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Ten geleide 
 

In deze nieuwe PAX treft u een aantal berichten 

aan. Het nummer begint met een 

achtergrondartikel over het ‘oblaat-zijn’ door br. 

Johan. Een bericht van de oblatenraad mag 

natuurlijk niet ontbreken Vooral de nieuwe 

activiteiten zullen u interesseren: de regio-

bijeenkomsten, het oblaten-weekend en de 

oblatenschool voor de twaalf nieuwe kandidaten 

die hun proefjaar doen, en voor hen die in 

september jl. hun oblatie hebben gedaan. Een van 

de acht nieuwe oblaten vertelt haar ervaringen 

tijdens de voorbereiding en de plechtigheid van de 

oblatie. Over de liturgie in onze abdij gaat de 

samenvatting van een bachelor-scriptie. Uw 

bijzondere aandacht vragen we voor de bespreking 

van twee boeken. Kortom er is een hoop te lezen 

in dit nieuwe nummer van ons ontmoetingsblad. 

Ook onze site blijft interessant. Hier heeft u nog 

eens de codes:  

Gebruikersnaam:   Oblaat   

Wachtwoord:         OblatenWebsite2016!  

 

Een hartelijke vredeswens aan u allemaal. 

Gedachten over  
oblaat-zijn 

 

Graag deel ik, als nieuwe oblatenvader, enkele 

gedachten met u over ‘oblaat-zijn’. Sinds vader abt 

me vroeg deze taak op me te nemen, ben ik me 

wat gaan verdiepen in wat oblaat-zijn zou kunnen 

betekenen.  

 

De woorden ‘oblaat’ , ‘oblatie’ en ‘oblatuur’ zijn 

in het Nederlands ongebruikelijk, ook al zijn ze 

wel in Van Dale opgenomen. De oblaat wordt daar 

omschreven als ‘lid van een religieuze stichting 

dat, in plaats van een gelofte, slechts een oblatie 

(toewijding) aan de kloosteroverste aflegt’. Deze 

omschrijving is niet onjuist, maar door het 

‘slechts’ wel wat tendentieus. Hier lijkt het alsof 

een oblatie minder is dan een professie. Maar wat 

minder of meer is laat zich in geestelijke zaken 

moeilijk meten. Een oblatie kan voor een bepaalde 

persoon wel een meer ingrijpende verbintenis zijn, 

dan een professie voor iemand anders. Maar 

belangrijker is het om te kijken wat de oblatie op 

zich genomen inhoudt. Het woord komt van het 
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Latijnse werkwoord ‘offerre’, dat aanbieden, 

aanreiken, ter beschikking stellen betekent, of ook 

blootstellen, prijsgeven, overleveren. Het woord 

veronderstelt duidelijk een object: je biedt iets aan 

of geeft iets prijs. In de Regel van Benedictus, 

hoofdstuk 59, gaat het over ouders die hun 

minderjarige zoon in een klooster aan God willen 

aanbieden (F. Vromen vertaalt hier met 

‘opdragen’). Dat waren dus de eerste oblaten, 

jongere kinderen die door hun ouders aan God 

werden geschonken, door ze aan een klooster toe 

te vertrouwen. Het zou in onze tijd ondenkbaar 

zijn dat ouders zo’n keuze voor hun kind maken. 

Wij beschouwen een dergelijke invulling van je 

leven als iets waar een volwassen mens zelf voor 

moet kunnen kiezen (hoewel ook nu nog ouders 

door de opvoeding  een grote rol spelen bij de kant 

die kinderen opgaan).  

 

Het grote verschil tussen onze huidige oblaten en 

de kind-oblaten uit de Regel is natuurlijk dat de 

kinderen door hun ouders werden opgedragen en 

dat de volwassen oblaten zichzelf aan God 

opdragen. Je oblatie betekent een gave van jezelf 

aan God, een toezegging dat je volgens Gods 

evangelie wilt leven, naar de eigen kleur en 

interpretatie die de Regel van Benedictus daaraan 

geeft. Je stelt jezelf ter beschikking aan Gods Rijk 

en daarmee geef je ook iets prijs. Je neemt jezelf 

voor, niets te doen wat daarmee in strijd is. Niet je 

eigen wil, maar Gods wil zal richtinggevend voor 

je zijn. Dit thema wordt uitgebreid behandeld in 

het vijfde hoofdstuk van de Regel, over de 

gehoorzaamheid. Het opdragen van jezelf aan God 

komt ook al in het Nieuwe Testament voor, 

namelijk in de brief van Paulus aan de Romeinen, 

12,1: ‘Broeders en zusters, ik smeek u bij Gods 

erbarming: wijdt uzelf aan hem toe als een 

levende, heilige offergave’. Dit toewijden aan God 

betekent volgens Paulus: je gedrag niet op deze 

wereld afstemmen, maar je laten leiden door een 

nieuwe visie. Je doel moet zijn Gods wil in 

praktijk te brengen en te doen wat goed, zeer goed 

en volmaakt is. 

Je leven als christen krijgt daarmee een bepaalde, 

concrete toespitsing: je gaat je best doen de 

Benedictijnse accenten een plaats te geven in je 

leven. Deze accenten zijn bijvoorbeeld de 

zwijgzaamheid en de nederigheid (zie de 

hoofdstukken 6 en 7 van de Regel). Veel praten 

maakt dat je gemakkelijk verkeerde dingen zegt. 

Momenten van zelfgenoegzaamheid of hoogmoed 

kennen de meesten van ons wel. Het is goed in de 

strijd daartegen de tips van Benedictus toe te 

passen. Ook het gebed en de geestelijke lezing zijn 

belangrijke elementen van een Benedictijnse 

levensstijl, evenals een eenvoudige levensstijl en 

gemeenschapszin. Deze voorbeelden kun je nog 

met heel veel meer aanvullen. Benedictus noemt in 

hoofdstuk 4  74 werktuigen om goed te handelen 

in onze geestelijke werkplaats. We krijgen de tools 

in handen maar moeten er zelf mee aan de slag. 

Als we zo geduldig aan onszelf schaven en ruimte 

maken voor Gods Geest in ons, dan zijn we echte 

oblaten, mensen die zichzelf hebben toegewijd aan 

God.  

 
Graag wil ik samen met u me inzetten om  de 

oblatuur verder te ontwikkelen tot een concrete 

vorm van spiritualiteit in het dagelijks leven, een 

bron van geloofsverdieping en inspiratie. Daarbij 

ben ik heel benieuwd naar suggesties, voorstellen 

en vragen van uw kant. We kunnen elkaar helpen 

om de benedictijnse spiritualiteit op een bij ons 

passende manier vorm te geven in ons dagelijks 

leven. 

br. Johan 

 

Abdijleven 
 

Het afgelopen jaar is er weer heel wat gebeurd in 

onze abdij. Vooral het komen en gaan van 

broeders is van belang om hier te noemen, want 

het zijn de bewoners van de abdij die samen de 

kloostergemeenschap vormen. Allereerst 

vermelden we de tijdelijke professie van br. 

Thomas Quartier die op 17 januari zich voor drie 

jaar verbond aan onze gemeenschap. Op 21 maart, 
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vier jaar na zijn inkleding, deed br. Johan te Velde 

onder veel belangstelling van familie, vrienden en 

ook oblaten zijn plechtige professie. Op 21 april 

kwam br. Louis Gruiters onze gelederen 

versterken. In juni vertrok br. Co Janssen voor zijn 

sabbatsperiode naar een Duitse Benedictijnerabdij. 

Op 3 oktober werd br. Geert-Jan Tielen ingekleed, 

nadat hij een jaar als postulant bij ons gewoond 

heeft. Op 15 oktober namen we in kleine kring 

afscheid van oblaat Wil Derkse die onze 

gemeenschap in moeilijke tijden tot steun was en 

zeven jaar lang als organist de zondagse eredienst 

heeft opgeluisterd. Hij verhuist nu naar Den Bosch 

maar blijft actief als oblaat. We hadden verder 

onze gebruikelijke bezinningsmomenten: 

regelmatige conferenties van vader abt, drie keer 

in de week noviciaatslessen voor de postulanten en 

tijdelijk geprofesten en voor de hele communiteit 

de retraite door zr. Hildegard uit Oosterhout in 

november 2016 over de O-antifonen. Ook waren 

er twee verdiepingsmiddagen voor de 

abdijgemeenschap: in maart kwam Ad de Keijzer 

over de mystiek van de Matteüs-passie vertellen en 

in oktober hield oblaat en dominee Henk Gols in 

verband met de herdenking van 500 jaar 

Reformatie een lezing over katholiciteit, 

reformatie en monastiek leven. We hopen te 

blijven groeien in aantal en in diepgang.  

 

 

Uit de Oblatenraad 
 

Ik neem aan dat het fenomeen “oblatenraad” u 

bekend is. Het is een clubje, samengesteld op 

uitnodiging van Vader Abt, al dan niet na 

voordracht door de oblaten. Twee jaar geleden na 

de abtswijding van br. Henry Vesseur is de raad 

opnieuw gevormd. Op dit moment maken er deel 

van uit: Carry Schepman, Kees Bracco Gartner, 

Henk Gols en ondergetekende, Hélène 

Leijendekkers.   Rob Kerkhoven heeft zich 

onlangs moeten terugtrekken in verband met zijn 

gezondheid. Persoonlijk zie ik deze activiteit als 

een dienst aan de abdij als gevolg van mijn 

engagement als oblaat. 

Er bestaat een statuut voor de Oblatenraad. In 

principe komt de raad drie keer per jaar bijeen. 

Vader Abt en de Oblatenvader houden zodoende 

contact met de oblaten en kunnen in overleg treden 

over wat er aan de orde is. Voornaamste bezigheid 

is het plannen voorbereiden van de oblatendagen 

en de evaluatie ervan. Verder komt de inhoud van 

Pax langs, de website, financiën.  

Vragen die leven: Hoe gaat het verder met onze 

steeds groter wordende groep? Hoe zit het met 

mensen die niet meer kunnen of willen 

deelnemen? Is het haalbaar om meer onderlinge 

contacten te organiseren in regionaal verband? Is 

het zinnig om mailadressen te verspreiden? Gaat 

het financieel allemaal wel goed? We blijven 

geïnteresseerd in reacties van u. 

 

Hélène Leijendekkers 

 

 

________________________________ 

 

Regionale bijeenkomsten 

 
Op de laatste oblatendag jongstleden 16 september 

zijn ze al ter sprake gekomen: de regionale 

oblatenbijeenkomsten. Op verzoek van de 

oblatenraad starten we met deze nieuwe activiteit. 

Wat is de bedoeling daarvan? De oblaten hebben 

het op zich genomen te leven volgens het 

Evangelie en de Benedictijnse spiritualiteit. In hun 

leven van alle dag willen ze tijd maken voor gebed 

en bezinning, ze kiezen voor een eenvoudige 

levensstijl en voor dienstbaarheid aan de 

medemens. Voor velen is de inspiratiebron 

daarvoor onze St. Willibrordsabdij, maar daar kun 

je niet steeds zijn. Je hebt je eigen dagelijks leven. 

Om elkaar te steunen in ons engagement als 

oblaten en elkaar te helpen de Benedictijnse geest 

ook in je eigen wonen en werken te vinden, gaan 

we regionale bijeenkomsten houden.  

 

De oblaten die redelijk bij elkaar in de buurt 

wonen worden uitgenodigd om af en toe een 

middag of een avond samen te komen, samen een 

geestelijke tekst te overwegen, iets te bidden en 

ervaringen met elkaar uit te wisselen. We gaan uit 

van ongeveer tien deelnemers per bijeenkomst. Dit 

alles onder leiding van een contactpersoon, die 

eventueel ook anderen inschakelt als gastadres of 

gespreksleider. 
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We hebben zeven regio’s gevormd. Ze volgen 

hieronder, steeds met de naam van de 

contactpersoon erbij. 

 

1 Amsterdam, Den Haag, Leiden, Hilversum. 

Contactpersoon: Cor Mud, Zevenhoven 

2 Noord-Nederland,  NOP, Salland, Twente. 

Contactpersoon: Lidy Ahlers, Beilen 

3 Amersfoort, W-Veluwe, Utrechtse Heuvelrug.  

Contactpersoon: Martin van Lokhorst, Nijkerk 

4 Eindhoven, Oost-Brabant, Limburg. 

Contactpersoon: Ellen Klute, Eindhoven 

5 Rotterdam, West-Brabant, Vlaanderen. 

Contactpersoon: Maurice Schenk, Barendrecht 

6 Oost-Veluwe, Arnhem, Nijmegen. 

Contactpersoon: Arthur van der Linden, 

Bennekom 

7 Achterhoek    

Contactpersoon: Jan van Heugten,Vorden 

 

De contactpersonen zullen eerst nog samenkomen 

voor overleg en afstemming. Daarna wordt u 

uitgenodigd voor de eerste oblatenbijeenkomst in 

uw eigen omgeving. Wij hopen dat het vormende 

en verdiepende ontmoetingen zullen zijn, waarbij 

de deelnemers elkaar steunen in hun leven als 

oblaat. 

 

________________________________ 

 

Abdijweekend voor de 
oblaten 

 
Lezen en je laten raken 

Abdijweekend voor de oblaten over Lectio divina 

aan de hand van de profeet Jona 

 

Er wordt veel gesproken en geschreven over 

‘lectio divina’. Letterlijk betekent dit ‘Goddelijke 

lezing’, maar het wordt vaak vertaald met 

‘geestelijke lezing’. Het is de aandachtige lezing 

van een Bijbelfragment of een passage uit een 

spiritueel boek, met de bedoeling daardoor voor je 

eigen geestelijk leven gevoed te worden. Het is 

niet zo gemakkelijk om langzaam en herhaald een 

stukje te lezen dat op het eerste gezicht 

nietszeggend of juist bekend of vanzelfsprekend is. 

Er is geduld en rust en concentratie voor nodig. 

Zo’n stukje tekst blijkt echter diepere lagen te 

bevatten, bijzondere betekenissen die je kunt 

proeven en waarop je kunt kauwen om er 

smakelijk voedsel uit te halen. Lectio divina is 

geen snelle hap tussendoor, maar slow food waar 

je de tijd voor moet nemen. De tekst stelt jou een 

vraag en je wordt uitgenodigd geen snel antwoord 

te geven maar er rustig over te mediteren. 

Dit weekend willen we oefenen in lectio divina 

met behulp van het korte Bijbelboek van de 

profeet Jona. Dit is het enige profetenboek dat 

geen profetieën van een profeet maar een verhaal 

over een profeet bevat. Het is het verhaal van een 

gewoon mensje dat door God geroepen wordt voor 

een bijzondere taak, verteld met humor en 

mensenkennis. Als we het aandachtig en met een 

open hart lezen, kan het voor ons een soort spiegel 

worden. We kunnen ons laten raken, ons 

aangesproken voelen en ons eigen vervolg 

schrijven aan het open, vragende einde van dit 

verhaal. Het weekend zal bestaan uit de volgende 

componenten: inleidingen over geestelijke lezing 

en over het de profeet Jona, praktische inoefening 

van lectio divina, onze ervaringen en inzichten 

uitwisselen met elkaar, deelname aan de 

gebedsdiensten van de abdij, momenten van 

persoonlijke bezinning in stilte. 

 

Wanneer: vrijdag 11 mei 16.00 uur tot zondag 13 

mei 14.00 uur in Stiltecentrum Bethlehem 

 

Voor wie: oblaten van de St. Willibrordsabdij en 

andere belangstellenden. 

 

Kosten: € 150,-- 

 

Leiding: br. Johan te Velde 

 

________________________________ 

 

In Memoriam 

 
In de kring van de oblaten moeten wij het 

overlijden melden van Gerard Bruggeman uit 

Winterswijk. Hij overleed op 12 september 2017 

op de leeftijd van 81 jaar. Enkele oblaten hebben 

zijn uitvaart bijgewoond. Moge hij thuiskomen bij 

de Heer. 
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Verhaal van een  
nieuwe oblaat: 

Neig het oor van je hart… 
 

Op zaterdag 16 september hebben wij de volgende 

acht nieuwe oblaten mogen begroeten. Wij heten 

hen van harte welkom en wensen hen veel vreugde 

en inspiratie toe: George Draisma, Mary Slot - 

Hartkamp, Elisabeth Schreuder, Digna Donze, 

Kirstin van Veen, Ben Giesen, Hans Hoffs 

en Martijn Pouwelsen.  Eén van hen, Elisabeth 

Schreuder, vertolkt haar persoonlijke ervaring van 

het voorbereidingsjaar en van de oblatie-dag.    

 

"Een terugblik op het proefjaar als voorbereiding 

op de dag waarop ik/wij onze oblatenbelofte 

uitgesproken hebben", dat is de vraag!  

Door hierop te reageren met: "dat vind ik een 

mooie vraag, en dat wil ik graag doen...",  geef ik 

op papier een kijkje in mijn hart, dat realiseer ik 

me wel.  

 

Goed, dat is dan zo; want daar is het allemaal 

begonnen, in mijn hart. Daar kwam het naar 

binnen met een klein, wit briefje, enkele jaren 

geleden in het Stiltecentrum tijdens het icoon-

schilderen. Op het kleine, witte papiertje staat 

geschreven:  "Neig het oor van je hart..." 

Natuurlijk!  ik heb het briefje nog. Dát kwam 

binnen, een schok.... zó geraakt en ontroerd. Ik 

kon alleen nog maar door mijn tranen heen naar de 

icoon kijken waar ik al zo lang mee bezig was. 

Van schilderen kwam die dag niets meer. Van 

slapen die nacht ook niet. Op dát moment, dáár, 

wist ik me door God geroepen en bij mijn naam 

genoemd. "Elisabeth, neig het oor van je hart..." 

Mijn hart werd aangesproken om te luisteren, mijn 

ziel om stil te zijn en ruimte te maken om meer en 

meer God te zoeken, Zijn nabij~zijn te ervaren. 

Hoe dat vorm zou gaan krijgen, en wat dat voor 

gevolgen zou gaan hebben..... daar had ik tóen nog 

geen idee van. En wat een oblaat is wist ik nog 

niet. Wat ik op dat moment wél voelde en zeker 

wist is dat ik in vol vertrouwen alles los zou 

mogen laten om aan die uitnodiging gehoor te 

gaan geven. 

 

Met dankbaarheid kijk ik inmiddels terug op een 

bijzonder en heilzaam jaar van voorbereiding. 

Een jaar van samen-op-pad-gaan, naar elkaar toe 

buigen en uiteindelijk een jaar van verbinding. 

Verbondenheid met elkaar als groep maar ook 

onze harten neigend naar Hem die ons geroepen en 

bij elkaar gebracht heeft... En ja, dan ontstaat er 

gaandeweg een band; geen knellende band, nee 

integendeel, een band die ruimte schept, omarmt 

en meebeweegt op het ritme van het hart, van het 

hart van een ieder van ons. We hebben met elkaar 

op een bijzondere wijze dit "proef"jaar ervaren. 

We hebben "geproefd" dat God goed is, méér nog: 

dat God groter is dan wat ons overkomt. En 

uiteindelijk dít weten: waar God is, is niets 

zinloos. 

 

Broeder Rien, broeder Henry en Petra hebben, 

ieder op zijn en haar eigen, unieke wijze, ons 

hartelijk en met bewogenheid de ruimte en ieder 

persoonlijk een "plek" gegeven tijdens de 

voorbereidingsdagen. We voelden ons door hen 

gezien en gekend. Bijzondere dagen met 

momenten die mij tot diep in mijn ziel geroerd en 

bewogen hebben en die ons mede hebben geleid 

naar zaterdag 16 september 2017. De dag dat wij 

onze oblatenbelofte mochten afleggen. In de 

vroege ochtend van 16 september jl eerst het 

samenkomen in de spreekkamer .... daarna het 

gezamenlijk naar de zo vertrouwde kapel gaan en 

daar met elkaar als groep, maar ook ieder voor 

zich onze plaats innemen... Het moment waarop 

Vader Abt ons één voor één persoonlijk en 

liefdevol tegemoet trad, ons aansprak en aankeek, 

ons bij onze naam noemde...ons de vragen stelde.. 

Weet je, ik heb het ervaren als een bijzonder, een 

teer en een gewijd moment, waarop wij als 

antwoord daarop de belofte aflegden in die stille 

kapel met tóch zoveel mensen als getuigen 

daarbij....  "Ja, dat wil ik..." daarmee ons verlangen 

uitsprekend. Het samen met geheven handen, 

zingend bidden: "Neem mij aan Heer, en ik zal 

leven". Dat alles heeft me ontroerd, en het ontroert 

me ook nu nog, nu ik dit opschrijf.... 

Voor mij persoonlijk betekende datzelfde moment 

ook: ruimte krijgen, innerlijke ruimte, op adem 

komen, op-ademen....fysiek merkbaar en voelbaar, 

wonderlijk en bevrijdend. De woorden gesproken 
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tijdens de viering, de Eucharistie, het was 

bijzonder en onvergetelijk. 

Ja, nu weet ik inmiddels wat een oblaat is! dat ben 

ik, dat zijn wíj: Godzoekers! Pelgrims!  Deo 

Vacare. Vrij om in vertrouwen mijn/onze weg te 

gaan met God en in verbondenheid met elkaar. In 

goede en kwade dagen Hem voortdurend zoeken 

en liefhebben met geheel mijn ziel, mijn hart en 

mijn verstand. Hoe mijn levensweg verder gaat als 

oblaat? God weet het. 

 
 

Al begrijp ik Hem soms niet, vertrouwen doe ik 

Hem voluit, op Zijn Woord. Waar ik ook ben, wat 

ik ook doe...in de stilte van mijn atelier...in het 

Stiltecentrum als gastvrouw...in de Abdij als gast... 

mijn ziel is in de psalmen in de kapel van mijn 

hart. Hier weet ik mij oblaat, toegewijd aan de 

Heer...gekend, geroepen en geliefd. Goddank. 

Afsluitend een uitspraak die mij trof van één van 

mijn mede-oblaten: "Het voelt voor mij alsof ik 

nieuwe kleren heb gekregen. 

 

Harte~groet en zegenwens 

Elisabeth Schreuder 

 

 

Liturgie in de abdij 
 

“Ut in omnibus glorificetur Deus” – Opus Dei en 

Eucharistieviering in de benedictijnse traditie. 

Samenvatting van de Bachelorscriptie van oblate 

Ellen Klute aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. 

 

De hoofdtitel van de scriptie is een citaat uit de 

Regel: “ut in omnibus glorificetur Deus” -  “opdat 

(of: zodat) God in alles wordt verheerlijkt.” (RB 

57,9 / 1Petr.4,11). Met deze uitspraak wijst 

Benedictus in zijn Regel op het centrale doel in het 

leven van monniken. In feite is deze titel het 

antwoord op de in de scriptie behandelde 

onderzoeksvraag: wat zijn de achtergronden en de 

context van de gebedspraktijk in de abdij.  We 

willen de manier waarop de Eucharistieviering in 

de abdij tot stand komt duiden en meer inzicht 

krijgen in de ervaring van gemeenschap en 

Godsontmoeting tijdens deze viering. Bijzonder is 

daarbij dat Benedictus in zijn Regel niets heeft 

geregeld voor de Eucharistieviering. Wel gaat hij 

in op de wijze waarop het Getijdengebed (Opus 

Dei) moet worden gebeden. De subtitel van de 

scriptie luidt dan ook: “Opus Dei en 

Eucharistieviering in de benedictijnse traditie”, 

vanuit de achterliggende vraag wat in de 

gebedstraditie van de Benedictijnen de relatie is 

tussen deze twee pijlers van het Christelijk 

openbaar gebed. 

 

Het onderzoek kende drie invalshoeken: het leven, 

de liturgie en de spiritualiteit van de monniken. Bij 

het onderzoek naar de aard van het leven van de 

monniken is uitgegaan van de historie. Daardoor 

bleek het van alle tijden en stromingen te zijn dat 

mensen zich terugtrekken uit het gewone bestaan 

ten behoeve van een ascetisch leven. Dat deden de 

Pythagoreërs al op filosofische gronden in de 

zesde eeuw voor Christus. Benedictus kon reeds 

bouwen op historische Christelijke ontwikkelingen 

in het leven van monniken en bovendien putten uit 

eerdere geschriften. Zijn Regel schreef hij te 

Monte Cassino, rond het jaar 530. Later 

ontstonden vele varianten op de Regel, en 

mengvormen van de Regel met Keltische 

kloosterregels. Uiteindelijk kreeg onder invloed 

van de Kerk en van Karel de Grote vanaf de 

negende eeuw een versie van de Regel, die nog  te 

Monte Cassino aanwezig was, een grote 

verspreiding onder de kloosters in Europa. Tot 

zover de historische verkenning. Vervolgens 

werden de uitgangspunten in de Regel en het 

karakter van de Regel geanalyseerd,  het milde en 

democratische karakter van de Regel, de Bijbelse 
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oriëntatie, de gerichtheid op Christus en vooral dat 

Benedictus alle activiteiten van de monniken 

beziet in het licht van de dienst aan God.  

Omdat de Eucharistieviering tegenwoordig 

opgenomen is in de liturgie van de monniken was 

werd daar vervolgens specifieker naar gekeken. De 

geschiedenis leerde al, dat het Opus Dei gebaseerd 

is op de psalmtekst: “Zevenmaal daags heb ik uw 

lof gezongen” en “Midden in de nacht ben ik 

opgestaan om u te loven.” (Psalm 119). 

 
 

Hoe kwam dan de Eucharistieviering terecht in de 

cursus Benedicti? De monniken gingen 

aanvankelijk eens per week naar de nabijgelegen 

parochiekerk om daar de Eucharistieviering bij te 

wonen. Maar na verloop van tijd traden er ook 

priesters in het klooster in. Deze droegen dikwijls 

in het klooster missen op met een speciale intentie, 

waarom mensen gevraagd hadden. Ook verplichtte 

later de Kerk priesters dagelijks de 

Eucharistieviering op te dragen. Maar eeuwenlang 

bleven enerzijds monniken in de kloosters verder 

werken aan de ontwikkeling van het Opus Dei en 

anderzijds ontwikkelde de Kerk de liturgie van de 

Eucharistieviering. Toch waren inhoudelijk de 

wegen niet gescheiden: zowel in het Opus Dei als 

in de liturgie van de Eucharistieviering komen de 

elementen van lof- en dankzegging, smeekbeden 

en lering door Bijbellezing voor. In de negentiende 

en twintigste eeuw werkten de Benedictijnen 

Prosper Guéranger en Odo Casel binnen de 

stroming die later de “Liturgische Beweging” is 

gaan heten, aan de onderlinge  afstemming van de 

liturgie van het Getijdengebed en van de 

Eucharistieviering. Daarop baseerde het Tweede 

Vaticaans Concilie, mede op advies van Edward 

Schillebeeckx, zijn Constitutie over de Heilige 

Liturgie. Weer later (1974) deed de Kerk een 

beroep op de Benedictijnen om hun Officie te 

vernieuwen in de geest van de resultaten van het 

Concilie. Daaruit kwam het “Directorium voor de 

viering van het Opus Dei” tot stand, met als 

belangrijk uitgangspunt dat Lauden en Vespers als 

gedachtenis van respectievelijk de verrijzenis en 

de dood van Jezus, in nauw verband staan met de 

Eucharistie, en daarmee een triptiek vormen, “die 

voor de geestelijke ordening van de dag van de 

monnik van het hoogste belang is.”  

 

Daarom bevat de scriptie bevat een analyse van de 

dagelijkse liturgie, die in de abdij wordt gevierd, 

de plaats die daarin aan de Eucharistieviering 

heeft, en de wijze waarop – mede gebaseerd op de 

uitgangspunten van Odo Casel – de 

Eucharistieviering in de abdij vorm krijgt. Die 

uitgangspunten zijn later verder uitgewerkt binnen 

de discipline van de Rituele Studies; daarin wordt 

gewezen op het risico om enerzijds te vervallen in 

overdreven plechtigheden (hiëratisme) en 

anderzijds in het zo gewoon mogelijk laten zijn 

van de liturgie (trivialisme). Een evenwichtige 

benadering in de liturgie is dus essentieel. Maar 

liturgie heeft geen betekenis zonder onderliggende 

spiritualiteit. 

 

Vandaar dat de scriptie besluit met een onderzoek 

naar de spiritualiteit van de monniken. Thomas 

Quartier heeft de spirituele invloed van de 

aanwezigheid van God, die Benedictus in zijn 

Regel noemt, in een model vervat met drie 

spirituele niveaus: het persoonlijke, 

interpersoonlijke en transpersoonlijke niveau. De 

monniken, die ieder persoonlijk streven naar de 

ontmoeting met God, leven in gemeenschap; dat 

had ook de voorkeur van Benedictus. Rien van den 

Heuvel heeft in een publicatie geanalyseerd hoe 

het persoonlijke en interpersoonlijke spirituele 

niveau van de monniken elkaar beïnvloeden. Uit 

zijn analyse blijkt tevens, dat het gezamenlijke 

gebed en de vriendschap binnen de gemeenschap 

leidt tot de ontmoeting met God – op het 

transpersoonlijke niveau dus. “God lijkt bijna 

tastbaar in de kring aanwezig.” In de liturgie gaat 

het dus om het samenspel tussen God en mens, 

zowel in het Getijdengebed als in de Eucharistie.  

 

Uit deze analyse bleek de sterke onderlinge 

verbondenheid en het samengaan van leven, 
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liturgie en spiritualiteit van de monniken. Het 

spiritueel-liturgische leven van de monniken – 

onder de aansporing “ut in omnibus glorificetur 

Deus” – kan dan ook leiden tot de ervaring van 

gemeenschap, Godsontmoeting en schoonheid 

tijdens de Eucharistieviering. Geheel passend bij 

het devies van de abdij: “Confessio et Pulchritudo” 

– Belijdenis in Schoonheid. Hiermee was dus de 

onderzoeksvraag beantwoord.  

 

Ellen Klute 

 

Aanbevolen boeken 
 

Onder geleide van het Evangelie. Benedictijnse 

spiritualiteit voor de wereld van nu. 

Samengesteld door een commissie van 

Nederlandse en Vlaamse kloosters, zr. Elisabeth 

de Wit, br. Paul van der Ven en p. Michel Coune 

Uitgave St Willibrordsabdij, Doetinchem 1992 

208 blz.  € 7,95 

 

Een oud boekje dat ik opnieuw wil aanbevelen. Dit 

oblatengidsje is op initiatief van de gezamenlijke 

abdijen van de Lage Landen in 1992 uitgegeven, 

dus 25 jaar geleden! In onze abdijboekhandel 

wordt het af en toe nog verkocht. Vooral nieuwe 

oblaten vinden het mooi. Daarom wil ik het graag 

aan u voorstellen. Het is beslist niet verouderd en 

kan onze oblaten, oude en nieuwe, zeker van 

dienst zijn. Het is een handzaam gidsje, met een 

geplastificeerd soepel omslag, dus gemakkelijk in 

zak of tas mee te nemen. 

 

Onder geleide van het Evangelie is opgebouwd uit 

twee delen. De eerste helft bestaat uit zeven 

artikelen: over het leven van de heilige 

Benedictus, over de orde van de Cisterciënzers, 

over de Regel van Benedictus als richtsnoer voor 

christenen in de wereld, en over de 

‘Grondpatronen van de Benedictijnse oblatuur’. 

Dit vierde artikel is bijzonder de moeite waard 

omdat het helder de doelstelling, de kenmerken en 

de wegen ter beleving van de oblatuur beschrijft. 

Hier worden suggesties gedaan hoe je in je 

dagelijks leven ruimte kunt maken voor gebed, 

geestelijke lezing, stilte en een eenvoudige 

levensstijl. Ook wordt aandacht geschonken aan 

gastvrijheid en het dagelijks werk. In het volgende 

hoofdstuk volgt het rituaal voor de opname in het 

proefjaar en voor de eigenlijk oblatie. De laatste 

beide artikelen gaan over de symboliek van de 

Benedictusmedaille (met die geheimzinnige 

letters), die onze oblaten bij hun oblatie 

ontvangen,  en over de psalmen als merg van het 

christelijke bidden. 

 

In de tweede helft van het boekje vindt de lezer 

een klein getijdenboekje met voor elke dag van de 

week het morgen- en het avondgebed. Er is 

gebruik gemaakt van de zeer toegankelijke psalm- 

en Bijbelvertaling van de Groot Nieuws Bijbel. 

Het is heel leerzaam om deze psalmen te 

vergelijken met de vertaling  van Ida Gerhardt en 

Marie van der Zeyde die we in de abdijkerk 

gebruiken!  Dan volgt een hoofdstuk met 

prachtige, klassieke gebeden en meditatieve 

teksten die vaak van pas kunnen komen. Ook het 

hoofdstuk met de kalender van de Benedictijnse 

heiligen en de beschermheiligen van de oblatuur is 

heel waardevol. Wist u dat de heilige Francisca 

Romana (huismoeder en kloosterlinge) en de 

heilige keizer Henricus II de patronen van de 

oblaten zijn? En het feest van 2 februari, de 

Opdracht van Jezus in de tempel, is het feest van 

de oblatuur.  Van de lange lijst met abdijen 

achterin zijn er in de laatste 25 jaar helaas een 

aantal opgeheven. Maar heel vele zijn er ook nog 

en de adressen bleven bijna allemaal gelijk. 

Kloosters verhuizen niet vaak. 

 

Deze oblatengids is verder voorzien van speelse 

monastieke tekeningen van de Spaanse zuster M. 

Lurdes Viñas en van goed gekozen citaten uit de 

Regel van Benedictus. Al met al is het een 

kostbaar  boekje om u te helpen bij de beleving 

van de oblatuur dat u voor slechts € 7,95 kunt 

aanschaffen in de abdijboekwinkel. Velen van u 

hebben het al, voor de overigen is het een echte 

aanrader! 

 

________________________________ 

 

Laura van Abt Poimên, De Monastieke Tuin. 52 

teksten voor u gelezen, Uitgeverij Lannoo Tielt 

2015, ISBN 9789401428798,  272 pagina's.  
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De Laura van abt Poimên is een leerschool die de 

monastieke waarden wil oefenen met, en 

doorgeven aan wie zelf geen monnik of moniale is, 

zo lezen we op de website van deze vereniging, 

die werd opgestart in 2005 door P. Benoît 

Standaert, monnik in de abdij van Zevenkerken. 

Een Laura was oorspronkelijk het straatje dat de 

kluizen van enkele eremieten met elkaar verbond; 

het werd zo de naam voor een kleine gemeenschap 

van anachoreten. Deze beweging richt zich tot al 

wie – alleen of samenwonend – ‘in de wereld’ 

leeft. De deelnemers, in enkele plaatsen in 

Vlaanderen en Nederland, komen regelmatig 

samen voor een avond geestelijke lezing, lectio 

divina, om elkaar te steunen in een streven naar 

aandacht voor het geheim van God.  

‘Wij oefenen in monastieke waarden en praktijken, 

niet als monniken of monialen in abdijen en 

kloosters, maar als gewone mensen 'in' de 

wereld.  Het is niet de bedoeling om een halve 

monnik of moniale te worden, hun leven na te 

bootsen of een 'goed gevoel' te hebben door 

'monastieke dingen' te doen …. We willen midden 

in deze wereld alleen of zelfs wat eenzaam zijn, 

tijd vrij maken om niet door de wereld opgeslokt 

te worden, innerlijke ruimte openhouden voor het 

Mysterie van het leven dat we God durven 

noemen, meer niet’, aldus de website. 

Vanuit deze Laura is in november 2015 een boek 

verschenen met 52 teksten uit de monastieke 

geschiedenis, vanaf de 4
e
 eeuw tot op vandaag. 

Het is een bloemlezing van teksten uit Oost en 

West, van een meer mystieke of een vooral 

praktische aard, teksten die sterk geworteld zijn in 

de christelijke traditie of zich richten op de 

interreligieuze dialoog. De lengte van de teksten 

varieert van één tot tien bladzijden, de volgorde is 

willekeurig. Dat heeft het aardige effect dat 

hedendaagse, middeleeuwse en vroeg-kerkelijke 

teksten gezusterlijk naast elkaar staan. Het boek is 

verrijkt met sobere, fijnzinnige tekeningen van 

Maur-Etienne van Doorslaer die zich ook goed 

lenen voor meditatie. 

De uitgave van dit boek is zeer prijzenswaardig. 

Enerzijds biedt het een prachtige en royale selectie 

van monastieke teksten uit diverse tradities, zeer 

geschikt voor wekelijkse lezing door iemand 

afzonderlijk of in een bijeenkomst. Van een aantal 

auteurs, zoals Johannes Cassianus, Bernardus van 

Clairvaux, Willem van Saint-Thierry, Julian van 

Norwich, Johannes van het Kruis, André Louf, 

Michael Casey en Jeroen Witkam, zijn er 

meerdere teksten opgenomen. De rode draad is het 

zoeken naar God langs de weg van de stilte. 

Anderzijds is het een kennismaking met een groot 

aantal topauteurs op dit gebied. Het boek nodigt 

uit om ‘huisgenoot te worden van uitgelezen 

meesters’ door verder te lezen in hun werken 

waarvan de bronvermeldingen uitgebreid zijn 

opgenomen, evenals de biografische gegevens van 

de auteurs. Zo kan deze tuin met 52 perceeltjes een 

inleiding zijn voor wie verder wil ruiken en 

plukken van de teksten die hem of haar helpen bij 

het biddend lezen en het zoeken naar God. 

________________________________ 
 

Agenda 2018 
 

oblatenraad: maandag 22 januari 13.30 uur 

 

oblatendag voor ontmoeting: zaterdag 14 april 

oblatendag met oblatie:  zaterdag 15 september 

 

abdijweekenden: 
 28-30 september br Thomas/ Vader abt  

 26-28 oktober br Thomas/ Ignace de Haes 

 

oblatenschool proefjaar: 

11 november ‘17:  Vader abt  

24 februari ‘18:  Br. Johan 

7 april ‘18:  Vader abt 

16 juni ’18:  Br. Johan 

 

oblatenschool 2
e
 jaar: 

20 januari ’18:   Vader abt 

28 april: ’18  Br. Johan 

 

Graag tijdig aanmelden bij mw. Trui Bolscher, 

Marthalaan 3-74, 7511 AZ Enschede; of per email: 

oblatenwillibrordsabdij@gmail.com 

Bij haar kunt u ook verhuizingen en andere 

mutaties doorgeven. 

 

Betalingen voor weekenden, oblatenschool en uw 

jaarlijkse bijdrage à € 50,-- (vooral voor de kosten 

van de oblatendagen) kunt u storten op NL 

34RABO 0115300627 t.n.v St Willibrordsabdij. 

mailto:oblatenwillibrordsabdij@gmail.com

