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de menselijke maat 

het idee voor het thema van dit nummer van Vrijzinnig werd geboren 
toen ik door de havens van amsterdam fietste. daar was alles zo groot 
om me heen. imposant, zeker, en als het al niet mooi was, dan toch wel 
mooi van lelijkheid. maar er was geen mens te bekennen, alleen in inge-
blikte vorm. ik voelde me overdonderd en kleintjes, zo op mijn fietsje.
tot ik bij ruigoord kwam. een ‘kunstenaarskolonie’ midden tussen de 
opslagtanks, grote zeeschepen en windmolens in. daar stonden huizen, 
een kerkje. daar was kunst, daar waren grappige bordjes. er liepen wat 
mensen, gewoon op straat. ik haalde diep adem en voelde me weer 
meer thuis.
Verder rijdend bedacht ik me dat wat ik in de havens miste, en in 
ruigoord vond, de menselijke maat was. en toen kwamen er allerlei 
associaties bij mij, en later binnen de redactie, op. 
er is zo plaats voor theologische en filosofische gedachten. taede 
smedes ziet god tegenwoordig buiten de maat van het menselijk voor-
stellingsvermogen. daar is hij blij mee, want dat maakt hem vrij om aan 
de wereld om ons heen te denken. in een gezonde spanning hiermee 
beargumenteert rick benjamins dat god plaatsvindt in christus, en 
daarmee op menselijke maat: op concrete plaatsen in of tussen mensen. 
joachim duyndam, humanist, is gefascineerd door de spanning tussen 
de autonomie van de mens en de grotere heteronomieën. 
dan zijn er een aantal artikelen over de sociale menselijke maat: wonen 
met mensen, economie op de menselijke maat of bewondering voor 
de bovenmenselijke prestaties die wij mensen kunnen leveren. in de 
column wordt gevraagd of we de bijbel wel op menselijke maat moeten 
snijden. en welke dan? de middenpagina’s zijn gevuld met associatieve 
gedachten en beelden van (te) groot en (te) klein. 

Verder is er uiteraard plaats voor de gebruikelijke wetenswaardigheden 
vanuit de VVp en een nieuwe bundel over bidden - op vrijzinnige maat.

Annemieke van der Veen
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ik schreef zo’n tien jaar geleden het boek ‘god en de 
menselijke maat: gods handelen en het natuurweten-
schappelijke wereldbeeld’ (meinema 2006). een boek 
over geloof en natuurwetenschap en dan met name over 
de invloed die het natuurwetenschappelijke denken uit-
oefent op de cultuur en zo mede onze ideeën over god 
vormgeeft. ik ben nog altijd trots op dat boek, ook al is 
het al lang niet meer leverbaar (ik heb de restantexem-
plaren opgekocht, er liggen nog enkele dozen op zolder). 
waar ik me in dat boek tegen verzet, is de neiging van veel 
gelovigen en natuurwetenschappers om over god naar 
menselijke maat te denken. laat ik een voorbeeld geven:

Veel gelovigen verzetten zich tegen de evolutietheorie. 
dat komt omdat, als de evolutietheorie klopt, het leven 
op aarde zich volgens louter natuurlijke wetmatigheden 
heeft ontwikkeld. god hoefde er niet aan te pas te komen, 
het was een louter autonoom proces van natuurlijke oor-
zaken en gevolgen. aanhangers van ‘intelligent design’ 
– in 2006 een hot topic! – proberen daarom gaten in de 

evolutietheorie te schieten, zodat er voor god ruimte 
ontstaat. dat is een uiterst merkwaardige voorstelling 
van zaken. het veronderstelt namelijk dat god alleen 
kan handelen op het moment dat iets in de natuur stopt 
met werken. de logica die erachter zit is die van god als 
reservespeler tijdens voetbal: god als reservespeler kan 
blijkbaar alleen in het spel worden gebracht als een van 
de andere spelers uitvalt. wordt god zo niet gereduceerd 
tot een oorzaak onder de oorzaken, een reservespeler op 
de bank? 

God en natuurlijke orde
waarom zou god als schepper beperkt worden door zijn 
eigen schepping zoals een oorzaak door andere oorzaken? 
dat is alleen het geval als je over god als schepper denkt 
naar menselijke maat: als voor god mogelijk wordt geacht 
wat wij als mensen voor mogelijk houden. in ons denken 
maken we god tot een onderdeel van de wereld en in dat 
geval wordt wat voor god mogelijk is beperkt door wat de 
natuurwetten toestaan. 

Het kan soms gebeuren dat je ineens tot de ontdekking komt dat je ergens anders staat dan waar je dacht 

te staan. je meende dat je ten aanzien van onderwerp X een bepaalde mening had, en ineens merk je dat 

je over hetzelfde onderwerp anders bent gaan denken. Voor schrijvers is dit wellicht nog het meest 

confronterend, aangezien zij ineens met teksten uit het verleden geconfronteerd kunnen worden waarvan 

ze misschien niet eens meer wisten dat ze die geschreven hadden.

de god waarboVen niets groters gedacht 
Kan worden: een ontwiKKeling Van 
tien jaar Van ‘theïsme’ naar ‘post-theïsme’

door Taede A. Smedes
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maar is dat niet buitengewoon merkwaardig? waarom 
zouden we zo over god denken als een onderdeel van de 
wereld? doet dit recht aan het mysterie van god als – om 
de middeleeuwse kloosterling anselmus aan te halen – 
‘datgene waarboven niets groters gedacht kan worden’? 
(en dit betekent, als je even doordenkt, níet dat god het 
grootst denkbare is, zoals wel eens wordt gedacht, maar 
juist dat god ondenkbaar groot is: god overstijgt ons 
voorstellingsvermogen.) 
het punt is dat, zoals ik het in het boek schrijf, in het 
gebruik van het begrip ‘god’ wordt geïmpliceerd dat het 
thuishoort in het conceptuele raamwerk dat wij over de 
fysieke wereld leggen. het begrip ‘god’ staat dan naast en 
tussen andere begrippen als ‘huis’, ‘auto’, ‘boom’, ‘koe’, 
‘appeltaart’ – allemaal begrippen die we gebruiken om te 
verwijzen naar aspecten van de (geschapen) werkelijk-
heid. er wordt dan dus gesproken alsof god een onder-
deel is van deze kosmos of een verlengstuk daarvan. 
maar als dat zo is, dan moet wat god wel en niet kan 
doen in overeenstemming zijn met de natuurlijke orde 
(citaat pag. 214).
 
ik verzet mij dus tegen de (door wittgenstein zo benoem-
de) ‘beheksing’ van ons geloof door de taal die we 
gebruiken om over god te spreken en te denken. als god 
bestaat, dan is god groter dan ons voorstellingsvermogen. 
dan kan god wellicht handelen op manieren die wij ons 
niet eens kunnen inbeelden, was mijn conclusie in 2006. 
toen al was ik gegrepen door de ‘negatieve’ of ‘apofati-
sche’ theologie: de mystiek van het onzegbare.
toch verdedig ik in ‘god en de menselijke maat’ nog een 
behoorlijk theïstisch godsbeeld. ik spreek over god als 
een persoon, die losstaat van de werkelijkheid maar er 
wel in handelt (ook al neig ik er in dat boek al sterk naar 
om dat handelen metaforisch en niet als daadwerkelijke 
wonderen te interpreteren). 

Het theïsme overboord
toen vorig jaar, dus tien jaar na het verschijnen van mijn 
eerste boek, mijn meest recente boek ‘god, iets of niets? 
de postseculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof’ 
(amsterdam university press 2016) verscheen, bleek tot 
mijn eigen verbazing dat ik het theïsme volledig over-
boord had gegooid. het theïstische spreken en denken 
over god als persoon is me te mensvormig geworden. 
en ook al hameren andere theologen er voortdurend op 
dat het hier gaat om metaforen, ik vind het beperkende 
metaforen. ze beperken het voorstellingsvermogen van de 
mens in plaats van dat ze ‘heuristisch’ werken (een moei-
lijk woord om aan te geven dat ze uitnodigen tot vernieu-
wende manieren van denken). 
ik merkte toen ik bezig was met het schrijven van ‘god, 
iets of niets?’ dat god voor mij een lege plek is geworden 
(dit beeld van cornelis Verhoeven speelt in het boek een 

belangrijke rol). god blijkt afwezig te zijn. nee, niet god 
zélf, ik kom niet los van god, maar de godsbeelden doen 
het niet meer voor mij. iedere menselijke manier om over 
god te spreken en – dus – te denken, is in mijn ogen een 
zwaktebod en brengt god terug tot de menselijke maat. ik 
heb het spreken en denken over god volledig losgelaten, 
om vervolgens te ontdekken hoe ik toch, ergens, word 
vastgehouden op een manier waarbij de taal afbreekt. 
ik kom niet los van god, maar ik ben wel los van iedere 
wens en elk verlangen om god te willen beschrijven en 
te kennen. want op het moment dat wij iets beschrijven, 
reduceren we het tot wat voor ons voorstelbaar is. en 
wat we kunnen kennen, blijkt aangepast te zijn op ons 
kenvermogen. een god die gekend kan worden, is in mijn 
ogen te klein om de naam ‘god’ waard te zijn. elk beeld 
van god is – opnieuw Verhoeven – een afgodsbeeld, hoe-
zeer je het theologisch ook relativeert.
Vandaar dat ik me ineens in dat boek in gezelschap 
bevind van ‘religieuze atheïsten’, ‘religieuze naturalisten’ 
en ‘post-theïsten’. de kloof tussen geloof en ongeloof 
doet er niet meer toe; verwondering, stilte, en een ethiek 
van zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor 
de schepping des te meer. juist omdat ik me niet meer 
druk maak over de vraag hoe over god te denken en te 
spreken, ben ik in staat om aandacht te schenken aan de 
wereld om me heen.  

Vrijzinnig Westland  
lanceert een glossy
de vrijzinnige kerken in het Zuid-
Hollandse Westland (VVP maasdijk, 
VVP Honselersdijk, de Uniekerk in 
‘s Gravenzande en de Oude kerk in 
naaldwijk) hebben rond Pasen een 
eigen glossy gelanceerd. in ‘Geluk in 
fragmenten’ komen onder meer voor-
gangers en leden aan het woord over 
het thema. Ze gaan in op vragen als 
‘wat betekent geluk voor mij?’ en ‘moet 
je altijd gelukkig zijn?’

Uit het voorwoord: 
niet altijd gelukkig zijn wil niet zeggen 
dat je dus ongelukkig bent. en wat is 
geluk eigenlijk? is het dat je je altijd 
prettig voelt?

 
  

VVP Nederland ontvangt 
erfenis

De VVP in uw testament

Zin in Opvoeding heeft 
nieuwe website
Het vrijzinnige opvoedingsplatform Zin 
in Opvoeding is in een nieuw jasje 
gestoken. Op de nieuwe website kun-
nen ouders en opvoeders inspiratie en 

nieuws

 
  

Van alles Wat
Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Ontmoetingsdag
Op zaterdag 4 november vindt de ont-
moetingsdag van de VVP plaats. dit keer 
in de johanneskerk in amersfoort rond-
om het thema ‘de ontdekking van de 
hemel’. Hoofdspreker is sterrenkundige 
Govert schilling, onder andere bekend 
van zijn optredens bij de Wereld draait 
door. Hij zal ons op geheel eigen wijze 
meenemen op een reis naar de hemel. 
in workshops zullen we op een theolo-
gische en creatieve manier verder 
ingaan op het thema. meer informatie 
over de dag verschijnt binnenkort, in 
het tijdschrift en op de website. 

reflectie

Johanneskerk trekt  
grote namen

de landelijke vereniging heeft onlangs 
een legaat mogen ontvangen van ruim 
€ 14.000. de VVP is hier zeer blij mee en 
zal het gebruiken om het vrijzinnige 
geluid blijvend onder de aandacht te 
brengen. 

Wilt u de VVP ook na uw leven blijven 
steunen? dan kunt u de vereniging als 
erfgenaam opnemen in uw testament 
of door een legaat na te laten. U kunt zo 
een plaatselijke, provinciale of de lande-
lijke vereniging steunen. de VVP heeft 
een anBi-status, wat inhoudt dat de 
VVP geen erfbelasting hoeft te betalen. 
dat betekent dat honderd procent van 
het nagelaten bedrag gebruikt kan wor-
den voor verenigingsactiviteiten. Wilt u 
meer informatie? dan kunt u contact 
opnemen met het landelijke bureau via 
info@vrijzinnig.nl of 030-880 1497.

‘ De kloof tussen geloof en 
ongeloof doet er niet meer toe’

IN OPVOEDINGZIN
Inspiratie voor ouders

de johanneskerk in amersfoort 
weet grote namen te programmeren. 
Op 9 mei verzorgde presentatrice 
annemiek schrijver een lezing met 
als titel ‘Wat kom jij hier in godsnaam 
doen?’ eerder bezochten schrijver 
kader abdolah en theoloog erik 
Borgman al de kerk. 

Dr. Taede A. Smedes (Drachten, 1973) is godsdienstfilosoof en 

theoloog en werkt als freelance journalist en publicist.
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tips vinden voor een ‘zinvolle’ 
opvoeding. Het is een project van VVP, 
doopsgezinde sociëteit, Vrijzinnigen 
nederland en apostolisch Genootschap. 
neem ook een kijkje op www.zininop-
voeding.nl.
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Er moeten fysieke plekken zijn 
die appelleren aan het geloof, 
ik noem het maar even de 
‘heilige plekken’ in een stad.
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Zzoals overal heeft ook luthers amsterdam te maken met 
minder kerkbezoek over de hele linie en werden bezuini-
gingen noodzakelijk. Van de in amsterdam en omgeving 
aanwezige kerken – de oude lutherse kerk aan het spui, 
de kerk in haarlem die met amsterdam is samengegaan, 
de nieuwe stad in zuid oost, de maarten luther kerk, 
de johanneskapel in amstelveen en de augustanakerk 
– moesten er daarom enkele gesloten worden. hanne 
wilzing: ‘je wil daar dan toch graag een andere bestem-

door Annemike van der Meiden  en  Marinus den Oudsten

ming aan geven. dus zijn we gaan kijken welke kerk 
omgebouwd zou kunnen worden tot appartementen. de 
maarten luther kerk bijvoorbeeld is een monument en 
kwam dus niet in aanmerking, maar de augustanakerk 
bleek uitstekend geschikt’. bovendien is die kerk, aan de 
erasmusgracht, met aan de andere kant het uitgestrekte 
erasmuspark, gelegen op een prachtige plek; relatief rustig 
en onderdeel van een levendige buurt.

Meerwaarde
Kerkzaal en overige ruimten, waaronder een predikants- 
en kosterswoning, worden momenteel verbouwd tot een 
zestiental kleine woningen; één- en tweepersoonshuishou-
dens, waar een mix van jong en oud zal komen te wonen. 
‘we wilden het eigenlijk een “stadsklooster” noemen, een 
mooie verwijzing naar luther zelf, die immers ook mon-
nik was, maar dat zou voor bepaalde groepen potentiële 
bewoners misschien een drempel betekenen, dus hebben 
we het “hof” genoemd. ons uitgangspunt daarbij was, 
ten eerste, dat er ruimte moest zijn voor iets liturgisch en 
ten tweede, dat er een relatie met de buurt moest zijn. 
dat was voor ons een principieel punt: dat wanneer je als 
kerk mensen ergens laat wonen, dat er dan ook die meer-
waarde moet zijn’. 

Jong en oud
juist in onze tijd, waar velen moeite hebben met het 
jachtige tempo en op het gebied van wonen grootschalig-

heid en anonimiteit de boventoon voeren en nabuurschap 
vaak ver te zoeken is, lijkt er meer dan ooit behoefte te 
zijn aan deze wijze van met elkaar samen leven, meer 
in overeenstemming met de menselijke maat. er bestaan 
in amsterdam veel van dit soort kerkelijk gerelateerde 
woongemeenschappen, maar de augustanahof zal een 
uitgesproken eigen karakter krijgen, in die zin dat de 
focusgroep vooral uit ouderen bestaat, zonder dat het 
een bejaardentehuis gaat worden. de augustanahof biedt 
met name aan ouderen een beschermde woonomgeving. 
aan alle bewoners, jong en oud, wordt gevraagd om, naar 
vermogen en met inzet van ieders kwaliteiten, een deel 
van hun tijd in te zetten voor activiteiten in de hof en 
in de buurt. eén van de woningen zal bestemd zijn voor 
tijdelijke gasten, mensen die, om wat voor reden dan ook, 
enkele maanden onderdak nodig hebben. ook is er een 
gezamenlijke ontmoetingsruimte en keuken. 

‘we hebben heel veel aanmeldingen gekregen; ook bij 
jongeren bestaat veel belangstelling voor deze manier 
van samen leven, vooral ook in de evangelicale hoek, 
maar ook mensen met een minder kerkelijke achtergrond 
bleken belangstelling te hebben. je kijkt dan naar de leef-
tijdsopbouw (we mikten grofweg op een verhouding van 
tien ouderen en vijf jongeren, waarbij eind 50, begin 60 
ook als “jong” geldt). daarnaast hebben we ook gekeken 
naar de verhouding man – vrouw en toch ook naar de 
talenten die mensen meebrengen. en, heel belangrijk: ben 
je bereid tot een zeker ‘commitment’, want het is toch 
meer dan zo maar ergens een woning huren’. 

Lutherse insteek
de lutherse kerk kent een lange traditie van “hofjes” die 
teruggaat tot de 17e / 18e eeuw. 
‘de doelgroep werd altijd gevormd door de meer kwets-
baren in de samenleving, bijvoorbeeld weduwen. 
tegenwoordig is het meer een vorm van kerk-zijn die 
werkt aan onderlinge relaties in het omzien naar elkaar 
en een link met de buurt probeert te leggen. er moeten 
fysieke plekken zijn die appelleren aan het geloof, ik 
noem het maar even de ‘heilige plekken’ in een stad. als 
diaconaat proberen we dat zo goed mogelijk te verwe-
zenlijken, door verstandig investeren in onroerend goed 
en ethisch verantwoord te beleggen’. de relatie met de 
lutherse kerk blijft bestaan. niet dat alle bewoners een 
lutherse achtergrond dienen te hebben (bij een aantal is 

in de wijk Bos en Lommer in amsterdam heeft de 

lutherse augustanakerk, die in januari 2015 haar 

deuren moest sluiten, een nieuwe bestemming 

gekregen. Zij wordt omgevormd tot augustanahof. 

Het concept is een plan van de diaconie van Luthers 

amsterdam. We spreken hierover met Hanne Wilzing, 

algemeen secretaris, in de achtertuin van het 

diaconaal centrum ‘in de Zwaan’ in amsterdam. 

dat overigens wel het geval); voorwaarde is wel dat je 
als potentiële bewoner affiniteit hebt met godsdienst en /
of spiritualiteit. een deel van de kerkzaal blijft dan ook 
gehandhaafd als kapel waar vieringen plaatsvinden en 
ook buurtbewoners even rustig kunnen zitten en bijvoor-
beeld een kaarsje branden. de augustanahof kan wellicht 
worden beschouwd als een nieuwe, moderne vorm van 
kerk-zijn, waarin openheid en gastvrijheid centraal staan 
in een flexibel, op elkaar en op de wijdere gemeenschap 
gericht verband. 

middels een advertentie is gezocht naar een groep ‘kwar-
tiermakers’ die in samenwerking met de aan de diaconie 
gerelateerde adviesgroep voorbereidend vorm gaan geven 
aan de toekomstige gemeenschap, bijvoorbeeld door het 
opstellen van huisregels, voorstellen te doen voor een 
week – en jaarritme en een invulling van de liturgische 
momenten in de kapel. deze groep, bestaande uit vijf 
mensen, is daar nu een klein jaar mee bezig; de planning 
is dat in juli de woningen worden opgeleverd en deze 
zomer de gemeenschap dus van start kan gaan. de oudste 
bewoner is 94, de jongste 24. ‘die mevrouw van 94, dat 
is voor ons toch een beetje een prototype. ze was één 
van de eersten die zich aanmeldde. op die leeftijd nog zo 
enthousiast zijn voor zo’n project! en: ze heeft ook altijd 
gekerkt in de augustana’.

’ik geloof niet dat deze manier van samenleven specifiek 
luthers is, al is er natuurlijk wel een lange traditie op dat 
gebied. ook de hervormden hebben hun hofjes. het is 
niet eens zo gemakkelijk precies te zeggen wat nu het 
kenmerkende van het lutherse is. ik zeg altijd: het vrolijke 
en het vrije. Van een leven van genade word je vrolijk en 
een belangrijk uitgangspunt wordt gevormd door luthers 
ideeën over de vrijheid én verantwoordelijkheid van de 
mens. en: lutheranen zijn ondogmatisch, wat niet wil 
zeggen dat je het ook vrijzinnig zou kunnen noemen. 
het christus-gerichte bijvoorbeeld staat heel centraal. en 
we kunnen ook sterk liturgisch zijn. wat wel weer een 
overeenkomst met de vrijzinnigheid is: de aandacht voor 
kunst en cultuur. en het wereldwijde van de beweging 
spreekt me aan, er zijn contacten met allerlei gemeen-
ten over de grens. als er ergens een aanslag of ramp is 
geweest, proberen we altijd even contact op te nemen met 
een groep ter plaatse. zo is er nog altijd contact met de 
gemeente in japan, in fukushima, naar aanleiding van de 
kernramp daar’.

Ontmoeting met bewoners Augustana

Augustanahof in de steigers 

Van KerK naar woongemeenschap 
Een nieuw initiatief van luthers Amsterdam
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Parochie te klein 
geworden?

Ook in Halfweg, halverwege 
amsterdam en Haarlem, gaan er min-
der mensen dan vroeger naar de 
kerk. Ook de parochie van de OlV 
Geboortekerk werd te klein. maar het 
is zo’n bijzondere kerk… Gebouwd 
van 1927-1929 naar een ontwerp van 
de architect j.th.a.m. kuyt in de stijl 
van de amsterdamse school, het 
‘baksteenexpressionisme’. Ook de 
kerktoren is kenmerkend, van verre 
herken je de toren van Halfweg.

maar het pand verkeerde in slechte 
staat, was te groot (600 zitplaatsen) – 
slopen dan maar? Origineel genoeg is 
besloten om de kerk ‘gewoon’ kleiner 
te maken. Van het schip is de helft 
afgebroken. daar komt een nieuwe 
achterwand in. de hele bouwoperatie 
wordt gefinancierd omdat er grond is 
vrijgekomen waarop huizen 
gebouwd kunnen worden. intussen 
ziet het er spannend uit. en misschien 
nog wel bijzonderder dan hij al was.
Annemieke van der Veen

Standaard

jaren geleden preekte ik over de reus 
Goliath uit 1 samuel 17. ik had bere-
kend hoe groot Goliath was met zijn zes 
ellen en een span hoog. een el is de 
lengte van een onderarm: 69 cm. een 
span is de afstand tussen de toppen van 
de duim en pink als je ze zo ver moge-
lijk verwijderd van elkaar: 20 centimeter.
Uitgaande van die maten was Goliath 6 
x 69 cm = 4,14 meter plus 20 centimeter 
maakt: 4,34 meter hoog. Hij zou het in 
onze tijd niet slecht gedaan hebben als 
basketballer dus.
maar de maten in het oude Oosten 
waren alles behalve standaard. Zo was 
een el vroeger waarschijnlijk 0,45 m, 
maar ook weer niet overal. iedere archi-
tect, metselaar of handwerksman nam 
de maat met zijn natuurlijke elleboog 
en uitgestrekte hand. Prima natuurlijk, 
zolang je niet twee verschillende tim-
merlui aan je kast laat werken.
Annemike van der Meiden

-3.00/-4.25

Het was tijdens een examen voor 
muziek, op de middelbare school. de 
opgaven stonden voor in het klaslokaal 
op het bord geschreven, terwijl ik zelf 
achterin zat. de letters en noten op het 
bord waren echter wel érg priegelig in 
mijn ogen. ik vroeg daarom of ik naar 
voren mocht en ben de dag erna maar 
eens bij de opticien op bezoek gegaan. 
Wat bleek: de onscherpte lag niet aan 
het handschrift van de docent, maar 
aan mijn ogen. ik weet nog goed hoe 
verbaasd ik was toen de opticien mij 
een bril op de juiste sterkte aanreikte. 
‘dus zo kijkt de gemiddelde mens naar 
de wereld!’ ineens werd ik me er heel 
duidelijk van bewust hoe beperkt mijn 
eigen perspectief is. Zo heeft het mij de 
ogen op dubbele wijze geopend. Hoe 
een examen muziek uiteindelijk je blik 
kan verruimen...
Klaas Douwes

Mijn wereld

in jouw wereld kan alles, hoor ik op de 
achtergrond een dame op tv zeggen 
terwijl de woorden van andré kuipers 
nog in mijn hoofd nagalmen. de beken-
de ruimtevaarder sprak gisteravond 
over de oneindigheid van het heelal en 
over het bestaan van buitenaards leven. 
Vroeger – of misschien nog steeds – 
dachten we dat wij mensen het middel-
punt waren. de wereld was plat en de 
zon draaide z’n rondjes. inmiddels 
weten we dat er meer planeten en 
manen rondzweven in ons zonnestelsel, 
en dat er méér zonnestelsels te zijn. 
miljarden zelfs in onze melkweg. en ver-
volgens blijken er dan weer miljarden 
melkwegstelsels te zijn, met méér ster-
ren dan er zandkorrels zijn op aarde. dat 
er rond één van die sterren geen andere 
planeet zou zijn waar leven is, lijkt dus 
haast uitgesloten. die zandkorrels trou-
wens - maar dat terzijde - blijken uit 
steeds weer kleinere bouwsteentjes te 
bestaan. Oneindig veel kleiner dan we 
ons voor kunnen stellen. je zou er duize-
lig van worden. de dame op tv heeft het 
echter over iets anders, over jóuw 
wereld. jouw eigen belevingswereld, 
waarin je weg kan dromen en de onein-
dige werkelijkheid er niet toe doet. 
Chris Wattel, Delft

Een schepje

Vlakbij station amsterdam sloterdijk 
staat een schepje in een hoop zand. 
Zo’n kleurig rood kinderschepje. Het 
is alleen zeker vijf meter hoog. Hoe 
groot zou dan het kleutertje zijn dat 
er mee speelt? een meter of tien? en 
de bijbehorende ouder komt dan wel 
aan de twintig meter. dat is een 
behoorlijke reus. inmiddels is mijn 
fantasie een beetje eng geworden, 
want ik ben nog geen twee meter en 
fiets daar op mijn fietsje langs… is dat 
nog wel veilig?
dat hele uitvergrote schepje ontregelt 
mijn waarneming dus. dat is ook wel 
een eigenschap van kunst: dat het mij 
anders laat kijken, in eerste instantie 
naar het kunstwerk, maar in tweede 
instantie naar de wereld om me heen. 
ná mondriaan zie je overal rood en 
geel en blauw en lijnen en vlakken, 
na Giacometti vallen sprietige mensen 
je ineens op. maar het echte kinder-
schepje, naast de volwassenenschep, 
die ik toevallig even later zag, waren 
toch wel geruststellend.
Annemieke van der Veen

Symboliek

Hoe groot is een symbolisch stukje 
brood dat gebroken en gegeten wordt? 
Het maakt verschil wat je zelf gewend 
bent te eten, en wat eten en maaltijd 
voor je betekenen. Gewend aan mijn 
eigen westerse voedingspatroon, is mijn 
verwachting ten aanzien van de voe-
dingswaarde van het avondmaal 
beperkt. maar dat is een luxepositie. 
Groot of klein? Het doet ertoe! dat heb 
ik geleerd bij mijn werkbezoek aan 
mozambique in 2008. ‘toen ik met de 
studenten de viering van het avond-

maal voorbereidde vroeg Felix me om 
grote stukjes brood uit te delen. ik 
vroeg hem waarom. Het brood is toch 
gewoon een symbool en het formaat 
maakt toch niet uit. Felix antwoordde 
dat hij graag grote stukken brood krijgt, 
omdat daarmee de symboliek sterker 
tot z’n recht komt. Hij zei: Wanneer we 
breken en delen met elkaar, dan doen 
we dat in de hoop dat we ooit eten zul-
len hebben in overvloed.’ Uit het 
weblog van Petra doorn, docente in 
Ricatla, mozambique, 2004-2010
Alke Liebich

Mijn droomkasteel, hoe klein ook…

OLV Geboortekerk, Halfweg, 

vóór en tijdens.

ruim 30 jaar geleden verscheen bij ‘natuur en Techniek’ een boek 

met beelden vanaf 1 miljard lichtjaar tot 0,1 fermi, in stapjes van 

de ‘Machten van Tien’ (zo heet het) van 10 25 tot 10 -16 meter. Ergens 

halfweg zit de mens, de meter bij uitstek, met zijn timmermansogen. 

Ergens tussen onvoorstelbaar groot en onvoorstelbaar klein. Op deze 

pagina’s zomaar wat associaties, elk met zijn eigen perspectief, zijn 

eigen belevingswereld waar ‘standaard’ geen issue is. 

de meter

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis
waar we het allerbangst voor zijn.

Marianne Williamson
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Maanlanding en Pioneering Spirit

          

cultuur

Leven of dood van een 
klein meisje
in de oorlog is de menselijke maat vrij-
wel altijd zoek, zou je denken. Oorlog, 
daar kun je beter niet aan beginnen. 
maar de realiteit is anders. kun je ook in 
de oorlog oog hebben voor de mense-
lijke maat? in de film ‘eye in the sky’ 
(Gavin Hood, regie, 2016; met Helen 
mirren en alan Rickman – een van zijn 
laatste films) kruip je als kijker in de rol 
van de beslissers. stel je voor: decision 
room in london, een airbase in de Vs 
waar de piloot achter het scherm ziet 
waar zijn drone in nairobi uithangt. en 
ter plekke een militair die undercover 
een en ander bespioneert maar zelf 
bijna niets kan doen. daar in nairobi is 
een nest van terreurorganisatie 
al-shabaab waar men op het punt staat 

een aanslag te beramen. de hele film 
door ben je er real time bij en maak je 
de beslissingen mee. Wie durft het 
besluit te nemen – de militair of toch de 
politicus? Commandant of piloot? en is 
het goed om zo’n beslissing over vele 
schijven te laten lopen, of kijken we 
naar een gênante vertoning om verant-
woordelijkheid af te schuiven? Want het 
gaat om het leven van een klein meisje, 
dat met haar marktkraam in de vuurlinie 
staat. drones worden dus door mensen 
bestuurd. dat wisten we wel, maar wat 
dat voor hen betekent en ook voor de 
vele betrokkenen en beslissers, dat gaat 
in deze film onder de huid. lt. General 
Frank Benson (alan Rickman) zegt bitter 
tot besluit: ‘never tell a soldier that he 
does not know the cost of war’. 
Alke Liebich

kUnst, Film en BOeken 
Opvallende zaken uit de wereld van kunst, film en boeken

Filosofen op de kansel 
de predikanten margreet klokke en 
Rienk lanooy van de kloosterkerk in den 
Haag hebben een aardig boekje gepubli-
ceerd: ‘Filosofen op de kansel’. 
Uitgangspunt is een serie kerkdiensten 
waarbij filosofen en bijbelteksten op 
zondagochtend met elkaar in dialoog 
zijn gegaan. de preken van deze serie 
zijn nu gebundeld; elke preek gaat ver-
gezeld van een gebed. een extra ‘com-
mentaar’ komt van kunstenaar eveline 
van der duyl, die bij elke filosoof een 
beeld heeft gemaakt. Prachtige beelden 
met humor: ruw en ongepolijst is 
schopenhauer, en kierkegaard is een 
gestylede melancholicus. Het boekje 
behandelt negen filosofen, van de antie-
ke tot de moderne. Zo wordt socrates 
gekoppeld aan jezus, met de focus op de 
kracht van vragen, en sartre aan Paulus 
in hun gezamenlijke zoektocht naar 

hoop. de persoonlijke noot ontbreekt 
niet, zoals je bij een prekenbundel 
mag verwachten. Vermoedelijk zijn de 
preken uitgebreid met diverse verwij-
zingen. de hoofdstukken bieden 
namelijk stuk voor stuk ook een boei-
ende (korte) introductie in het denken 
van grote filosofen en stellen vragen 
die verder gaan en een plaats in het 
dagelijks leven krijgen. Het is geschikt 
voor een (hernieuwde) kennismaking 
met filosofen en biedt stof voor 
gespreksgroepen. 
Gebed bij descartes, die aan spreuken 
9 en 10 (over de wijsheid) is gekop-
peld: 
een denkend wezen ben ik o God, … 
door te denken bouw ik mijn leven 
op….maar soms overkomt mij de 
gedachte dat ik meer ben ik een den-
kend wezen/ dan wordt het stil in mij.
Alke Liebich

Film ‘Eye in the sky’ van Gavin Hood. 

DVD te koop voor € 9,99.

‘Filosofen op de kansel’ van Margreet 
Klokke en Rienk Lanooy
Uitgeverij Skandalon

I
den euro’s. wie kan het nog bevatten? het is begrijpelijk 
dat mensen dan terugverlangen naar de oude tijd toen 
de menselijke maat nog menselijk was. waar het in de 
genoemde voorbeelden over gaat, is eerder een mensover-
schrijdende maat...

Wat kan de mensheid nog bereiken?
toch ben ik niet negatief over de ontwikkelingen. laat het 
mij maar duizelen! de menselijke maat gaat voor mij niet 
over wat ik als mens kan bevatten, maar over wat wij als 
mensheid kunnen bereiken. we mogen er trots op zijn dat 
onze diersoort zich in de afgelopen miljoen jaren zo heeft 
ontwikkeld dat dit nu gerealiseerd kan worden.
natuurlijk kan ik ook duizelingwekkende cijfers geven 
over afschuwelijke gevolgen, zoals wapentechnieken 
waarmee steeds meer mensen gedood kunnen worden. 
toch blijf ik er bij dat de steeds groter wordende menselij-
ke maat vooral laat zien hoe de mensheid zich steeds ver-
der ontwikkelt, zodat we kunnen werken met zeer kleine 
en zeer grote getallen. laat het nog maar groter worden. 
laat het mijn voorstellingsvermogen nog maar meer te 
boven gaan. want ik zie graag dat de mens tot nog meer 
in staat is. zoals het bijbelse verhaal over de talenten: we 
kunnen ze begraven in de aarde en tevreden zijn met de 
menselijke maat ter grootte van ons dorp, of we kunnen 
ze benutten om tot steeds grotere hoogtes te reiken! 

in de tijd van mijn opa was de menselijke maat nog klein: 
zijn leefwereld beperkte zich tot het kleine dorp waarin hij 
woonde. een auto had je niet nodig want grote afstanden 
legde je niet af. hoe anders is dat nu. we zijn niet alleen 
mobieler, ons blikveld beslaat ook een veel groter deel 
van de wereld. wij zijn op de hoogte van de actualiteit in 
amerika, afrika, azië. het nieuws dat wij nu zo gewoon 
vinden, was voor mijn opa een ver-van-zijn-bed-show. 

Ons voorstellingsvermogen te boven
de menselijke maat verandert. dat heeft zij eigenlijk altijd 
al gedaan: de ontwikkeling van de mens gaat gepaard met 
schaalvergroting. Van kleine huizen en dorpjes, tot steden 
met duizelingwekkend grote gebouwen en technologie die 
het verstand van een gemiddeld mens ver te boven gaat. 
de menselijke maat gaat niet alleen over de grootte van 
onze leefwereld en onze mobiliteit, het gaat ook over wat 
we kunnen en waartoe we in staat zijn. een ruimtesonde 
op een komeet plaatsen, na een reis van 6,4 miljard kilo-
meter? geen probleem! opereren met een robot in een 
gebied van 0,01 millimeter? geen probleem! we hoeven 
nog maar twee jaar te wachten op de eerste wolkenkrab-
ber die hoger is dan 1000 meter (in het saudi-arabische 
jeddah). het grootste voertuig is overigens het schip 

pioneering spirit dat bijna 400 meter lang is. 
duizelt het u al? het probleem van deze steeds groter 
wordende projecten, is dat ze ons voorstellingsvermogen 
(ver) te boven gaan. het dorp van mijn opa was lekker 
overzichtelijk. tegenwoordig zijn we wereldburgers en 
zijn er bijna geen grenzen meer. in de media lezen we 
over financiële overnames of schulden van vele miljar-

door  Erik Jan Tillema

Mijn opa is volgens mij nooit buiten de provincie 

groningen geweest. ik kan nu met mijn ouders 

communiceren als ik aan de andere kant van de 

wereld op vakantie ben. Wat is het toch heerlijk dat 

de menselijke maat steeds groter wordt!

hoe groter, hoe beter

 opinie

De ontwikkeling van de 
mens gaat gepaard met 
schaalvergroting
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Oop verschillende plaatsen werden mij in het gesprek 
heel verschillende vragen gesteld. natuurlijk steeds over 
de voorkant en de titel, maar ook over de inhoud. het 
viel me op dat vooral in vrijzinnige gemeenschappen, 
die natuurlijk ook geen koekoek-éénzang zijn, vragen 
opkwamen over de centrale rol die jezus of christus nog 
steeds in ons boek inneemt. is dat niet teveel gefocust op 
de christelijke traditie, met een heel specifiek perspectief 
bovendien, en doet dat niet tekort aan een multireligieus 
of interreligieus standpunt?

Christusgestalte van het evangelie
ik begrijp die vragen en ze geven me ook reden om daar-
over na te denken, maar ik blijf toch gehecht aan wat ik 
hier maar gemakshalve de ‘christusgestalte’ van het evan-
gelie noem. er heeft zogezegd op heel veel manieren een 
zogenaamde dislocatie plaatsgevonden. mensen zijn van 
hun vanzelfsprekende plaats verdreven. de ruimte van 
het universum is onein-
dig opengegaan en geen 
besloten plek onder de 
hemel meer. de mens is 
volgens de psychoanalyse 
geen baas in eigen geest, 
maar wordt aangedre-
ven door allerlei driften. 
evolutionair is de mens 
niet de kroon van de 
schepping, maar product 
van toevalligheden. dat 
veroorzaakt een soort 
dislocatie. we weten niet 
zo goed meer wie we 
zijn en waar we zijn. de 

christusgestalte geeft ons in die situatie volgens mij weer 
een plaats. die gestalte zegt dat god plaats vindt. in de 
zin van ‘gebeurt’, maar dan ook gebeurt op de plaats 
waar wij ons bevinden. god vindt plaats in christus en 
daarmee wil gezegd zijn dat god steeds plaats vindt op 
concrete plaatsen in of tussen mensen. 

God naar de menselijke maat
dat brengt volgens mij ook de menselijke maat weer 
terug. natuurlijk is die maat veel te klein om de wereld 
of het universum of god te meten. iedereen weet wel dat 
we over god geen zekerheden kunnen debiteren en mis-
schien maar beter kunnen zwijgen. de christusgestalte 
van het evangelie laat ons volgens mij echter zien, hoe 
je god ter sprake kunt brengen in de mensenwereld. 
de ouderwetse twee-naturenleer is wel zo uitgelegd, 
dat christus laat zien wat god is als god een mens zou 
zijn. als god naar de menselijke maat ter sprake wordt 
gebracht. dat geeft mensen een plaats en een mogelijk-
heid om zich naar de menselijke maat te gedragen en 
te ontwikkelen. daarmee is nog niks gezegd over inter-
religiositeit of multi-religiositeit, maar heb ik enkel willen 
aangeven wat voor mij de waarde van de christusgestalte 
van het evangelie is.  

in het afgelopen seizoen heb ik, net als andere redacteuren en auteurs, op een heel aantal plaatsen 

lezingen gegeven over het boek ‘Liberaal christendom’. niet alleen voor vrijzinnigen, maar ook in 

gemeenten die voorheen midden-orthodox werden genoemd. Er bestaat kennelijk  vrij breed een grote 

behoefte aan een hedendaagse, open interpretatie van de christelijke traditie. Het succes van het boek 

heeft ons een beetje verbaasd, maar ook verheugd en – als ik een oubollig woord mag gebruiken – 

bemoedigd dat dit gedachtengoed draagvlak vindt. 

door  Rick Benjamins

de menselijKe maat 
Van god

D
Kindertekening zonnestelsel

uitgelicht

de mens wordt al in de griekse oudheid als uitgangspunt 
voor het denken gezien. een belangrijke naam daarbij is 
protagoras (ca. 490-420 voor de gewone jaartelling, zie ook 
www.humanistischecanon.nl). protagoras was een van de 
sofisten, rondtrekkende geleerden die tegen betaling vooral 
jongeren onderwezen in allerlei disciplines, zoals reto-
rica, wiskunde, dialectiek en natuurwetenschappen. Van 
protagoras zijn maar twee zinnen overgeleverd in een dia-
loog van zijn tegenstander plato, die daarover met hem in 
discussie gaat. eén van die twee zinnen is: ‘Van alle dingen 
is de mens de maat, van de dingen die zijn, dat ze zijn en 
van de dingen die niet zijn, dat ze niet zijn’.

protagoras zegt dat de ene mens het koud kan vinden, 
terwijl een ander dat niet vindt. Volgens plato kan dat 
helemaal niet: het kan niet tegelijk koud en niet-koud 
zijn. protagoras bedoelt dat iemand iets waarneemt naar 
gelang zijn eigen situatie. dit is een vroege vorm van rela-
tivisme. plato is juist exponent van de opvatting dat de 
waarheid onveranderlijk is en de maat van alle dingen.

deze discussie kwam weer naar boven in de renaissance, 
een ‘wedergeboorte’ van de klassieke oudheid en voe-
dingsbodem voor onder andere de reformatie. zo voerden 
erasmus en luther een discussie over de vrije wil. wat 
later, in de Verlichting, ontwikkelde Kant een moraal op 
basis van de rede. inhoudelijk komt deze moraal onge-
veer overeen met de tien geboden, maar in de bijbel is 
de moraal gebaseerd op een openbaring van god, terwijl 

bij Kant zélf denken de moraal ontdekt, op basis van de 
menselijke rede. autonomie is zelf denken (en dat is niet 
willekeurig of subjectief) tegenover de heteronomie van 
(lange tijd) kerk en staat. tegenwoordig is het belangrijk 
om je autonomie te ontwikkelen in relatie tot de heden-
daagse heteronomie van de media en de markten. 

joachim duyndam vertelt gefascineerd over het boek 
‘Vendredi ou les limbes du pacifique’ van michel tournier 
(1924-2016). hierin vertelt tournier het 18e-eeuwse verhaal 
van de schipbreukeling robinson crusoe die aanspoelt 
op een onbewoond eiland opnieuw, met een filosofi-
sche inslag. het is een onderzoek naar eenzaamheid. de 
robinson van tournier merkt dat hij aan zijn waarnemin-
gen gaat twijfelen, hij wordt zelfs onzeker over de grond 
waarop hij staat. dat komt omdat er geen anderen zijn, die 
zijn waarnemingen, maar ook emoties, bevestigen en in 
perspectief zetten. door dat gebrek aan sociaal leven dreigt 
robinson gek te worden. robinson komt daar uit door een 
logboek bij te houden om zijn taal te bewaren, hij gaat 
zich aan een dagindeling houden. hij schrijft een wetboek 
met regels, bouwt een gevangenis, waarin hij ook nog gaat 
zitten. het is heel bijzonder dat iemand, die zó vrij, onaf-
hankelijk en autonoom is als deze robinson zichzelf zo’n 
strakke ordening oplegt. Volgens duyndam doet hij dat 
om als het ware anderen te creëren. je zou kunnen zeggen 
dat hij zijn eigen heteronomie schept. die is blijkbaar ook 
nodig om mens te zijn. de autonomie van de mens is zo in 
een moderne humanistische visie steeds in ontwikkeling, in 
een veerkrachtige relatie met de aanwezige (of in het geval 
van robinson afwezige) heteronomieën. 

in het humanisme (als levensbeschouwing) staat 

de mens centraal. Daarmee is de mens (en niet bij-

voorbeeld god) maatgevend voor de levensbeschou-

welijke vraag hoe een goed leven te leiden. in het 

humanisme is zo een belangrijke waarde dat 

autonomie voor de mens nastrevenswaardig is. 

Over dat uitgangspunt sprak ik met joachim 

Duyndam, hoogleraar humanisme en filosofie aan 

de universiteit voor Humanistiek.

door  Annemieke van der Veen

de mens centraal

overweging

Joachim Duyndam

Rick Benjamins is namens de VVP bijzonder hoogleraar aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij universitair docent 

Dogmatiek aan de PThU.

Autonomie is zelf denken

‘ God vindt plaats in Christus 
en daarmee wil gezegd zijn 
dat God steeds plaats vindt op 
concrete plaatsen in of tussen 
mensen’
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Bijschrift

uitgelicht

Dde oliecrisis van 1973 versterkte de invloed van het rap-
port. in datzelfde jaar verscheen van de duitse econoom 
e.f. schumacher (1911-1977) het boek ‘small is beauti-
ful’, een jaar later in het nederlands vertaald als ‘hou het 
klein’. andré van der braak, hoogleraar boeddhistische 
filosofie aan de Vu te amsterdam, schrijft: ‘het boek was 
een aanklacht tegen het kapitalistische economische stel-
sel, dat uitgaat van winst maken en economische groei, 
waardoor de rijken rijker worden en de armen armer. 
schumacher stelde dat het mogelijk is om een nieuwe 
richting te geven aan de technologische ontwikkeling die 
haar zal terugvoeren tot de werkelijke behoeften van de 
mens. de mens is klein en daarom moeten wij het klein 
houden. hij pleitte voor op de menselijke maat aangepas-
te en gedecentraliseerde technologie, die de mens dient in 
plaats van hem te vernietigen.’

andré schrijft verder: ‘de impact van ‘hou het klein’ was 
wereldwijd enorm. Volgens de times literary supplement 
hoort het boek bij de honderd meest invloedrijke boeken 
van na de tweede wereldoorlog. de milieubeweging, de 
groene partijen, de anti-globaliseringsbeweging maken 
allemaal deel uit van de erfenis van schumacher.’

ook makers van tv-series pikten de boodschap op. zo 
heb ik bijzonder goede herinneringen aan de engelse 
serie ‘the good life’, (‘terug naar de natuur’ in het 
nederlands), uitgezonden tussen 1975 en 1978, waarin het 
echtpaar tom en barbara good kiezen voor een eenvou-
dig en zelfvoorzienend leven. dus ploegen ze alle grond 
rondom hun huis om en verbouwen er groenten en fruit, 
houden dieren, maken hun eigen kleding en gereedschap 
en weten zelfs elektriciteit te winnen uit methaan. zo wil 
ik later ook leven, bedacht ik toen, maar de werkelijkheid 
bleek weerbarstiger dan dromen.

ondanks toenemende groei en globalisering bleven er 
tegenbewegingen en protesten hoorbaar die de menselijke 
maat voorop stelden. grappig is dat de kleine menselijke 
maat vooral bevochten kon worden door wereldwijd 
gebruik van internet. dat ontsloot voor velen werelden die 
voorheen onbekend en zeker onbereikbaar waren.
de bankencrisis in 2008 schudde mensen opnieuw wak-
ker. in die tijd was het mikrokrediet al een begrip, waar-
door mensen in arme landen in staat werden gesteld lenin-
gen af te sluiten zonder onderpand en zonder betaling van 
rente. met die leningen kunnen ze investeren in bijvoor-
beeld een geit, een naaimachine of een winkel waarmee 
ze hun financiële positie kunnen verbeteren. 
Veelal vrouwen maken van deze regeling gebruik en 
met succes. het mikrokrediet heeft oude papieren, want 
in ierland vond aan het begin van de 18e eeuw al zo’n 
manier van kleinschalige kredietverstrekking plaats om de 
hongersnood het hoofd te bieden. de 18e eeuwse dominee 
en schrijver (van o.a. gullivers travels) jonathan swift 
had de naam ‘microkrediet’ bedacht.
andré van der braak besluit zijn commentaar op 
schumachers ‘hou het klein’ met: ‘de boodschap van 
schumacher is actueler dan ooit in onze tijd van globalise-
ring, hoge olieprijzen, en dreigende schaarste aan energie-
bronnen. het schumacher college, met de dalai lama als 
beschermheer, houdt zijn gedachtengoed levend en stimu-
leert verder onderzoek.’

‘Hou het klein’, dat devies zong rond eind jaren zes-

tig, begin jaren zeventig. Het had te maken met de 

Club van rome, opgericht in 1968 door verontruste 

wetenschappers die problemen voorzagen door de 

enorme groei van de wereldbevolking en – econo-

mie. Zij brachten in 1972 het rapport ‘grenzen aan de 

groei’ uit, waarvan inmiddels 12 miljoen exemplaren 

zijn verkocht. 

door  Annemike van der Meiden

met dank aan  André van der Braak

hou het 
Klein

De mens is klein en daarom 
moeten wij het klein houden
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Hhet citaat laat goed zien waarom de VVp het initiatief 
heeft genomen om een publicatie over bidden samen te 
stellen. want hoe bid je als vrijzinnige? met traditionele 
geloofsopvattingen, van een god die hoort en verhoort, 
heeft bidden een duidelijk doel. maar hoe zit het dan 
met een minder duidelijk godsbeeld? genoeg vrijzinnigen 
worstelen met het onderwerp: voorgangers die twijfelen 
of ze nog wel kunnen bidden tijdens de kerkdienst, en 
leden die afvragen of het wel zin heeft. in tussen vraag 
en antwoord komen vijf voorgangers aan het woord: ze 
vertellen wat ze hebben met het gebed. dat varieert van 
zeer veel tot zeer weinig. ‘ik heb niets met het gebed. 
tegelijkertijd heb ik er alles mee...’ aldus voorganger 
foekje dijk. 

naast deze persoonlijke verhalen bevat het boek een alge-
mene inleiding op het fenomeen bidden. het belangrijk-
ste deel van het boek bestaat echter uit een groot aantal 
voorbeeldgebeden. Kerkelijke, maar ook pastorale gebe-
den. ze willen mensen uitnodigen om zelf aan de slag te 
gaan, door gebeden uit het boek over te nemen of door ze 
zelf te schrijven. want de publicatie wil uiteindelijk laten 
zien: iedereen kan bidden, ongeacht je godsbeeld. 

het boek is op 8 mei gepresenteerd tijdens een studiedag 
in utrecht. hier kwamen voorgangers uit verschillende, 
vrijzinnige organisaties op af. het boek is voor 15 euro 
(exclusief verzendkosten) te verkrijgen via het landelijke 
bureau. 

Vrijzinnig bidden in 
de praKtijK

door Erik Jan Tillema

‘Wat bidden voor mij betekent, hangt nauw 

samen met mijn godsbeeld. Het is voor mij 

contact zoeken met de god waarin ik geloof. 

De wijze waarop ik contact leg, hangt daarom 

ook af van de wijze waarop ik deze god zie’. 

Zo schrijf dominee Carola Dahmen in het 

nieuwe VVP-boek ‘Tussen vraag en antwoord, 

vrijzinnig bidden in de praktijk.’

nieuwe uitgave

Drempelgebed
Eeuwige,
geroepen door een stem.
Soms stil in ons. Soms fluisterend.
Soms schreeuwend. Soms onrustig makend.
Zo heeft U ons geroepen om hier te zijn,
tot U te komen,
tot mensen te komen,
tot onszelf te komen.
Wees hier in ons midden
door de Geest die levend maakt.
Amen

carola dahmen

Gebed voor het eten
God,
u weet net zo goed als ik
dat ik niet elke keer voor het eten bid.
En daarom is het nodig mezelf
met al mijn vanzelfsprekendheden
zo nu en dan eens bij de kladden te grijpen
en de maaltijd weer te ontvangen
als een geschenk.
Amen

Klaas douwes
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het volgende nummer heeft als 
thema ‘dataïsme’

Bbijbels kennen we in soorten en maten. de maten variëren van zakbijbel 
(10,5 x 16,5 cm) tot kanselbijbel (22 x 31 cm). ik zie nog altijd voor me 
hoe de dominee van wie ik catechisatie had een zakbijbeltje uit zijn bin-
nenzak toverde, ik kijk tegenwoordig vaak op mijn smartphone (7,5 x 14,5 
cm) op debijbel.nl. de meeste vertalingen op een zeer handzaam formaat! 
de soorten zijn nog veel gevarieerder. er zijn natuurlijk diverse vertalin-
gen in omloop, dat zijn er al heel wat als we alleen naar de nederlandse 
(exclusief fries, twents enzovoort) kijken: statenvertaling, herziene 
statenvertaling, leidse vertaling, delftse vertaling, naardense vertaling, 
nbV 1951, willibrordvertaling, groot nieuws, nieuwe bijbelvertaling en 
nóg nieuwer: ‘in gewone taal’. en de kinderbijbels laat ik dan nog buiten 
beschouwing. ze hebben elk zo hun eigen markt, hun eigen achterban, 
meestal kerkelijk georganiseerd. maar de bijbeluitgevers hebben nu door 
dat bijbels ook verkopen als mannenbijbel, Vrouwenbijbel, meidenbijbel, 
schrijfbijbel (‘voor bible journaling: creatief bezig zijn met de bijbel’), 
huisbijbel, jongerenbijbel, groene bijbel, bijbel voor jou, huwelijksbijbel, 
samenleesbijbel. dit zijn echte doelgroepbijbels, inhoudelijk een herziene 
statenvertaling, nbV of bijbel in gewone taal, maar de kaft verschilt. en 
er zijn wat verschillende inleidingen.
is dat nu een goede ontwikkeling? ik word er wat giechelig van en denk 
dat ik zélf wel een leuk roze, groen of blauw kaftje kan maken (als ik mijn 
bruine hoesje zat ben). maar de groen gemarkeerde gedeeltes in de groene 
bijbel? je kunt verschillende dingen belangrijk vinden in de bijbel. dat is 
ook legitiem. de hele bijbel is voor de meeste mensenlevens toch wat te 
groot en in de loop van je leven kan je verschillend gaan denken en ver-
schillend gaan bijbellezen. sommige doopsgezinden zouden het liefst alle 
gewelddadige stukken uit de bijbel scheuren. maar natuurlijk kan je ook 
aantekeningen maken. dat vind ik wel mooi, je maakt dan een heel eigen 
bijbel, met alle ruimte om sommige stukken ook eens anders te lezen.

zelfs luther deed dat al, ontdekte ik vandaag. in zijn exemplaar van de 
vertaling van het nieuwe testament door erasmus, zien we zijn com-
mentaar in de kantlijn staan. soms een afwijzing, discussie, maar soms 
ook een compliment. te vinden op http://abo.annotatedbooksonline.
com/#binding-52-609. dichter bij de grote reformator kan je bijna niet 
komen!

 Annemieke van der Veen

bijbel op maat

Bijbel met aantekeningen Luther


