
Samen	  Het	  Venster	  3	  mei	  2015	  -‐	  Uitwerking	  
	  
Tekst	  bij	  de	  kaars	  van	  de	  zondag:	  

Een	  Russisch	  spreekwoord	  luidt:	  ‘Er	  is	  meer	  licht	  dan	  door	  het	  raam	  kan	  worden	  gezien’	  -‐	  	  Er	  is	  
meer	  licht	  dan	  door	  het	  venster	  kan	  worden	  gezien.	  

	  
Inleiding	  (Ronald)	  
Woorden	  hebben	  de	  neiging	  een	  eigen	  realiteit	  te	  creëren.	  Zo	  ook	  schept	  het	  woord	  ‘identiteit’	  associaties	  
met	  een	  duidelijk	  omlijnd,	  vaststaand	  en	  door	  alle	  betrokkenen	  onderschreven	  kader.	  In	  de	  Westerse	  
geloofstraditie	  is	  identiteit	  steeds	  meer	  verbonden	  geraakt	  aan	  overtuigingen	  en	  concepten.	  Bedrijven	  en	  
instellingen	  formuleren	  hun	  identiteit	  in	  de	  vorm	  van	  ‘kernwaarden’.	  Ondertussen	  wordt	  ervaarbare	  
‘identiteit’	  vaak	  meer	  bepaald	  door	  alledaagse	  praktijken:	  sociale	  gewoontes,	  ontstane	  conventies.	  	  
Heraclitus	  gaf	  ons	  al	  mee:	  Panta	  Rhei,	  alles	  stroomt,	  niets	  blijft.	  Zowel	  in	  ons	  eigen	  leven	  als	  in	  het	  leven	  
van	  de	  gemeenschappen	  waar	  we	  deel	  van	  uitmaken,	  zijn	  we	  voortdurend	  in	  een	  veranderingsproces,	  soms	  
heel	  zichtbaar,	  vaak	  bijna	  onmerkbaar.	  Wat	  laat	  je	  achter?	  Wat	  neem	  je	  mee?	  Wat	  voeg	  je	  toe?	  De	  vorm	  
die	  wij	  als	  gemeenschap	  hebben	  gekozen	  voor	  de	  omgang	  met	  het	  houten	  kruis	  dat	  jaren	  lang	  in	  onze	  
ruimte	  heeft	  gehangen,	  is	  hier	  illustrerend	  voor:	  het	  kruis	  komt	  niet	  terug	  op	  de	  oude	  manier,	  wel	  gaat	  het	  
in	  wat	  voor	  vorm	  dan	  ook	  deel	  uitmaken	  van	  een	  nieuwe	  symbolische	  creatie,	  onze	  ‘dynamische	  
symbolische	  ruimte’.	  	  
Geloofsopvattingen	  zoals	  ze	  jaren	  lang	  (als	  schijnbaar	  eeuwige	  waarheden)	  gehuldigd	  werden,	  roepen	  
tegengeluiden	  op.	  	  Zo	  verzet	  zich	  dominee	  Klaas	  Hendrikse	  tegen	  een	  al	  te	  statisch	  godsbeeld	  in	  zijn	  boek	  
‘Geloven	  in	  een	  God	  die	  niet	  bestaat’.	  Volgens	  Hendrikse	  ‘bestaat’	  God	  niet,	  maar	  ‘gebeurt’	  God.	  Toch	  
neemt	  Hendrikse	  misschien	  wel	  veel	  meer	  mee	  uit	  de	  traditie	  dan	  hem	  lief	  is.	  Of:	  misschien	  zijn	  grote	  delen	  
van	  de	  traditie	  hem	  dierbaarder	  dan	  hij	  graag	  wil	  toegeven.	  Ik	  heb	  het	  plezier	  gehad	  een	  aantal	  keren	  bij	  
zijn	  diensten	  te	  mogen	  zingen	  in	  de	  monumentale	  Middelburgse	  koorkerk.	  Hendrikse,	  in	  toga,	  vanaf	  de	  
kansel,	  verkondigt	  het	  ‘niet	  bestaan’	  van	  God.	  De	  aanwezigen	  zitten	  in	  houten	  kerkbanken	  stil	  te	  luisteren	  
(ongetwijfeld	  met	  de	  pepermunt	  in	  de	  aanslag).	  
Stef	  Bos	  zong:	  “Papa,	  ik	  lijk	  steeds	  meer	  op	  jou.”	  Geleidelijk	  aan	  worden	  we	  ons	  ervan	  bewust	  hoeveel	  we	  
met	  ons	  meedragen	  van	  datgene	  dat	  ons	  gevormd	  heeft.	  Gerard	  van	  Maasakkers	  bezingt	  het	  land	  van	  zand,	  
Brabant,	  met	  dubbele	  gevoelens.	  Land	  van	  zand,	  achterland	  en	  land	  van	  zand,	  moederband.	  Even	  later	  in	  
het	  lied:	  	  “Toch	  voel	  ik	  steeds	  weer	  die	  kleine	  blokjes	  aan	  mijn	  been.”	  
Kleine	  blokjes	  aan	  je	  been	  waarvan	  je	  dacht	  dat	  je	  je	  bevrijd	  had,	  die	  je	  op	  een	  gegeven	  moment	  niet	  meer	  
kwijt	  wilt	  raken	  omdat	  je	  ze	  liefdevol	  omarmd	  hebt.	  	  
Omgekeerd	  kan	  het	  ook.	  We	  kunnen	  in	  de	  veronderstelling	  leven	  dat	  we	  waardevolle	  (spirituele)	  dimensies	  
uit	  de	  traditie(s)	  met	  ons	  meedragen,	  terwijl	  ze	  inmiddels	  met	  het	  badwater	  zijn	  weggespoeld	  of	  alleen	  nog	  
als	  een	  vaag	  verlangen	  in	  een	  donker	  hoekje	  van	  onze	  ziel	  een	  kwijnend	  bestaan	  leiden.	  
Hoe	  revolutionair	  is	  Hendrikse?	  Geloofsopvattingen	  die	  in	  beton	  gegoten	  zijn,	  leven	  niet	  meer.	  Was	  dat	  het	  
niet	  wat	  Nietzsche	  liet	  schrijven:	  ‘Gott	  ist	  tot’?	  Voltrekt	  Hendrikse	  niet	  de	  consequenties	  van	  het	  proces	  dat	  
zijn	  steile	  voorgangers	  hebben	  ingezet?	  
Bewegingen	  hebben	  vaak	  een	  goed	  zichtbare	  bovenstroom	  en	  een	  wat	  verhulde	  (kwetsbare?)	  
onderstroom.	  De	  bovenstroom	  van	  ‘Vrijzinnigheid’	  uit	  zich	  vaak	  in	  zelfbewuste	  bewoordingen:	  zelf	  kiezen	  
wat	  je	  gelooft,	  tolerantie,	  vrijheid,	  elkaar	  de	  ruimte	  geven.	  Hier	  kun	  je	  mooie	  radiospotjes	  over	  maken	  voor	  
de	  STER-‐reclame.	  Aan	  de	  andere	  kant	  is	  er	  in	  vrijzinnige	  kringen	  vaak	  een	  belangstelling	  voor	  de	  diepgang	  
die	  worteling	  in	  een	  bepaalde	  traditie	  kan	  opleveren:	  Benedictijnse	  wijsheid,	  mystiek,	  shamanisme,	  
boeddhisme.	  Wijsheid	  die	  belichaamd	  wordt,	  spirituele	  levenskunst	  die	  praktisch	  beoefend	  wordt.	  Zou	  het	  
niet	  zo	  kunnen	  zijn	  dat	  er	  in	  de	  onderstroom	  van	  de	  vrijzinnigheid	  een	  verlangen	  leeft	  naar	  een	  
gerevitaliseerd	  beleven	  van	  spiritualiteit?	  Een	  beleven	  waarin	  de	  woorden	  weer	  samenvallen	  met	  datgene	  
waarnaar	  ze	  verwijzen.	  Een	  beleven	  dat	  soms	  ook	  geen	  woorden	  meer	  nodig	  heeft.	  
	  
Meerstemmig	  geloven	  (Jos)	  
Deze	  open	  ruimte	  is	  een	  stap	  in	  het	  vinden	  van	  woorden	  voor	  wat	  ons	  verbindt.	  In	  de	  voorbereiding	  zei	  
iemand:	  “Dat	  gaat	  nooit	  lukken.	  Iedereen	  heeft	  eigen	  overtuigingen	  en	  ervaringen.	  Die	  zijn	  nooit	  te	  vatten	  
in	  één	  gezamenlijke	  tekst.”	  Daar	  zit	  zeker	  een	  kern	  van	  waarheid	  in.	  En	  toch	  hebben	  we	  ergens	  ook	  een	  
gemeenschappelijke	  grond,	  iets	  waar	  we	  ons	  allemaal	  bij	  thuis	  voelen.	  Want	  we	  komen	  wel	  met	  z’n	  allen	  



steeds	  weer	  naar	  Het	  Venster.	  Misschien	  wel	  ieder	  met	  z’n	  eigen	  redenen,	  maar	  er	  lijkt	  toch	  ook	  iets	  te	  zijn	  
dat	  bij	  ons	  allemaal	  in	  zekere	  mate	  resoneert.	  	  
	  
September	  vorig	  jaar	  woonde	  ik	  een	  studiedag	  bij	  over	  ‘meerstemmig	  geloven’,	  n.a.v.	  dit	  boek:	  Flexibel	  
geloven.	  De	  dag	  ging	  over	  ‘mutiple	  religious	  belonging’:	  Hoe	  mensen	  zich	  tegenwoordig	  niet	  meer	  beperken	  
tot	  één	  geloofsopvatting,	  maar	  putten	  uit	  diverse	  religieuze	  en	  andere	  bronnen,	  om	  voeding	  te	  geven	  aan	  
bezinning	  en	  bezieling.	  Dat	  lijkt	  in	  Het	  Westen	  een	  relatief	  nieuw	  fenomeen,	  in	  de	  jaren	  50	  zaten	  we	  nog	  
volop	  in	  de	  verzuiling,	  maar	  in	  Het	  Oosten	  is	  dat	  eigenlijk	  heel	  gewoon.	  	  
	  
Het	  verschil	  heeft	  te	  maken	  met	  ‘geloofsovertuiging’	  en	  ‘identiteit’.	  Dat	  blijkt	  een	  westerse	  manier	  te	  zijn	  
van	  omgaan	  met	  religie.	  In	  Het	  Westen	  is	  religie	  verbonden	  met	  het	  onderschrijven	  van	  een	  set	  waarheden.	  
“Ik	  geloof	  in	  God	  de	  Vader,	  de	  Barmhartige	  Schepper	  van	  Hemel	  en	  Aarde.”	  “Allahoe	  Akbar.”	  Als	  je	  die	  
overtuigingen	  aanneemt,	  dan	  geloof	  je	  dus,	  binnen	  die	  traditie.	  Die	  traditie	  bepaalt	  ook	  wie	  je	  bent:	  Je	  bent	  
óf	  protestant	  óf	  katholiek	  óf	  jood	  óf	  moslim.	  	  
	  
Dit	  is	  in	  Het	  Oosten	  anders.	  Daar	  heeft	  religie	  meer	  te	  maken	  met	  religieuze	  bronnen	  waar	  je	  naar	  behoefte	  
uit	  kunt	  putten.	  Als	  je	  bijvoorbeeld	  Japanners	  vraagt	  welke	  religie	  ze	  aanhangen,	  dan	  blijkt	  80%	  boeddhist,	  
90%	  shintoïst	  en	  nog	  eens	  90%	  confucianist.	  Terwijl	  slechts	  13%	  lid	  is	  van	  een	  religieuze	  organisatie.	  Als	  je	  
mensen	  in	  Het	  Oosten	  vraagt	  naar	  hun	  geloofsovertuiging	  kijken	  mensen	  je	  glazig	  aan,	  maar	  ze	  kunnen	  je	  
wel	  vertellen	  over	  hun	  beoefening	  van	  religie	  (rituelen,	  meditatie,	  het	  pad	  van	  de	  boeddha,	  etc.).	  
	  
Maar	  Het	  Westen	  heeft	  niet	  stilgezeten.	  Inmiddels	  geloven	  veel	  mensen	  niet	  meer	  dat	  één	  religie	  alle	  
antwoorden	  kan	  geven.	  We	  vertrouwen	  meer	  op	  eigen	  waarneming:	  Wat	  ik	  ervaar	  (of:	  wat	  ik	  denk)	  klopt,	  
voor	  mij.	  De	  weigering	  om	  je	  vast	  te	  leggen	  op	  één	  voorgeschreven	  bron,	  één	  waarheid	  of	  één	  identiteit	  
heeft	  veel	  mensen	  in	  Het	  Westen	  doen	  besluiten	  zich	  af	  te	  keren	  van	  de	  kerk	  en	  andere	  instituten.	  
	  
Maar	  tegen	  welke	  prijs?	  Nu	  we	  de	  vaste	  overtuigingen	  en	  identiteit	  overboord	  gegooid	  hebben,	  is	  er	  met	  
dat	  kind	  misschien	  ook	  wel	  veel	  badwater	  verloren	  gegaan.	  En	  dat	  badwater	  zoeken	  we	  dan	  weer	  op.	  Want	  
er	  blijft	  een	  verlangen.	  Er	  ontstaan	  kerken	  voor	  atheïsten,	  met	  samenkomsten	  op	  zondagmorgen.	  Met	  een	  
programma	  als	  ‘Ode	  aan	  de	  doden’	  van	  de	  KRO	  of	  met	  een	  Samenloop	  voor	  Hoop,	  zoeken	  we	  nieuwe	  
vormen,	  symbolen	  en	  rituelen	  om	  leven	  en	  dood	  betekenis	  te	  geven.	  
	  
Het	  Venster	  vult	  naar	  mijn	  idee	  op	  z’n	  minst	  een	  deel	  van	  die	  andere	  functies	  van	  religie	  in.	  We	  dringen	  
elkaar	  geen	  identiteit	  of	  geloofsovertuiging	  op,	  maar	  ik	  vind	  hier	  wel	  veel	  wat	  anderen	  misschien	  in	  
bijvoorbeeld	  de	  kerk	  vinden.	  
	  
• In	  vind	  hier	  een	  gemeenschap	  van	  mensen	  met	  wie	  ik	  mijn	  spiritualiteit	  samen	  kan	  beleven.	  Een	  

gevoel	  van	  ‘belonging’	  (‘thuis’	  zijn)	  en	  me	  gedragen	  weten	  
• Ik	  vind	  hier	  allerlei	  religieuze	  en	  andere	  bronnen	  waar	  ik	  mij	  aan	  laaf:	  Verhalen,	  teksten,	  stilte	  en	  

liederen	  waar	  ik	  mijn	  eigen	  verhaal	  aan	  kan	  verbinden.	  Dat	  kan	  zijn	  uit	  de	  Joods-‐Christelijke	  traditie,	  
vaak	  op	  een	  heel	  nieuwe	  manier	  ingevuld,	  of	  uit	  het	  Boeddhisme,	  of	  uit	  tradities	  die	  dicht	  bij	  de	  
natuur	  staan,	  maar	  ook	  uit	  filosofie,	  wetenschap,	  films,	  literatuur,	  poëzie,	  etc.	  	  

• Ik	  vind	  hier	  rituelen	  en	  symbolen	  die	  diepgang	  geven	  aan	  mijn	  ervaringen,	  en	  die	  me	  helpen	  stil	  te	  
staan	  bij	  bijzondere	  levensgebeurtenissen,	  zoals	  huwelijk,	  geboorte	  en	  dood.	  

• Ik	  vind	  hier	  een	  ritme	  in	  de	  week	  en	  in	  het	  jaar.	  Iedere	  zondag	  is	  hier	  een	  bijeenkomst,	  een	  vast	  
moment	  in	  de	  week	  om	  op	  adem	  te	  komen,	  stil	  te	  staan.	  We	  volgen	  het	  Christelijke	  jaarritme	  van	  
advent,	  kerst,	  pasen,	  pinksteren,	  einde	  kerkelijk	  jaar.	  Of	  we	  hebben	  verbinding	  met	  de	  cyclus	  van	  
de	  seizoenen	  in	  liederen,	  Moeder	  Aarde	  vieringen,	  etc.	  

• Wat	  ik	  ook	  vind	  is	  –	  ik	  noem	  het	  maar	  ‘Persoonlijke	  getuigenissen’:	  Mensen	  laten	  hier	  zien	  wat	  hen	  
ten	  diepste	  bezig	  houdt.	  Geen	  gemeenschappelijk	  ‘credo’,	  maar	  wel	  mensen	  die	  laten	  zien	  wat	  hen	  
bezielt,	  beweegt,	  kwetsbaar	  maakt,	  verwart,	  maar	  ook	  wat	  hen	  inspireert	  en	  vleugels	  geeft	  

	  
Toen	  ik	  voor	  ’t	  eerst	  in	  het	  NPB-‐huis	  kwam,	  hoorde	  ik	  vooral	  wat	  we	  niet	  waren:	  “Geen	  dogma’s,	  geen	  kerk,	  
je	  mag	  hier	  geloven	  wat	  je	  wil.”	  Gaandeweg	  hebben	  we	  wel	  wat	  meer	  woorden	  gevonden	  voor	  wat	  ons	  



bindt	  en	  wat	  we	  hier	  delen	  en	  vinden.	  Maar	  daar	  willen	  we	  nog	  wel	  een	  stapje	  verder	  in	  gaan.	  Vandaar	  
onze	  vraag	  om	  met	  elkaar	  uit	  te	  wisselen:	  	  
	  
Uitwisseling	  
Als	  je	  nou	  zou	  willen	  uitdrukken	  wat	  ons	  hier	  samenbrengt	  en	  verbindt,	  wat	  zou	  dat	  dan	  zijn,	  wat	  jou	  
betreft?	  We	  willen	  je	  straks	  vragen	  om	  dat	  in	  twee-‐	  of	  drietallen	  te	  bespreken	  en	  op	  een	  tegeltje	  te	  
schrijven.	  Het	  hoeft	  geen	  volzin	  te	  zijn,	  het	  mogen	  ook	  flarden	  van	  zinnen	  of	  losse	  kreten	  zijn,	  of	  een	  
symbool/metafoor/verhaal	  …	  	  
	  
Uit	  de	  resultaten	  van	  deze	  uitwisseling	  is	  na	  afloop	  van	  de	  viering	  de	  volgende	  woordenwolk	  samengesteld:	  
	  

	  
	  
Meditatie	  De	  gemeenschap	  der	  ganzen	  (Rinie)	  
	  
Wanneer	  je	  in	  de	  herfst	  ganzen	  in	  formatie	  naar	  het	  zuiden	  ziet	  vliegen	  om	  te	  overwinteren,	  kun	  je	  
misschien	  eens	  overdenken	  wat	  de	  wetenschap	  over	  hun	  manier	  van	  vliegen	  ontdekt	  heeft.	  
De	  vleugelbeweging	  van	  elke	  vogel	  creëert	  als	  het	  ware	  een	  duwtje	  omhoog	  voor	  de	  vogel	  die	  daar	  direct	  
achter	  vliegt.	  Zo	  kan	  een	  gans	  in	  een	  groep	  71	  %	  verder	  vliegen	  dan	  alleen.	  Mensen	  met	  een	  
gemeenschappelijk	  doel	  en	  een	  gevoel	  van	  verbondenheid	  kunnen	  hun	  doel	  gemakkelijker	  bereiken	  
wanneer	  ze	  zich	  door	  elkaar	  laten	  “dragen”.	  
	  
Als	  een	  gans	  uit	  de	  formatie	  raakt,	  voelt	  het	  de	  weerstand	  om	  het	  in	  zijn	  eentje	  te	  redden	  en	  probeert	  zo	  
snel	  mogelijk	  weer	  terug	  in	  de	  formatie	  te	  komen	  en	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  dragende	  kracht	  van	  de	  vogel	  
voor	  hem.	  Wanneer	  de	  voorste	  vogel	  te	  moe	  wordt,	  keert	  hij	  terug	  naar	  de	  achtervleugel	  en	  neemt	  een	  
andere	  vogel	  zijn	  plaats	  in.	  Het	  is	  verstandig	  om	  zware	  taken	  om	  de	  beurt	  te	  doen.	  De	  ganzen	  in	  de	  
achterhoede	  maken	  geluiden	  om	  de	  vooraan	  vliegende	  ganzen	  aan	  te	  moedigen	  hun	  tempo	  aan	  te	  houden.	  
Welke	  signalen	  geven	  wij	  uit	  de	  achterhoede?	  
	  
Wanneer	  een	  gans	  ziek	  wordt	  of	  gewond	  raakt	  door	  een	  geweerkogel	  en	  uit	  de	  formatie	  valt,	  volgen	  twee	  
andere	  ganzen	  hem	  naar	  beneden	  om	  hulp	  en	  bescherming	  te	  bieden.	  Ze	  blijven	  bij	  de	  gans	  tot	  hij	  weer	  
kan	  vliegen	  of	  dood	  gaat.	  Pas	  dan	  vliegen	  zij	  samen	  verder	  of	  sluiten	  zich	  bij	  een	  andere	  groep	  aan	  totdat	  ze	  
hun	  eigen	  groep	  weer	  terug	  gevonden	  hebben.	  We	  kunnen	  veel	  van	  ganzen	  leren	  hoe	  we	  er	  voor	  elkaar	  
kunnen	  zijn.	  
	  
Stel	  je	  voor	  dat	  je	  een	  gans	  bent.	  Je	  bevindt	  je	  in	  een	  weiland	  waar	  veel	  ganzen	  zich	  verzamelen.	  Eén	  gans	  
vliegt	  op,	  de	  andere	  volgen.	  De	  groep	  vormt	  zich	  in	  de	  lucht	  …	  Waar	  vlieg	  jij	  in	  de	  formatie?	  …	  Hoe	  voel	  je	  je	  
daar?	  …	  Zoek	  nu	  eens	  een	  andere	  plek,	  misschien	  helemaal	  voorin	  de	  formatie	  of	  helemaal	  achteraan?	  …	  



Hoe	  voelt	  het	  daar	  om	  te	  vliegen,	  om	  deze	  taak	  op	  je	  te	  nemen?	  …	  Wissel	  nog	  een	  keer	  van	  plaats,	  wees	  je	  
bewust	  waar	  je	  kracht	  ligt	  en	  waar	  niet	  …	  Neem	  tenslotte	  de	  plaats	  in	  waar	  je	  het	  meest	  tot	  je	  recht	  komt	  
en	  ervaar	  zowel	  je	  persoonlijke	  kracht	  als	  de	  kracht	  van	  de	  verbinding	  met	  de	  groep.	  
	  

(Overgenomen	  uit	  het	  boeddhistische	  tijdschrift	  De	  Klankschaal)	  
	  
De	  meditatie	  wordt	  afgerond	  met	  een	  stilte	  waarin	  mensen	  hun	  ervaringen	  kunnen	  noteren,	  als	  ze	  dat	  
willen.	  Bijvoorbeeld	  door	  één	  of	  enkele	  woorden	  toe	  te	  voegen	  aan	  hun	  tegeltje.	  	  
	  
Woorden	  om	  mee	  te	  geven	  (Eveline)	  
	  
Gedicht	  ‘Voor	  vriendschap’	  uit	  de	  bundel	  “Gezegend	  de	  ruimte	  tussen	  jou	  en	  mij”	  van	  John	  O’Donohue.	  



 


