
Kwetsbaarheid en dialogen 

Inhoud vak (studiegids) 
In deze module staat het leren herkennen, analyseren en vergelijken van levensbeschouwelijke 

(religieus en seculier) duidingen van menselijke kwetsbaarheid centraal. Studenten verdiepen zich in 

de theoretische onderbouwing van een dialogische theologie van kwetsbaar leven zoals uitgewerkt in 

diverse publicaties van C. Anbeek. Praktisch oefenen zij door een aantal etappes te spelen van het 

dialoogspel Tussen zon en maan. Over ervaringen van schoonheid en chaos. 

Doelstellingen: 

De student kan het verband tussen ervaringen van kwetsbaarheid (contrastervaringen) en 

levensbeschouwelijke duidingen van het menselijk bestaan benoemen, analyseren en hier kritisch op 

reflecteren (evalueren) (eindtermen remonstrants seminarium 1 en 3). 

De student kan vanuit zelf doorleefde contrastervaringen de eigen levensbeschouwelijke duiding 

articuleren, en hierbij verbindingen leggen met (traditionele) levensbeschouwelijke bronnen 

(eindtermen remonstrants seminarium 2 en 4). 

De student kan respectvol communiceren met mensen uit de eigen en andere levensbeschouwelijke 

traditie(s) en de mogelijk optredende verschillen van visies verhelderen (eindtermen remonstrants 

seminarium 1, 2, 3 en 4). 

De student kan binnen verschillende contexten (zorgteams, organisaties, groepen cliënten, 

maatschappij-breed) het verband tussen ervaringen van kwetsbaarheid (contrastervaringen) en het 

zoeken naar levensbeschouwelijke duidingen benoemen en het belang hiervan voor anderen 

verhelderen(eindtermen remonstrants seminarium 2 en 3). 

De student kan groepsgesprekken over contrastervaringen en de zoektocht naar 

levensbeschouwelijke duidingen (in verschillende contexten: kerken, zorgteams, organisaties, 

groepen cliënten) stimuleren en ondersteunen (eindtermen remonstrants seminarium 2, 3 en 4). 

Inhoudsbeschrijving 
De kwetsbaarheid van het leven manifesteert zich dikwijls in contrastervaringen, ontregelende en 

openbrekende ervaringen. Diep ingrijpende ontregelende en openbrekende ervaringen, waarbij 

kwetsbaarheid, eindigheid, niet-maakbaarheid, machteloosheid, maar ook schoonheid, verrukking en 

verwondering zich manifesteren brengen ons in een ‘tussen gebied’. Dit onbekende gebied kenmerkt 

zich doordat het ‘oude’ niet meer werkt en het ‘nieuwe’ nog niet ontdekt is. In ontregelende en 

openbrekende ervaringen wordt voelbaar wat er toe doet in het menselijk bestaan (soms omdat het 

er niet is). De zoektocht die volgt gaat over hoe we over en weer dit belangrijke kunnen verwoorden 

of op andere wijze tot uitdrukking kunnen brengen, en ons leven ernaar inrichten. 

Levensbeschouwingen kun je zien als praktijken rondom ingrijpende ervaringen van menselijk 

bestaan en de vragen die zij oproepen. Deze fundamentele vragen zijn bijvoorbeeld: Wat is van 

ultiem belang? Wat is de plek van de mens te midden van alles wat er is? Wie is de mens? Hoe 

kunnen wij ons verhouden tot lijden en onrecht? Wat inspireert ons? Hoe kunnen wij goed 

samenleven? Naar welke toekomst streven wij? 

 

Aan de hand van verschillende teksten verdiepen studenten zich in ontregelende kwetsbaarheid op 

micro-, meso- en macroniveau, en belangrijke thema’s die tussengebieden zichtbaar worden. 



Levensbeschouwingen formuleren op systematische wijze een visie op het bestaan. In de christelijke 

theologie vind je deze in de loci van de systematische theologie. Een centrale vraag in de module is in 

hoeverre en op welke wijze klassieke antwoorden kunnen passen bij de contrastervaringen van 

(on)gelovige en zoekende mensen van vandaag de dag. 

Vervolgens staat de eigen levensbeschouwelijke zoektocht centraal: welke contrastervaringen 

benoemt de student als bepalend voor zichzelf? Welke zoektocht ontvouwde zich en welke 

levensbeschouwelijke bronnen wezen een weg? Wat licht op als wij in dialoog gaan over deze 

ervaringen en wat zij ons brachten? Hoe kunnen wij dit alles vertalen naar onze 

levensbeschouwelijke tradities?  

Ten slotte staat de vraag centraal hoe je in groepsverband, met deelnemers met verschillende 

levensbeschouwelijke achtergronden, het gesprek over ervaringen van kwetsbaarheid en de 

levensbeschouwelijke inzichten die daaruit voortkomen kunt stimuleren en ondersteunen. Een deel 

van de contacturen bestaat uit het oefenen van deze gesprekken aan de hand van het dialoogspel 

Tussen zon en maan. Dialoogspel over ervaringen van schoonheid en chaos.  

Onderwijsvorm  
Hoor- / werkcolleges met discussie (9 bijeenkomsten van 3,5 uur = 31,5 uur) en 

voorbereidingsopdrachten dialoogspel (12 uur). Bestudering literatuur (132 uur = 800 pp.).  

Toetsing  
De beoordeling vindt als volgt plaats: • Participatie; • Reisverslag gespeelde etappes dialoogspel• 

Paper aan de hand van reflectievragen  
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Studiepunten: 6 ECTS 

Data 2022: 
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