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Welkom op deze derde zondag van het nieuwe jaar, tevens onze eerste 

engagementszondag in het kader van het 30-jarig bestaan van deze 
zondagvieringen en van deze gemeenschap.  
 
Moge Gods licht op onszelf, op deze gemeenschap en onze engagementen rusten. 
We steken bij aanvang van deze viering niet alleen de paaskaars aan maar ook de 

“engagementenkaars” of “de kaars van wereldwijde verbondenheid”. Een kaars 
die we sinds het vertrek naar Kongo van Jan Mergaert en Maddy Maes (nu al vele 
jaren geleden) bij de tafeldienst aansteken om de wereldwijde verbondenheid rond 
Gods droom met deze wereld gestalte te geven. De kaars is zo bijzonder geworden 
omdat Jan in Kongo ook plots overleden is, waardoor die wereldwijde verbondenheid 
als het ware niet alleen de grens van de ruimte maar ook die van de tijd overstijgt. 
  
Jaren geleden – sommigen herinneren zich het misschien nog- hebben we in de KUC-

ruimte van de kortrijksepoortstraat een engagementenmarkt gehouden waarbij 
alle engagementen die mensen uit deze gemeenschap op zich namen gevraagd waren 
om een infostandje op te zetten, folders mee te brengen enz. De grote benedenzaal 
was helemaal vol.  



 
Toen we drie jaar geleden naar hier verhuisden hebben we opnieuw dat engagement 

in de kijker geplaatst en op posters voorgesteld. Dominicus Gent is geen eiland of 
een gesloten huis, hier staan de deuren wijd open op de samenleving en de wereld. 
Voor dit jubileumjaar van 30 jaar samen vieren, zingen, nadenken en doen is gekozen 
om elke maand op de 3de zondag één van die vele engagementen in een viering op te 
nemen.  
 
Deze week start de oecumenische bidweek en daarom is de interlevensbeschouwelijke 
werkgroep Gent vandaag onze gast. 
 

Jullie hebben wellicht al deze bijzondere stoel gezien vooraan. Elke 
engagementsviering zal zo’n stoel in de kijker staan – hij staat symbool voor de gast 
van die zondag en het werk waarvoor zij staat. Deze stoel heeft Antoinette voor de 
ILB-WG gemaakt – ze heeft vele jaren meegewerkt met wat toen nog “interreligieuze 
werkgroep” heette vooraleer ze de fakkel doorgaf aan Veerle en mezelf… maar ze kon 
er vandaag jammer genoeg niet bij zijn omdat ze in Berlijn de 93ste verjaardag 
herdenkt van de moord op Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht.  
 
Antoinette schreef ons over deze stoel het volgende: 

“De stoel komt uit de kringloopwinkel aan de Dampoort en ik heb de originele 
kleur behouden omdat ik het bordeaux een geschikte warme kleur vind die de 
toon van de interlevensbeschouwelijke groep aangeeft. Bovendien vind ik de 
ongekende geschiedenis van die stoel ook wel intrigerend. 
Bij een beeld voor de interlevensbeschouwelijke werkgroep dacht ik aan een stoel 
met een leuning waarin een heel groot gat zit. Dat gat stelt voor mij de ruimte 
voor, -zowel fysiek als spiritueel of mentaal-, waarin deze groep samenkomt. 
Vanuit heel verschillende achtergronden, met heel verschillende opvattingen, met 
heel verschillende tradities.  
Maar het bijzondere is het gemeenschappelijk bewustzijn dat het zoeken naar 

datgene wat mensen ten diepste laat leven altijd nog groter en ruimer 
is dan wat we daarover kunnen zeggen, altijd ontsnapt aan onze 
woorden en tradities en dat precies datgene waarin we zo sterk 
verschillen ons bijeenbrengt en ons verbindt. Daarom zijn de 
gebedsbijeenkomsten van de groep wellicht de beste vormgeving van wat deze 
groep is. Niet omdat alles wat er gezegd of gezongen wordt van de 'bovenste plank' 
zou zijn. Maar omdat het een heel adequate uitdrukking is van wat die groep 
beoogt: mekaar leren kennen en respecteren in de altijd weer kreupele vertolking 
van ons zoeken naar het mysterie van leven - die ruimte zelf waarin de 
verscheidenheid beluisterd wordt lijkt mij heilige grond spreekt voor mij van 
God”.  

 
Op aangeven van Veerle maakte Antoinette niet zomaar een gat….we wilden die 
ruimte niet zomaar een 'gat' laten zijn, het onkenbare, onbenoemde niet enkel met 
leegte uitbeelden …. omdat onze ervaring ook aangeeft dat het samenkomen in die 

ruimte van het mysterie van leven ook een ervaring van liefde is, een ervaring van 
‘in God zijn’. Daarom werd het grote gat een groot hart… voor alle mensen…  
 
We zingen de viering in met het lied 
 



 

Dit huis vol mensen 
Weet jij wie het zijn? 
Ik mag het hopen. 
Heb jij ons geteld, 

Ken jij ons bij name, 
Dan ben je de Enige. 

 
  
 

Over de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent 
  
 Samen zongen we : dit huis vol mensen en ja, we zijn hier samen in een huis, een 
kerk en we zijn als mensen samen, mensen die behoren tot eenzelfde groep, de groep 
“Dominicus”, een groep gegroeid uit de Dominicaanse spiritualitei. En als mensen 
van een groep staan we dus dicht bij elkaar, wij zijn verbonden met elkaar door een 
gezamenlijke traditie, door een christelijke bron, door een zoekend christelijk geloof. 
We zijn ook een groep met een eigen programma, eigen levensnabije en 
maatschappelijk betrokken vieringen met eigen rituelen en heel veel zang.  
 
Maar onze groep is niet blind en heeft ook oog voor andere tradities, wil zonder zijn 
eigenheid op te heffen, zonder zichzelf te verloochenen ook in contact komen met 
andere levensbeschouwingen en dit om tal van redenen, zoals een gezonde 
nieuwsgierigheid, een spirituele en maatschappelijke bewustwording en verrijking 
maar ook en vooral om anderen beter te kunnen begrijpen en samen te groeien naar 
een wereld waarin iedereen het goed heeft, waarin iedereen gelukkig is, waar het 
visioen van liefde werkelijkheid is geworden, waar brood genoeg en water stroomt 
voor allen.  
 
En vanuit dit perspectief hebben Marie-Ann en ikzelf een engagement opgenomen in 
de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent en vertegenwoordigen wij daar 
Dominicus. Deze groep bestaat momenteel uit christenen (protestanten en 
katholieken), uit moslims (soennieten en sji’ieten), uit zen-boedhisten en uit bahai. 
De bahai groep is misschien niet zo bekend, daarom een beetje uitleg : bahai is een 
monotheïstische religie, in de 19de eeuw gesticht die het  geestelijke één zijn van de 
mensheid benadrukt. Als groep komen we één keer in de maand samen en is 
iedereen actief in een eigen gemeenschap.   
 
“Dit huis vol mensen”. Als we als interlevensbeschouwelijke groep samen komen is 
het huis waar we samen komen ook een huis vol mensen, maar dan zijn we mensen 
die een beetje verder van elkaar af staan. “Dit huis vol mensen, weet jij wie het zijn?” 
Een terechte vraag want kennen we elkaar, kennen we elkaar wel echt ? We delen 
niet allemaal dezelfde traditie of sommigen hebben van thuis uit wel onze traditie 
maar hebben zich bekeerd tot een andere levensbeschouwing, en toch willen we 
elkaar ontmoeten en diepgaand kennen en thuis komen bij elkaar.  
 
Binnen de samenkomsten luisteren we naar een onderdeel uit elkaars traditie, bv. 
mededogen of Sharia, het Arabische woord voor “weg” maar hier in de betekenis 
van islamitische wet. We willen daaromtrent dan ook in dialoog gaan en we willen 
dit zo goed mogelijk doen, we willen dit doen vanuit een openheid, zonder 



vooropgezette ideeën. We proberen de andere in zijn eigen waarde te laten. Dat 
betekent dat we voorzichtig en bedachtzaam moeten te werk gaan zonder elkaar te 
kwetsen, zonder een oordeel te vellen, rekening houdend met het totale leven van de 
concrete mensen en dit is niet altijd zo gemakkelijk zelfs al doen we nog zo ons best.  
 
We ervaren dat we soms moeilijk onbevangen en ondogmatisch naar anderen 
kunnen luisteren en dat woorden niet altijd op dezelfde manier worden begrepen. 
We gebruiken veel keer dezelfde woorden en begrippen maar bedoelen niet hetzelfde 
of we gebruiken andere woorden en begrippen maar bedoelen juist wel hetzelfde. 
Denk maar aan : “Wij zijn een beeld van God”. Maar hoe verstaat een protestant dit 
en een moslim en wat doet een boeddhist daarmee ? We zullen dus zorgzaam 
moeten omgaan met taal en woorden, en begrippen zullen dus een beetje uitleg 
vragen van elk van ons maar, en dat is juist zo goed :  dat opent onze ogen en 
brengt ons in verwondering en dankbaarheid omdat telkens weer een andere 
wereld opengaat en we elkaar zo beter kunnen kennen en begrijpen. 
 
Naar buiten toe is het vaak makkelijker elkaar beter te leren kennen en begrijpen. 
Er zijn twee activiteiten of twee focussen die soms samen aan bod kunnen komen en 
diapraxis kunnen genoemd worden. Zo is er als voorbeeld van de eerste focus op 25 
januari de activiteit : “Adem in mij en in heel de wereld” waarop we bezinnend, 
biddend en mediterend samen zullen zijn. Een tweede focus is onze gezamenlijke 
inzet voor maatschappelijke projecten, denk hier aan onze wake voor vluchtelingen 
aan het asielcentrum in Brugge waar velen van jullie bij betrokken waren, de 
wereld-HIV-aidsdag waar we vorig jaar aan meewerkten en vorige week de 
inzamelingsactie voor vluchtelingen in Calais. 
Ik als lid van dominicus wil dan ook zoveel mogelijk mensen van bij ons uitnodigen 
om deel te nemen aan de activiteiten die de werkgroep organiseert om ook jullie de 
kans te geven die anderen met die toch andere levensbeschouwing te leren kennen 
en te begrijpen om zo tot een respectvol en vredevol samenleven te komen in onze 
multiculturele stad en wereld. 
 
 

Bijbellezing 
 
Voor de bijbellezing gingen we te rade bij Paulus. Hij leefde en werkte in een 
multiculturele en multireligieuze samenleving die gerust met de onze vergeleken kan 
worden. Verschillende goden werden aanbeden en veel filosofische stromingen 
hadden in die tijd op markten en pleinen een forum. 
Korinte in Griekenland is een gemeente die door onenigheid en verdeeldheid wordt 
gekenmerkt. Paulus tracht hen in zijn brief te verduidelijken dat zijn oproepen tot 
eensgezindheid niet betekenen dat de verschillen genivelleerd moeten worden. Alleen 
door het respecteren van de verschillen en door de verankering in de ene God is 
eensgezindheid mogelijk. Paulus noemt in zijn brief een hele reeks gaven die in hun 
verscheidenheid toch allemaal het werk zijn van één en dezelfde geest. Hij besluit met 
de metafoor van het lichaam: voor het leven van een gemeenschap zijn verschillende 
gaven en diensten nodig – de verscheidenheid van die diensten en gaven én de 
bijdrage van allen is noodzakelijk voor een gemeenschap. Paulus schrijft: ‘ u bent het 
lichaam van Christus, en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel’ – in Christus 
vormen de verschillende gaven een eenheid in hun verscheidenheid…  
In het hoofdstuk dat hierop volgt -en dat wij nu gaan beluisteren- wijst Paulus aan de 
gemeenschap van Korinte een weg die zelfs de genadegaven overstijgt: de weg van de 



liefde – In deze literaire meesterproef ook gekend als ‘hooglied van de liefde’- 
onderstreept Paulus dat de genadegaven (zoals in talen spreken en profetie) niets 
waard zijn ‘als ik de liefde niet heb’. 
  

1 Kor 13 
 
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik 
zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.  
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle 
kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou 
niets zijn.  
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik 
mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet 
baten. 
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon 
en geen zelfgenoegzaamheid.  
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad 
niet aan,  
ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.  
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, 
kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.  
Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.  
Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik 
als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu 
kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn 
kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 
 
We beamen deze tekst uit het Tweede Verbond met een lied dat goed herneemt wat 
we zonet beluisterden: dat we nu nog in donkere wazige spiegels naar het leven 
kijken, dat we hier en daar soms in een half woord iets meemaken of iets verstaan wat 
liefde ten diepste is… maar dat we hopen en geloven ooit tenvolle in de liefde te 
mogen zijn.   
 

 Nu nog met halve woorden hier en daar 
Kijkend in donkere spiegels, bijna waar 
Blijven wij vreemden die zien en weer vergeten 
Doen in den blinde wat moet, maar ongeweten. 
Dan, eenmaal, wordt wat niet bestaat:  
Wij zullen opengaan, en zien en horen, oog in oog, 
Van mens tot mens verstaan. 

 
  
 

Toelichting bij droom die deze tekst oproept:   
     
Als wij als mensen samen zijn, als mensen die dicht bij elkaar staan als mensen van 
Dominicus, ook dan is het niet altijd gemakkelijk elkaar te begrijpen, we zullen 



misschien toch altijd een beetje vreemden blijven voor elkaar hoe dicht we ook bij 
elkaar staan. Wat dan te zeggen van mensen die veel verder van elkaar af staan 
zoals wij daar zijn in onze levensbeschouwelijke groep. En toch, als wij in dialoog 
proberen gaan en echt leren luisteren naar elkaar zonder ons diepste zijn, zonder 
ons eigen geloof te verliezen en ook de andere in zijn waarheid willen laten zodat 
ook hij/zij zich niet verliest, dan komen we in een ruimte van verdraagzaamheid. 
 
Want er zullen altijd zaken zijn die wij niet kunnen begrijpen. En als wij dit alles 
toch kunnen laten zijn, dan komen we samen in Liefde, dan komen we samen in God 
en dit samenkomen in God of in Liefde staat boven gelijk welke levensbeschouwing. 
 
Pas daar zijn we allen één. En vinden we dit niet terug in 1 Kor. 13 wat daarnet 
gelezen werd ? Aan deze droom kunnen we allen werken en we krijgen de tijd om te 
oefenen en te falen en opnieuw te proberen om zo gaandeweg de Liefde waar te 
maken, steeds beseffend dat het nog stukwerk is.  
 
Maar er is hoop want de droom gebeurt, ja hier en daar, nu en dan gebeurt die 
droom van liefde. En ik denk aan Rami Elhanan die ik vorig jaar in Israël/Palestina 
ontmoette, Rami Elhanan wiens 14-jarige dochter omkwam tijdens een Palestijnse 
zelfmoordaanslag, Rami die als Jood zijn Palestijnse broeders probeerde te 
begrijpen en geen wrok meer koesterde maar begrip en liefde uitstraalde. 
  
  
 

Gij die liefde zijt 
leef in ons en in heel de wereld 

zuster- en broederschap 
leef in ons en in heel de wereld 

eenheid in verscheidenheid 
leef in ons en in heel de wereld 

vrede en gerechtigheid 
leef in ons en in heel de wereld 

 
  

 


