
Verlangen naar… 

Verdraagzaamheid 
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Benefietavond 



Opening 
Peter de Haan 

14 december 2017 



Protestantse traditie 
Jaap Splinter 

14 december 2017 



Protestantse traditie 
Jaap Splinter 
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Bijbel in gewone taal 

   

Kolossenzen 3: 12 – 13: 

 

Daarom moeten jullie goede dingen doen: 

Je moet van harte meeleven met anderen, 

je moet vriendelijk voor elkaar zijn en geduldig. 

Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar, 

en vergeef elkaars fouten. 



Zen-traditie 
Wanda Sluyter 
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Humanisme 
Kees Schilder 
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14 december 2017 



14 december 2017 

Humanistische waarden 
 

 Zelf denken, samen leven 

 ‘De mens als uitgangspunt’ 

 Vrijheid van denken en spreken, verantwoordelijkheid voor 

jezelf en anderen, menselijke waardigheid 

 Zelfontplooiing/zelfbeschikking 

 Benader de ander zoals jij zelf benadert wil worden 

 Blijf denken, blijf twijfelen, blijf onderzoeken 

 Menselijke expressie, verhalen van mensen 



14 december 2017 

Verlangen naar… 
 

 Meer dan verdraagzaamheid 

 Verdraagzaamheid: diversiteit en verscheidenheid als 

positief beeld 

 Bereid andersdenken te ‘verdragen’ / tolerantie [Van Dale] 

 Verdragen: bijbehorende ongemak accepteren 

 Wederkeringheid noodzakelijk - Er zijn grenzen aan verdragen 



14 december 2017 

Kom! Welkom wie je ook bent, wat je 

ook bent; kom welkom, 

Ook als je een ontkenner van God, een 

dienaar van vele goden, of een 

vuuraanbidder 

Kom! 

Kom, 

Ook als je honderd maal berouw 

getoond hebt en vervolgens weer hebt 

gezondigd, 

Kom toch, welkom, omdat de deur van 

ons klooster niet die van wanhoop is. 

Het is de deur van de hoop, Daarom 

kom. Welkom. 

                                                [Rumi] 



Verlangen naar… 
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PAUZE 
Benefietavond 



Soefisme 
Oene-Wim Stallinga 
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14 december 2017 

Allah Hu Allah 



Jodendom 
Myriam Schoutsen 
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Islam 
Loubna Rouam 
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Donatie aan de 

Voedselbank 

14 december 2017 



Sjamanisme 
Peter de Haan 

14 december 2017 


