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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Wanneer u een wolk ziet opkomen in het westen, zegt u 
meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En 
wanneer u merkt dat er wind uit het zuiden komt, 

zegt u dat er hitte op komst is, en dat is ook zo.  De aanblik van 
de aarde en de hemel kunnen wij duiden ( vgl. Lc 12:54-56). 
Wij trekken de juiste conclusies. Dat kan doordat de natuur 
haar vaste wetmatigheden heeft. Die maken het mogelijk om 
op grond van de zichtbare verschijnselen gevolgtrekkingen te 
maken voor dingen die op dat moment nog onzichtbaar voor 
ons zijn. Zo zit een teken nu eenmaal in elkaar. Wij zien het een 
en concluderen tot iets anders. Het kan een “natuurlijk” teken 
zijn, zoals de wolk of de wind in de aangehaalde evangelie-
tekst, of een technisch teken zoals de wekker die ’s morgens 
afgaat. Of een afgesproken teken zoals de nationale vlag. Allerlei 
soorten verwijzingen van zintuiglijke aard, die méér tot uiting 
brengen dan alleen zichzelf. Het zijn concrete gebeurtenissen of 
zaken, die op iets anders doelen dan wat wij zien en horen en 
waarnemen. Zelfs de woorden en het schrift dat wij gebruiken, 
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zijn in die zin tekens, net als emoticons. Ook mensen kunnen 
teken zijn; zij kunnen verwijzen naar een instelling namens welke 
zij handelen, of naar een persoon die zij vertegenwoordigen.

De natuur en de hele schepping is zo ingericht, dat wij 
uit het waarneembare iets kunnen opvangen over 
het niet-waarneembare. Dat gaat zelfs zover dat wij 

uit al het geschapene iets over de Schepper zelf kunnen leren 
(leest U maar Rom 1:19-20). En op die manier hebben wij ook 
ons menselijk leven en onze samenleving ingericht. Wij leven 
overal en altijd met tekens, van de roos voor de geliefde tot het 
fluitsignaal van de scheidsrechter. Om een teken te verstaan is 
het wel nodig dat onze aandacht op het verstaan van dat teken 
is afgestemd: de plantkundige leest iets anders in de roos dan 
de geliefde. Het fluitsignaal klinkt anders voor de musicus dan 
voor de voetballer. Elk teken heeft om verstaan te worden een 
speciale antenne nodig.

Bestaat er ook zoiets als de tekenen van deze tijd? Of, 
anders gezegd: is het mogelijk de tijd waarin wij leven, 
te duiden? Verwijzen de gebeurtenissen van de grote 

wereldgeschiedenis, maar ook die van onze “kleine” persoonlijke 
geschiedenis, nog naar iets anders? Zijn het “leesbare” tekens, 
die onze aandacht richten op iets wat wij zonder deze tekens niet 
zouden zien of weten? Of zijn het niet meer dan naakte feiten, 
die wij al dan niet gevoeglijk kunnen vergeten? Concreet aan 
het eind van dit kalenderjaar: heeft wat 2020 ons gebracht heeft, 
een betekenis? Hebben de gebeurtenissen van dit afgelopen jaar ons 
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iets te zeggen? Kunnen de schokken die door onze samenleving 
gaan, ons op het spoor zetten naar andere werkelijkheden? 
Anders gezegd: kunnen we het in 2020 gebeurde als een teken 
lezen?

Het antwoord is natuurlijk helemaal afhankelijk van de 
antenne waarmee wij luisteren en kijken naar dit jaar. 
De historicus, de socioloog, de artiest, de ondernemer, 

de politicus zullen ieder hun eigen antwoord hebben. Ieder leest 
de feiten binnen een eigen horizon. Maar zijn het ook tekens? 
Hoe kan ik, als christengelovige, het voorbije jaar waarnemen? 
Kan ik er meer in zien dan alleen een pandemie met wereldwijde 
gevolgen? 

Vóór de tekenen van deze tijd ligt nog een ander teken. Het 
is het voortbestaan, de ononderbroken bestendigheid 
van de natuur en de schepping. Zolang de aarde bestaat, 

zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er 
koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar 
een einde aan (Gn 8:22). Is die beweeglijke onveranderlijkheid, 
die onveranderlijke beweging, enkel een louter astrofysisch 
en meteorologisch gegeven? Is het teveel gevraagd om in de 
duurzaamheid van de kosmos een voetafdruk, een teken, te 
zien van een Schepper die trouw blijft aan Zijn schepping? 
Mag een mens in de onmetelijke schoonheid van de “eeuwige” 
sterrenhemel, van onze al miljoenen jaren bestaande aarde, van 
het zich steeds herhalende wonder van het menselijk leven, de 
oneindige wijsheid en goedheid van de Schepper bezig zien? 
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Kunnen wij daarin een verre ademtocht lezen van de absolute 
trouw, een fundamentele beaming dat het goed is, zeer goed (Gn 
1: 31), ondanks alles? En daarmee ook de zekerheid dat alles 
wat uit zo’n alles overtreffende zorg is voortgekomen, niet zal 
eindigen in chaos en niets, maar eerder in een voor ons nu nog 
niet voorstelbare voltooiing?

Maar blijven we bij de dagelijkse feiten. Wat zouden voor 
ons tekenen van deze tijd  kunnen zijn? Daarover hoeven 
wij niet lang na te denken. Dit jaar confronteerde ons 

steeds weer en nog steeds, met de corona-pandemie. De migratie-
crisis maakt onverminderd talloze slachtoffers. Het menselijk leven 
in zijn meest kwetsbare fases is niet meer welkom. De gaafheid 
van de schepping dreigt te bezwijken onder de roofbouw die wordt 
gepleegd. De kloof tussen rijk en arm wordt breder en breder. In 
de mensenhandel, de drugs- en wapenhandel gaan gigantische 
geldbedragen om. Wat lezen wij daarin? Wat zegt ons dit? Wij lezen 
medische statistieken, wij zien de noodzaak van politieke en sociale 
bewustwording, wij weten ons uitgenodigd om verantwoord om te 
gaan met de hulpbronnen van de aarde. Hebben wij daarmee ook 
het teken verstaan? Wat zegt dit alles ons over de betrekking tussen 
de Schepper en Zijn schepping, over onze betrekking tot deze 
Schepper? Zijn deze verschijnselen die praktisch de hele mensheid 
betreffen, ook vanuit ons geloof duiden? Welk licht werpt ons 
geloof hierop? Welke signalen vangt de antenne van ons geloof op?

Ik denk dat de tekenen van deze tijd ons op zijn minst 
uitnodigen vragen te stellen bij onze omgang met deze 
wereld. Dat gebeurt gelukkig ook op vele plaatsen. Allerlei 

4



december 2020

wetenschappers, technici en zoveel mensen van goede wil 
komen in het geweer. Maar is daarmee het teken voldoende 
verstaan? Is in onze wereldbeschouwing nog ruimte voor de 
grondovertuiging van heel het joods-christelijk geloof: Ik geloof 
in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde? Als 
hemel en aarde (een samenvatting voor alles wat bestaat) tot het 
bestaan zijn gebracht door een Vader, die in Zijn werk heel Zijn 
wijsheid en goedheid heeft uitgedrukt, hoe komt het dan dat 
wij op dit moment zoveel zien vastlopen? Zou dat daarmee te 
maken kunnen hebben dat de spelregels van deze schepping niet 
goed gevolgd zijn? Wanneer een machine defect raakt, ligt het 
voor de hand eerst eens de gebruiksaanwijzing te raadplegen. 
Wat is onze gebruiksaanwijzing? Willen de tekenen van de tijd 
ons misschien bewust maken dat wij op een verkeerde manier 
met de werkelijkheid zijn omgegaan? Heeft de Schepper van 
dit alles de mens en zijn wereld misschien anders bedoeld 
dan wij gewoon zijn te denken? Zijn de haperingen in het 
systeem als het ware het rode lampje, talloze rode lampjes, 
die ons waarschuwen voor de gevolgen van een ondeugdelijk 
gebruik? Zijn zij geen dringende uitnodiging om van richting 
te veranderen? En misschien eerder verticaal dan horizontaal? 

Wij moeten alles doen om de pandemie te bestrijden 
en een nieuwe toekomst op te bouwen. Maar als wij 
niet bemerken dat het in deze crisis ook nog om iets 

anders gaat dan alleen gezondheid, geld, economie, hebben wij 
dan het teken wel verstaan? De corona-crisis, de mensenhandel, 
de groeiende kloof tussen arm en rijk en andere ontwikkelingen: 
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die hebben ons iets te zeggen over iets dat daarbovenuit gaat. Het 
zijn tekenen die wij kunnen duiden. Waarom doen wij dat niet? 

Uit het leven van de communiteit

Vier gebeurtenissen uit de laatste maanden zijn speciaal 
vermeldenswaard. Allereerst onze digitale Vriendendag 
op zaterdag 5 september. Voor onze technici was 

het een krachttoer alles op tijd klaar te krijgen. Maar het is 
gelukt, en daarmee werd heel deze digitale ontmoeting een 
echt succes. Naast het gesprek tussen de voorzitter, mevrouw 
Petra Dassen, en Vader Abt, waren het vooral de filmbeelden uit 
het leven en werken van de gemeenschap, die het hart van veel 
Vrienden hebben geraakt. De livestream is nog steeds te zien 
op internet: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1972/events/
recording/159930540001972   

Op vrijdag 28 augustus heeft p. Matthieu Wagemaker 
zijn eerste geloften afgelegd. Vier weken later, op 
dinsdag 29 september, werd hij gevolgd door fr. 

Michael Weidemann. Beide zijn in december 2018 vanuit de Sint-
Adelbert-abdij te Egmond naar ons toegekomen en hebben nu 
dus wortel geschoten op de Sint-Benedictusberg, tot hun en onze 
vreugde. De overstap naar een ander leven, naar het betere leven, 
maakte begin oktober onze oudste medebroeder, p. Jan Smeets. 
Hij is op woensdag 14 oktober vredig in de Heer ontslapen.  
P. Jan was op 4 januari 1926 geboren te Roermond. Vanaf 
1946 verbleef hij tien jaar in de Sint-Paulus-abdij te Oosterhout 
en ruim 13 jaar in onze abdij. Tussen 1969 en 2019 woonde hij 
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op verschillende plaatsen, 
o.a. te Rome, te Jeruzalem 
en, als rector van de Zusters 
Benedictinessen van het H. 
Sacrament, te Valkenburg. 
Door ziekte verzwakt keerde 
hij in februari 2019 in onze 
gemeenschap terug. Hij heeft 
ons het voorbeeld gegeven van 
een zachtmoedige, geduldige en 
dankbare zieke, terwijl wij – en 
vooral onze ziekenbroeders – hem 
maandenlang met alle mogelijke 
zorg mochten omringen.

In welke mate en op welke voorwaarden onze Kerstvieringen 
dit jaar toegankelijk zullen zijn, is nu nog niet te zeggen. 
Ik verwijs iedereen die met de feestdagen naar de abdij wil 

komen, naar onze website (www.benedictusberg.nl); daar zult 
U bijtijds alle nodige informatie vinden. Op de vooravond van 
Kerstmis, aansluitend op de livestream van de Vespers van 24 
december (17 uur), hoop ik U allen langs digitale weg een Zalig 
Kerstfeest te kunnen wensen. (https://kerkdienstgemist.nl/
stations/1972-Abdij-Sint-Benedictusberg/events)

Boven heb ik enkele gedachten neergeschreven over de 
tekenen van deze tijd. Nu wij opgaan naar 25 december, 
kunnen wij niet over het hoofd zien dat wij daar het 

subliemste van alle tekenen gaan vieren: de Zoon van God, mens 

P. Jan Smeets
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geworden om voor ons het hoorbare en tastbare Beeld te zijn van 
Hem die niemand ooit heeft gezien (Joh 1:18). In het zichtbare 
menselijke gelaat van Jezus Christus zien wij de onzichtbare 
trekken van onze Vader in de hemel. In de menselijke geboorte 
van Zijn Zoon heeft de Vader aan heel de wereld het duidelijkste 
teken gegeven van Zijn verlangen naar ons leven (Joh 10:10) 
Het wordt een Zalig Kerstfeest voor iedereen die dat Teken weet 
te duiden en te verstaan. Die heldere blik, die blik van een kind, 
dat zuivere hart, wens ik aan ieder van U, met een hartelijke 
zegenwens voor het Nieuwe Jaar, namens alle broeders hier.
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