Voorjaarsvieringen bij de Haagse Dominicus

OVER DE VIERINGEN

DE HAAGSE DOMINICUS

• 5 mei – Een tuin waar jij morgen zal leven (Groene Dominicus)
Deze regel uit het ‘Zomerlied’ van Huub Oosterhuis inspireert tot het vieren van
de aarde als een aan ons geschonken plek waar wij ons bestaan vorm geven. Toch
zal er - ook vandaag - wat geschoffeld moeten worden, wil die tuin leefbaar
blijven, voor onszelf en onze kleinkinderen. Gelukkig valt er ook veel te vieren!

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.

(Overweging door Aline Barnhoorn)

Serie: Nieuwe Revolutie? Vrijheid, gelijkheid, broederschap/zusterschap.
Na de Franse revolutie (1789) duurde het tot 1870 voor dit de lijfspreuk werd van
de Franse republiek, die ook andere landen zich toe-eigenden als typisch westerse
waarden. Maar is dat ook zo? Zo ‘vanzelfsprekend’ zijn deze begrippen toch niet.
In drie vieringen verkennen we deze waarden op hun werkzaamheid vandaag.
• 19 mei – Vrijheid
Geen enkel volk aanvaardt onderdrukt en overheerst te worden. Ook individuele
vrijheid staat hoog in het vaandel van samenlevingen waarin het individu rechten
heeft. Maar gunnen we elkaar ook echt de vrijheid? En waar liggen de grenzen?
(Overweging door Nienke van Dijk)

• 2 juni – Gelijkheid
Dat mensen gelijkwaardig zijn staat wel vast. Of toch niet? Gelijkheid is een
droomwoord wat nog verder reikt dan gelijkwaardigheid. Voel jij je gelijk
behandeld? Kun jij anderen als gelijken zien?
(Overweging door Paul van der Harst)

• 16 juni – Broederschap/zusterschap
Het slotdeel van de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven werd verkozen tot
Europees volkslied. Met de gezongen tekst van Friedrich Schiller: ‘Alle Menschen
werden Brüder’. Ben jij je broeders/zusters hoeder? En hoeden anderen over jou?
(Overweging door Ad de Gruijter)

• 7 juli – Afschaffing van de slavernij?
In Nederland werd in 1863 de slavernij afgeschaft, maar het duurde tot 1999 voor
een monument werd opgericht om het slavernijverleden te gedenken. We voelen
ons wellicht sneller betrokken en verantwoordelijk voor moderne vormen van
uitbuiting en onderdrukking. Hoe dit te ontmaskeren en op te komen voor
menswaardigheid in arbeidsverhoudingen en menselijke relaties?
(Overweging door Willem van der Meiden)

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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