
Het Interreligieus Beraad, Dialoogdag 2007 
10.00-16.30 in 'De Diakonie' in Nijmegen 
 
Dialoog. 
Een natuurlijke weg naar religieuze inspiratie en interreligieuze verbinding. 
 
Soms lijkt het alsof het bestaan van verschillende religies naast elkaar vooral een groot 
probleem is. Dat is het in de ogen van mensen die andere religies afwijzen. Maar dat is 
het soms ook in de ogen van mensen die verschillen tussen de religies verwelkomen. Hoe 
krijg je het gesprek op gang? Hoe voorkom je religieuze haat? Hoe betrek je moslims 
bij de Interreligieuze Dialoog? Hoe vind je als Interreligieuze organisaties gehoor bij 
de verschillende overheden? Hoe regelen we onze financiering? En voor het 
Interreligieus Beraad komt daar ook nog de vraag bij wat onze functie is en hoe we een 
nieuwe bezieling voor ons overleg kunnen vinden. Allemaal voorbeelden van vragen en 
problemen die spelen in de Interreligieuze Beweging. 
Deze vragen komen zeker voort uit de realiteit. Maar misschien is het 
probleemperspectief soms wel wat erg overheersend geworden. Er is een ander 
perspectief mogelijk. Problemen worden in dat perspectief niet ontkend, maar ze komen 
wel in een heel ander daglicht te staan. Dit is het perspectief van de dialoog. 
 
Het perspectief van de dialoog 
Het perspectief van de dialoog is een perspectief van aandacht. Het is in wezen een 
religieus perspectief. Het gaat er vanuit dat eenheid en verbinding tussen verschillende 
mensen en groepen al bestaan. Dat die eenheid een gegeven van de schepping is. Maar 
het is vaak moeilijk voor ons om die eenheid te zien, vooral als er voor het oog zoveel 
verdeeldheid is, zoveel strijd en zoveel tegenstellingen.  Onze uitdaging is dan niet om 
eenheid tot stand te brengen, want die is er al. Onze uitdaging is om de onderliggende 
eenheid weer te gaan zien. In de dialoog doen we dat niet door de tegenstellingen te 
verdoezelen of te ontkennen. In de dialoog wordt de diversiteit juist verwelkomd, vanuit 
de onderliggende overtuiging dat het gaat om verschillende verschijningsvormen van een 
groter geheel.  Verschillende vormen van religieuze beleving hebben elk hun eigen 
waarde. In een dialoog kun je dat heel direct ervaren.  De dialoog kan je helpen opnieuw 
contact te maken met je eigen religieuze inspiratie en die van anderen. Een werkelijke 
dialoog maakt verbindingen zichtbaar tussen mensen met verschillende religieuze 
achtergronden. Zo’n dialoog gaat een stapje verder dan ‘elkaar beter leren kennen’ en 
‘meer informatie hebben over elkaars achtergronden’. Er ontstaat tussen de deelnemers  
een dieper contact en een dieper elkaar verstaan. 
 
De bijeenkomst van 10 maart 
De bijeenkomst van het Interreligieus Beraad van 10 maart a.s.  staat voor het grootste 
deel in het teken van de dialoog. Vijf mensen die zich intensief in de praktijk van dialoog 
verdiept hebben zullen die dag met ons in dialoog gaan. Ze zullen het dialoogproces 
begeleiden, én ook zelf als deelnemers met ons de dialoog aangaan. In het begin van de 
dag zullen een of twee van hen wat meer vertellen over hoe een dialoog in z’n werk gaat 



en waar je op kunt letten om een dialoog goed te laten verlopen. In de ochtend zal de 
dialoog  zich vooral toespitsen op het thema ‘religie als inspiratiebron in je leven’.  Het 
zal een persoonlijk gesprek zijn. Ook al zit je misschien in het IB als vertegnwoordiger 
van je achterban, in de dialoog zelf spreek je nooit als vertegenwoordiger, maar spreek 
je vanuit je persoonlijke ervaring. En het is iedere keer weer een ontdekking dat, als 
iedereen spreekt vanuit zijn of haar persoonlijke ervaring, het geheel daarmee 
vertegenwoordigd wordt. 
‘s Middags zullen we het ‘spreken vanuit het midden ‘ beoefenen. Dat is een manier van in 
dialoog zijn, waarbij we de verschillen overstijgen zodat er meer zicht komt op de 
verbindingen die er zijn tussen de deelnemers. Daarna zullen we samen kijken wat we 
van onze ervaringen van die dag geleerd hebben en hoe we het geleerde kunnen 
toepassen in onze eigen plaatselijke situatie of intertreligieuze organisatie. Het 
gedeelte over dialoog duurt tot 16.30 uur. Daarna is er nog een vergadering over 
praktische IB-zaken. Dat kan iets bijzonders worden met zoveel geoefende 
dialoogvoerders. 
 
De mensen die met ons in dialoog gaan.  
De vijf mensen die met ons in dialoog gaan zijn allemaal op verschillende plekken in de 
samenleving actief met dialoog bezig. En verder: 
Kees Voorberg is al wat langer betrokken bij het IB en heeft het voorstel voor deze 
dialoogdag gedaan. Hij is bezig een boek over ‘verbindende dialoog’ te schrijven. 
www.keesvoorberg.nl  
Marian van de Beuken is gespecialiseerd in het werken met hooggevoelige mensen. Ze 
heeft daar een drietal boekjes over geschreven. Ze geeft lezingen over dat onderwerp 
en coacht hooggevoelige mensen. www.gevoeligheidalskracht.nl 
Ingrid Weurman is werkzaam als coach en begeleidt mensen op het gebied van 
persoonlijke presentatie. www.van-zelf.nl 
Jan Nouwen geeft trainingen voor organisaties en heeft zich verdiept in het thema 
‘Collectieve Intelligentie’. Hij is als vader betrokken bij thuisonderwijs. 
Ralph Freelink heeft een achtergrond in economie, ecologie en informatica. Hij heeft 
zich diepgaand beziggehouden met het thema eenheidsbewustzijn en is een toegwijd 
beoefenaar van Vipassana meditatie. www.holisticinquiry.org  
 
 
 
 


