Augustijnse spiritualiteit

Ontmoet Augustinus
Augustinus leeft van 354 tot 430 in Noord-Afrika. Ondanks zijn
succesvolle carrière als retor is hij niet gelukkig.
Hij zoekt naar een betere levensfilosofie. Hij
zoekt naar waarheid, dé Waarheid. Wanneer
hij overtuigd is van de juistheid van het
christendom, laat hij zich op 32-jarige leeftijd
dopen. ‘Veel te laat heb ik U lief gekregen’
schrijft Augustinus in zijn Belijdenissen en na
zijn bekering zet hij zich met hart en ziel in
voor de uitleg en verkondiging van het geloof.
Zijn tijdgenoten kennen hem als Bisschop
van Hippo. Na zijn dood groeit Augustinus uit tot een van de grote
kerkvaders van het westers christendom.

Een Augustinusbeeld
herken je vaak aan
het brandend hart
dat hij in zijn hand
houdt.

‘U hebt mijn hart doorboord
met uw woord, en ik heb u
lief gekregen’
Augustinus, Belijdenissen, boek 10

Augustinus inspireert
Augustinus is te typeren als theoloog en filosoof, vaak ook als rechter.
Tegenwoordig waarderen we hem vooral als pastor. Hij kan als geen
ander ons gedrag van ‘wel het goede willen,
maar het toch niet doen’ beschrijven. Zijn
pastorale toon is positief en barmhartig. Hij is
eerlijk en redelijk, hij bemoedigt en inspireert.
Bovendien is hij een monnik: hij heeft na zijn
bekering altijd in een leefgemeenschap met
vrienden en zielsverwanten gewoond. Voor
hen schreef hij de Regel voor de gemeenschap.
Deze Regel valt op door de gematigde toon
en de liefde voor de naaste. Augustinus is de
geestelijke vader van de Orde der Augustijnen.

Familia Augustiniana Nederland
nodigt u van harte uit
De Familia Augustiniana Nederland (FAN) is een
vereniging van leken die zich aangesproken voelen
door Augustinus en de augustijnse spiritualiteit. De kernbegrippen van
augustijnse spiritualiteit zijn liefde, gemeenschap en vriendschap. Deze
spiritualiteit is een oproep tot aandacht en liefde voor elkaar, op basis van
gelijkwaardigheid. Liefde moet worden verstaan als het goede te willen
voor de ander om samen, in vriendschap, op weg te gaan naar God.
De doelstelling van de FAN is samen het leven vorm geven,
één van hart en één van ziel, op de weg die Jezus Christus wijst.
De FAN bestaat uit regionale en lokale groepen die regelmatig bij elkaar
komen. We inspireren elkaar door het maken van meditatieve vieringen en
door teksten van Augustinus te bespreken zoals zijn preken, Belijdenissen,
de Regel, of Verhandelingen over het Johannesevangelie. Behalve vorming
en studie in de eigen groep zijn er ook landelijke ontmoetingsdagen met
bijdragen van leden en gastsprekers. Open Vensters is onze rondzendbrief.
Op www.familiaaugustiniana.nl is nadere informatie te vinden. Bent u
geïnteresseerd, neem dan gerust contact op met een van de contactpersonen
(zie website).
‘Wij zijn allemaal onderweg, broeders en zusters. Onderweg
zijn betekent: dat je er nog niet bent. Wij gaan voort, zo goed we
kunnen, maar we weten dat we nog niet bereikt hebben wat we
willen bereiken. Als reizigers zijn wij onderweg.
Jij vraagt: verder trekken, wat betekent dat? Om het kort te
zeggen: dat betekent vooruitgaan. Anders versta je het misschien
verkeerd en ga je langzamer lopen. Onderzoek jezelf! Wil je
bereiken wat je nog niet bent, wees dan ontevreden met wat je
nu bent. Want zodra je zelfgenoegzaam wordt, blijf je stilstaan.
Zodra je zegt ‘het is genoeg’, ga je ten onder. Doe er steeds iets
bij, trek steeds verder, maak steeds vooruitgang’.
Augustinus, preek 169

