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Dierbare Oblaten en Vrienden,

Soms treft ons het besef ineens heel scherp: er gaat geen 
dag voorbij zonder dat mensen lijden, zonder dat mensen 
andere mensen doen lijden. In het groot en in het klein. 

Wereldschokkend of in het verborgene. Geweld dadig of slui-
pend. Oorlog en aardbeving. Kinderen die on schuldig lijden. 
Volkeren die elkaar uitmoorden. Een aarde en een schepping 
die wij zelf onder onze voeten voor elkaar onleefbaar maken. 
In wat voor een wereld leven wij? Wat is er van onze wereld 
aan het worden? Wat is dit voor een God die dit toelaat? 
Zoals iemand zei: Ik ben blij dat ik niet in de schoenen van 
God sta om dit onbegrijpelijk grote lijden machteloos te moeten 
aanzien. Is dit niet al de letterlijk hemeltergende toestand 
(Gn 4:10) vanaf de eerste bladzijden van de Heilige Schrift, 
sinds de mens zijn ogen sloot voor de liefde en sinds Kaïn 
zijn onschuldige broer Abel vermoordde? 
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Eens vroeg een klein meisje aan paus Benedictus XVI 
waarom er lijden in de wereld is. De paus antwoordde 
dat ook hij daarop het antwoord niet wist. Maar hij 

was er door zijn geloof wel zeker van, zei hij, dat God in Jezus 
het lijden van iedere menselijke persoon heeft willen delen. 
Door het lijden van zijn Zoon Jezus bevestigt de Vader dat 
Hij naast ieder kind, naast iedere man en vrouw, naast alle 
lijdende mensen staat, altijd en overal. Dat Hij hun lijden 
tot het zijne maakt. Dat Hij zich daaruit niet terugtrekt, hoe 
onbegrijpelijk en wreed het ook mag zijn.

Het is op de confrontatie met dat lijden, mét ons 
en voor ons, dat deze Veertigdagentijd ons voor-
bereidt. Dat dit een realiteit zou zijn: God zelf die 

het lijden van iedere mens in zich opneemt en daarin niet 
in overdrachtelijke maar reële zin deelt, is in geen mensen-
hart ooit opgekomen. Wij gaan op naar Goede Vrijdag en 
Stille Zaterdag, niet om een idee vieren, maar een feit. Hij 
die voor ons en voor ons heil uit de hemel is neergedaald, heeft 
op een bepaalde dag van onze geschiedenis, op een bepaalde 
plaats van de aarde, op een bepaald uur van die ene dag – de 
Evangeliën zijn daarover onmiskenbaar – de doodstraf van de 
kruisiging willen ondergaan. Op de vooravond, Witte Don-
derdag, had Hij aangegeven waarom Hij dit deed: om ons een 
bewijs te geven van Gods liefde tot het uiterste toe (Joh 13:1). 
Om bij ons te zijn, zelfs in omstandigheden waarin God ons 
verlaten schijnt te hebben. Altijd en ook juist dan wanneer 
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wij ons hopeloos en hulpeloos aan de ondergang uitgeleverd 
voelen. Dat was de reden waarom Hij mens werd. Aan die 
opdracht van zijn Vader is Hij tot het uiterste toe trouw en 
gehoorzaam gebleven.

Het waarom van het universele lijden van de mensheid 
is niet te doorgronden. De last van het lijden, in al 
zijn oneindig verschillende vormen, weegt soms zo 

verpletterend op ons denken en voelen, dat alle hoop uit ons 
hart kan worden weggedrukt. Dan blijft er niets meer over 
van hoopvolle vooruitzichten. Ook op die eerste Stille Zater-
dag en de erop volgende dagen scheen bijna voor iedereen 
alle hoop vervlogen. Wij hadden zo gehoopt…. (Lc 24:21). 
Maken wij in onze dagen misschien een soortgelijke Stille 
Zaterdag door?

Is dan werkelijk alles afgelopen wanneer alles ten onder 
gaat en wanneer wij zelf in het graf worden gelegd? Zul-
len we dan maar niet verder meer zoeken? Ons verzoenen 

met Jezus’ graf, met ons eigen graf, met de schijnbaar red-
deloze neergang van de wereld? Erkennen dat God niet op 
kan tegen het absolute geweld van de zonde en de dood? En 
toch zijn christenen er sinds die allereerst zondagmorgen na 
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zeker van geworden, dat 
het graf niet het eindpunt geweest is. Jezus’ dood is niet het 
einde. Zijn leven en zijn geschiedenis zijn niet afgelopen. Wat 
voor ons de laatste grens schijnt, heeft onze God die liefde 
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is, tot de doorgang gemaakt naar iets absoluut nieuws dat 
wij nooit hadden kunnen dromen. Jezus’ verrijzenis uit de 
doden en zijn leven zijn dat onvoorstelbaar nieuwe. In Hem is 
be vrijding te vinden uit de kerker die ons leven geworden is.

Er is dus hoop. In het donker van ons persoonlijke leven 
en in het donker van de wereldgeschiedenis is er een 
opening gemaakt naar het licht. Wij hoeven ons niet 

te laten insluiten en opsluiten door de nacht van het lijden dat 
wij ondergaan en van het lijden dat mensen elkaar aandoen. 
Er is een uitweg. Beter nog: Jezus Christus in persoon is die 
uitweg. Een uitweg waarlangs het licht en het leven ook in 
deze donker geworden wereld binnenstroomt. De dood heeft 
uiteindelijk geen macht meer over ons.

Op Paasdag hebben de Apostelen de gekruisigde 
Heer gezien en erkend als de Weg, de Waarheid en 
het Leven. En na hen heeft deze levende Jezus door 

zijn Geest mensen bewogen tot diezelfde erkenning. Door 
zijn verrijzenis uit de dood is Hijzelf de Weg uit het labyrint 
van deze wereldgeschiedenis. Hij is de Waarheid en de abso-
lute Betrouwbaarheid en Trouw tegenover leugen en bedrog. 
Hij is en Hij geeft het Leven dat sterker is dan elke vorm van 
dood. Zou dat ook in 2023 geen actuele Blijde Boodschap 
kunnen zijn?
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Uit de gemeenschap

Kort voor Kerstmis 2022 is ons monastieke huisgezin 
uitgebreid met een Senegalese postulant. Hij is een 
professionele musicus op de kora, de Senegalese harp. 

We hebben hem al op feestelijke momenten in de liturgie 
kunnen horen.

Onze bisschop, Mgr. H. Smeets, heeft kandidaten 
gezocht voor een nieuwe Diocesane Pastorale Raad. 
Het leek ons belangrijk dat daarin ook de stem van 

de religieuzen, cq. van 
monniken, zou worden 
gehoord. Per 15 februari 
heeft de bisschop Vader 
Abt als lid van deze Raad 
benoemd.

Het werd na ruim 
30 jaar tijd om 
onze keuken 

wat bij de tijd te brengen. 
Als eerste stap daarin is 
er onlangs een steamer 
geïnstalleerd. Dit wil ik 
uitdrukkelijk vermelden, 
omdat het hier om een 
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gift gaat die U allen, onze Vrienden, ons gedaan heeft, door 
de hand van het bestuur van de Vrienden. De leden van het 
bestuur hebben wij op zondag 15 januari in onze commu-
niteit ontvangen. Het was een sympathieke, “vriendschap-
pelijke” ontmoeting van wederzijdse kennismaking en 
dankbetuiging. De Vriendendag van dit jaar is vastgesteld 
voor zaterdag 2 september. Wij zullen aandacht besteden 
aan de komst van de Duitse monniken vanuit Merkelbeek 
naar deze plaats, die toen de Sint Benedictusberg ging heten, 
op 1 augustus 1923. In de maand juli zal de uitnodiging voor 
die Vriendendag naar U worden verstuurd.

Wij nodigen U vanzelfsprekend nu allereerst uit 
voor de grote liturgische vieringen van de Goede 
Week. Op Witte Donderdag 6 april vieren wij 

om 17:30 uur met het Avondmaal des Heren de intrede in het 
Heilige Triduum. Op Goede Vrijdag 7 april is om 15 uur de 
viering van het Lijden des Heren. De Paaswake begint op Stille 
Zaterdag avond om 22:30 uur met de ontsteking van het nieuwe 
vuur in de voorhof van de abdijkerk. Op Paaszondag zijn de  
H. Eucharistie en de Vespers op de normale tijden van 9:30 
en 17 uur. Ik herinner U eraan dat alle diensten rechtstreeks 
(en zelfs daarna nog) te volgen zijn via de website van de abdij: 
www.benedictusberg.nl of via Kerkdienstgemist.nl . 

In deze weken zien, horen, voelen wij aan de natuur (en 
ook aan de liturgie!) dat het weer lente wordt. Gods trouw 
is een onwankelbare ondergrond voor het leven van de 
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hele mensheid. Het is een trouw over de dood heen tot in 
een nieuw Leven. Moge het U en ons gegeven zijn daarop 
te antwoorden met een vonkje van vertrouwen en dank-
baarheid, werkzaam door de liefde voor elkaar en voor alle 
mensen. Laten wij alle angst varen! Ik wens U, mede namens 
alle broeders, een Zalig Pasen.

fr. Adr. Lenglet OSB 
Abdij Sint Benedictusberg
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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!
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