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Dierbare Oblaten en Vrienden,

In de liturgie van Kerstmis treft mij al heel lang, en elke 
Kerstnacht weer, een woord van paus Leo de Grote: nie-
mand is ervan uitgesloten om in deze vreugde te delen. In het 

Latijn klinkt het nog rijker: nemo ab huius alacritatis participa-
tione secernitur. De blijdschap van christenen is inclusief. Dat 
is zij altijd geweest en zij zal het ook altijd blijven. Geen mens 
hoeft zich deze vreugde te laten ontsnappen. Wie hij of zij ook 
is, welke ook de omstandigheden van het leven zijn, in welke 
tijd of in welk land dan ook. De uitnodiging van Kerstmis, ik 
verkondig U een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel 
het volk, is gericht tot iedereen. Niemand hoeft zich buitenge
sloten te achten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je die vreugde 
ook onder alle omstandigheden even warm brandend in je hart 
hoeft te voelen.

Wanneer we beseffen om wat voor een vreugde het 
hier gaat, zouden we geen moment meer aarzelen 
erop in te gaan. De “moeilijkheid” aan deze vreugde 
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is, dat die vreugde niet van tevoren te bekijken, te beproeven of 
berekenen is. Dat het een vreugde is die zo groot is, dat je er 
geen vergelijkingsmateriaal voor hebt. Het is geen vreugde die je 
tussen veel andere aanbiedingen in kunt kiezen. Je kunt niet van 
tevoren uitproberen of die vreugde wel naar je smaak is. Loont 
die vreugde wel de offers die er voor nodig zijn (voor iedere 
keuze zijn altijd offers nodig; het ene kiezen betekent altijd dat 
je het andere niet kiest)? Van deze vreugde wordt alleen maar 
gezegd, dat hij zo groot, zo diep, zo alomvattend is, dat die alle 
mensen tot in het diepst van hun hart kan raken en vervullen. 
Een vreugde die aan de grondverlangens van alle mensen zonder 
uitzondering tegemoet komt. Dus ook een vreugde die de mens
heid één kan maken en tot vrede kan brengen.

Laat niemand denken dat hij/zij hiervan is uitgesloten om 
welke reden dan ook. Het enige dat ervoor nodig is, is dat 
je ingaat op het aanbod. Dat je je eraan overgeeft. Dat je 

de verontschuldigingen zoals “ik ben dat niet waardig”, “ik kan 
het niet”, “ik heb wel wat anders te doen”, “ik ben al gelukkig 
genoeg”, “ik wil mijn leven niet door een ander laten bepalen” 
opzij durft te zetten. Onze God, de Schepper van al wat bestaat, 
komt naar jou toe om jouw leven te delen. Dat is Kerstmis: 
Zijn Menswording met ons. Hij komt om met jou, met iedere 
mens en met iedere menselijke gemeenschap, de le vensweg naar 
inzicht, zin, vervulling en geluk te gaan. Zie, ik verkondig U 
een grote vreugde: vandaag is U een Redder geboren. De heilige 
paus Joannes Paulus II heeft het bijna 50 jaar geleden met zoveel 
kracht gezegd: Opent de deuren voor de Verlosser!
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In de maand september 
was ik uitgenodigd om een 
retraite te geven in de abdij 

van Quarr, een abdij van onze 
Congregatie op het eiland Wight. 
Het zou een retraite zijn aan de 
hand van het boek Prediker. De 
abt van die abdij verzocht mij 
om voor zijn Newsletter een 
kleine bijdrage over dit Bijbel
boek te schrijven. Hij gaf mij 
de toestemming om deze tekst 
ook voor deze Kerstbrief te 
gebruiken.

Prediker, een van de 46 boeken van het Oude Testament (Eccle-
siastes, niet te verwarren met Ecclesiasticus, of: Wijsheid van 

Jezus Sirach) is een relatief kort geschrift, en maar weinig gelezen 
door christenen, vanwege zijn wat weerbarstige inhoud. Inter-
pretaties als zou het om een pessimistische, cynische, sceptische 
le vensfilosofie gaan, ontbreken niet. Inderdaad zijn er uitspraken 
in te vinden met een toon van absurdisme of zelfs nihilisme. Maar 
er moet een reden zijn waarom dit fascinerende boek zonder 
enige aarzeling is opgenomen in de canon van de Heilige Schrift, 
en wordt gelezen als een van de zogenaamde “ feestrollen” van de 
joodse liturgie op het meest vreugdevolle feest van het jaar, het 
Loofhuttenfeest.

Als we Prediker lezen in de Geest waarin dit boek is geschre-
ven, kunnen we ontdekken hoe prachtig het past in de grote 

3



december 2022

geschiedenis van verlossing en openbaring, die door Christus tot 
voltooiing wordt gebracht. Verlicht door het geloof van de Kerk 
ontdekken wij enerzijds de verborgen aanwezigheid van de Ver-
rezen Christus onder de schaduwen van het denken en worstelen 
van de auteur, en anderzijds hoe de duisternis van de meeste van 
zijn beschouwingen verdwijnt in het licht van Zijn Verrijzenis. 
Door zijn menswording identificeerde Jezus zich als een van ons, 
als onze broer, en ook als de broer van de auteur van Prediker. Hij 
werd Zoon van David (Prediker 1:1) en Zoon des mensen (1:13; 
2:3.8; 3:10.18 enz.). Hij leefde dit leven van alle mensen onder 
de zon (1:3.9 enz.). Hij deelde ons leven met al zijn onzekerheden 
en vragen. Met de ervaring van allerlei “ ijdelheid” ook. Wat kon 
uiteindelijk meer “ ijdel” zijn dan Gods Zoon die door zijn leer-
lingen werd verraden, verworpen en de meest beschamende dood 
stierf aan een kruis? Hij werd in alle opzichten één van ons, maar 
zonder zonde (Hebr 4:15), tot de ultieme “ ijdelheid” van Zijn 
kruisiging.

Toch is Prediker geen boek over alleen maar “ ijdelheid”, maar 
over hoop. Allereerst is het een boek van hoop omdat het een 

boek is van voortdurend zoeken naar wijsheid en vervulling. 
Zijn zoektocht naar wijsheid, “ laat ik wijsheid zoeken” (Prediker 
7:23), deelt in de innerlijke dynamiek van het Oude Testament 
als zodanig. De geschiedenis en de geschriften van het Oude Tes-
tament getuigen op hun diepste niveau van het diepe verlangen 
en de groei van de mensheid, geleid door de Heilige Geest, naar 
Christus toe. Prediker wijst over zichzelf heen. Het is een stap 
naar Christus, juist in de universele constatering dat de werke-
lijkheid van ons leven, zoals wij die ervaren, zoveel hiaten ver-
toont. De werkelijkheid zit vol “ ijdelheid”, “gapende leegten”, 
“mysteries” in brede zin, die vragen om “openbaring”. De zin-
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loosheid roept om betekenis. De zinloosheid van menselijk leven 
en kennis is voor onze auteur een ononderbroken uitnodiging 
om zijn zoeken en verlangen voort te zetten. En we weten: dit 
onuitroeibare verlangen zou de menselijke ziel niet gegeven zijn, 
als God, onze Schepper, niet wilde vervullen wat wij zoeken. Al 
die herhaalde opmerkingen over “ ijdelheid” zijn ook evenzoveel 
on uitsprekelijke verzuchtingen van de Heilige Geest (Rom 8:26).

Jezus zelf is deze aan “zinloosheid” onderworpen schepping 
binnengegaan, die verlangend uitziet naar de openbaring van 

de kinderen Gods (Rom 8:19-20). Hij nam de “ ijdelheid” van een 
tot de dood veroordeeld leven op zich - Prediker ziet de dood als 
een van de diepste oorzaken van “ ijdelheid”. Maar door zijn dood 
heeft Jezus ons verlost van de angst voor de dood (Hebr 2:14-15), 
zoals Hij ons heeft verlost van de “vloek” van de Wet door zelf 
een “vervloekte” te worden (Gal 3:13). Op dezelfde manier heeft 
Jezus ons verlost van alle “ ijdelheid” door zelf de laatste en uiter-
ste “ ijdelheid” van zijn gewelddadige dood aan te nemen. Daarom 
is het nu mogelijk Prediker niet simpelweg lezen als een boek 
dat alle plaatsen, gebeurtenissen, ervaringen, werkelijkheden 
beschrijft, waar “ ijdelheid” in ons leven doordringt. Telkens wan-
neer Prediker een “ ijdelheid” benoemt, is dat ook te lezen als een 
pro-clamatie, een voor-aankondiging van Jezus’ verlossende en 
omvormende kracht overal in ons leven. Het wordt een verkon-
diging-in-hoop van een toekomstig heil. Er kan geen “ ijdelheid” 
meer zijn die Hijzelf niet als eerste heeft gedragen en die niet is 
overwonnen door Zijn liefdevolle en verlossende aanvaarding van 
de wil van Zijn Vader.

De lezing van Prediker op het vreugdevolle Loofhuttenfeest 
is wellicht ingegeven door de veelvuldige aanbevelingen tot 
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vreugde en genot. Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk 
hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 
Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur (9:7-8; zie ook 
8:15; 5:18; enz.). Het is de overtuiging van Prediker dat deze 
aardse zegeningen niet zinloos of waardeloos zijn. Integendeel. 
Dit is in de hand van God; want wie, zegt Hij, kan zich te goed 
doen en genieten zonder dat Ik ermee instem? (2:24-25). Het is 
Gods geschenk dat de mensen eten en drinken en plezier heb-
ben in al hun zwoegen (3:13). Maar God is altijd aan het werk: 
Hij heeft alles wat er is zijn goede plaats gegeven in de tijd (3:11). 
Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte 
dagen in dat God naast de goede dagen ook de slechte dagen heeft 
gemaakt (7:14). Er is dus geen moment in ons leven waarop we 
ons hart niet kunnen openen voor Gods gaven. We mogen onvoor-
waardelijk hopen op Gods aanwezigheid in alle omstandigheden 
van ons leven.

Tenslotte is Gods aanwezigheid niet beperkt tot onze aardse 
toestand. Hij is Degene die op ons wacht aan het einde van 

ons leven. Tot Hem keren wij allen terug (12:8). Daarom is de 
aanwezigheid van God die wij kunnen ervaren in onze tijdelijke, 
voorbijgaande vreugden tegelijkertijd een belofte en voorproefje 
van de eeuwigheid. Elke schoonheid, elke vreugde, alles wat waar, 
goed en mooi is, draagt in zich een verwijzing naar de laatste wer-
kelijkheid, naar de transcendente waarheid, goedheid en schoon-
heid die God zelf is. Het gezicht van dit “ ijdele” leven wordt dus 
totaal veranderd door de hoop op een toekomstig geluk, een geluk 
dat al onze verlangens zal vervullen, maar dat eigenlijk al op elk 
moment aanwezig is en dat ik kan ontvangen als Gods persoon-
lijke liefdevolle geschenk aan mij.
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Uit het leven van de gemeenschap

In de voorbije maanden ben ik een betrekkelijk lange tijd 
afwezig geweest. Zoals ik al schreef, zou ik een retraite geven 
in de abdij van Quarr. Door een ongelukkige val werd die 

retraite na twee dagen al afgebroken en ben ik daarna nog vijf 
weken ter plaatse gebleven om van de gevolgen ervan te herstel
len. Kort vóór Allerheiligen kon ik weer naar huis terugkeren, 
waar de gemeenschap me met warme vreugde en dankbaarheid 
heeft ontvangen. In de maand november is p. JoséMaria Lagos 
voor twee en een halve week in de Verenigde Staten geweest. 
Hij heeft er zijn ouders bezocht en de retraite meegemaakt in 
de abdij van Clear Creek waartoe hij behoort. In deze weken 
is pater Prior bezig geweest met de vraag hoe onze kerk meer 
winterbestendig en ook in koude dagen bewoonbaar te maken. 
Allerlei oplossingen zijn de revue gepasseerd. Uiteindelijk is 
gekozen voor de isolatie van de buitenmuren en voorzetramen 
in de abdijkerk. Wij zijn onze Vrienden heel erg dankbaar voor 
de financiële hulp die zij ons geboden hebben en steeds opnieuw 
bieden.

Het zal een vreugde zijn de komende Kerstdagen weer 
met heel veel van onze Vrienden te kunnen vieren. 
Weest U van harte uitgenodigd. Plaatsreserveringen 

zijn niet nodig. Op zaterdag 24 december beginnen om 20:30 uur 
de Metten van Kerstmis, om 23:15 uur gevolgd door de Nacht
mis. Op zondag 25 december volgt de Dageraadsmis volgt om 
7:45 uur op de Lauden, die om 7 uur begint. De Dagmis en de 
Vespers zijn op de gewone tijden, namelijk 9:30 en 17 uur.
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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

Of U nu digitaal of fysiek aanwezig bent, niemand is 
van de Kerstvreugde uitgesloten. Wij wensen U dat de 
vrede van Christus, van de vandaag levende Christus, 

uw leven met hoop en licht mag vervullen. Laten wij elkaar 
elke dag opnieuw sterken in de geloofszekerheid dat onze God 
Emmanuel is, God met ons.
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