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2021 - een jaar om weerbaar te zijn

Nieuw op onze website
We publiceerden drie nieuwe teksten op onze website:
1. Het christendom in de kering van de tijden
2. Het nieuwe paradigma
3. Deel 2 van het drieluik 'Bewustzijn, spiritualiteit en christen zijn'
Op ons FORUM hebben we twee nieuwe berichten gepost in de rubriek 'Reflecteren in
tijden van corona' en één bericht in de rubriek 'Religiositeit en spiritualiteit' bijgewerkt.
■
1. Een nieuwe religie. Dit bericht verwijst naar de reactie van liberale politici, waar zij
ook 'voetbal' als religie omschreven. Dit was hun reactie op de arrest van de Raad van
State, waardoor nu maximaal 15 personen bij een religieuze dienst mogen aanwezig zijn.
Klik hier.
2. Kan de coronacrisis met de tweede wereldoorlog vergeleken worden? Hier
wordt een vergelijking gemaakt met de moeite die jongeren zich moeten getroosten om
deze coronatijd door te komen. Klik hier.
3. In de rubriek 'Religiositeit en spiritualiteit' voegen we deel 2 van het drieluik
'Bewustzijn, spiritualiteit en christen zijn' toe. Wil je reageren op deel 1 of op deel 2 klik
dan hier: "Bewustzijn, spiritualiteit, christen zijn".
■
Reacties op ons forum zijn welkom. Je kan reageren als je je registreert en inlogt op het
forum [zie rechterkolom op de website].
■
Wie een forumonderwerp wil aanbrengen, kan dit laten weten aan de webmaster.

Bewustzijn, spiritualiteit en christen zijn
Johan Bergé werkt aan een driedelige reeks rond dit thema.
In deel 1 werd in juni ingezoomd op 'Bewustzijn 2020'
Het nieuw gepubliceerde deel is 'Spiritualiteit 2020'
DEEL 2: Spiritualiteit 2020
In dit tweede deel bespreken we spiritualiteit vanuit een biologisch-wetenschappelijk
perspectief, waarbij we willen aantonen dat spiritualiteit des mensen is. Het is een
eigenschap, een gave, die mensen bij de geboorte meekrijgen om te kunnen
overleven ondanks de tegenslagen die bij het leven horen. Om in de terminologie
van het eerste deel te blijven: hoe behouden we ons ‘van-nature-goed-zijn’.
Spiritueel bezig zijn legt een soort dieptestructuur bloot die aantoont dat alles met
alles verbonden is voorbij de eigen persoon, voorbij de mens, los van tijd en plaats.
Het heft het grote eigen gelijk op, het wij-zij gevoel en scherpt de zorg aan voor de
medemens en moeder aarde. Deze universele dieptestructuur wordt vertaald en in
de praktijk gebracht in een religie die cultureel gebonden is. In onze westerse
wereld beleven we dit als christenen. Hoe dit eigentijds kan, wordt in een derde deel
besproken.
Hier vinden jullie deel 1 en deel 2.
Reageren op dit artikel kan je hier.

Christendom in de kering der tijden
Daniël Vanhoutte reflecteert over 'christendom en secularisatie'.
Waar ligt de oorzaak van de geloofscrisis en de kerkverlating in de
westerse wereld? Er wordt bij deze vraag frequent verwezen naar het
conservatisme van het Vaticaanse beleid en naar de schandalen van seksueel
misbruik door geestelijken maar we denken eerder dat het probleem zich situeert op
het domein van de geloofsleer en meer bepaald in een aantal theologische en
dogmatische premissen die in een voorbijgestreefd cultuurpatroon zijn verankerd en
die in onze tijd hun existentiële zeggingskracht hebben verloren. Het hoofdprobleem
van het westerse christendom is eigenlijk noch min noch meer de geruisloze
implosie van het traditionele godsgeloof.
Lees de reflectie van Daniël hier.

Het nieuwe paradigma
Idefix is een uitgave als 'echo van de gemeenschap De
Regenboog'. In nr. 178 (oktober-december 2020) schrijft Marc Van
Tente over een nieuw paradigma. Hubert Van Belle presenteert hier
een uittreksel uit dit Idefix-nummer.
Het nieuwe paradigma
Onder deze opvallende titel ging Marc Van Tente in op prangende vragen over de
toekomst van het religieus geloof. Hoéven wij het christendom en de andere religies
naar morgen over te dragen? Is het zinvol? En waarom? En hoe? In zijn antwoord
wijst hij op de nood aan een nieuw denkkader dat meer rekening houdt met de
hedendaagse cultuur. Hij stelt dat het geloof zich waarschijnlijk steeds meer los van
de religieuze tradities zal ontwikkelen tot een post-religionele of seculiere,
spiritualiteit.
Je vindt het uittreksel van deze tekst hier.

2021: "Hou vol - het komt weer goed"
Dit waren de slotwoorden van nieuwsanker Martine Tanghe bij haar
pensionering. Voor 2021 willen we haar woorden hier herhalen, ook
al weten we dat het 'goede' dat zal komen vaak anders zal zijn dan we verwachten.
De verspreiding van het coronavirus toont de hele mensheid hoe kwetsbaar we zijn,
hoe we over de hele wereld met elkaar verbonden zijn, hoe solidariteit voor de
meesten onder ons geen ijdel woord is ...
Onze menselijke kwetsbaarheid toont hoe we collectief en individueel ten prooi
kunnen vallen aan onzekerheid, aan risicogedrag en aan emoties. Kwetsbaarheid
vraagt om grenzen en vertrouwen. Deze kwetsbaarheid toont dat de wereld, de
natuur, het milieu niet aan de voeten van de mensheid liggen. Maar het is ook door
bewust vanuit de kwetsbaarheid te leven dat we weerbaarheid en kracht kunnen
tonen.
Laten we onszelf ook "Hou vol ..." zeggen, als we naar de klimaatverandering
kijken, of naar de armoedeproblematiek, of naar de genderongelijkheid en al die
andere duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties ons sinds 2015
voorhouden.
Onze wens is: 'Hou vol ...
Laat alle mensen, laat alle landen partnerschappen ontwikkelen,
laten we streven naar meer humaniteit ...
En daartoe: laten we alert blijven
opdat onze bron van religiositeit blijvend mag vloeien ...'
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Interesse in de werking van onze
Ginkgogroep?
Heb je interesse in onze manier om - gebaseerd op lectuur, samenspraak
en studie - aandacht te hebben voor de rol van religiositeit in onze
samenleving, voel je dan vrij om je in te schrijven op onze nieuwsbrief en
ons te volgen op onze website of te reageren op ons forum. Als
GINKGOgroep willen wij een eigentijdse vorm geven aan ons christen-zijn:
geloven met open blik. Je kan je hier inschrijven.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op onze website.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u Ginkgogroep@ginkgogroep.be toe aan uw adresboek.

