VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJK HANDELEN
verslag seizoen 2016-2017 van werkgroep R&E
Themadiensten in samenwerking met de werkgroep Rechtvaardigheid en Economie (R&E) op 19
maart 2017 in de Ontmoetingskerk en in de Johanneskerk.
Inleiding.
Als uitgangspunt bij het thema van dit jaar wordt gesteld dat ieders handelen een klein onderdeeltje
is van het grotere economische raderwerk. Persoonlijke acties, hoe klein ook, bijvoorbeeld uw
manier van boodschappen doen, zijn medebepalend. De wereldeconomie is de optelsom van ieders
individuele handelen. Samen vormen wij de economie. Samen zorgen we voor de voordelen en de
nadelen die uit die economie voortvloeien. Helaas zijn er daarbij krachten en tegenkrachten.
En………...hebben we eigenlijk zelf wel een visie die aan de hele wereld met al zijn zeven miljard
bewoners recht doet?
Het jaarthema dat de werkgroep heeft gekozen is: “vrijheid en verantwoordelijk handelen”. Als wij
ons aandeel leveren aan de economie, wat is dan daarbij onze vrijheid en verantwoordelijkheid?
Zijn we vrij om te kiezen hoe we onze economische verantwoordelijkheid invullen? Wat is de
relatie tussen vrijheid en verantwoordelijkheid?
Zijn we in staat om die verantwoordelijkheid in te vullen? Hebben we daartoe voldoende
informatie? Hoe komen we aan die informatie?
We zoeken samen naar antwoorden. Hoe plaatsen we deze vragen in Bijbels perspectief? We zullen
ook bereid moeten zijn het als een deel van het leven te beschouwen om tijdens onze dagelijkse
handel en wandel steeds naar het beste antwoord te blijven zoeken.
Themadiensten en hun voorbereiding.
Op 19 maart spraken zowel ds. Tineke Boekenstijn in de Ontmoetingskerk als ds. Bert Jan van
Haarlem in de Johanneskerk over deze thematiek vanuit de lezingen Exodus 34:1-10 en Lucas 11:1428. Er wordt vrijheid voor de mens geschapen. Misleiding en gijzeling liggen echter continue op de
loer. Gods verhalen willen ons bij de les houden.
In de voorbereiding van de themadiensten had een groepje gemeenteleden en predikanten zich
verdiept in de volgende leesstof en websites:
http://www.academia.edu/386611/Verantwoordelijk_handelen
http://pieterstuurman.blogspot.nl/2014/07/vrijheid-verantwoordelijkheid.html
http://www.thequestionmark.org/alle-keurmerken-onder-eendak/?gclid=CLnq3IDz3NACFUEcGwoddpoKaA

https://www.supermacht.nl/2015/12/24/fair-trade-is-een-betere-wereld-te-koop/#more-5536
https://decorrespondent.nl/957/hoe-waarheid-een-product-werd/24527910-42fef7a2
https://decorrespondent.nl/6073/waarom-objectieve-journalistiek-een-misleidende-en-gevaarlijkeillusie-is/518255536304-47300043

