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goede reis
Bij pionieren denk ik in eerste instantie aan de ‘buitenlanders’ die naar 
het wilde westen trokken in amerika. ze wisten niet wat hun te wach-
ten stond en of ze goed toegerust waren voor het grote onbekende, 
ontdekkingen en ontmoetingen. het resultaat is geen mooi verhaal want 
in feite werden de oorspronkelijke bewoners slachtoffers van dit pionie-
ren. als het over onze vrijzinnige toekomst gaat, is het ook de vraag of 
we goed toegerust zijn. in dit nummer wordt er op allerlei manieren 
nagedacht. wat hebben we nodig, wat nemen we mee of wachten we 
af, gaan we gewoon door? wie treffen we aan, zijn we goed voor de 
zinzoekers in onbekende gebieden? zal het gedachtegoed ons overleven?
de komende drie nummers beschrijft onze hoogleraar rick Benjamins  
pionierende denkers voor onderweg in deze tijd. de eerste is Paul rasor. 
hij schreef in 2005 ‘faith without certainty’ (geloof zonder zekerheid). 
religie gaat volgens hem over het vinden van betekenis en oriëntatie in 
het leven. een belangrijke vraag is hoe wij als gevoelige en praktisch 
handelende mensen bij de wereld betrokken zijn. religie moet meedoen 
aan de formulering van een wereldbeeld, omdat het in de religie uit-
eindelijk gaat over het ultieme, laatste of diepste antwoord dat mensen 
geven op de vraag wat de betekenis en de bedoeling van het leven is. 
er volgen nog twee andere hedendaagse vrijzinnige denkers. 
Peter nissen sombert niet mee over de toekomst maar ziet ook kansen. 
wim wattel wenst dat de christelijke dogmatische saus van de bijbelse 
interpretatie wordt gehaald en ziet in de cultuur veel interesse voor de 
eeuwige menselijkheid van verhalen. een mooi citaat geeft hij ons door 
van Bert Keizer, columnist van trouw, ‘het verschil tussen liturgie en 
dogmatiek is het verschil tussen « goedemorgen » en « vandaag is het 
25 april »’. 
het zou kunnen betekenen dat wij niet dogmatisch met de toekomst 
moeten omgaan, maar elkaar gewoon een goede reis wensen. sommigen 
reizen licht en anderen nemen veel mee. sommigen gaan niet weg, 
reizen vanuit hun stoel en geven onderdak aan anderen? j.c. van 
schagen heeft een bundel geschreven met de titel: ik ga maar en blijf. 
is de toekomst zoiets?

goede reis naar morgen.

Corrie Jacobs

overweging
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Twee schrale troosten
er zijn twee schrale troosten. de eerste is dat de ontker-
kelijking in nederland volgde op een tijd van kerkelijke 
hoogconjunctuur – ongeveer tussen 1850 en 1950 – die 
in historisch perspectief uitzonderlijk was. de terugloop 
van de kerkelijkheid in de laatste halve eeuw is historisch 
gezien dus eerder een terugkeer naar normale verhou-
dingen. de tweede schrale troost is dat de nederlandse 
ontwikkeling niet uitzonderlijk is in europa. er is geen 
enkel land in europa waar de graad van kerkelijkheid 
van de bevolking toeneemt, ook niet in de voormalige 
oostbloklanden. overal in europa vertonen de kerken 
krimp, zij het niet overal in hetzelfde tempo.
reden dus voor somberheid? ja, wanneer iemand de 
situatie van vóór het midden van de twintigste eeuw als 
ijkpunt en als ideaal neemt. die situatie zal niet meer 
terugkeren. toch lijken veel mensen die zich met kerkelijk 
beleid bezighouden, zowel plaatselijk als landelijk, vooral 
met heimwee terug te blikken. spreken over de toekomst 
van de kerk wordt dan vaak spreken over het zo veel en 
zo lang mogelijk in stand houden van wat ooit geweest 
is. het accent ligt dan, zoals de Britse theoloog stuart 
murray zegt, meer op ‘maintenance’ dan op ‘mission’. 
hoe lang houden we het nog vol? alleen de vraag al gaat 
uit van een strategie van rekken en erbij blijven.

Kansen, de trage vragen verdienen trage antwoorden
ik zie kansen voor de kerk, maar dan wel voor een kerk 
die anders is dan wij haar sinds onze jeugd gekend heb-
ben. ik zie geen kansen voor de kerk van het verleden, 
tenzij in de hoek van een gesloten orthodoxie, een bewe-
ging waar ook de rooms-katholieke kerk momenteel op af 
stevent. maar ik zie wel kansen voor een kerk van de toe-
komst. waar liggen die dan? om te beginnen betekent de 
ontkerkelijking niet dat mensen geen zinvragen meer stel-
len. integendeel, het wegvallen van de vanzelfsprekend-
heden betekent dat zinvragen zich soms nog nadrukke-

Kansen Voor KerKen

door  Peter Nissen 

er wordt veel gesomberd over de toekomst van de kerken in nederland. Dat is niet verwonderlijk. 

ruim een halve eeuw geleden behoorde nederland nog tot de landen in europa met de hoogste graad 

van kerkelijkheid. In die halve eeuw is zowel het kerklidmaatschap als het kerkbezoek enorm teruggelopen. 

Dat is voor mensen die actief zijn in de kerk, als professional of als vrijwilliger, niet bemoedigend. 

Zij zien dat hetzelfde werk gedaan moet worden door een steeds kleiner en steeds grijzer wordende groep. 

en soms vragen ze zich wel eens af: voor wie doen we het eigenlijk? en hoe lang nog?

lijker opdringen dan vroeger. maatschappelijk werkers en 
professionals in de geestelijke gezondheidszorg worden 
er in toenemende mate mee geconfronteerd. ik heb de 
afgelopen twee jaar enkele malen gesproken op studie-
dagen van hBo-instellingen die zich daarvan bewust 
worden. met de vragen waarmee mensen vroeger naar 
de dominee of de pastoor gingen, komen ze nu bij andere 
hulpverleners terecht. en dan is het goed dat zij weten 
dat er gemeenschappen zijn die bijna tweeduizend jaar 
ervaring hebben in het omgaan met zinvragen: kerken. 
alleen moeten die kerken oppassen dat zij niet, zoals 
vroeger, de antwoorden al dicteren nog vóór de vraag 
goed is gesteld. zinvragen zijn, om een beeld van harry 
Kunneman te gebruiken, ‘trage vragen’ en die verdienen 
ook trage antwoorden. Kerken hebben op dat gebied 
expertise.
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Hedendaags idealisme
de persoonlijke omgang met zinvragen is wat veel men-
sen momenteel spiritualiteit noemen. dat woord dreigt 
een modieus containerbegrip te worden. maar kennelijk 
roept het minder weerstand op dan woorden als geloof, 
kerk of religie. Profileer je daarom als een gemeenschap 
met expertise op het gebied van spiritualiteit. en vooral: 
laat zien dat jij, anders dan veel aanbieders op de spiritu-
ele markt, geen commerciële belangen hebt. elke goeroe 
heeft zijn giro. maar de kerken gaat het niet primair om 
gewin, maar om gastvrijheid: zij willen anderen belange-
loos laten delen in wat zij zelf hebben ontvangen.
Biedt de populariteit van spiritualiteit dus kansen aan de 
kerken, hetzelfde geldt voor het fenomeen van het heden-
daags idealisme. het is niet waar dat nederlanders geen 
idealen of hogere waarden meer koesteren: veel mensen 
zijn bereid zich in te zetten voor ‘iets hogers’ en daarbij 
het directe eigenbelang te overstijgen. dat blijkt uit het 
grote onderzoek naar De Lage Landen en het Hogere, 
dat enkele jaren geleden onder leiding van de socioloog 
gabriël van den Brink is verricht. er is nog veel wat men-
sen heilig is, alleen zullen ze daar dat woord ‘heilig’ niet 
snel meer voor gebruiken. de kerken kunnen ook op dit 
eigentijdse idealisme inspelen. ze zullen er wel hun taal 
voor moeten aanpassen. Veel kerktaal wordt niet meer 
begrepen. maar goede tolken kunnen vanuit de kerkelijke 
traditie mensen juist te hulp komen in hun sprakeloosheid 
over wat hen beweegt en wat voor hen van waarde is.

Goede tolken nodig
dat aanreiken van taal, van woorden en symbolen, kan 
met name van belang zijn in situaties waarin mensen 
worden geconfronteerd met ervaringen van contingentie: 
het overlijden van een dierbare, rampen, zinloos geweld. 
op die momenten treedt veel ‘impliciet’ geloof aan de 
dag: mensen blijken dan meer te geloven dat ze zelf wis-
ten. de Britse religiewetenschapper martin stringer noemt 
dat ‘situationeel geloof’: een bijzondere situatie roept 
sluimerend geloof wakker. dat sluimerend geloof vraagt 
om woorden, verhalen, symbolen en rituelen, en die heb-
ben de kerken in overvloed te bieden. daar zie ik dus een 
derde kans.
een vierde kans zie ik in de sterke behoefte van mensen 
aan verbondenheid. die behoefte treedt aan het licht 
ondanks of juist dankzij het wegvallen van de grote insti-
tuties, zoals de kerk, de vakbond, de partij. onderzoek 

laat zien dat mensen nieuwe vormen van spiritualiteit 
toch weer samen met anderen willen beleven: zij willen 
yoga doen met anderen, ionaliederen samen met ande-
ren zingen, samen met anderen zen of tai chi beoefenen, 
samen met anderen natuurspiritualiteit beleven. maar 
ook buiten de spirituele wereld zien we allerlei nieuwe 
informele netwerken en verbanden opkomen en bloeien: 
leesclubs, wandelclubs, fietsclubs, eetclubs, buurt- en 
straatfeesten. er is dus behoefte aan verbondenheid, aan 
een ‘nieuw wij’. mensen zijn minder individualistisch dan 
wij vaak denken. ook kerken kunnen die verbondenheid 
bieden, maar dan niet op de manier van vroeger, met een 
vaak dwingende greep op hun gelovigen en een levens-
lang lidmaatschap. Kerken moeten zichzelf eerder zien als 
netwerken van mensen met gedeelde idealen, mensen die 
elkaar vinden rond een project van zingeving en mense-
lijkheid.

Een laatste kans: de groei van internet
religiewetenschapper Brenda Brasher zegt dat de impact 
van internet op de religiebeleving vergelijkbaar is met 
die van de uitvinding van de boekdrukkunst. cyberspace 
opent perspectieven voor een nieuwe vormgeving van 
religie en spiritualiteit, voor onbegrensde mogelijkheden 
van informatie en communicatie en voor de vorming van 
gemeenschappen die niet door tijd en plaats beperkt wor-
den. Voor de kerken geldt dan ook: wees in die nieuwe 
wereld aanwezig, en niet slechts passief, met een ‘sla-
pende’ website die alleen vertelt hoe laat en waar zondag 
de dienst is, maar op een interactieve manier. ook daar 
liggen kansen voor de kerken. maar dan moeten ze wel 
meer te bieden hebben dan somber zelfbeklag over hun 
bedreigde toekomst.

‘ Laat zien dat jij, anders dan  
veel aanbieders op de  
spirituele markt, geen  
commerciële belangen hebt.  
Elke goeroe heeft zijn giro’

overweging

op het terrein van het heiligdom liggen twee 
identieke percelen. naast het terrein met de huidige 
schrijn en neventempel ligt het lege perceel te wachten 
op de herbouw van de tempel. eén heilige plaats blijft op 
het lege perceel staan: een klein gebouwtje, plaats voor 
de mibashira (heilige voorwerpen). dit gebouwtje blijft 
staan, en daar omheen ontstaat iedere keer weer de nieu-
we tempel. in al die eeuwen hield men vast aan dit ritme 
van afbreken en vernieuwen. alleen tijdens een oorlogs-
periode in de 16e eeuw is ervan afgezien.

wanneer de tijd komt om de tempel te herbouwen, dient 
de oude tempel als voorbeeld voor de nieuwe. de timmer-
man die meegeholpen heeft aan de bouw van de vorige 
tempel geeft zijn kennis en eeuwenoud vakmanschap 
door aan diegenen die werken aan de nieuwe tempel. zij 
beginnen met de nieuwe tempel vlak na de voltooiing 
van de voorgaande: het begint met het kappen van oude 
bomen in afgelegen bossen, die de basis voor de volgende 
tempel worden. Bij de inwijdingsceremonie zitten de 
timmerlieden dan ook op ereplaatsen. door het constant 
herbouwen wordt niet alleen de tempel behouden, maar 
net zo goed het kunnen bouwen van de tempel zelf. het 
vernieuwen vraagt om aandachtige continuïteit.

elke twintig jaar doet zich dan een bijzonder moment 
voor: het moment waarop de nieuwe tempel klaar is 
maar de oude nog niet is afgebroken. op dat moment 
bestaan er twee tempels, die hetzelfde zijn en ook weer 
niet. origineel en kopie laten samen iets bijzonders zien, 
namelijk het verstrijken van de tijd. de heilige voorwer-
pen verhuizen in een waardige ceremonie van de oude 
naar de nieuwe tempel. de oude tempel wordt vervolgens 

door  Alke Liebich

afgebroken en het hout in vele kleine stukjes gehakt en 
in het hele land verspreid om geluk te brengen aan gelo-
vigen. in 2013 is de tempel voor de 62ste keer herbouwd, 
zie bijgaande foto’s. ze zijn afkomstig van de website 
van john dougill, hoogleraar britse cultuur in Kyoto. 
zie voor meer foto’s de website greenshinto.com.

het moment van de twee tempels doet mij denken aan een 
foto met meer generaties erop. dat is voor ons vanzelf-
sprekend en ontroerend. geldt dat ook voor gebouwen en 
voor instituten? onze vanzelfsprekende reflex is dan eer-
der gericht op behoud en continuïteit. Beschermde stads-
gezichten moeten geconserveerd worden. Kerken ook? 
het japanse ritueel getuigt van bewaren en conserveren, 
evenzeer als van overdragen en vernieuwen. twintig jaar, 
de tijd tussen het heropbouwen, is ook de tijd die tussen 
twee generaties: de vernieuwing van het leven zelf. 

De grote tempel van Ise, nabij Kyoto in japan, wordt elke 20 jaar herbouwd. Het geheel van dit ritueel heet 

shikinen sengu en gaat terug op bronnen uit de achtste eeuw of mogelijk ouder.

een tijd om af te BreKen 
en een tijd om te Bouwen – 
in jaPan

‘ Beginnen met de nieuwe  
tempel vlak na de voltooiing 
van de oude’

uitgelicht

Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud 

Universiteit te Nijmegen en predikant van de remonstrantse 

gemeente te Oosterbeek.
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Boven: de nieuwe tempel

Onder: feestelijke aanvoer van hout
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reflectie

onlangs werd aan Birgit meyer, hoogleraar 
religiewetenschap aan de universiteit utrecht de 
spinozapremie toegekend, de hoogste wetenschappelijke 
onderscheiding in nederland, voor haar onderzoek naar 
de religieuze praktijk in o.a. ghana. in een interview met 
dagblad trouw wijst zij erop dat de concrete uitwerking 
van geloof, naast de aloude dogmatische en sterk verin-
nerlijkte insteek van het protestantisme, inmiddels uiterst 
pluriform is geworden, ook in nederland. ‘lang heerste 
het idee dat de secularisatie alles wat met godsdienst te 
maken had vanzelf weg zou drukken, maar dat blijkt niet 
het geval (…) religie is veel meer dan een verzameling 
abstracte geloofsvoorstellingen.’ 
abstracte geloofsvoorstellingen, daar lusten vrijzin-
nigen wel pap van. de leuvense hoogleraar en kerkju-
rist rik torfs zei daarover in de standaard (dec. 2013): 
‘godgeleerden probeerden de verrijzenis als concept 
te redden, zonder dat het iemand stoorde. zeker, 
christus verrees, maar dat hoefde je niet te merken.’ 
geloofspraktijk? Bij ons doemen dan al gauw beelden op 
van zingende gospelgroepjes op de hoeken van de straten, 
van een zware, zwarte kerkgang driemaal per zondag, 
van swingende exotische pinkstergroepen in de Bijlmer. 
daar moeten we toch niets van hebben? overtuigd van 
ons vrijzinnige rechte eind generen we ons ervoor om 
daarmee ook maar de minste associatie op te roepen. ook 
wij denken in ‘ons soort mensen’ en ‘dat soort mensen’, 
ook al beweren we graag dat we overal voor openstaan.

Badwater
toch lijkt het erop, dat we in nederland zo langzamer-
hand loskomen van het zwaardrukkende imago van 
het mannenbroeders-christendom van de enige echte 
waarheid, literair uitgesponnen door schrijvers als 
maarten ’t hart en jan siebelink en karikaturaal weg-
gezet door filosofen als herman Philipse en Paul cliteur. 

door  Wim Wattel

een folkloristisch relict, niet meer van deze tijd, beetje 
zielig maar onschuldig. ‘de kerken zijn leeg en worden bij 
opbod verkocht om er supermarkten van te maken. dat is 
niet zo erg, want god woont niet in kerken’2, zegt marten 
toonder in zijn autobiografie.
emancipatie en secularisatie hebben hun werk gedaan. 
nu wordt het tijd om het weggegooide badwater te onder-
zoeken op sporen van eventuele mee gespoelde kinderen, 
op het dna van het christendom zogezegd. dat blijkt veel 
verwantschap te vertonen met dat van andere religies. en 
als ik Birgit meyer goed begrijp is het veel meer ingesteld 
op de gevoelsmatige dan op de dogmatische aspecten van 
de religie – en vandaar immuun voor rationele bestrij-
dingsmiddelen, zo blijkt. wij hebben er behoefte aan, de 
niet-tastbare werkelijkheid tastbaar te maken. daar helpen 
verhalen bij. ook de fascinerende verhalen uit de Bijbel. 

uit de hervertelling van guus Kuijer blijkt mijns inziens 
dat hij de essentie ervan te pakken heeft. menig predikant 
kan er een puntje aan zuigen. een middeleeuwer zou je 
wazig aangekeken hebben bij de vraag of ze echt gebeurd 
zijn… ‘hoezo?’ emeritus-hoogleraar wil van den Bercken, 
met zijn boekje ‘geloven tegen beter weten in’ kanshebber 
voor de theologie Publicatieprijs 2015, gaat zelfs zo ver 

te zeggen dat hij blij is niet met de Bijbel te zijn opge-
groeid en zodoende in staat deze fris te lezen. hij bedoelt 
natuurlijk dat hij als kind niet in aanraking is geweest 
met het hersenspoelende badwater: ‘mijn insteek is bij de 
existentiële grondervaringen. daar vallen de werkelijke 
beslissingen’. 

Gêne
terug naar die merkwaardige gêne voor het spreken over 
het (eigen) geloof. natuurlijk is er bij vrijzinnigen ook 
zoiets als ‘geloofspraktijk’; maar we lopen er niet graag 
mee te koop. als het er op aan komt, weten we drommels 
goed wat we essentieel vinden; zie guus Kuijer. alleen 
past het niet zo goed bij onze rationeel ingestelde leef-
wijze, waar emotie naar de privésfeer is teruggedrongen. 
iemand als martha nussbaum stelt daar tegenover dat 
ook emoties een bron van kennis (!) zijn, naast het empi-
rische (de ervaring) en het rationele (het denken)3. is het 
trouwens niet veelbetekenend, dat bij ons zowel weten-
schap als godsdienst (en rechtspraak) op hun plechtige 
momenten, als ze ’ex cathedra’ spreken, dat in hetzelfde 
tenue, de toga, doen? emoties zijn dan misschien niet 
zo gemakkelijk onder woorden te brengen, maar ons 
non-verbale jargon is voor iedereen goed verstaanbaar. 
Vandaar onze gevoeligheid voor rituelen. ook een zoge-
naamd ongelovige kan zich gesterkt voelen door zegenen-
de woorden, maar kom bij hem niet aan met dogmatiek. 
Bert Keizer, columnist van trouw, omschreef dit zo: ‘het 
verschil tussen liturgie en dogmatiek is het verschil tus-
sen « goedemorgen » en « vandaag is het 25 april »’.

De Bijbel is een fascinerend boek. Onze cultuur is 

ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden en 

de christenen. maar wie niet gelovig is, leest het niet. 

en dat is jammer, want het bevat een aantal van de 

allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. 1

los Van god 

Markthal en Laurenskerk: Rotterdam – oude en nieuwe tempel

Het tij keert
ook de theaterwereld is bezig met een herontdekking 
van de bijbelverhalen, getuige producties als ‘genesis’ 
(het nationale toneel), ‘zie de mens’ (de appel) en 
‘de Bijbeltapes’ (Peter te nuyl). de amsterdamse (Vu) 
godsdienstsocioloog hijme stoffels zegt daarover dat 
‘de religieuze thematiek in de beleving van veel mensen 
is vrijgekomen van de kerkelijke instituties. net als de 
griekse mythologie behoren de bijbelse verhalen tot de 
belangrijke bronnen van onze cultuur. het is niet langer 
besmet, beladen of controversieel om er iets mee te doen.’ 
daarmee is een heel scala aan mogelijkheden opnieuw 
toegevoegd aan het klassieke repertoire van de griekse 
tragedies, die het ook ‘zo goed doen’ omdat ze tijdloos 
zijn – menselijke verhalen die ons nog steeds raken. toen 
torfs op de middelbare school zat, keerde die gedachte 
zich bij hem om, zodat hij zich afvroeg waarom in onze 
tijd niemand nog in zeus of apollo gelooft. wel, op 
dezelfde manier: de dogma’s zijn ontzenuwd. de mense-
lijke kern, de verhalen, zijn gebleven en spreken los van 
die goden nog altijd aan. je zou ernaar verlangen dat het 
christelijke badwater definitief naar het rijk der fabelen 
verwezen zou worden, om de kern van de verhalen weer 
in het volle daglicht te krijgen. want religie zit ons in het 
dna.

1  Guus Kuijer: De Bijbel voor ongelovigen (citaat achterflap deel 2)
2   vgl. handelingen 17:24, het verhaal over de discussie van paulus met de  

epicurische en stoïsche filosofen in athene
3   vgl. 1 Kor. 1: 22: ‘De Joden vragen om wonderen (empirisme) en de Grieken  

zoeken wijsheid (rationalisme), maar (23) wij verkondigen een gekruisigde 
Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas.’

De verhalen zijn gebleven en 
spreken los van de goden nog 
altijd aan

Wie denkt er op woensdag nog aan Wodan?
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Het thema van dit nummer gaat over onszelf. Dus lag het voor de hand, vertegenwoordigers van diverse 

verenigingen uit het land te vragen een blik op de toekomst te werpen. er is sprake van krimp èn groei, 

van rode cijfers en van oogst, van bundeling van krachten en het zoeken naar nieuwe wegen. 

overleven en pionieren

De toekomst is al gaande
Deze zin, een regel uit lied 605, is het 
eerste wat in mij opkomt wanneer ik iets 
mag schrijven over het thema 
‘overlevers of pioniers’. natuurlijk hoopt 
de vvp assen op bestaansrecht voor de 
komende jaren. maar de basis daarvoor 
wordt, geworteld in de traditie, gelegd 
in het hier en nu. Kernwoorden en 
daden hierbij: omzien naar elkaar, een 
boom als teken van hoop planten in het 
arboretum. Zoals we afgelopen voorjaar 
deden, een Ceder, aangeboden door 
één van onze leden. aan haar takken 
hangt de volgende tekst: ‘op pasen 2015 
heeft de vvp assen als teken van vitali-
teit een Ceder geplant’. evenals we 
10 jaar geleden een mispelboom plant-
ten, met als oogst in het vorig najaar 
maar liefst 6 kilo mispels. overlever of 
pionier?

in 2016 vieren wij ons 111-jarig bestaan, 
met de titel ‘in de kijker...’ natuurlijk zou-
den we dan graag 111 leden hebben, 
maar de 100 leden die we nu tellen die 
doen er toe. allen mensen die stuk voor 
stuk betrokken zijn bij de vereniging, 
op elkaar, op de omgeving om ons 
heen. We vieren dit jubileum omdat 
we nu bestaan, daarin is de toekomst al 
gaande...  
Marian Dikken, VVP Assen

thema

Alles moet verdwijnen  
een gegeven waar we het mee moe-
ten doen. Dus ooit zal onze vvG in 
almelo ook verdwijnen. De loop der 
dingen. is daarmee gezegd dat al 
onze inspanningen voor onze 
vereniging geen zin hebben? 
absoluut niet. in almelo gaat het 
goed met de vereniging. het ledental 
daalt licht door leden die overlijden, 
hetgeen enigszins gecompenseerd 
wordt door nieuwe aanmeldingen. 
staande in het hier en nu gaat het de 
vereniging goed, is zij partner in het 
Bleekgebeuren, werkt ze met andere 
vrijzinnige richtingen samen in het 
zaterdagmiddagprogramma. 
inspirerende, goed bezochte én 
gezellige bijeenkomsten in ons eigen 
gebouw. De vrijzinnigheid laat zich 
zien en horen. eigenlijk denk ik nooit 

Toekomstgedachten  
De huidige situatie is dat bij steeds 
meer kerkelijke verenigingen de aanwas 
van leden nihil is en het ledental daalt - 
een verschijnsel dat ook veel pKn-
gemeenten  ervaren. voor de vrijzinnig-
heid is het denk ik van belang dat we 
het oude stramien van plaatselijke ver-
enigingen met een eigen gebouw, 
bestuur, voorganger etc. moeten dur-
ven loslaten. We moeten er naar toe 
werken de provinciale verenigingen de 
dragers van de vrijzinnigheid in een 
regio te laten zijn, al is dit niet direct op 
stel en sprong te realiseren. in sommige 
provincies zullen, gezien het aantal 
plaatselijke verenigingen, twee over-
koepelende verenigingen nodig zijn. 

dat iemand de laatste is die het licht 
uitdoet. nee, het licht zal er blijven, 
altijd, ook als de vereniging zal ver-
dwijnen. Dan zijn er nieuwe wegen 
waarlangs we als vrijzinnigen kun-
nen gaan, mee veranderend in de 
veranderende wereld. Die wereld 
kan namelijk niet zonder vrijzinnige 
geluiden. Geïnspireerd en met 
enthousiasme zal dat vrijzinnige 
gevoel doorgegeven worden..  
Paulien Vrolijk - de Jong, 
secretaris VVG Almelo

voor plaatselijke verenigingen betekent 
dit dat zij hun autonomie moeten dur-
ven loslaten. Dit hoeft niet te beteke-
nen dat er geen kerkdienst, gespreks-
groepen etc. meer gehouden zullen 
worden, maar wel dat veel oudere 
bestuursleden ontlast worden. 
Daarnaast is het dan mogelijk niet lan-
ger met kleine contractjes voor voor-
gangers te werken: een voorganger 
heeft met één centraal bestuur te 
maken en houdt daardoor meer tijd 
over voor de praktische kant van zijn 
werk. Dat betekent naar mijn mening 
ook dat de pastorale zorg sterk verbe-
terd kan worden. 
Hein Bergman, VVP Kampen

tuigd dat via het vrijzinnige verhaal het 
Christendom haar boodschap toeganke-
lijk maakt, ontdaan van de taal van dog-
ma’s en formules, wordt ‘het gerucht 
van een wereld die volmaakt is’, doorge-
geven. mensen als nelson mandela en 
martin luther King dienen daarbij voor 
mij als voorbeeld hoe je als mens daar-
aan kunt bijdragen. De kerk als trai-
ningscentrum voor religie en zingeving 
heeft nog lang niet afgedaan. haar 
opdracht is om verstaanbaar te zijn in 
de samenleving voor alle generaties. Wij 
bieden een programma van religie en 
bezinning aan buiten de kerkdienst om. 
mensen die de kerk niet willen loslaten, 
maar zich binnen de kerk niet thuis voe-
len, kunnen zo toch contact houden en 
blijven beleven waar het in de kern om 
gaat in het Christendom.
Conna Wardenaar, 
voorzitter VVP Noord-Holland

Reizigers van de Koorkerk
reizigers zijn per definitie onderweg. 
soms met een doel of gewoon op de 
bonnefooi. reizigers met een doel 
hebben een plan. Bonnefooireizigers 
gaan op goed geluk op pad en zien 
wel waar zij terecht komen. sinds kort 
reis ik mee met het bonte reisgezel-
schap van de Koorkerkgemeenschap. 
ik ervaar een boeiend leerproces op 
mijn voortdurende zoektocht naar 
horizontale en verticale zingevingsvra-
gen. De thuisbasis is een vrijzinnige 
(buitengewone) wijkgemeente van de 
pG middelburg. Dat is de structuur. We 
beseffen dat het instituut kerk een 
middel is en geen doel op zich. een 
plek waar mensen op adem kunnen 
komen. Waar respect, verdraagzaam-
heid en ruimte is voor verschillende 
vormen van geloofsbeleving. Waar 
vragen belangrijker zijn dan antwoor-
den, een plek waar twijfel mag zijn. De 
Koorkerkgemeenschap wil laten zien 

dat religie/kerk niet iets is uit het ver-
leden, maar nog altijd actueel is. op 
reis hebben we elkaars kwaliteiten 
nodig om in de dynamische wereld 
present te zijn vanuit een open, laag-
drempelige, ondogmatische en spiri-
tuele gemeenschap. Gezamenlijk wer-
ken we aan beleidsplan, een flyer, een 
(uitnodigende) website: www.koor-
kerk.nl. ook denken we na over een 
inrichting van de Koorkerk voor multi-
functioneel gebruik, waarbij religie, 
cultuur en vieringen samen komen. 
Hans Vreeke (scriba@koorkerk.nl)

Uit de rode cijfers blijven
hoe ik als bestuurder met de toe-
komst bezig ben? Wat beleid betreft, 
moet de kerkenraad vooral met de 
middellange termijn bezig zijn: de 
komende tien jaar. Bij toekomst en 
levensvatbaarheid denkt men vaak 
aan geld, maar mensen zijn belang-
rijker. een gemeente kan verdwijnen 
bij gebrek aan mensen, aan 
bestuurskracht. Bij ons is sprake van 
lichte krimp van het ledenbestand. 
Wat de financiën betreft: de pen-
ningmeester maakt ieder jaar een 
meerjarenraming. Daaruit blijkt dan 
dat wij over pakweg drie jaar in de 
rode cijfers komen, een ernstige 
boodschap. mijn taak, en die van de 
kerkenraad, is om te zorgen dat dat 
niet gebeurt. en tot nu toe is dat 
ieder jaar gelukt: het moment van 
de rode cijfers stellen we iedere keer 
weer een jaar uit. moet een 
gemeente ten allen tijde voortbe-
staan, hoe klein zij ook wordt? 
Waartoe ben je er, als gemeente? 
mijn eerste antwoord op die vraag 
is: de gemeente is niet van ons, 
maar van God. maar dan zeg ik 
nogal wat, en het kan ook een 
dooddoener zijn. Die vraag waarom 
je er bent als gemeente, moet je je 
blijven stellen. 
Jan R. Nienhuis, tot voor kort voorzit-
ter van de Johanneskerk Amersfoort, 
een combinatiegemeente

Christendom toegankelijk 
maken
ik zou voor één bestuursperiode het 
voorzitterschap op me nemen, inmid-
dels ben ik ruim op weg aan de tweede 
termijn. in trouw las ik dat noord-
holland na Groningen de meest onge-
lovige provincie van het land is. Zo 
heet dat nu. in het verleden stond 
noord-holland bekend als de meest 
vrijzinnige provincie. ik denk dat daar 
mijn uitdaging ligt. ik ben ervan over-

..‘toen na een week zijn jongste kleinkind
bedroefd de sneeuwman niet meer vond

toen zei-ie luister goed mijn kleine
zo gaat dat, alles moet verdwijnen…’ 

Frans halsema

Oud en nieuw vuur

Oude en nieuwe wegen
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daarom is het goed dat de VVP leiden-oegstgeest al 
enkele jaren bezig is met de opheffing. zo wordt voor-
komen dat straks iemand kerkelijk dakloos raakt. de 
vereniging zal in januari 2017 ophouden te bestaan en 
daar hebben alle leden zich nu al op ingesteld. ‘het is 
hier geleidelijk gegaan’, aldus gé eegdeman die jarenlang 
bestuursvoorzitter was en met zijn vrouw veel voor de 
vereniging doet. ‘het merendeel van de leden is 80+. 
daar kwam bij dat het contract met het dorpscentrum - 
waar we onze kerkdiensten houden – per 1 januari 2017 
afloopt en onze predikant in september 2014 met emeri-
taat ging. door die breekpunten neem je heel geleidelijk 
het besluit om te stoppen’. 
jarenlang was geprobeerd om de VVP nieuw leven in 
te blazen. toen alle pogingen op niets uitliepen, is men 
begonnen aan het langzame proces van afbouwen. 
‘Vrijwel alle leden vonden het verschrikkelijk maar ze 
waren ook blij dat de kogel eindelijk door de kerk was. 
iedereen zag het immers aankomen. als het straks defi-
nitief is, zullen er ongetwijfeld nog veel emoties opspe-
len’. in de afgelopen jaren is veel contact gezocht met de 
remonstrantse, doopsgezinde en protestantse gemeenten 
om te kijken waar de vereniging bij kon aansluiten. 
inmiddels is voor een andere koers gekozen. er zullen 
na 1 januari 2017 geen kerkdiensten meer plaatsvinden, 
maar een aantal vrijwilligers zal nog enkele keren per jaar 
activiteiten organiseren om zo het vrijzinnige geluid hoor-
baar te laten. de kerkelijk werker gerrie Kooijman - van 
andel blijft een aanstelling houden om pastorale zorg te 
blijven bieden. zo vallen de leden niet in een zwart gat.

uit deze verhalen blijkt dat het belangrijk is om zorgvul-
dig te werk te gaan bij een opheffing. er wordt immers 
niet alleen een vereniging ontbonden, maar vooral een 
groep mensen. als in een vrijzinnige gemeente de mens 
centraal staat, hoort die ook na de opheffing centraal te 
staan. 

uitgelicht

het komt helaas steeds vaker voor: plaatselijke 
verenigingen van de VVP die worden opgeheven. dat 
gebeurt om verschillende redenen: er zijn vrijwel geen 
leden meer of de leden zijn oud en weinig mobiel. het 
aantal vrijwilligers dat zich voor de vereniging inzet 
krimpt en de actieve leden die overblijven krijgen het 
steeds zwaarder. Kun je dan zo maar het licht uitdoen? en 
wat betekent het als het opeens afgelopen is? 

1 januari 2014 was het einde van de VVP in haarlem 
maar al in 2012 werd het proces voor opheffing in gang 
gezet. johan Poelstra en nanny Vermeer zaten toen al 
zeven jaar in het bestuur en moesten concluderen dat er 
nog maar weinig potentie was. ‘moet je de vereniging blij-
ven doorzetten als het geen zin meer heeft?’ vroegen zij 
zich af. Van de ongeveer dertig leden was het merendeel 
ouder dan 80 jaar. de meesten van hen konden niet meer 
naar de kerkdiensten komen. in haarlem kerkten de vrij-
zinnige protestanten al bijna veertig jaar samen met de 
remonstranten in de remonstrantse kerk. dat maakte het 
proces wel makkelijker want er bleef kerkelijk onderdak. 
in de twee jaar voor de opheffing is er veel gesproken, 
zijn alle leden geraadpleegd, is de situatie uitgelegd zodat 
uiteindelijk iedereen de situatie kon accepteren. ‘het is 
goed zo’. de energie die in het proces is gestoken heeft er 

voor gezorgd dat naar ieders tevredenheid de zaak 
afgerond kon worden.

heel anders ging dat in zwolle enkele jaren geleden. de 
situatie was vergelijkbaar: ook daar was het op. de leden 
waren oud, er was geen jonge aanwas. ‘iedereen zag in 
dat er niets aan te doen was’, aldus alexander Koeslag 
die jarenlang lid was van de vereniging. tijdens de ophef-
fingsvergadering was hij de enige die tegen stemde. ‘ik 
kon het niet over mijn hart krijgen’. nog steeds vindt hij 
het jammer, maar hij weet ook dat het niet anders kon. 
helaas was er voor hem geen alternatief. de doopsgezinde 
gemeente en de afdeling van de nPB waren te ver weg. de 
enige kerk in de buurt is de hervormde van confessionele 
signatuur. ‘daar heb ik niets te zoeken’. alexander Koeslag 
is nog steeds lid van de kerk maar hij komt er nooit meer. 

ook jaap deij raakte zijn kerkelijk onderdak kwijt, of 
zoals hij het noemt: ‘zijn tweede huis’. de opheffing 
van de VVP Beverwijk in 2010 vond hij ‘dramatisch’. 
hij hoopte op een doorstart als stichting maar tijdens de 
opheffingsvergadering werden zijn plannen afgeschoten. 
hij was zeer bedroefd over de gang van zaken. met zijn 
stichting wilde hij vrijzinnige activiteiten blijven orga-
niseren. nu kwam er een definitief einde.
de VVP Beverwijk was een buitengewone wijkgemeente 
van de PKn en na de opheffing werd jaap automatisch lid 
van de protestantse gemeente Beverwijk, maar daar komt 
hij zelden.

De opheffing van een plaatselijke vereniging is niet enkel een bestuurlijke 

handeling waar een handtekening onder gezet wordt. Het is een beslissing 

die mensen raakt en waar veel emoties bij komen kijken. 

door  Erik Jan Tillema

het einde Van de Vereniging

   Zes tips als opheffing aan de orde is
1  bespreek de plannen met alle leden; is iedereen het er 

mee eens?
2  formuleer een visie en stel een stappenplan op,  

eventueel met externe begeleiding.
3  onderzoek welke vrijzinnige organisaties in de  

omgeving aanwezig zijn en leg contacten.
4  bedenk of en hoe het pastoraat na de opheffing  

ingevuld kan worden.
5  wees zorgvuldig: je trekt niet zomaar de deur dicht.  

het vergt een uitgebreide voorbereiding.
6  markeer het einde; sluit af met een officiële  

bijeenkomst.

 
reactie

répondez 
s’il vous plaît

in onze redactievergaderingen vragen we 

ons regelmatig af of en hoe ‘VrijZinnig’ bij 

onze lezers functioneert. natuurlijk krijgen 

we wel reacties, maar die zijn vaak op één 

hand te tellen. veelal mondeling, in het voor-

bijgaan; vaak positief, af en toe negatief. Dat 

laatste dan vooral omdat men het anders wil: 

meer van dit, minder van dat. meer theolo-

gie, meer gemeentenieuws, minder boekbe-

sprekingen, meer/minder plaatjes. De prak-

tijk is dat we maar gewoon doen wat ons zelf 

goed lijkt. een lezerspeiling dus? maar een 

goede enquête vergt tijd en een gedegen 

opzet. een brievenrubriek? maar we hèbben 

al zo weinig ruimte. Kan het misschien een-

voudiger? Wat willen we eigenlijk? Gelezen 

worden, en dan…? het mooist zou het zijn, 

als ons blad na een weekje salontafel niet bij 

het oud papier gaat, maar de memo-map 

van gespreksgroepen, predikanten en ande-

re veldwerkers in. misschien kunnen we dáár 

een aanzet toe geven, dan komen de reacties 

wellicht ook.

een poging, bij dit nummer: pag. 8/9 (de 

middenpagina’s): Welk artikeltje spreekt u 

aan? Wat vindt u van de gebruikelijke opzet 

van de middenpagina’s?

en op pag 6/7 (‘los van God’): Gaf dit artikel 

u aanleiding om meer te lezen? hoe reageert 

u op de uitsmijter ‘religie zit ons in het Dna’?

Kortom: wij zijn zeer benieuwd naar uw 

reactie: info@vrijzinnig.nl

De remonstrantse kerk in Haarlem

Beverwijk, de Prinsesselaankerk omgebouwd tot woonhuis
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‘ook belangrijk is de vraag naar de inhoud: hoe maak je 
dat mensen zich prettig voelen bij wat er gezegd wordt 
in de kerkdienst? Vrijzinnigen hebben de neiging zichzelf 
te definiëren door wat ze níet zijn. dat was ooit zin-
nig, omdat de kerk vooral voor hoger opgeleiden een 
negatieve connotatie had: dogmatisch, een instituut dat 
niet met de tijd is meegegaan. de tegenstelling geloof – 
logisch denken wordt gemaakt, alsof gelovigen vooral 
mensen zijn die niet zo heel goed na kunnen denken. 
maar inmiddels is de maatschappelijke rol van de kerk 
zoveel marginaler geworden, dat de noodzaak om je daar 
fel tegen af te zetten vrijwel verdwenen is. moet je dan 
als vrijzinnige de nadruk blijven leggen op wat je niet 
bent? ik zou zeggen: probeer iets nieuws voor mensen 
die de kerk niet kennen. en blijf vooral dicht bij jezelf. ik 
geef soms een voorbeeld van mijn kind dat voor me uit 
fietst en onder een scooter dreigt te komen. ik kan niets 
doen, want het gebeurt in een fractie van een seconde. 
wat dan door me heen gaat is: “mijn god, doe iets!” 
als ik daarover vertel, moet ik uitleggen dat ik rationeel 
gezien niet geloof dat er een god is die onmiddellijk zijn 
hand uitsteekt om een kind te redden; dat er honderden 
kinderen omkomen bij verkeersongelukken die god ook 
niet gered heeft. maar op dat moment is het voor mij rea-
liteit, omdat ik het zo voel. dat bedoel ik met: dicht bij 
jezelf blijven.’

tot slot vragen we of ze nog iets wil toevoegen… ‘Vooral 
dat ik heel veel vertrouwen krijg in wat ik doe, dat ik 
me werkelijk gesteund voel door degenen die achter me 
staan in de gemeente.’

we spraken met essemie van dunné, die met het 
jeugd- en opbouwwerk belast is. hoewel belast niet 
het juiste woord is, gezien het aanstekelijke enthousiasme 
waarmee ze over haar werk vertelt. ‘ik werkte als pasto-
raal medewerker in het ziekenhuis’, vertelt essemie, ‘en 
had niet het idee iets in een kerk te willen doen. maar ik 
werd gebeld met de vraag of dit iets voor mij was, heb 
gesolliciteerd en ben het geworden. als eerste heb ik 
me afgevraagd: “wat zou mij over de streep trekken om 
regelmatig naar de kerk te komen?” Belangrijk voor mij 
is dat het goed is voor kinderen en dat ze iets meekrijgen 
wat de ouders belangrijk of leuk vinden, zoals de bijbel-
verhalen leren kennen. maar ook: leren zich in een kerk-
dienst te handhaven – samen de rituelen beleven, zoals 
stil zijn, staan en weer zitten. als mijn zoon daar geen 
zin in heeft, wijs ik op een oude mevrouw, die leunend 
op haar stok, óók gaat staan. ook belangrijk: zorg dat 
alles kort en afwisselend is.’

naast het kinderwerk worden er ook activiteiten voor de 
ouders georganiseerd. het zijn goed bezochte avonden 
(20 mensen of meer) over verhalen vertellen, hoe filoso-
feer je met je kinderen, wat wil je ze meegeven? ‘laatst 
stelde ik voor een groepje op te zetten voor ouders uit de 
buurt, om te praten over levensvragen, actualiteit etc.; 
daar werd onmiddellijk enthousiast op gereageerd.’

groeiend KerKBezoeK 
in amsterdam noord

door Marinus den Oudsten en  Annemike van der Meiden

De kerk aan het meerpad, Doopsgezinde gemeente 

amsterdam, wijk noord, heeft te maken met groei-

end kerkbezoek, een in deze tijd van leeglopende 

kerken steeds zeldzamer fenomeen. Voor ouderen 

komen jonge gezinnen in de plaats. Dat is een 

gevolg van bewust beleid: er is geld beschikbaar 

gesteld voor het jeugd- en opbouwwerk in 

amsterdam noord. 

reflectie

Doopsgezinde kerk Amsterdam Noord

‘
nieuws

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

Algemene ledenvergadering
op zaterdag 31 oktober wordt in de 
Johanneskerk in amersfoort de algeme-
ne ledenvergadering gehouden, bin-
nenkort ontvangt u daarvoor de verga-
derstukken. Fred omvlee, predikant van 
mijnkerk.nl, zal daar een lezing houden 
over nieuwe vormen van kerk-zijn.

Musical ‘The pearl of Moab’  
Bij een van onze aangesloten verenigin-
gen vond in mei een bijzonder project 
plaats. het open pastoraat in Gorinchem 
kent een musicaltraditie en had deze 
keer voor een eigentijds verhaal geko-
zen, geïnspireerd op het bijbelboek ruth. 
ruth komt als vluchteling uit moab en is 
op zoek naar een nieuw bestaan, een 
nieuwe toekomst. er vonden vier zeer 
succesvolle voorstellingen plaats. meer 
informatie op www.openpastoraat.nl

Vrijzinnige Permanente 
Educatie
studiepunten die door voorgangers zijn 
behaald aan het remonstrants 
seminarium/arminius instituut of het 
Doopsgezind seminarium tellen mee in 
het open erkende deel van de perma-
nente educatie van de protestantse 
Kerk. Dat is duidelijk geworden na over-
leg tussen de vvp en de protestantse 
Kerk. elke voorganger die in dienst is 
van de protestantse Kerk moet zich 
jaarlijks laten bijscholen. met deze rege-
ling kan er gekozen worden uit een uit-
gebreid, vrijzinnig aanbod. 

Driemastergemeente 
stoot kerk af
De Driemastergemeente in Den helder 
(een samenwerkingsverband van 
doopsgezinden, remonstranten en 
vrijzinnige protestanten) heeft op 
26 april de laatste dienst in haar kerk-
gebouw gehouden. vanwege het 
kleine aantal leden wordt het gebouw 
afgestoten. Kerkdiensten en andere 
activiteiten worden nu in de huiskamer 
van de leden georganiseerd. 

Arnhem heeft vrijzinnige 
wijkgemeente
op 26 april werden de vrijzinnige 
protestanten in arnhem geïnstitueerd 
als wijkgemeente van bijzondere aard. 
Dit betekent dat zij nu officieel deel 
uitmaken van de protestantse Gemeente 
arnhem. Dat klinkt plechtig, maar de 
stemming in de parkstraatgemeente 
die zondag was vooral feestelijk. 
Bestuursleden en diakenen van de vvp 
werden bevestigd als ambtsdragers.

Boekje ‘Onderdak geven’
Er is een nieuw, in het oog vallend, informatieboekje over de VVP versche-
nen. Het boekje heeft als extraatje mooie ansichten, ontworpen door Corina 
van Riel, die verstuurd kunnen worden. Het boekje is verzonden aan alle 
plaatselijke verenigingen als Pr-materiaal. Voor € 3.00 sturen wij het boekje 
met een aantal losse kaarten aan u toe. 

Fred Omvlee

Bevestiging van ambtsdragers
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door  Rick Benjamins

Gestalte en Rode Draad
Een werkgroep van leden uit deze groeperingen komt 
regelmatig bijeen om te bespreken waar en hoe de 
samenwerking vorm kan krijgen. Zo organiseert de werk-
groep (jaarlijks) uitgebreide ontmoetingsevenementen. 
Komend najaar wordt op 14 november in Zwolle, in 
samenwerking met VVP-Nederland en VVP regio Oost, 
een dag georganiseerd rond het thema levenskunst: 
zang, dans, muziek, poëzie, film en theater. 

Zinzoekers-IJsseldelta vindt haar roots, zo legt Bosker 
uit, in een spirituele ‘verkering’ in Kampen tussen de 
Doopsgezinde Gemeente, de Vereniging van Vrijzinnige 
Hervormden en de Evangelisch Lutherse Gemeente 
Kampen. Veel van de zondagse vieringen worden samen 
georganiseerd en er is een gezamenlijk winterwerk pro-
gramma. En last but not least: Werkgroep De Rode Draad 
is al vijf jaar een zeer succesvol samenwerkingsverband. 
Ze organiseert bijeenkomsten met een filosofisch en 
spiritueel karakter. Literatuur, muziek, theater, kunst en 
zang vormen de rode draad. 

Landelijke rimpeling
Per 1 juni 2015 is nu ook de Stuurgroep Zinzoekers-
Nederland gestart. ‘De steen die door Zinzoekers-
IJsseldelta is geworpen heeft ook landelijk een rimpeling 
in het vrij stromende water veroorzaakt,’ aldus Jannes. 
‘Er is belangstelling vanuit alle delen van het land’. Zo 
worden er al zinzoekersbijeenkomsten georganiseerd 
in Zeeland en in de Achterhoek. Tina Geels en Hans le 
Grand vormen samen met Jannes Bosker en Rinus van 
Warven de landelijke stuurgroep die mensen en orga-
nisaties gaat enthousiasmeren om tot samenwerking te 
komen. Voor informatie: www.dezinzoekers.nl.      

kunsten erg bepalend bij de formulering van een wereld-
beeld, maar je kunt zo’n wereldbeeld niet alleen aan de 
wetenschap overlaten. Het gaat namelijk niet alleen om 
de vraag, hoe de wereld feitelijk in elkaar steekt, maar 
ook om de vraag, hoe wij als gevoelige en praktisch han-
delende mensen bij de wereld betrokken zijn. Dat kun 
je niet alleen aan de wetenschap overlaten. Religie moet 
meedoen aan de formulering van een wereldbeeld, omdat 
het in de religie uiteindelijk gaat over het ultieme, laatste 
of diepste antwoord dat mensen geven op de vraag, wat 
de betekenis en de bedoeling van het leven is. Zo’n vraag 
kun je nooit loskoppelen van wetenschappelijke inzich-
ten en hedendaagse ervaringen, maar ze laat zich ook 
nooit strikt wetenschappelijk beantwoorden. Het gaat 
immers om de vraag op welke manier ‘de wereld’ of onze 
omgeving ons aangaat, aanspreekt of voor vragen stelt.

Rasor is zeer gehecht aan de vrijzinnige traditie die altijd 
het vrije en kritische onderzoek heeft begunstigd en het 
uiteindelijk overliet aan het eigen oordeel van mensen 
om te zeggen wat voor hen de betekenis en bedoeling 
van het leven is. Hij noemt echter drie punten waar de 
vrijzinnige traditie zwak staat en ze als het ware een been 
moet bijtrekken.
De grote openheid en de vrijheid voor het eigen oordeel 
hebben het voor de vrijzinnigheid heel moeilijk gemaakt 
om een meer gezamenlijke inhoud van de religiositeit 
te verwoorden. Door de grote nadruk op het individu 
werd te zeer veronachtzaamd dat mensen geen autonome 
wezens zijn, maar deel uitmaken van grotere verbanden, 
die hen bepalen. Vervolgens heeft de vrijzinnige religi-
ositeit dikwijls gebroken met traditionele praktijken als 
het bidden of de bijbelmeditatie. Het gevolg daarvan 
is, dat ze gevaar loopt om spirituele diepte te verliezen. 
Geestelijk leven kan zich dan immers niet hechten aan 
vaste vormen. In de derde plaats heeft de vrijzinnigheid 
zich sterk geëngageerd met maatschappelijke vragen en 
sociale rechtvaardigheid. Vrijzinnigen hoorden echter 
dikwijls tot bevoorrechte groepen en wilden hun eigen 
positie ook graag behouden.

In zijn boek geeft Rasor een mooie weergave en verde-
diging van vrijzinnig geloven. Hij houdt vast aan een 
hedendaagse, sociale en vooral redelijke vorm van religi-
ositeit. De zwaktes of mankementen van een vrijzinnig 
geloof benoemt hij kernachtig en hij probeert die als het 
ware te repareren binnen de kaders van een vrijzinnige 
mentaliteit. Zijn boek vormt daardoor een heel waarde-
volle bijdrage aan een debat waarvan ik volgende keer 
graag een andere stem zal laten horen.

In 2005 publiceerde Paul Rasor ‘Faith Without 
Certainty’ (Geloof zonder zekerheid). Hij beschrijft, 
waar een vrijzinnige theologie volgens hem om draait 
en wat de grote uitdagingen zijn. Het is volgens hem 
kenmerkend voor de vrijzinnigheid dat religiositeit 
wordt bepaald en benaderd vanuit moderne kennis en 
hedendaagse ervaring. Religie gaat volgens hem over het 
vinden van betekenis en oriëntatie in het leven. Daarvoor 
is de formulering van een wereldbeeld nodig, zodat we 
een idee krijgen van de wereld waarin we leven en een 
richting zoeken. Natuurlijk zijn de wetenschappen en de 

door  Rinus van Warven

Zinzoekers-IJsseldelta is sinds 2010 actief en 
bestaat uit een groep mensen uit vrijzinnig georiënteerde, 
maar ook humanistische en spiritueel-levensbeschouwe-
lijke organisaties uit de IJsseldelta. ‘Deze mensen hebben 
de handen ineengeslagen en zijn op zoek gegaan naar 
overeenkomsten, niet naar verschillen’, zo legt initiatief-
nemer Jannes Bosker uit. 
Zinzoekers-IJsseldelta vindt een spirituele basis in het 
woord mentaliteit waarmee het woord vrijzinnigheid 
wordt omschreven in het boek ‘Vrijzinnigen hebben 
de toekomst’ van Meerten B. ter Borg. ‘Geen doctrine, 
geen leer, geen theologie en geen ideologie’, zo vervolgt 
Bosker. ‘Een mentaliteit bestaande uit tolerantie ten 
aanzien van alle mogelijke vormen van zingeving, 
gecombineerd met een geloof in de eigen traditie. Maar 
zonder die traditie te verabsoluteren. Open naar vreemde 
zin-geving systemen en bereid de eigen waarheid af te 
wegen tegen die van de anderen. Maar tegelijkertijd de 
eigen waarden koesteren.’

Platform
Zinzoekers-IJsseldelta wil een platform zijn in de mon-
ding van de IJssel voor mensen met een vrijzinnige en 
(religieus-) humanistische levensvisie. Zoeken naar wat 
mensen verbindt, persoonlijk, geïnspireerd door con-
tacten met gelijkgestemden. ‘Een platform om activitei-
ten rond deze levensvisie, te organiseren, te bundelen 
en te publiceren. In ontmoeten en samenwerking zit 
de kracht.’ Tal van organisaties als de Vereniging van 
Vrijzinnig Hervormden (Protestanten), Evangelisch-
Lutherse Gemeenten, Doopsgezinde Gemeenten, afde-
lingen van Vrijzinnig Nederland (voorheen Nederlandse 
Protestantenbond), de Remonstrantse Broederschap en 
het Apostolisch Genootschap wisten elkaar te vinden. En 
er zijn volgens Jannes Bosker ook gesprekken gaande met 
mensen uit de Soefibeweging en de Alevitische kringen. 
‘Ook niet-religieuze organisaties als het Humanistisch 
Verbond en de Orde van Vrijmetselaren blijken dusdanig 
veel overeenkomstig gedachtegoed te hebben dat ze graag 
mee aan tafel zitten.’ 

project

‘Zinzoeken is een manier van leven waarbij je streeft naar zelfstandigheid - kritisch, mensgericht - in vrijheid 

handelen en denken. Wat zinzoekers met elkaar gemeen hebben is dat ze zelf willen bepalen hoe hun 

levenspad loopt. Zinzoekers laten zich graag verrassen wie en wat ze op dat pad tegenkomen’. 

afgelopen voorjaar behandelde ik in een college 

drie boeken die een vrijzinnige theologie willen 

herformuleren. je zou kunnen zeggen dat de auteurs 

pionieren op theologisch gebied. aan alle drie 

boeken besteed ik in achtereenvolgende nummers 

graag wat aandacht door in een kort bestek de kern 

van deze boeken te presenteren.
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Rick Benjamins is namens de VVP bijzonder hoogleraar aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij universitair docent 

Dogmatiek aan de PThU.
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het volgende nummer heeft als 
thema  ‘mensenkinderen’

IIn het begin staken er vaak alleen een paar nieuwsgierige oren boven 
een graspol uit, inmiddels struinen ze zorgeloos over de zoden. Twee 
stappen buiten onze flat en ik zie ze al door het plantsoen huppen: 
konijnen. Ik ben opgegroeid op het platteland, maar ik heb er nog 
nooit zoveel gezien sinds we in de stad wonen. Het is alsof het plot 
van Watership Down zich voor je voeten ontvouwt. Dat verhaal  
waarin een aantal langoren na een doembeeld moedig hun vertrouw-
de leventje achterlaten en elders een nieuwe toekomst opbouwen. 
Over overlevers en pioniers gesproken. Maar wat bezielt die konijnen 
nou om juist hier in de stad een pioniersplek op te zetten? Daar ver-
wacht je ze niet. 

Met het stadskonijn voel ik een bijzondere klik. Want een twintiger 
verwacht je in geseculariseerde tijden bijna net zo min in de kerk als 
een konijn in de stad. Hoewel ietwat markant binnen onze omgeving, 
trekken we beiden eigenzinnig ons plan. En waarom ook niet? De 
omgeving wijkt af, maar er valt weinig van te vrezen. Het stadskonijn 
kent nauwelijks natuurlijke vijanden en ik als jonge voorganger ook 
niet. Want met het krimpen van de kerk verdween ook de drijfveer 
tot een agressief atheïsme. Godzijdank zijn de scherpste randjes van 
de tegenstelling gelovig-ongelovig in Nederland verdwenen. Dat 
ondervind ik aan den lijve. Als ik iemand bijvoorbeeld vertel dat ik 
predikant ben, krijg ik vrijwel altijd een enthousiaste reactie terug. Je 
kunt je afvragen: zijn we misschien in een post-seculiere samenleving 
aangekomen? Geloven is zo gek niet meer en in volstrekt ongeloof 
leeft bijna niemand. Inmiddels bevindt de meerderheid zich in een 
vaag gebied tussen die beide polen, ergens tussen hemel en aarde. 
Precies daar, op dat mistige veld, plant ik mijn pioniersvlag. Want 
daar ligt vruchtbare grond voor de bouw aan een betere wereld. Ik wil 
er pionieren door verhalen samen te brengen die op het eerste gezicht 
niets met elkaar te maken hebben. De herkenning nasporen in de ver-
vreemding, rusteloos op zoek gaan naar diepteverbanden. Dat vraagt 
om nieuwe woorden en net als Watership Down om flink wat verbeel-
dingskracht. 

Klaas Douwes, predikant Regentessekerk Apeldoorn

de Voorganger en 
het stadsKonijn
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