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Met het mysterie mag je nooit ‘klaar’ zijn’ zegt de Tsjechische Templeton Prize 2015 winnaar Tomáš
Halík ergens in zijn populaire boek ‘Geduld met God’. In onze samenleving lijkt het daarentegen soms
alsof het tijdperk van het mysterie en de religie (en daarmee ook christelijk geloven) door het zich
gestaag doorzettend betoverend verhaal van de secularisatie voorgoed voorbij is. Wat aan
religiositeit, en dan met name aan Christelijk (en Islamitisch) geloven, aanwezig is wordt vanuit dat
perspectief gezien als uitdovend restant van een voorbije tijd en denktraditie.
Die visie lijkt steeds meer een versimpelde samenvatting van ontwikkelingen die geen recht doet aan
een werkelijkheid die complexer, dubbelzinniger en hermetischer is. Terwijl de secularisatie doorzet
toont deze meer en meer haar rafelranden en lopen ook filosofen aan tegen de grenzen die het
rationalisme onafwendbaar lijkt te creëren. Tegelijk lijkt het postmodernisme haar eigen claims te
ondermijnen en toont religiositeit zich in diverse gedaanten als een vitale realiteit met een groot
vermogen tot creatieve én destructieve adaptaties en transformaties. Een inleidende leergang die
daarop focust is in onze tijd op zijn plaats.
In deze leergang van DEZINNEN van 8 colleges, die dit voorjaar in Amsterdam en Den Haag wordt
gegeven, worden de cursisten meegenomen in het actuele denken van vooraanstaande filosofen en
theologen met betrekking tot secularisatie en religie. Daarin toont religiositeit zich een vitale realiteit
die wijst op de grenzen van de secularisatie maar ook bij uitstek de plaats is waar het Mysterie van het
bestaan zich in onverwachte gedaante kan aandienen en ons ‘met nieuwe ogen laat kijken’.
De leergang wordt gegeven door vooraanstaande filosofen en theologen en wordt door cursisten van
de afgelopen jaren zeer hoog gewaardeerd.
De leergang is een initiatief van DEZINNEN, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog
Den Haag en is bedoeld als inleiding of opfrisser voor professionals en belangstellenden op
WO/HBO -niveau. Meer info/opgave: www.dezinnen.nl of info@dezinnen.nl
Voor meer info: lees of download de folder op www.dezinnen.nl
Leerganglocaties: Amsterdam: Dominicus Amsterdam, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam
(ca. 8 min van Amsterdam CS) Den Haag: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan
154, 2595 CL Den Haag (ca. 10 min van Den Haag CS, parkeergelegenheid)
Niet voor publicatie: meer info over de leergang: Theo Wierema 06 20228973 theowierema@dezinnen.nl

