Geloof, Identiteit en Pluriformiteit
Mia heet ons welkom en doet een voorstelronde
Als gast wordt Lans Bovenberg geïntroduceerd.
Vertegenwoordigd zijn Rooms Katholiek, Protestant PKN, Pinkstergemeente, Islam,
agnosticisme.
Jean-Pierre geeft een presentatie over het humanisme en het CDA (zie PPT)
Lans krijgt de gelegenheid om uitgebreid te reageren op de inleiding.
Boeiende persoonlijke interpretaties vullen de avond waarvan hieronder een indruk.
De interactieve ronde tafel reacties
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Joods-christelijke waarden.
Godsbeeld; eenheid in verscheidenheid zit in ons.
Hoe meer verschillen, hoe meer verscheidenheid hoe beter.
Het grote gebod, heb je naaste lief zoals jezelf:
- dienstbaarheid: door anderen te dienen worden wij zelf gelukkig
- mensen vertrouwen geven.
Grondhouding: ook al ben ik niet perfect, toch mag ik er zijn. ‘je bent ok’.
Genade als begrip:
Gewetensvrijheid gaat gepaard met strijd. In de wet van de genade zelf ontdekken
wat je vrijheid is.
De samenleving moet ruimte geven om te falen.
Strijd zit tussen o.a. ideologieën; oorlogen, we walgen ervan, zelfs op wereldniveau.
Daarom strijden en zeggen waar je op tegen bent.
De samenleving is niet maakbaar.
Het 'radicale' midden als keuze van het CDA zal mensen kunnen binden.
God laat mensen vrij en dwingt je niet om te geloven: gewetensvrijheid.
Ieder mens is kind van God.
Liefde is geluk vinden bij de ander.
Drie enige God = God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
God is Vader en de Heilige Geest is uniek.
‘Elkaar dienen’ en ‘God is liefde’ komt hierin tot uiting.
Liefde is een win - win situatie.
Welke waarden delen we?
Gedeelde waarden, een globale (‘global’) waarden gemeenschap,
een globale identiteit komt op - met name onder de jongere generatie.
Wilsvrijheid en zelf kunnen kiezen, niets in de weg hebben - ook God niet.
Verticale relatie, mens en God dichtbij en tussen de mensen wat mensen helpt en
elkaar: maar wel toekomstgericht. Mens-mens relatie, horizontale relatie.
Mensen zijn gelijkwaardig.
Christelijke waarden kunnen we in Nederland herkennen en ons in vinden maar deze
waarden zijn niet in alle andere landen vergelijkbaar / herkenbaar.
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In de maatschappij is samenwerking dat door informatietechnologie gestuurd wordt
toekomstgericht om een betere wereld, duurzame en leefbare wereld waar leven
belangrijk is.
Gemeenschappelijke waarde over generaties heen: “leven”?
Gemeenschappelijk doel: “geluk”?
Henk-Jan Ormel (CDA 2de kamer) wordt aangehaald: “De Europese Unie is een groep
landen, verenigd op het continent Europa, die fundamentele uitgangspunten deelt
ten aanzien van democratie, vrijheid en bovenal menselijke waardigheid”.
De menselijke waardigheid is een kwetsbare waardigheid.
Hoe worden waarden overgedragen naar toekomstige generaties?
(“kruin generatie”: de generatie van online-natives).
Waarde kan gezien worden in kennisoverdracht (heeft waarde en is van waarde)
Verscheidenheid steeds beter benoemen en
herbenoemen is de toekomst voor het CDA
Emoties zijn belangrijk bij de economie, van economie naar politiek.
Win - win situaties; banken denken aan zichzelf.
Banken maken winst door anderen te dienen.
Wereldeconomie, in een imperfecte wereld van mensen, zijn imperfecte markten
waar marktfalen bestaat.
Het leven verliezen om het te leven.
Jezus ging voor eigen belang aan het kruis omwille van het geluk voor de mensen te
kunnen krijgen.
De Bergrede zie de Bijbel Matteüs 5 vers 1 t/m 12. (tekst op pag. 3)
Jezus als beste econoom, globalisering zien als kans, Jezus kwam voor de hele wereld.
Humanistisch geloven, bewegen is leven.
Godsbesef: ontwikkelt mens en samenleving, de samenhang wat mensen geloven,
hun samenleving.

Verslag: Anneke Sprong
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De bergrede Matteüs 5 vers 1 t/m 12. Nieuwe vertaling
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om
hem heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:
Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zulle verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van
de hemel.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad
betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel: zo immers
vervolgen ze vóór jullie de profeten.
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest,hoe kan het dan weer
zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op de berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee,
men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie
licht schijnen voor de mensen, opdat ze goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in
de hemel.
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