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We kunnen er niet omheen: in Europa, in ons land, onze stad en onze straat leven, wonen, werken meer en meer
medeburgers met een andere godsdienst dan die waarmee wij vertrouwd zijn. Daarnaast stellen we vast dat
sommigen onder hen, zoals bij ons, die godsdienstbeleving ernstiger nemen dan anderen. Zij zijn overtuigd van de
waarheid en waarde van hun godsdienst en beleven oprecht wat ze geloven.
Die andere godsdiensten zetten ons ook aan het denken. Maken ze niet allemaal aanspraak op waarheid? En, zijn die
'waarheden' niet vaak tegenstrijdig? Kan een mens die nadenkt dan niet beter alle godsdiensten als 'onwaar'
verwerpen? Anderen menen dat alle godsdiensten eigenlijk hetzelfde zijn, weliswaar telkens in een andere
verpakking. Moeten we immers niet ruimdenkend zijn omdat we beseffen hoe nodig tolerantie is in onze wereld?
We weten hoe misdadig godsdiensten kunnen worden als ze vermengd geraken met politieke macht. Zijn alle
godsdiensten aan elkaar verwant zoals alle talen op het menselijk taalvermogen berusten? Misschien wel. Maar
niet wat we gemeenschappelijk hebben maakt het samenleven moeilijk maar het concrete verschil dat de ander 'is'.
Kunnen godsdiensten samenleven en ‐werken en toch elkaars eigenheid respecteren? Kan waardering in de plaats
komen van argwaan en kennis van de ander bijdragen tot een dialoog? Is die dialoog wel nodig? Wat zijn de
voorwaarden ervan? Hoe kan het?

nodigt u uit een avond na te denken en van gedachten te wisselen
over de religieuze verscheidenheid in onze wereld en de vragen die deze oproept.
Prof. Dr. Marianne Moyaert, theoloog,
hoogleraar Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van de Interreligieuze dialoog
aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en postdoctoraal onderzoeker bij de KULeuven,
zal ons inleiden in de problematiek.

Voor wie hierover meer wil weten: de leesclub!
Op woensdagen 20 en 27 november 2013, telkens om 20 u.,
houdt LopendVuur een leesclub over het boek van Marianne Moyaert,
'Leven in Babelse tijden, De noodzaak van een interreligieuze dialoog',
Kalmthout / Zoetermeer, Pelckmans / Klement, 2011. ISBN 978 90 289 6397 9.
Inschrijving noodzakelijk: LopendVuur@skynet.be

bestaat uit christenen van diverse signatuur uit het Gentse. Overtuigd van de blijvende betekenis van religies en
levensbeschouwingen voor onze cultuur en samenleving zien zij ook heel wat hete hangijzers. Daarover willen zij de open discussie met
een ruim en geïnteresseerd publiek bevorderen. Met name willen zij de volgende thema's ter sprake brengen: het kritische potentieel van
religies voor onze samenleving, hun 'waarheids'‐opvattingen t.o.v. eigentijdse filosofie en wetenschap, hun onderlinge verhoudingen, hun
organisatie en leiding, de mensenrechten en het seksisme binnen religies, hun bijdrage aan een evoluerend mens‐ en wereldbeeld en aan
een wereldomvattende solidariteit en ecologie. Kortom, ter sprake komt wat mensen van vandaag aarding, verbondenheid en perspectief
kan bieden. De initiatiefnemers willen die openheid waarborgen door een wetenschappelijke onderbouwing, een pluralistische benadering
en onafhankelijk en ongecensureerd denken en spreken. Om een divers en ruim publiek te bereiken zullen zij lezingen, voordrachten,
discussiefora, colloquia en leesgroepen organiseren.
Wie? De stuurgroep van LopendVuur bestaat uit: Dirk De Backer, Bernard de Cock, Marie‐Ann De Cocker, Jürgen François, Dani R. Leroy,
Marc Loos, Ria Van Overbeke, Annie Vandamme, Roger Weverbergh.




