Abdijweekenden
2019
De monniken van de
St. Willibrordsabdij te Doetinchem
bieden diepgang
in verschillende spirituele thema’s.

Binnen het kader van het kloosterleven en op het ritme van het getijdengebed van de
monniken wisselen informatie, meditatieve lezing, uitwisseling en creatieve
werkvormen elkaar af.

De Abdijweekenden van 2019 worden gehouden in de weekenden van
26 – 28 april
11 – 13 oktober
en 8 – 10 november 2019

Op het volgende blad meer informatie over het Abdijweekend van 26 – 28 april 2019

WIE IS HIJ VOOR JOU?
Abdijweekend 26 – 28 april 2019
br.Johan te Velde

In de Regel van Benedictus speelt Christus een belangrijke rol; dat kan ook niet
anders in een kloosterleven dat een leven volgens het Evangelie wil zijn. Drie keer
benadrukt Benedictus dat we Christus op de eerste plaats moeten stellen: in 4,21;
5,2 en 72,11. Hij is voor de monnik de meeste dierbare persoon en de navolging van
hem is het hart van het monastieke leven. Maar Benedictus gaat niet in op de vraag
wie Jezus is en wat Hij voor ons kan betekenen. Hij ging er natuurlijk van uit dat die
vragen beantwoord worden in het Evangelie dat dagelijks voorgelezen werd en
wordt. Toch is het goed om hier eens bij stil te staan: Wie is Hij voor jou? Welke
aspecten van zijn persoon en zijn boodschap spreken jou het meest aan? Welke
naam, welke titel zou jij hem willen geven? Kunnen de evangelieverhalen je helpen
om die vraag te beantwoorden?
Elk van de vier Evangeliën legt zijn eigen accenten in de beschrijvingen van Jezus.
Het laatste Evangelie, dat van Johannes, kent een reeks van zeven uitspraken van
Jezus die steeds beginnen met IK BEN…. Hij heeft kennelijk zelf willen ingaan op die
vraag, maar Hij doet dat op zeven verschillende manieren. Elk van die manieren is
een toegangsweg tot het geheim van Jezus, elk van die titels leert ons iets van hem
kennen. Tijdens dit weekend, dat samenvalt met de laatste dagen van het
Paasoctaaf, maken we opnieuw kennis met de persoon van Jezus, via de zeven IK
BEN-woorden. Zo kunnen we op het spoor komen van wie Hij voor jou is en wat Hij
voor jou kan betekenen. We zullen niet alleen de zeven passages uit het Johannesevangelie lezen, maar ook met elkaar onze gedachten erover uitwisselen, erover
mediteren en andere werkvormen gebruiken. En natuurlijk zullen we contact met
hem zoeken in de eucharistie en de gebedsdiensten in de abdijkerk. Op deze manier
zal het Paasfeest, het feest van de levende Christus, voor de deelnemers een
intense ervaring worden.

U verblijft het abdijweekend in het stiltecentrum Betlehem bij de Sint Willibrordsabdij.
Aanvang op vrijdag om 16.00 uur, Vertrek op zondag om 14.00 uur.
Kosten: € 160,00 (all in)
Kamers met eigen toilet en douche

Voor meer informatie:
www.willibrords-abbey.nl/stiltecentrum
of mail naar
stiltecentrum@willibrords-abbey.nl

Aanmelding uitsluitend via:
stiltecentrum@outlook.com

