
Vieringen in de Goede Week en met Pasen bij de Haagse Dominicus  



Haagse Dominicus… oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling 

DE HAAGSE DOMINICUS 

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. 
 

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. 

OVER DE VIERINGEN 

‘Het geheim dat je deelt’ 
Drie vieringen in het kader van brood, olie en wijn als oersymbolen van leven en 
overleven. 
Voorgangers: Henk Baars, Paulus Gabriël en Ria Huisman. 
 

•  18 april – Witte Donderdag (19.30 uur) 

Het geheim van het brood. 
Als je geen water, geen olie en geen meel meer hebt, maar alleen het 
beetje meel nog van de arme, hoe zul je je dan voeden? Letterlijk willen 
we geen gas en geen olie meer, maar wie helpt ons dan overleven? Want 
onze manier van leven kunnen we zo niet volhouden, wie zal ons dan het 
brood bakken? 
 
•  19 april – Goede Vrijdag (19.30 uur) 
Het geheim van de olie. 
Olie was een uiterst gewoon gebruiksmiddel in Jezus tijd. De bijzondere 
eigenschappen komen terug in de verhalen van hem rond zijn 
genezingen, gastvrijheid, gedeeld brood en zijn communicatie. We gaan 
letterlijk de eigenschappen van olijfolie verbeelden en beproeven, tot het 
bittere eind op deze dag. 
 
•  21 april – Pasen 
Het geheim van de wijn. 
De schok van de ontmoeting in de tuin. Je realiseren dat dood niet dood 
is, maar alleen het afsterven van de vorm en dat God altijd overblijft. In 
wijn bijvoorbeeld. We leggen een verband met een bijzondere bruiloft en 
ervaren dat we zelf eerst voor de beste wijn moeten zorgen, want 
wonderen bestaan niet en toch wel. 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: De zaaier – Vincent van Gogh 1888 !


