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“Het religieuze en toegewijde 

leven kan nergens anders 

geleefd worden dan te midden van 

onze turbulente en steeds weer 

onzeker makende cultuur”.

Erik Borgman, lekendominicaan

Nieuwsgierig? Lid worden? Meer nieuws en 

achtergronden over de Dominicaanse Leken-

gemeenschap Nederland vindt u op de site 

www.lekendominicanen.nl

Of bestel de informatiemap door overmaking van 

€ 9,- naar bankrekening 3554380 t.n.v. DLN, 

Den Bosch, onder vermelding van ‘informatiemap’ 

én uw volledige adresgegevens. 
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Dominicus leefde in een turbulente tijd. 
Verwarring en onzekerheid tekenden de 
samenleving en kerk van zijn dagen, maar 

hij geloofde in de bevrijdende kracht 
van de waarheid. Vanouds zijn domi-
nicaanse mensen dan ook zoekers naar 
wat waar en echt is, naar wat te midden 
van alle turbulentie werkelijk van waarde 
is. Een kritische opstelling in samenleving 
en kerk is voor hen vanzelfsprekend. Het 
debat gaan zij niet uit de weg, want zij 

geloven in redelijkheid en argumenten. 
Hun verkondiging is geworteld in studie. 
Bijbel en traditie nemen in die studie een 
belangrijke plaats in. Onderzoek van de 
tekenen van de eigen tijd niet minder. 
Onze hartstocht is het om wat wij aan 
waarheid gevonden hebben, met anderen 
te delen.

De Spaanse priester Domingo de Guzman  (ca. 1170-1221) 

zette zich in voor een geloofwaardige verkondiging 

van het Evangelie. Daartoe verzamelde hij mensen om zich 

heen, vrouwen en mannen. Zo ontstond de Orde van de 

Predikers, naar hun grondlegger ook dominicanen ge-

noemd. Dominicus, zo gaat het verhaal, was overdag, in 

het gezelschap van anderen, een blij mens, maar ‘s nachts 

huilde hij vanwege alle lijden en onrechtvaardigheid in de 

wereld. In het voetspoor van Jezus van Nazareth liet hij zich 

raken door de kwetsbaarheid van mensen en was hij 

bereid zelf kwetsbaar te worden. Zo werd hij een mens van 

grenzeloze compassie. Compassie met mensen blijft voor 

de volgelingen van Dominicus een hoogst actuele opdracht. 

Met minder kan onze wereld niet toe. En wijzelf ook niet.

Dominicus verzamelde zijn volgelingen in geordende gemeenschap-
pen. Al spoedig ontstonden er naast deze kloosters ook gemeenschap-
pen van lekendominicanen. De Dominicaanse Lekengemeenschap 
Nederland is één van hen. In 2009, tien jaar na haar oprichting, telde 

zij ruim vijftig leden, vrouwen en mannen van uiteenlopende leef-
situatie en kerkelijke achtergrond. Zij zoeken samen naar verheldering 
en verdieping, delen met elkaar hun inspiratie en geloof en leven met 
elkaar mee in goede en kwade dagen. Een aantal keren per jaar treffen 

zij elkaar gedurende een dag of etmaal voor bezinning, overleg, 
studie en gebed. Wij vormen een gemeenschap, omdat wij als 
zusters en broeders aan elkaar gegeven zijn.
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VVERKOV ONDIGINGKO GINING
Dominicaanse gemeenschappen bestaan uit mensen die zich 
toewijden aan de zending van hun Orde. Elke lekendominicaan 
neemt, al naar gelang de eigen mogelijkheden, deel aan de 
opdracht tot verkondiging van het Evangelie op de plaats waar 
zij of hij leeft en werkt. Ook zijn lekendominicanen betrokken bij 

projecten op het terrein van pastoraat, vormingswerk, 
geloofsbezinning en maatschappelijke inzet. Vaak werken 
zij daarbij samen met zusters en broeders uit andere domini-
caanse verbanden. Het gebed, van ieder persoonlijk en gezamen-
lijk, voedt onze zending. Daardoor weten wij: als dominicaanse 
mensen verkondigen wij niet onszelf, maar mogen wij dankbaar 
doorgeven wat wijzelf van anderen hebben ontvangen.


