MYSTICI
Vieringen in maart en april bij de Haagse Dominicus
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De Haagse Dominicus is een oecumenische geloofsgemeenschap voor
nieuwe bezieling. Vanuit onze betrokkenheid op mens en maatschappij
komen we tweemaal per maand bij elkaar voor een eigentijdse viering
met aansprekende teksten en liederen. We zingen vooral liedteksten van
Huub Oosterhuis.

Dat wij, dat de wereld, opgenomen is in een groter betekenisvol geheel, dat
ervaren mystici. Die intense ervaring van eenheid lijkt zo persoonlijk dat deze
nauwelijks mededeelbaar is. In de kennismaking met drie mystici verkennen we
deze ervaringen, soms worstelingen en wat het uitspreken van het woord ‘God’
daarin betekent. Niet mededeelbaar? Er valt veel over te zeggen en te vieren.

• 3 maart – Etty Hillesum (1914-1943)
In het boek van Etty Hillesum ‘Het verstoorde leven’ maken we kennis met
haar liefde, vriendschappen en onverwoestbaar geloof in de mensheid.
Hoewel zij niet door ieder tot de mystici wordt gerekend staat ze in de tijd
het dichtst bij ons en worden haar teksten en ervaringen veel gelezen. We
laten haar woorden herleven.
(Overweging door Klaas Koffeman)

• 17 maart – Meister Eckhart (1260-1328)
Meister Eckhart was een belangrijk Dominicaanse theoloog, filosoof en
predikheer . Hij werd bekend om zijn zogenaamde negatieve theologie:
Wat God niet is! In de 19e en 20ste eeuw wordt Eckhart herontdekt.
Eckhart heeft veel invloed op de Duitse taal gehad en moderne auteurs
als Nietzsche, Buber, Jung citeren hem. Waarom spreekt hij zo tot de
verbeelding in onze tijd?
(Overweging door Ad de Gruijter)

• 7 april – Hildegard von Bingen (1098-1197)
Hildegard was een veelzijdige Benedictijnse abdis van adellijke komaf. In
onze tijd is ze opnieuw bekend geworden door haar religieuze muziek en
omdat ze zich bezig hield met natuurgeneeskunde. Ze schreef enkele
boeken over visioenen die ze had. Voor velen is ze een spirituele gids
geworden in het denken over goed en kwaad. Wat kan zij betekenen voor
spirituele zoekers vandaag?
(Overweging door Marie-Thérèse van de Loo)

De Haagse Dominicus is een plek waar je vanuit de grond van je hart kunt
meezingen en waar overwegingen diepgang hebben. We bezinnen ons
op actuele en fundamentele vragen van mens en samenleving. De bijbel
wordt daarbij verstaan als richtinggevende bron van inspiratie, als tijd en
plaats overstijgende uitdrukking van ervaringen van mensen.
Kernwoorden van de Haagse Dominicus zijn:
verdiepen, inspireren, zingen, ontmoeten, verbinden.
De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het Koor van de
Haagse Dominicus o.l.v. Jan Hulsbergen en met Javier Krohn aan de
vleugel.
De vieringen van de Haagse Dominicus zijn elke eerste en derde zondag
van de maand om 10.30 uur in kerk- en buurthuis Bethel in de Thomas
Schwenckestraat 30 (zijstraat Laan van Meerdervoort). De Bethel is te
bereiken met tram 3 of 12 (halte Fahrenheitstraat).
www.haagsedominicus.nl
informatie@haagsedominicus.nl

De Haagse Dominicus is aangesloten bij de Groene Kerkenactie.
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