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God, als U er bent.
Anselm Grün
Al eeuwenlang vertellen mensen
over hun zoektocht naar God: niet
alleen over hun strijd en twijfels,
maar ook over meeslepende
momenten van vreugde. Deze
ervaringen zijn verzameld door
Anselm Grün, zelf een van de
belangrijkste hedendaagse spirituele
schrijvers.
Grün verzamelde voor dit boek getuigenissen van
mannen en vrouwen - van onder anderen Augustinus en
Maarten Luther over Dorothée Sölle tot Simone Weil.
Hun religieuze ervaringen hebben een grote spirituele
kracht en diepgang. Ze kunnen bakens zijn voor
iedereen die op zoek is naar een ontmoeting met het
goddelijke. 17,99. € - Bestel hier

Leven met Hildegard van
Bingen. Désiréé den Braber
De mens die herschept is gelukkig.
Deze titel geeft in een notendop de
inhoud weer: zeer praktisch gidsje,
geschreven vanuit het besef dat
Hildegards werk ook nu nog heel
waardevol is. We zijn op zoek naar
zingeving, ‘naar een nieuwe
spiritualiteit’. ‘Hildegards visie roept bij ons veel
herkenning op’, zegt de schrijfster. Ze legt succesvol
verbanden tussen het twaalfde-eeuwse gedachtegoed
van Hildegard en de moderne god-zoekende mens. De
mens die leeft in coherent contact met zijn omgeving,
voor Hildegard ‘de herscheppende mens’. De schrijfster
confronteert heel letterlijk de lezer met vragen om over
na te denken, waardoor het boekje behalve een eerste
inleiding in leven en werk van Hildegard ook bijdragen
kan aan de persoonlijke bewustwording en aan het
zingevingsproces van de lezer. Het boekje is een
aanrader voor iedereen die vanuit een eigen spirituele
belangstelling een eerste kennismaking met Hildegard
van Bingen wil. (HW) 14,50 € - Bestel hier

Vingerafdruk van verdriet.
Manu Keirsse.
Vingerafdruk van verdriet is een
kostbaar geschenk voor een ander of
voor jezelf. Het is een boekje dat je
zou moeten geven aan iedereen die
een kind, een broer of een zus, de
partner, een ouder, een vriend of een
droom verliest. Het is niet alleen
geschreven voor hen die het zelf
moeilijk hebben, maar ook voor familieleden, vrienden en
collega's van wie ze steun verwachten op hun moeilijke
reis naar hernieuwd leven. Het is geen boek over dood.
Het is een boek over leven, over het emotionele leven
van iemand die wordt geconfronteerd met het verlies van
een dierbaar iemand. Het is niet bedoeld om in één keer
uit te lezen, maar om telkens weer ter hand te
nemen.12,99 € - Bestel hier

Genoeg, gooi het eens over een
andere boeg. Jean Mossoux.
Water ja, maar water met bruis.
Daarmee kan je het boek 'Genoeg! Gooi
het eens over een andere boeg' goed
vergelijken. Zijn zoektocht naar bronnen
om voluit en gelukkiger te kunnen leven,
start auteur Jean Mossoux op het
internet. Hij volgt de paden van Google
en andere zoekmachines. Bij de
aanvang van zijn speurtocht is hij ontgoocheld: hij stoot
steeds weer op de figuur van Jezus van Nazaret "die
tweeduizend jaar oude bekende onbekende die
bovendien aan het devalueren is" Met wat scepticisme
neemt hij toch een aantal teksten van ooggetuige en
verslaggever Mattheüs onder de loep. Dat doet Mossoux
op een originele, beklijvende en vaak humoristische
manier. Eén ding staat vast: je hebt als lezer deze
verhalen nog nooit zo bekeken en geïnterpreteerd. De
teksten blijken bovendien actueel en buitengewoon
uitdagend! Lees dit boek en je wordt bitzuist: een woord
dat niet meer uit je geheugen te wissen valt.
15,00 € - Bestel hier

Gregorianische
Gesänge
Uit de abdij Sint Hildegard in
Eibingen. Gezongen door de
benedictinessen aldaar.
22,00 €
Bestel hier

Vis aeternitatis
Uit de abdij Sint Hildegard in
Eibingen. Gezongen door de
benedictinessen aldaar.
22,00 €
Bestel hier

Twee werken van Dr. Strehlow, opvolger van Dr.
Hertzka, die de “Hildegard-geneeskunde” herontdekt
heeft. Vertaling door de Hildegard-vriendenkring uit
Kortrijk. - Bestel hier

