540 - 604). Hij leefde in dezelfde eeuw als 
Sint Benedictus (†548), alleen iets later, en hij was zijn eerste 
biograaf. In zijn preken en geschriften komt Gregorius er vaak 
op terug, dat hij, om zich heen kijkend, zijn geliefde Rome 
letterlijk in puin ziet vallen. Aardbevingen, branden, epidemieën, 
binnenvallende volkeren met vreemde godsdiensten, culturen en 
gewoonten, maken hem er vast van overtuigd dat het einde van 
de wereld dichtbij is. En het morele verval in deze nadagen van 
de Romeinse beschaving is onbeschrijflijk. Dit kan zo niet langer 
doorgaan. Weliswaar erkent hij dat de tekenen aan de hemel die 
door de Heer voorzegd waren, nog niet te zien zijn, maar het niet 
lang meer zal duren, verwacht hij, of ook die komen eraan. De 
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weersveranderingen die hij waarneemt, zijn voorboden van het 
naderende einde. De Rechter met Zijn strenge oordeel staat voor 
de deur. 

Voor en na Sint Gregorius de Grote zijn er steeds weer 
tijdperken geweest, waarin vertrouwde beschavingen 
bezweken, soms meer door decadentie en verzwakking 

van binnenuit dan onder druk van buitenaf, zonder dat iemand 
kon bedenken of er nog iets op zou volgen, wat erop zou volgen 
en hoe dat eruit zou zien. Ik denk aan zoveel eeuwen voor hem 
en na hem, telkens weer, vol oorlog, ellende en verwarring, ook 
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op religieus gebied. Ik denk aan de 14de eeuw toen de zwarte 
dood, de pest, Europa teisterde en miljoenen mensenlevens 
eiste. Wat was er toen nog zeker? Wat moest men nog denken 
en geloven? Is nu het einde nabij? Zijn dit de laatste dagen? De 
antichrist, die in het Nieuwe Testament als het duidelijkste teken 
van de eindtijd wordt aangekondigd, heeft zich in deze voorbije 
20 eeuwen al onder heel verschillende gedaanten gepresenteerd.

Er is in het Nieuwe Testament een geschrift dat de naam 
draagt van Apocalyps. Letterlijk betekent dat: openbaring. 
Het is een troostboek dat wil opwekken tot hoop en 

vreugde. Maar in ons spraakgebruik heeft apocalyptisch ten 
onrechte de klank gekregen van dreigend, angstaanjagend 
en onheilspellend. Het woord roept alle verschrikkingen op 
van de dag des oordeels. Het resumeert de rampspoed die – 
in de voorstelling van veel mensen - de laatste tijden voor de 
wederkomst zal kenmerken. 

Het boek van de Apocalyps werd in de eerste eeuw na 
Christus geschreven. Toen al was Johannes, en met 
hem de eerste christelijke generatie, ervan overtuigd 

dat de eindtijd aangebroken was. Het leed voor hen geen 
twijfel. Dit waren de laatste dagen. Hebben zij zich vergist? Ik 
geloof het niet. Waarom niet? Ten eerste: de eindtijd waarover 
de Apocalyps spreekt, is met de komst van Christus inderdaad 
aangebroken. Alleen strekt die eindtijd zich sindsdien eeuw naar 
eeuw steeds verder in de toekomst uit, tot in onze dagen. De 
eindtijd blijft voortdurend aanbreken. Ten tweede: wij vergissen 
ons als wij denken dat het wezen van de eindtijd bestaat in de 
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rampen en catastrofen. Het wezen van de eindtijd is niet een 
catastrofaal inferno, maar de overwinning van God op de 
zonde, de definitieve doorbraak van het Goede, van de Liefde, 
van het Leven (en daarmee de definitieve uitbanning van het 
Kwaad, van de haat, van de dood). Die doorbraak gebeurt 
niet op één dag, niet in één jaar, maar gebeurt en zal gebeuren 
zolang er mensen op aarde bestaan. 

Christenen zijn er van overtuigd dat de uiteindelijke 
overwinning van het Leven onherroepelijk begonnen is 
in de Verrijzenis van Jezus op Paasmorgen. Het wezen 

van wat Apocalyps is en aankondigt, heeft zich al voltrokken 
in de laatste dagen van de Goede Week. Goede Vrijdag met 
zijn apocalyptische duisternis en aanbeving, de leegte van Stille 
Zaterdag en de opgang van het Licht op Paaszondag: dat zijn 
de beslissende dagen voor heel de wereldgeschiedenis. Dat was 
het moment van dé doorbraak tout court. Pasen, pascha, zou 
je ook kunnen vertalen als overgang, de overgang van de dood 
naar het leven. In Jezus’ lijden en dood is de strijd tussen dood 
en leven gevoerd, tussen de keuze voor of tegen God. Daarin 
is eens en vooral de overwinning behaald. Het leven heeft zich 
doorgezet tegen de dood in, door de dood heen. Er is een gat 
geslagen in de macht van de dood. De boeien zijn verbroken.

Die strijd zet zich sindsdien voort, onder talloos 
verschillende vormen, nu eens in volle openbaarheid, 
dan weer in het verborgene. De wereldgeschiedenis 

is sinds Jezus’ Pasen wezenlijk één grote Apocalyps, één grote 
doorbraak en overgang van een gesloten aarde naar een open 
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hemel. Elke tijd is dus apocalyptisch, zelfs de meest vredige 
tijden. Dat wil zeggen dat elke tijd en elke dag vraagt om 
onze persoonlijke keuze of wij willen binnentreden in de eens 
en voorgoed behaalde overwinning, voor of tegen Christus. 
Elke tijd vraagt om onze persoonlijke keuze voor of tegen 
het Leven, voor of tegen God die de Bron is van alle Leven 
en alle Goed. In sommige tijden en op sommige plaatsen is 
dat iets gemakkelijker dan op andere, maar de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid van iedere mens op deze aarde zou wel 
eens steeds precies dezelfde kunnen zijn.

Uit het leven van de gemeenschap

De wintermaanden zijn stille maanden. Door de late 
Pasen van dit jaar is de zogenaamde groene tijd tussen 
de Kersttijd en de Vastentijd ongewoon lang. Het 
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is een tijd zonder grote feesten, afgezien van het feest van de 
Opdracht des Heren op 2 februari, veertig dagen na Kerstmis. 
Er waren ook in de communiteit geen bijzondere gebeurtenissen. 
Het gewone leven al bijzonder genoeg is. Elke dag is bijzonder, 
beginnend met het zingen van de nachtwake om 5 uur, soms 
al om 4.45 uur, en besloten met het zingen van de Completen 
om 20. 30 uur. En tussen morgen en avond in speelt zich een 
arbeidzaam leven af voor ieder van ons, met hoofd, hart en 
handen, zoals paus Franciscus zich graag uitdrukt. Er wordt 
gebouwd aan de schepping, er wordt gebouwd aan de beschaving 
van de liefde (met een uitdrukking van de heilige paus Paulus 
VI), er wordt gebouwd aan het Huis van God, waarin heel de 
wereld samenkomt om Hem te 
aanbidden.

De wintergriep is 
dit jaar niet aan 
ons voorbijgegaan. 

In de maand februari zijn 
achtereenvolgens velen van 
ons ermee besmet geweest. 
We hebben in de laatste 
weken erover nagedacht hoe 
wij de abdij en haar leven 
wat meer bekendheid zouden 
kunnen geven. Als één van 
de vruchten van dat overleg 
is beneden aan de weg, bij 
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onze oprit een nieuw bord geplaatst. Daarop staat ons adres 
vermeld, onze website, en ook: Welkom in ons huis van gebed. 
Op onze website zullen meer actuele gegevens over liturgische 
vieringen worden geplaatst. Wij zijn momenteel concreet aan 
het uitzoeken om een audio-cam in onze abdijkerk aan te 
leggen, zodat minstens enkele gedeelten van ons koorgebed 
ook via internet te volgen zullen zijn. In enkele huis-aan-huis 
bladen van onze regio verschijnen sinds kort de kerkberichten 
van de abdij. Maar zouden onze bijna duizend Vrienden ook 
niet kunnen meehelpen om de naam van onze abdij wat meer 
bekendheid te geven? En anderen bij ons uit te nodigen? Niet 
om reclame te maken, maar om persoonlijk te getuigen van de 
ervaring hoe goed het is hier thuis te zijn.  Past er op uw eigen 
facebook-pagina misschien ook eens een verwijzing naar onze 
abdij, haar leven, haar gastvrijheid?

Dat laatste geldt heel speciaal nu de Goede Week voor 
de deur staat. De poort naar de Goede Week is de 
Palmzondag: om 9.30 uur worden de palmtakken 

gezegend in de crypte en daarna trekken wij feestelijk naar de 
bovenkerk, om daar de H. Mis te vieren. Op Witte Donderdag 
is de Mis van het Avondmaal des Heren om 17.30 uur. Op 
Goede Vrijdag wordt het Lijden des Heren gevierd om 15 uur. 
De ontsteking van het nieuwe vuur in de Paasnacht en de 
daarop volgende Paaswake begint zaterdagavond 20 april om 
22.30 uur. Op Paasdag zelf zijn de H. Mis in de crypte, de 
Hoogmis en Vespers op de normale tijden, dus resp. om 8 uur, 
9.30 uur en 17 uur. Weest U van harte welkom!
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Ontvangt u deze brief nog per post, terwijl u een e-mail adres heeft? Geef dan 
uw e-mail adres op via adressenadmin@benedictusberg.nl om de brief digitaal te 
ontvangen. Zo helpt u mee papier, tijd en kosten te besparen. Alvast hartelijk dank!

+fr. Adr. Lenglet, 

Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals

Aan het einde van deze brief stuur ik U graag nog 
eens uitdrukkelijk de wens van een Zalig Pasen. Als 
wij dit zalig verstaan in de zin van de welbekende 

zaligsprekingen in de Evangeliën, dan betekenen die woorden 
ook een soort gelukwens, een felicitatie: wat bent U een 
gelukkig mens, wat bent U bevoorrecht dat U Pasen mag vieren! 
Uw leven staat in een zo wijde dimensie van tijd en ruimte, 
onbeperkt ver reikend tot over de grenzen van deze aarde tot in 
de hemel, dat iedereen U daarom zou mogen benijden. Wie een 
beetje beseft wat Pasen is, zou niets beters voor zichzelf en voor 
zijn dierbaren wensen. Ik doe het voor ieder van U!
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