Ter introductie
Opstandig is gekozen als jaarthema 2014- 2015 voor de doopsgezinde
geloofsgemeenschap. Een prikkelend thema waarmee gemeenten worden
uitgedaagd om komend jaar in kringen, in diensten, tijdens gemeentedagen en
andere bijeenkomsten bezinnend, inspirerend en vierend aan de slag te gaan.
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) geeft jaarlijks een map met suggesties
en ideeën uit om gemeenten te ondersteunen bij hun programma’s en activiteiten
rondom het jaarthema. Dit jaar is er voor gekozen om de ADS suggesties digitaal te
laten verschijnen.
Op die manier wordt het materiaal voor iedereen binnen maar ook buiten onze
doopsgezinde geloofsgemeenschap toegankelijk.
In het materiaal zit een zekere opbouw. Het artikel ‘De opstandige mens’ met de
bijbehorende vragen zijn bedoeld als introductie op het jaarthema Opstandig. Het
artikel leent zich goed om als kring of groep te lezen en vervolgens met elkaar aan de
hand van de vragen tot een gedachtebepaling te komen.
Vervolgens kan vanuit de criteria van Camus gekeken worden naar achtereenvolgens
opstandig in de bijbel, in de christelijke traditie en in onze huidige samenleving.
Het materiaal biedt stof voor een bijeenkomst bij elk van deze aspecten. Ook kan voor
één van deze deelaspecten gekozen worden.
Na de bezinning en introductie op het thema opstandig wordt in het tweede deel van
het ADS materiaal een beroep gedaan op ons lef om verder te denken. In hoeverre
kunnen en willen wij als individu en als gemeente opstandig zijn als het gaat om onze
wijze van geloven, onze wijze van leven thuis en in de gemeente en ook van onze
wijze van in de maatschappij staan en ertegen aan kijken?
Ook voor deze aspecten van opstandig zijn geeft het materiaal mogelijkheden om één
of meerdere bijeenkomsten daarmee aan de gang te gaan.
In veel films komt het thema opstandig aan de orde. Het hoofdstuk ‘filmsuggesties’
bevat tips voor bijeenkomsten met film rond deze thematiek. En leeskringen die
komend jaar boeken willen lezen rondom opstandig kunnen hun hart ophalen aan
literatuur hierover.
Tot slot, ook kinderen en jongeren worden niet vergeten. Suggesties met
prentenboeken en andere ideeën maken het ook voor hen volop mogelijk om het
seizoen 2014-2015 opstandig te zijn.
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