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Hoe denkt u over begrafenisrituelen en ‘contact’ met overledenen?
Als u wilt, kunt u hierover iets met elkaar delen.
Bij Open Deur nummer 11, november 2011

U kunt uw samenkomen hoopvol afsluiten met het laatste couplet van Sytze
de Vries
Onvergetelijk
‘De naam waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen

In gesprek over: Augustinus
Augustinus leefde zestien eeuwen geleden, maar zijn gedachtegoed
en spiritualiteit zijn nog steeds actueel. In dit nummer verrassende
inzichten van Augustinus, een bijzondere man die ook ons nog weet
te bezielen.

toch onuitwisbaar leven.
In Christus blijft die naam bewaard,
naar Hem mogen zij heten,
totdat de droom verkeert in zien,

Hoge idealen, alledaagse praktijk, pag. 2-3
Een bijdrage over een verrassende zienswijze van Augustinus op een
sleutelpassage in de Bergrede (Matteüs 5:38-39).

geloven wordt tot weten.‘
•

Lees met elkaar deze passage uit de Bergrede van Jezus. De uitleg
van deze tekst is aanleiding geweest voor veel meningsverschillen.

Marianne Karels, theologe binnen de Protestantse Kerk

Voor een gratis abonnement op deze gespreksleidraad kunt u een mailtje
sturen naar: kio@pkn.nl
Voor een abonnement op Open Deur, oecumenisch maandblad over
vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken
kunt u contact opnemen met Boekencentrum uitgevers,
tel. (079) 362 86 28, www.open-deur.nl

Wat voor vragen roept deze tekst bij u op?
•

Wat vertelt Augustinus over deze tekst en welke mensen heeft
Augustinus hierbij op het oog?

•

Wat vindt u van de interpretatie van Augustinus?

Augustinus lexicon, pag. 4
De belangrijkste woorden in het leven van Augustinus op een rijtje.
•

Wat weet u uit uw blote hoofd over Augustinus? Deel dit met elkaar.

•

Lees vervolgens de feiten over Augustinus’ leven. Bespreek met
elkaar wat nieuw voor u is, en wat u aanspreekt.
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Maak de volgende zin af. ‘Wanneer ik de naam Augustinus hoor,

De vrije wil, pag. 10-11

dan moet ik denken aan….’

De naam van Augustinus is verbonden met de kerkelijke leer van de
erfzonde. ‘Hoe verhoudt de erfzonde zich tot de vrije wil?’

‘Wie goed zingt’, pag. 5

•

Hoe denkt Augustinus volgens u over de vrije wil?

‘Augustinus zei het niet letterlijk, maar de uitspraak is wel in zijn geest: ‘Wie

•

Wat is er volgens Augustinus voor iemand nodig om echt iets aan

goed zingt, bidt tweemaal.’

zijn (verkeerde) houding te veranderen?

•

Wat betekent bovenstaande uitspraak voor u?

•

Lees of zing samen de tekst van Huub Oosterhuis, ‘Veel te laat heb

als gevolg van de ontdekkingen binnen de hersenwetenschappen.

ik jou liefgekregen’, naar een passage uit de Belijdenissen van

Wat is uw visie met betrekking tot ‘de vrije wil’?

•

In het huidige debat staat het bestaan van de vrije wil onder druk

Augustinus. Wat doet het met u als u deze gebedstekst zegt of
zingt?

‘Ik wil niet zalig worden zonder u’, pag. 12-13
Van Augustinus zijn veel preken bekend die nog steeds aanspreken. Lees

Eén van hart en één van ziel, pag. 6-7
Eén van de zusters Augustinessen van Sint Monica in Utrecht vertelt over

en ontdek wat zijn preken zo bijzonder maakt.
•

de Augustijnse spiritualiteit en hoe die doorwerkt in hun leven en werken.
•

•

opvallen? Wat vindt u mooi? Zijn er dingen die u niet begrijpt?

Lees met elkaar het artikel. Bespreek wat u mooi vindt in het leven
van de zusters Augustinessen maar ook wat u niet aanspreekt.

Lees samen het fragment uit preek 190. Zijn er dingen die u
Wissel dit met elkaar uit.

•

In de geest van Augustinus zijn een aantal zaken belangrijk bij de

Hoort u wel eens een preek? Zo ja, wanneer spreekt een preek u
aan – wat is daarvoor nodig?

zusters, namelijk: gemeenschap, oecumene en openheid naar de
wereld. Hoe passen zij dit toe en kunt u hier ook wat mee in uw

Wat kunnen wij voor de doden doen?, pag. 14

eigen leven?

Een bijdrage over hoe Augustinus aankeek tegen begrafenisrituelen en
‘contact’ met overledenen.

Heb lief en doe wat je wilt, wijsheden, legendes en gedichten, pag. 8-9
•

Is er een tekst die u in het bijzonder aanspreekt? Zo ja, wat spreekt
u aan?

•

Wat is voor Augustinus bij uitstek de manier om de kloof tussen
levenden en doden te overbruggen? Wat vind u hiervan?
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