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VOORWOORD 

Tijdens mijn stage als humanistisch geestelijk verzorger bij de landmacht organiseerde ik 

bezinningsbijeenkomsten. Dit waren momenten van rust, ontspanning en reflectie. Terwijl ik 

daar stond voor die groep militairen, vroeg ik mij opeens af ‘Waarom kan ik niet naar zo’n 

bijeenkomst?’. Deze vraag heeft er toe geleid dat ik op zoek ben gegaan naar seculiere 

zondagsvieringen.  

In eerste instantie kon ik dergelijke initiatieven niet vinden. Ik maakte plannen om deze op te 

gaan zetten, maar terwijl ik zocht, ontstonden er steeds meer seculiere zondagsvieringen in 

Nederland. Terwijl ik mijn onderzoeksvoorstel schreef, waren deze initiatieven vooral 

opstartend. Naarmate mijn onderzoek vorderde, kregen de initiatieven steeds meer vorm en 

bleken ze zelfs een gevestigde plek te krijgen. Daarbij heb ik de kans gekregen om actief 

participerend onderzoek te doen naar de Sunday Assembly; waardoor ik veel meer data en 

ervaringen in relatie tot dit fenomeen heb kunnen analyseren, dan wanneer ik in de 

bibliotheek was blijven zitten. Dit heeft echter wel tot gevolg gehad dat ik tegenwicht heb 

moeten bieden aan mijn enthousiasme door methodologisch extra scherp te zijn op te 

gebruiken onderzoeksmethodes, argumentatieve en structureringsvraagstukken in relatie tot 

mijn onderzoek.  

De actuele ontwikkelingen maakten het onderzoek niet makkelijk. Waar ik begon met 

onderzoeken van een opkomend fenomeen, eindigde ik met een onderzoek naar een actuele 

beweging. De vonk, die ontstond tussen de militairen, is alleen maar aangewakkerd tijdens dit 

onderzoek. Alsof ik vorig jaar de eerste bandrepetitie van Jon Bon Jovi heb mogen bijwonen 

en nu in een volle zaal mee sta te zingen: “It’s my life, it’s now or never, but I ain’t gonna 

live forever. I just wanna live while I’m alive!”.  
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INLEIDING 

Binnen het werkveld (justitie, defensie, zorg) van de humanistisch geestelijke verzorging 

worden al langer seculiere zondagsvieringen georganiseerd, onder de titel 

‘bezinningsbijeenkomsten’. Deze bijeenkomsten vormen de humanistische tegenhanger van 

de religieuze diensten, die in die werkvelden georganiseerd worden door de religieuze 

geestelijk verzorgers (Humanistisch verbond, 2004). Buiten de werkvelden van de geestelijk 

verzorging waren er weinig tot geen seculiere zondagsvieringen in de publieke sector. Een 

paar voorbeelden hiervan zijn cabaretière Sara Kroos die sinds maart 2014 elk kwartaal de 

eerste ‘Kerkdienst voor (on)gelovigen’ organiseert (Witteman, 2014), theatermaakster Riky 

Coole organiseert sinds 23 december 2013 bij elke seizoenswisseling ‘een dienst voor 

ongelovigen’ (Loenen, 2013) en theoloog Gerko Tempelman organiseert wekelijks sinds 

december 2013 ‘De kerk voor Atheïsten (en alle anderen)’ (Tempelman, 2013).  

Op 25 januari 2014 behandelde het televisieprogramma ‘EenVandaag’ een item over 

de succesvolle ‘Atheïstenkerk’ in Londen, de Sunday Assembly. Deze uitzending sloot af met 

een oproep je aan te melden als jij een Sunday Assembly zou willen in jouw eigen stad 

(Bloem, 2014). Dit had resultaat, in september dat jaar startten in vier steden Sunday 

Assemblies, die elke maand een viering organiseren. Hoewel de media het ‘De atheïstenkerk’ 

noemt, is deze term niet dekkend. De bijeenkomsten lijken op een kerkdienst, maar spreken 

niet van God en iedereen is welkom, hierom is seculier een betere term dan atheïstisch. Voor 

deze scriptie is gekozen voor het werk van Charles Taylor (2007) om invulling te geven aan 

het woord seculier en zijn denken over de seculiere samenleving.  

Deze nieuwe opkomst van seculiere zondagsvieringen blijven niet onopgemerkt. Veel 

bezoekers vinden hun weg naar deze seculiere zondagsvieringen en ook in de media is er veel 

aandacht voor. Bijna wekelijks is er ergens een opiniestuk te lezen of een Tv-uitzending te 

zien over ‘de Atheïstische kerk’1. Er lijkt een nieuwe trend gaande.  

                                                 

 

1 Een aantal voorbeelden hier van zijn (Beek, 2015), (Boem, 2014), (Bos, 2013), (Evangelische omroep, 2013), 

(Fokkema, 2014), (Hoek, 2015), (Idema, 2013), (Studio MAX live, 2013), (Studie MAX live, 2014), (ten Velde, 

2015), (Verhagen, 2014), (Witteman, 2014) 
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Begin 1800 werkte August Comte zijn idee uit van een ‘religie van de mensheid’, 

waarin hij een kerk voorstelde voor het hele volk, waarin niet God maar de mens centraal zou 

staan. Dit idee heeft veel invloed gehad op het denken van andere filosofen zoals Rousseau, 

Mill, Kant, maar heeft nooit een praktische navolging gehad. Dit komt waarschijnlijk door de 

opdringerige regels die Comte aan zijn religie toevoegde (Nussbaum, 2014, p. 18). Na Comte 

bleef het stil rond dit idee tot de filosoof Allain de Botton in 2011 het idee nieuw leven 

inblies met zijn eigen uitwerking van een seculiere kerk.  

In ‘Religie voor Atheisten’ (2011) zet De Botton uiteen hoe atheïsten religieuze 

tradities nodig hebben. Hij daagt in het boek de lezer uit om religies als een buffet te zien 

waar je verschillende elementen van kan overnemen, zo ook de zondagsviering (de Botton, 

2011). Met deze analyse van religieuze tradities geeft hij antwoord op de vraag: wat te doen 

als je besloten hebt dat God niet bestaat? (de Botton, 2011, p. 12). Deze vraag is voor veel 

mensen relevant. Zo werd dit jaar bekend dat er in Nederland meer ongelovigen zijn dan 

gelovigen (Beek, 2015).  

Bij de opening van ‘The School of Life’, de praktische uitvoering van De Botton naar 

zijn eigen boek, in Amsterdam was Nienke Wijnants een van de gastsprekers. Wijnants is de 

schrijfster van ‘Het dertigersdilemma’(2010), waarin zij onderzoekt hoe het komt dat steeds 

meer dertigers een psychische crisis krijgen. Uit haar onderzoek bleek dat één van de redenen 

voor die crisis is dat deze dertigers een gebrek aan begeleiding ervaren bij existentiële 

vragen. Dit gebrek werd echter alleen ervaren door dertigers zonder geloofsovertuiging 

(Wijnants, 2010). In de opening van The School of Life stelde Wijnants dat een seculiere 

kerk, zoals De Botton dat voorstelt, de oplossing kan zijn van het dertigersdilemma, omdat de 

kerkelijke rituelen de seculiere mens kunnen helpen bij de zoektocht naar zingeving 

(Wijnants, 2014).  

In deze scriptie zal ik deze stelling van Wijnants onderzoeken. Ik zal dus specifiek 

onderzoeken of de seculiere zondagsviering een bijdrage levert aan de zinbeleving van 

bezoekers. Ik zal eveneens gebruik maken van de kritische studie Atheist Awakening: Secular 

Activism: & Community in America (Cimino & Smith, 2014) waarin seculiere activiteiten, 

waaronder zondagsbijeenkomsten, uitgebreid in kaart worden gebracht. 
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Deze scriptie wordt geschreven in het kader van de master Humanistiek. Humanistiek 

berust op twee pijlers, namelijk zingeving en humanisering (UvH, 2010). Deze twee pijlers 

scheppen de voorwaarden voor persoonlijke zingeving door middel van een streven naar 

rechtvaardige instituties en een duurzame wereldsamenleving (Nussbaum, 2006). In mijn 

onderzoek komen beide pijlers aan de orde. Centraal staat het onderzoek naar de zinbeleving 

van bezoekers van seculiere zondagsvieringen. 

Een verdieping wordt gemaakt door een focus op humanisering middels onderzoek 

naar de maatschappelijke relevantie van seculiere zondagsvieringen. Deze maatschappelijke 

relevantie zal gewaardeerd worden door een koppeling aan de theorie van Martha Nussbaum 

zoals zij die beschrijft in haar boek ‘Politieke emoties’ (2014). 

Nussbaum is een vooraanstaand filosoof uit de humanistische traditie. Haar filosofie 

richt zich op zingeving en humanisering in de maatschappij. Zij stelt dat er een wending in 

het denken moet komen. Er moet minder worden uitgegaan van logica, cijfers en data, en er 

moet meer gedacht gaan worden vanuit emoties zoals liefde en gemeenschapszin. Dit idee 

werkt zij uit in een pluralistische macro-theorie2 (Nussbaum, 2014).  

Het doel van seculiere zondagsvieringen heeft veel gemeen met de theorie van Nussbaum. 

Beide willen meer aandacht geven aan emotie en gemeenschappelijke waarden. Door een 

vergelijking te maken tussen seculiere zondagsvieringen, zoals die in de huidige maatschappij 

vorm krijgen, en de macro-theorie van Nussbaum, zal de maatschappelijke relevantie van het 

fenomeen seculiere zondagsvieringen gewaardeerd worden.  

 

ONDERZOEKSVRAAG 

Dit onderzoek verkent de rol die seculiere zondagsvieringen hebben bij de zinbeleving van 

bezoekers, aan de hand van kwalitatief empirisch onderzoek. Daarbij zal het de mogelijke 

                                                 

 

2 Een macro-theorie is een theorie over een hele maatschappij of samenleving. Deze theorie staat tegenover de 

begrippen micro-theorie en meso-theorie. Een micro-theorie is een theorie die betrekken heeft op individuen en 

de interactie tussen individuen. Een meso-theorie vindt plaats tussen de micro- en de macro-theorie in (Dopfer 

e.a. 2004, p. 263). 
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maatschappelijke relevantie van dit fenomeen inzichtelijk maken door de koppeling met de 

macro-theorie over pluralisme, zinbeleving en humanisering van Nussbaum in Politieke 

Emoties (2014).  

De onderzoeksvraag waarmee gewerkt is betreft: Welke bijdrage leveren seculiere 

zondagsvieringen aan de zinbeleving van bezoekers en hoe kan de maatschappelijke 

relevantie van seculiere zondagsvieringen gewaardeerd worden aan de hand van de macro-

theorie van Nussbaum? 

 

ONDERZOEKSMETHODE 

De zinbeleving van bezoekers bij seculiere zondagsvieringen is onderzocht aan de hand van 

kwalitatief onderzoek. De reden daarvoor is dat ‘zinbeleving’ niet te vangen is in 

kwantitatieve gegevens. Bij kwalitatief onderzoek wordt, in tegenstelling tot kwantitatief 

onderzoek, niet gestuurd op het verkrijgen van cijfermatige informatie maar juist op het 

achterhalen van achterliggende motieven en meningen. Kwalitatief onderzoek bestaat uit 

twee elementen die nauw met elkaar verbonden zijn: literatuurstudie en empirisch 

(veld)onderzoek. Met behulp van het kwalitatieve gedeelte van dit onderzoek 

(veldonderzoek) wordt de theoretische kennis aangevuld met menselijke ervaringen, zodat er 

een vergelijking gemaakt kan worden tussen theorie en praktijk. Het kwalitatieve onderzoek 

heeft vorm gekregen in diepte-interviews met bezoekers van de Sunday Assembly en 

casestudies bij de Sunday Assembly. In een casestudie word door middel van meeleving en 

meebeleving in het veld onderzoek gedaan. In de casestudies zijn verschillende bezoekers 

gesproken over hun (zin)beleving van de viering. Door middel van diepte-interviews is er 

meer inzicht verkregen in de motivatie om een seculiere zondagsviering te bezoeken en naar 

de beleving van de bezoekers van een seculiere zondagsviering.  

Het kwalitatieve onderzoek heeft een verdieping gekregen door de maatschappelijke 

relevantie van seculiere zondagsvieringen te waarderen aan de hand van een literatuurstudie 

van het werk Politieke emoties van Martha Nussbaum.  
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WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Zoals eerder aangegeven is de seculiere zondagsviering een nieuw fenomeen. Deze scriptie 

beoogt de bestaande literatuur aan te vullen middels een exploratief onderzoek. Hiermee vult 

het onderzoek het werk van Wijnants aan en onderzoekt het de vooronderstelling die zij 

poneerde bij de opening van The School of Life dan seculiere rituelen een oplossing kunnen 

zijn voor het dertigers dilemma. Het onderzoek verdiept het werk van De Botton over een 

seculiere kerk. Uiteindelijk geeft het een praktisch kader aan het werk van Martha Nussbaum.  

 

Humanistieke relevantie 

Deze scriptie is geschreven in het kader van de master Humanistiek aan de Universiteit voor 

Humanistiek. De missie van deze universiteit is om een bijdrage te leveren aan een humane 

samenleving en een zinvol bestaan voor ieder mens, middels onderwijs en onderzoek. Dit 

doet de universiteit door uit te gaan van drie kernbegrippen: humanisme, humanisering en 

zingeving. Deze drie begrippen vormen in hun onderlinge samenhang en met bijbehorend 

spanningsveld de basis van al het onderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH, 

2010, p. 2). In deze scriptie zullen deze begrippen eveneens de basis vormen. Zingeving en 

humanisering komen aanwijsbaar terug in het onderzoek, zoals eerder beschreven. 

Humanisme daarentegen zit er meer impliciet in verweven.  

De doelen van een seculiere zondagsviering komen grotendeels overeen met de 

doelen van het humanisme. Jaap van Praag, de grondlegger van het humanisme in Nederland, 

sluit aan bij deze doelen in zijn ‘Grote strijd’. In deze grote strijd streefde hij er naar om 

mensen geestelijk weerbaar te maken tegen de krachten van de gelijkschakelende 

massabeweging. Hij was er van overtuigd dat dit te bereiken was middels humanisme als 

levensbeschouwing. Dit humanisme gaat uit van een dialoog, waarin mensen samen zoeken 

naar gemeenschappelijke waarden en een omgang met eindigheid, onzekerheid en verschillen 

(UvH, 2010, p. 9). Ook seculiere zondagsvieringen beogen door dialoog mensen te 

begeleiden in een omgang met dergelijke begrippen. Uit de conclusie van dit onderzoek zal 

dan ook blijken of de seculiere zondagsvieringen, hoewel ze zich niet humanistisch noemen, 

een bijdrage leveren aan ‘De grote strijd’ van het humanisme. 
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Met dit onderzoek sluit ik daarmee aan bij het onderzoeksprogramma van de 

Universiteit voor Humanistiek ‘Geestelijke weerbaarheid en Humanisme’. Dit 

onderzoeksprogramma beoogt een herneming en actualisatie van ‘De grote strijd’ (UvH, 

2010).  

 

LEESWIJZER 

Eerst zal het theoretisch kader worden neergezet om de context van het onderzoek te schetsen 

waarbij er invulling zal worden gegeven aan de begrippen die in de onderzoeksvraag 

voorkomen. Deze begrippen zijn: ‘seculier’, ‘zinbeleving’ en ‘de macro-theorie van 

Nussbaum’.  

Ten eerste zal er invulling gegeven worden aan het begrip ‘seculier’, om dat te koppelen 

aan de context van dit onderzoek: Nederland. Daarna zal er ingegaan worden op het begrip 

‘zinbeleving’ en een model uitgewerkt worden waarmee de zinbeleving van bezoekers van 

seculiere zondagsvieringen onderzocht zal worden. In de laatste paragraaf van het eerste 

hoofdstuk zullen seculier Nederland en zinbeleving aan elkaar gekoppeld worden, ook komen 

hier alternatieven voor de kerk in beeld. In het tweede hoofdstuk zal er ingegaan worden op 

de seculiere activiteiten en daarin ingezoomd worden op seculiere zondagsvieringen, waar we 

uiteindelijk zullen kijken naar de Sunday Assembly als praktijkvoorbeeld van seculiere 

zondagsvieringen. In het derde hoofdstuk zal de macro-theorie van Nussbaum worden 

uitgewerkt. Aan de hand van deze theorie zal uiteindelijk de maatschappelijke relevantie van 

seculiere zondagsvieringen gewaardeerd worden. Als dit theoretisch kader uitgewerkt is in de 

eerste drie hoofdstukken zal er overgegaan worden op het empirisch onderzoek naar de 

zinbeleving van bezoekers.  

In hoofdstuk vier zal uiteengezet worden hoe het empirisch onderzoek gedaan is. In 

hoofdstuk vijf zal het empirisch onderzoek worden uitgewerkt. Als de uitwerking compleet is 

zal er een koppeling gemaakt worden naar de kritieken op de Sunday Assembly in hoofdstuk 

zes, waarna de conclusie antwoord zal geven op de onderzoeksvraag.   
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1. ZINBELEVING IN EEN SECULIERE TIJD 

Dit hoofdstuk verkent het kader waarin seculiere zondagsvieringen plaats vinden. Daarbij zal 

het invulling geven aan de begrippen seculier en zinbeleving.  

Eerst zal uiteengezet worden wat ‘seculier’ inhoudt. Vervolgens zal onderzocht worden of 

Nederland seculier is. Daarna zal er invulling gegeven worden aan het begrip ‘zinbeleving’ 

en een model gegeven worden wat de basis vormt voor het onderzoek naar zinbeleving bij 

bezoekers van seculiere zondagsvieringen. Uiteindelijk zal gekeken worden wat de invloed is 

van een seculiere samenleving op de zinbeleving.  

 

1.1. SECULIER 

Nederland wordt een seculiere samenleving genoemd. Het gebruik van dit woord is echter 

niet eenduidig. Voor een definitie van het begrip ‘seculier’ zal gekeken worden naar het werk 

Een seculiere tijd van de filosoof Charles Taylor (2007). Zijn werk over het leven in een 

seculiere tijd is toonaangevend geworden in het denken over seculariteit. Zijn uitgangspunt is 

dat we niet meer kunnen ontkennen dat de samenleving is veranderd van een samenleving 

waarin het vrijwel onmogelijk was niet in God te geloven, naar een samenleving waarin God 

slechts één mogelijkheid is naast andere (Taylor, 2007, p. 43). Taylor behandelt de 

problemen waar het individu in deze seculiere tijd mee te maken heeft en de gevolgen voor 

groepen (Taylor, 2007). Voor deze scriptie is gekozen voor het werk van Taylor als leidraad 

van seculariteit, omdat zijn werk een duidelijk kader geeft voor seculiere zondagsvieringen. 

Te beginnen met het begrip ‘seculier’. Taylor onderscheidt drie verschillende manieren 

waarop het woord ‘seculier’ gebruikt wordt: 

 De publieke ruimte is volledig ontdaan van verwijzingen naar God of ultieme 

werkelijkheid. Levensbeschouwelijke overtuigingen zijn hiermee verdrongen naar de 

privéruimtes of volledig verdwenen.  

 Er is een persoonlijk afstand van religieuze overtuigingen en beoefening hier- van, op 

basis van een afwending van die God, dat zich uit in het niet meer deel- nemen aan 

kerkelijke activiteiten.  
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 Het gaat uit van een samenleving waarin het geloven in God een van de 

keuzemogelijkheden is naast andere, en zelfs niet de vanzelfsprekendste mogelijkheid 

(Taylor, 2007, pp. 42-43). Deze definitie bevindt zich dus tussen de eerste en tweede 

definitie in. 

Taylor (2007) zelf gaat uit van de derde definitie. Deze definitie houdt verband met de 

eerste twee definities, maar is niet van deze twee afhankelijk. Taylor (2007) ziet seculariteit 

als een beweging, een overgang van een samenleving die God niet ter discussie stelt naar een 

samenleving waarin zelfs de meest overtuigd gelovigen geloof beschouwen als een 

menselijke keuze. Seculariteit in deze zin omvat de totale context van interpretatie 

waarbinnen onze morele, spirituele of religieuze ervaringen en onze zoektocht zich voordoen 

(Taylor, 2007, p. 44). Om een schets te geven van deze context, zal in de volgende paragraaf 

ingezoomd worden op (seculier) Nederland.  

 

1.2.  SECULIER NEDERLAND 

Volgens het rapport Freedom of Thougth 2014 naar de wereldwijde rechten, status en 

discriminatie tegen humanisten, atheïsten en non-religieuzen, is Nederland ‘Free and Equal’. 

Een status die maar weinig landen wordt toevertrouwd (International Humanist and Ethical 

Union, 2014). De status ‘Free and Equal’ is het hoogst haalbare, hierna volgen (in volgorde 

van positieve naar negatieve waardering) ‘Mostly Satisfactory’, ‘Systemic Discrimination’, 

‘Severe Discrimination’ en ‘Grave Violations’ (International Humanist and Ethical Union, 

2014, p. 18). In onderstaande afbeelding is de verdeling van de statussen in de wereld 

weergegeven en is duidelijk terug te zien dat Nederland een zeldzaam groen stipje is op de 

wereldkaart.  

De ‘Free and Equal’ status krijg een land toebedeeld wanneer het voldoet aan de volgende 

punten: 

 Er is vrijheid van mening, religie en geloof.  

 De staat is seculier, met een scheiding van religie en politiek; autoriteiten 

discrimineren geloof of overtuiging niet. 

 Er vindt geen discriminatie plaats in de educatie van mensen.  
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 Er is geen religieus tribunaal, seculiere groepen kunnen zich bewegen en worden niet 

vervolgd door de staat.  

 Er zijn geen restricties voor vrijheid van meningsuiting, pleidooi of humanistische 

waarden (International Humanist and Ethical Union, 2014, p. 21). 

(International Humanist and Ethical Union, 2014, p. 4) 

Volgens het bovengenoemde onderzoek voldoet Nederland aan de eisen van de status ‘ 

Free and Equal’. Hieronder zal een schets gegeven worden hoe dit er in Nederland uit ziet, 

aan de hand van het rapport van de Union? en ander aanvullend onderzoek.  

Kerk en staat zijn in Nederland gescheiden, dit houdt in dat de kerk vrij is van bemoeienis 

van de staat en de staat vrij is van bemoeienis van de kerk (Bijsterveld, 2007, p. 227). Dit is 

echter niet een volledige vrijheid, verschillende invloedrijke politieke partijen zijn 

geïnspireerd op een bepaalde religieuze stroming, waardoor religie zich nog steeds mengt in 

de politiek. De religieuze politieke partijen hebben tegenwoordig echter veel minder invloed 

dan zestig, of zelfs dertig jaar geleden. De invloed van religie op de politiek is veel diffuser 

en indirecter geworden (Kennedy, 2008, p. 377).  
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De Nederlandse wet bewaakt de vrijheid van meningsuiting en religie. Deze wet wordt 

actief nagevolgd in de Nederlandse rechtspraak (International Humanist and Ethical Union, 

2014, p. 509) 

Ook op scholen is deze vorm van secularisatie zichtbaar in een actuele kentering die er 

plaats vindt in het onderwijs. Waar voorheen ‘neutraliteit’ een belangrijk standpunt was 

binnen het onderwijs (het hoofddoekverbod is hier een voorbeeld van), spreekt men nu van 

‘actieve pluriformiteit’ (Meijer, 2008, p. 397). Actieve pluriformiteit houdt in dat er actief en 

bewust aandacht wordt geschonken aan de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en 

maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving, waarbij dialoog en ontmoeting 

wezenlijke kenmerken vormen van het onderwijs (CBOO, 2015). 

Dit jaar werd een onderzoek gepubliceerd van Ipsos, geschreven door politicoloog André 

Krouwel en godsdienstpsycholoog Joke van Saane van de Vrije Universiteit, in opdracht van 

dagblad Trouw. Uit dit onderzoek naar religie in Nederland bleek dat 25% van de 

Nederlanders atheïstisch is en 17% actief een geloof aanhangt, de overige 60% zweeft er 

tussen in (Beek, 2015).  

(Beek, 2015) 

Deze cijfers komen niet uit de lucht vallen, uit eerdere onderzoeken naar religie in 

Nederland over de jaren 1966, 1979, 1996 en 2006 door Bernts, Dekker en De Hart (2007), is 

deze trend al waar te nemen. In onderstaande cirkeldiagrammen is te zien hoe de groep 

buitenkerkelijken sterk groeit van 1966 tot 2006.  
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■ Rooms-katholieken  

■ Protestanten 

■ Overige religieuzen  

■ Buitenkerkelijken 

(Bernts, Dekker, & de Hart, 2007) 

Nederland werd vroeger neergezet als een land waar religie een belangrijke rol 

speelde. De geschiedenis van Nederland wordt zelfs een ‘religieuze geschiedenis’ genoemd 

(Ter Borg, 2008, p. 50). Het was de Tweede Wereldoorlog die hier verandering in bracht. 

Jaap van Praag, de grondlegger van het Humanisme in Nederland, beschreef deze 

verandering als volgt:  

“Velen viel in deze jaren de onzekerheid omtrent de beslissende vragen van het leven het 

moeilijkst te dragen, als ze tenminste niet weerloos door de rampen zelf getroffen werden. De 

godsdienst betekende niets of niet genoeg meer voor hen, de politiek heeft ze niet kunnen 

inspireren, het vertrouwen in de mensen is door de omstandigheden al te zeer geschokt: wat 

blijft hun over, dan eindelijk hun geestelijke balans op te maken?” (van Praag, 1947, p. 7) 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog leefde religie niet actief bij Nederlanders, de gruwelen van 

de oorlog en de gezamenlijke vijand voerde de boventoon in de belevingswereld van de 

mensen. Nadat de oorlog voorbij was, gingen mensen juist weer opzoek naar 

gemeenschappen die houvast en geborgenheid boden, en religie voorzag hierin (ter Borg, 

2008, pp. 54-55). Niet iedereen vond die geborgenheid in georganiseerde religie. Zodoende 

bleef er een groep ongelovigen bestaan die geen gemeenschap konden vinden waarbij zij zich 

thuis voelde. Voor hen richtte van Praag het Humanistisch Verbond op, dat twee doelen had: 
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1) De ‘grote strijd’ was er op gericht mensen te ondersteunen en te inspireren die de kerk wel 

verlaten hadden, maar geen levensovertuiging of een voornamelijk impliciet humanistische 

levensovertuiging hadden, en die dreigden weg te glijden naar het nihilisme. 2) De ‘kleine 

strijd’ was de strijd om emancipatie van buitenkerkelijken, zodat zij een volwaardige plaats 

zouden kunnen gaan innemen op alle gebieden van de samenleving naast de godsdienstige 

mensen (Derkx, 2009, p. 12). 

Met de benoeming van de kleine strijd zette Van Praag een grote stap in het proces 

van secularisering in Nederland (Derkx, 2009, p. 12). De strijd van Van Praag kreeg steeds 

meer urgentie: door de groeiende welvaart, de opkomst van televisie, de groeiende mobiliteit 

en de komst van de auto krijgen steeds meer mensen het idee dat het leven maakbaar is en dat 

ze het leven zonder religie kunnen vormgeven. In eerste instantie leken er nog net zo veel 

mensen naar de kerk te gaan, en was de terugloop in kerkgangers niet te merken De 

bevolking groeide echter waardoor percentueel er veel minder mensen naar de kerk bleken te 

gaan. Zodra deze cijfers bekend werden werd duidelijk dat de samenleving meer en meer 

seculariseerde (ter Borg, 2008, pp. 55-63). In het huidige Nederland is meer dan de helft van 

de populatie niet heeft aangesloten bij een religieuze instantie. Als we de eerder genoemde 

percentage buitenkerkelijken over de jaren in één grafiek samen brengen, zien we een 

duidelijke stijgende lijn: 
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Deze beweging, weg van religie, is ook op andere gebieden merkbaar. Zo worden 

steeds meer zelfstandige levensbeschouwelijke faculteiten opgeheven, zoals bij de 

Universiteit Utrecht, waar bijvoorbeeld geen bachelor theologie meer is (Anbeek, 2013, p. 8).  

Volgens verschillende wetenschappers betekenen deze cijfers waarin de afname van 

kerkgangers weer wordt gegeven weinig, waaronder bijzonder hoogleraar religie, identiteit en 

civil society aan de Vrije Universiteit in Amsterdam Anton Harskamp en hoogleraar 

theologie aan de Universiteit van Tilburg Erik Borgman die naast de secularisering in 

Nederland ook een beweging van sacralisering zien. Borgman en Harskamp stellen dat 

religie weer terug komt in een nieuwe vorm, dat mensen nieuwe manieren vinden om aan hun 

geloof vorm te geven, mensen gaan niet meer naar de kerk, maar nieuwe parktijken, 

gevoelens en woorden worden ervaren als ‘heilig’ (Borgman & Harskamp, 2008, p. 17). 

“Hoe meer de sociale betekenis van religie via religieuze verbanden, organisaties en 

instituties afneemt, des te meer wordt er publiek gesproken over religie en haar betekenis.” 

(Borgman & Harskamp, 2008, p. 17). Dit komt omdat mensen in de huidige samenleving 

steeds meer in contact komen met mensen die een andere overtuiging en mening hebben 

waardoor ze zich moeten afvragen hoe zij zich persoonlijk verhouden tegenover de mening 

en ideeën van de ander (Borgman, 2008, p. 18). Deze verandering in de samenleving waarin 

het individu gedwongen wordt meer na te denken over diens eigen kader en de verhouding 

tegenover andere mensen noemt Taylor “de verdwijning van het naïeve kader en de opkomst 

van het reflectieve kader” (Taylor, 2007, p. 57) omdat mensen worden gedwongen zelf na te 

denken over hun leven, waar voorheen de religieuze gemeenschap zonder nadenken gevolgd 

kon worden. In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op de individuele gevolgen van 

dit reflectieve kader waarin tegenwoordig meer dan 50% van de Nederlanders zich bevindt. 

Omdat geloof één van de keuzemogelijkheden is geworden zal een ieder zich nu moeten 

verhouden tot andere levensbeschouwingen en meningen (Taylor, pp. 51-58). Taylor 

beschrijft dat als volgt: 

“We leven in een toestand waarin we ons wel moeten realiseren dat er een aantal 

verschillende constructen bestaan, visies waarover intelligente, niet-misleide mensen van 
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goede wil het niet eens kunnen worden en dat inderdaad niet zijn. We kunnen niet anders dan 

af en toe over onze schouders of zijwaarts kijken, en zo ons geloof beleven in een toestand 

van twijfel en onzekerheid.” (Taylor, 2007, p. 53) 

De hier beschreven ‘twijfel en onzekerheid’ heeft zowel volgens Taylor als Jan van der 

Lans, waar we de definitie van zinbeleving aan zullen ontleden, te maken met 

zingevingsproblemen. Om dit verder uit te leggen zal er eerst de begrippen ‘zingeving’ en 

‘zinbeleving’ uitwerken om vanuit daar te kijken naar de invloed van de seculiere 

samenleving op de individuele zinbeleving. 

 

1.3. ZINBELEVING 

Het woord ‘zin’ komt in het Nederlands taalgebruik veel voor, waarbij het verschillende 

betekenissen heeft. Het Nederlands woordenboek Van Dale geeft maar liefst vijftien 

verschillende betekenissen weer. Er wordt hierbij niet duidelijk antwoord gegeven op wat 

mensen bedoelen als ze zeggen ‘ik zie er de zin niet meer van’ of ‘mijn leven is zinvol’ of 

‘het is allemaal zo zinloos’. Om tot een goede definitie te komen die wél antwoord geeft op 

de betekenis van bovenstaande zinnen zullen we kijken naar het werk van de Nederlandse 

Godsdienstpsycholoog Jan van der Lans. Er is gekozen voor Van der Lans omdat hij in zijn 

boek ‘Religie ervaren; godsdienstpsychologische opstellen’ tot een duidelijk model komt 

waarin het proces van zingeving in kaart wordt gebracht (2006). Van der Lans stelt dat 

zingeving een basisbehoefte van elke mens is en sluit hiermee aan bij Taylor die stelt dat 

ieder mens door de seculiere tijd gedwongen is zich te verhouden ten opzichte van andere 

levensbeschouwingen, wat de mens dwingt tot het stellen van vragen over diens leven.  

Opmerkingen als: ‘ik zie er de zin niet meer van’, ‘mijn leven is zinvol’ of ‘het is 

allemaal zo zinloos’, zijn volgens Van der Lans (2006) opmerkingen die betrekken hebben op 

zinvraag, en zinvragen kunnen ons veel leren over het concept ‘zin’. De momenten waarop 

zinvragen worden gesteld zijn: 

 als mensen het gevoel hebben dat het leven niet langer door kan gaan zoals het gaat,  

 als mensen een gevoel van leegte ervaren, 

 als zich een catastrofale levenservaring heeft voorgedaan (van der Lans, 2006, p. 77).  
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Model zingeving (van der Lans, 2006, p. 81)  
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De bovengenoemde momenten kunnen uitgedrukt worden in termen van ‘crisis’ en 

hebben allemaal betrekking op de kwaliteit van het leven. Op het moment van zo’n crisis 

wordt er een discrepantie ervaren tussen het ideale leven dat word nagestreefd en de feitelijke 

loop van het leven, waardoor mensen bewust met zingeving aan de slag gaan (van der Lans, 

2006, p. 77). Een dergelijke crisis komt vooral voor in termen van verlies: bijvoorbeeld het 

verlies van religie, een geliefde of lichamelijke functies. Zingeving wordt door Van der Lans 

als volgt gedefinieerd: 

“Zingeving verwijst naar het complex van cognitieve en evaluatieve processen die bij het 

individu plaatsvinden bij diens interactie met de omgeving en die resulteren in motivationele 

betrokkenheid en psychisch welbevinden.” (2006, p. 84) 

De zinbeleving is de mate van zinvolheid die we ervaren als resultaat van deze 

cognitieve en evaluatieve processen. Zingeving en zinbeleving vinden constant plaats en zijn 

volgens Van der Lans (2006, p. 80) meestal onbewust. Het proces van zingeving wordt pas 

bewust als de zinbeleving stagneert, doordat een van de dragende componenten ontbreekt 

(van der Lans, 2006, p. 80). De ‘dragende componenten’ worden weergegeven in het schema 

op de vorige pagina. 

In het midden van het model zijn drie punten te zien waaruit ‘zin’ opgebouwd is: 

Ervaring van zinvolheid; Betrokkenheid; Psychisch welbevinden. Deze drie onderdelen van 

‘zin’ kunnen bereikt worden door een oriëntatie op de situatie die gaat komen, dan wel een 

evaluatie van een situatie die geweest is, waarbij er gekeken wordt of er voldaan is aan de 

volgende drie elementen: 

 Herkenning van de situatie. Deze herkenning brengt een gevoel van vertrouwdheid 

met zich mee. Van der Lans noemt dit: ‘Een besef van cognitief-affectieve controle, 

als resultaat van herkenning en begrijpen’ (van der Lans, 2006, p. 78). Mensen 

hebben behoefte aan een ordelijke, herkenbare en verklaarbare wereld. Het gaat hier 

niet alleen om de buitenwereld, maar ook om de binnenwereld, zoals emoties, dromen 

en lichaamsbeleving (van der Lans, 2006, p. 78).  

 Een doelgerichtheid: Hiermee doelt Van der Lans op een motivatie die je hebt doordat 

de situatie, activiteit of relatie te maken heeft met een persoonlijk doel dat je wilt 
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realiseren. Dit persoonlijk doel hangt altijd samen met de persoonlijke waarden die 

iemand heeft en nastreeft (van der Lans, 2006, pp. 78-79).  

 Het ervaren van een vitaal lust- of geluksgevoel. Van der Lans (2006, p 79) verwijst 

hier naar de beschrijving van Funktionslust van Charlotte Bühler. Funktionslust is het 

ervaren van een vitale vreugde in onze activiteiten zelf, en de mogelijkheid om dit te 

communiceren door ons uit te drukken.  

De bovenste drie elementen leiden tot een beleving van zin, welke op twee niveaus plaats kan 

vinden: op het niveau van alledag en op existentieel niveau.  

Alledaagse zin kenmerkt zich door onbewuste waarnemingen en evaluaties van 

dagelijkse gebeurtenissen (van der Lans, 2006, p. 80). Een voorbeeld hiervan is het zien dat 

je aan de late kant bent om de trein te halen en je evalueert of je je gaat haasten of dat je de 

volgende trein neemt. Ook de handelingen die daar bij nodig zijn hebben allen een kleine 

evaluatie nodig en behoren tot de zingeving van alledag.  

Het hoogontwikkelde bewustzijn van de mens stelt ons in staat om de omgeving te 

ordenen in zin en onzin. Dit ‘ordenen’ bestaat uit oriënteren en, de basiselementen van 

zingeving (van der Lans, 2006, p. 14), die ook terug te zien zijn in de rechter en linker kant 

van het eerder weergegeven model. Omdat het ordenen van alle verschillende prikkels en 

overwegingen heel veel tijd en energie kost, worden handelingsmodellen, die effectief 

gebleken zijn, opgeslagen, hergebruikt en doorgegeven aan andere generaties.  

“Bij zingeving van alledaagse situaties, maar ook in niet-alledaagse kritieke 

omstandigheden, maken mensen spontaan gebruik van culturele modellen: 

handelingsmodellen in de vorm van gedragscodes en –conventies, en duidingsmodellen die 

vastgelegd zijn als het wereldbeeld.” (Van der Lans, 2006, p. 85) 

Een voorbeeld van een handelingsmodel is het handen schudden bij een kennismaken, of 

kleding aantrekken wanneer je naar buiten gaat. Het grootste deel van onze 

zingevingsactiviteiten komen voort uit deze handelingsmodellen,. Van generatie op generatie 

worden er handelingsmodellen doorgegeven, door opvoeding en cultuur. Mensen gebruiken 

ze spontaan bij alledaagse kritieke omstandigheden. Ze hebben de vorm van gedragscodes en 

-conventies die vastgelegd zijn als een wereldbeeld. De cultuur is daarmee de belangrijkste 
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zingevingsbron. De cultuur modelleert ons denken, onze gevoelens en onze waarden (van der 

Lans, 2006, p. 85).  

Tevens is er sprake van existentiële zingeving. Dit is de persoonlijke verhouding tot 

de wereld die je ontwikkelt door het totale kader dat je met zingeving van alledag ontwikkelt 

en de persoonlijke betekenis die je daaraan geeft (van der Lans, 2006, p. 80). Waar het niveau 

van alledag gaat over dagelijkse gebeurtenissen, gaat het existentiële niveau over grotere 

gedachten als ‘waar sta ik voor?’, ‘wie ben ik?’ en ‘wat is de zin van het leven?’.  

Volgens Van der Lans komt niet elk mens tot het bewust stellen van zingevingsvragen. 

De huidige consumptiemaatschappij geeft constant nieuwe kortetermijndoelen, die de 

zingeving van alledag genoeg bevredigen, waardoor er geen existentiële vragen gesteld 

worden.  

 

1.4.  ZINGEVING IN EEN SECULIERE TIJD 

In de vorige paragraaf werd aangegeven dat de cultuur ons voorziet van handelingsmodellen. 

De cultuur is een belangrijke zingevingsbron, en religie is een belangrijk onderdeel van de 

cultuur. Religie voorziet daarmee een groot deel van de handelingsmodellen die wij ons eigen 

gemaakt hebben. De afname van religieuze invloed op de samenleving brengt volgens van 

der Lans problemen met zich mee;  

“De marginalisering van het religieuze symboolsysteem [door secularisering], waardoor 

velen geen mythen meer kennen waarin zingevingsvragen zijn gethematiseerd en zij daardoor 

niet over zingevingstaal beschikken, belemmert reflectie over zin. Een gevolg hiervan is dat 

mensen die om een of andere reden niet langer zin kunnen ontlenen aan de dagelijkse 

bezigheden en collectieve waarden, een diffuus gevoel van onbehagen ervaren zonder dit te 

kunnen articuleren.” (van der Lans, 2006, p. 94) 

De seculiere mens mist volgens van der Lans de handelingsmodellen die de religie aanbood, 

en de zingevingstaal om over zin te kunnen spreken. Dit gemis blijkt ook uit actueel 

onderzoek in Nederland onder dertigers door Nienke Wijnants (2010).  

Wijnants is loopbaanbegeleidster en kwam er binnen haar werkzaamheden achter dat 

dertigers een heel andere problematiek ervaren dan andere leeftijdsgroepen. Velen van deze 
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dertigers leken in een vervroegde midlifecrisis te verkeren. Vooral keuzestress bleek daar een 

grote rol in te spelen. Zij noemde deze problematiek, waar deze groep tegenaan loopt, ‘het 

dertigers dilemma’. Om meer over dit verschijnsel te weten te komen is Wijnants in 2002 

voor de Universiteit van Amsterdam het dertigers dilemma wetenschappelijk gaan 

onderzoeken (Wijnants, 2010, p. 235). Uit het onderzoek3, bleek dat 90% van de 

ondervraagden het dertigers dilemma bij leeftijdsgenoten herkende en dat 72% in meer of 

minder mate dacht daarvan zelf last te hebben (Wijnants, 2010, p. 244). Het dertigers 

dilemma blijkt vooral voor te komen bij hoogopgeleiden.  

De oorzaak van het dertigers dilemma ligt volgens Wijnants in drie elementen: 

 De enorme hoeveelheid keuzes die het moderne leven biedt, van tandpasta tot 

liefdesrelatie. 

 Het ‘perfecte’ leven van anderen waar we constant mee geconfronteerd worden via 

social media en de drang om ook een perfect leven te leiden.  

 De druk van ouders, die je je leven lang hebben gezegd dat alles mogelijk is en de 

druk de goede keuze daarin te maken (Wijnants, 2010, pp. 19-80). 

Deze elementen zorgen ervoor dat de desbetreffende dertigers met vragen komen te zitten als 

‘Is dit alles?’, ‘Wat wil ik met mijn leven?’ en andere existentiële vragen (Wijnants, 2010, p. 

90). Die vragen zijn verbonden met een gevoel van ‘zinloosheid’ en ‘leegte’ die de 

respondenten van Wijnants aangeven te ervaren (Wijnants, 2010, p. 91).  

De dertigers die in een dertigers dilemma verkeren, geven aan een weemoed naar 

vroeger te hebben; ze hebben ‘van horen zeggen’ dat er toen ‘gemeenschap’ was die 

gestimuleerd werd door de kerk (Wijnants, 2010, p. 104). Nu ervaren deze dertigers hun 

uitdaging om een persoonlijk geloof te creëren als ‘een doelloze zoektocht naar zin’, waarbij 

zij denken dat een kerk had kunnen helpen als ze zich daar thuis zouden voelen (Wijnants, 

2010, p. 109).  

                                                 

 

3 Dit onderzoek bestond uit een uitgebreide enquête waar 1272 proefpersonen aan meegedaan hebben (Wijnants, 

2010, p. 241) 
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Opvallend is dat vooral hoogopgeleide dertigers deze zoektocht naar zin als een crisis 

ervaren. Taylor verwijst in zijn werk ook naar deze groep, hij stelt dat juist mensen met een 

culturele ontwikkeling die over vrije tijd beschikken een vervlakking in het alledaagse leven 

voelen (Taylor, 2007, p. 423). De onttovering van de wereld, zoals hij het verdwijnen van 

religieuze symbolen en rituelen noemt, brengt volgens hem een gevoel van oppervlakkigheid 

en leegheid (Taylor, 2007, p. 302). Het gevoel van verlies is daarmee een wijdverspreid 

fenomeen in de moderne cultuur: 

“Het ontbreekt onze daden, doelstellingen, prestaties en dergelijke aan gewicht, ernst, 

compactheid, inhoud. Er bestaat een diepere resonantie die ze missen en die, zo ervaren we, 

er wel zou moeten zijn.” (Taylor, 2007, p. 421) 

Dit gevoel leeft volgens Taylor bij bijna iedereen, maar als je het denkvermogen en de tijd 

hebt om erbij stil te staan, zoals hoogopgeleide dertigers, word je steeds bewuster van dit 

gevoel van leegte (Taylor, 2007, p. 423). Zowel Taylor, Van der Lans als Wijnants verwijzen 

naar een gemis van religieuze symbolen en rituelen. In de lezing die Wijnants gaf bij de 

opening van The School of Life suggereerde zij zelfs dat zij het idee van een seculiere kerk 

als oplossing zag voor het dertigersdilemma. Dit was gebaseerd op de uitkomsten van haar 

onderzoek en het gemis van begeleiding in existentiële dilemma’s waar veel hoogopgeleide 

dertigers mee blijken te zitten (Wijnants 2014). Van der Lans sluit hierbij aan, hij stelt geen 

seculiere kerk voor, maar constateert wel het gemis aan zingevingstaal, religieuze symbolen 

en rituelen die de religie aanbiedt, en ziet hier zingevingsproblemen door ontstaan (van der 

Lans, 2006, p. 89). Taylor gaat verder, hij constateert ook dat mensen religieuze rituelen en 

symbolen missen. Dit uit zich in de groei van de hoeveelheid alternatieve zingevende 

activiteiten (Taylor, 2007, p. 674). Levensbeschouwing wordt volgens hem een persoonlijk 

knutselwerk. Dit knutselwerk is volgens Taylor een uiting van het menselijk verlangen naar 

religie. Religie is hier niet meer verbonden aan een persoonlijke god, maar uit zich 

momenteel in de aantrekkingskracht van verschillende vormen van ‘spirituele’ activiteiten, 

zoals meditatie, vrijwilligerswerk, studiegroepen en pelgrimage. Stuk voor stuk activiteiten 

die ingebed zijn in een kader van voorheen religieuze beoefening (Taylor, 2007, p. 678). De 

meeste van deze activiteiten hebben een individueel karakter, toch blijven mensen volgens 
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Taylor ook zoeken naar gemeenschap. Mensen, die geen contact meer hebben met een 

levende gemeenschap, worden volgens hem geconfronteerd met een leegte in het spirituele 

leven (Taylor, 2007, p. 588). De blijvende behoefte naar gemeenschap is ook terug te zien bij 

het blijvend belang van ‘het feestelijke’. Volgens Taylor blijft het feestelijke een hoekje in de 

wereld waar het transcendente nog kan doorbreken in ons leven. Het feestelijke ziet Taylor 

terug in popconcerten, jongerendagen en dergelijken (Taylor, 2007, p. 680). 

De opkomst van ‘spirituele’ activiteiten die Taylor noemt, wordt ook gezien door de 

sociologen Linda Woodhead en Paul Heelas die zij beschrijven in hun boek The spiritual 

revolution; Why religion is giving way to spirituality (2005). Hierin beschrijven zij hun 

onderzoek naar levensbeschouwelijke activiteiten in het stadje Kendal in Engeland (2005). 

Zij zagen twee soorten levensbeschouwelijke activiteiten in het stadje: 

 levensbeschouwelijk aanbod dat gericht is op God en/of de kerk 

 levensbeschouwelijk aanbod dat gericht is op innerlijke persoonlijke authenticiteit, 

(dat zij holistisch noemen), zoals yoga, meditatie en praatgroepjes (Woodhead & 

Heelas, 2005, p. 19).  

Woodhead en Heelas (2005) wilden te weten komen of het holistische aanbod in Kendal 

gegroeid was, en in welke mate. Om dit te onderzoeken bekeken zij krantenberichten, 

archieven en telefoongegevens uit 1970 om te achterhalen hoe veel aanbod van holistische 

activiteiten er toen was (Woodhead & Heelas, 2005, p. 35). Uit dit onderzoek konden zij 

concluderen dat er een marginaal aantal holistische activiteiten was in die tijd. Echter, toen 

een vergelijkbaar onderzoek plaatsvond naar het aanbod van holistische activteiten in het jaar 

2002, bleek dat er 126 verschillende activiteiten aangeboden werden door 95 verschillende 

partijen, waaraan 850 personen deelnamen. Dit was een enorme groei van een gering aantal 

holistische activiteiten in 1970 naar 126 activiteiten in 2002 (Woodhead & Heelas, 2005, p. 

40). Hoewel deze groep van 850 deelnemers nog niet de helft was van de hoeveelheid 

mensen die in Kendal de kerk bezochten, bleek het aantal deelnemers aan holistische 

activiteiten wel snel te groeien. Het aantal kerkgangers in Kendal, daarentegen, nam elk jaar 

af (Woodhead & Heelas, 2005, p. 40). Het blijkt dat hoe minder mensen de kerk bezoeken 

hoe meer seculiere of spirituele alternatieven de kop op steken. In Nederland is er geen 

dergelijk onderzoek gedaan naar de hoeveelheid holistische/spirituele activiteiten en de groei 
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daarvan. De terugloop in de kerk is wel in kaart gebracht en deze terugloop is gelijk aan die 

in Kendal en als we kijken naar het levensbeschouwelijk aanbod zijn er geen statistische 

cijfers voor nodig om de groei in de hoeveelheid yoga- scholen, retraitereizen en de opkomst 

van seculiere zondagsvieringen te zien. In het volgende hoofdstuk zal er verder ingegaan 

worden op seculiere activiteiten, waarbij er ingezoomd zal worden op seculiere 

zondagsvieringen met als praktijkvoorbeeld de Sunday Assembly.  
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2. SECULIERE ZONDAGSVIERINGEN 

Seculiere zondagsvieringen zijn een voorbeeld van seculiere activiteiten. De laatste twee 

decennia groeit de hoeveelheid seculiere activiteiten over heel de wereld (Comino & Smith, 

2014, p. 2). De sociologen Richard Comino en Christopher Smith noemen deze opkomst het 

‘seculier ontwaken’. In hun recent verschenen ‘Atheist Awakening: Secular Activism: & 

Community in America’ (2014) waarin zij deze nieuwe seculiere activiteiten voor de 

Universiteit van Oxford onderzochten, betogen zij dat virtueel seculier activisme leidt tot 

daadwerkelijk activisme. Moderne ICT-technieken en sociale media zouden bevorderen dat 

gelijkgestemden elkaar treffen en een gemeenschap vormen, waarbij jonge mensen overigens 

wel eerder oververtegenwoordigd zijn omdat zij virtueel actiever zijn. Camino en Smith 

(2014, pp. 108-117) menen dat virtueel activisme (zoals het publiceren van cartoons, 

statements of het verspreiden van berichten) uiteindelijk leidt tot offline organisatie en 

daadwerkelijke activiteiten. Hun studie is vooral gericht op organisaties en personen die niet 

alleen denken, maar ook zijn gaan ‘doen’ (Camino & Smith, 2014, p. 118-147). Bovendien 

leggen zij een accent op atheïstische alternatieven voor religieuze ceremonies, zoals het 

huwelijk of een ‘dienst’ (Camino & Smith 2014, p. 118-147), zo ook de seculiere 

zondagsviering.  

Een belangrijke publicatie over alternatieven voor religieuze ceremonies is Religie 

voor atheïsten van de populistische filosoof Allain de Botton (2011). In dat boek schrijft hij 

hoe de seculiere samenleving kan leren over gemeenschapszin, ethiek, onderwijs en kunst 

door te kijken naar religie en daar elementen van over te nemen:  

 “De wijsheid van godsdiensten behoort alle mensen toe, zelf de meest rationele onder ons, 

en verdient het dat de grootste vijanden van het bovennatuurlijke zich haar op selectieve 

wijze opnieuw eigen maken. Sommige aspecten van religies zijn te nuttig, doeltreffend en 

intelligent om alleen aan de gelovigen te worden overgelaten.” (de Botton, 2011, p. 306). 

Het boek van De Botton is populair geschreven, het spreekt aan doordat het 

herkenbare elementen van religie behandelt maar de wetenschappelijke waarde van het boek 

is minimaal. Het is niet duidelijk hoe De Botton zijn onderzoek verricht heeft en hij doet geen 
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enkele verwijzing naar literatuur, toch kunnen we niet om het boek heen omdat het grote 

invloed heeft gehad door het grote bereik aan lezers.  

De Botton gaat verschillende religieuze rituelen langs waar hij de waarden voor de 

seculiere samenleving uit filtert. Zo noemt hij ook de zondagsviering: 

“Een katholieke mis is zeker niet de ideale habitat voor een atheïst. Veel van wat er wordt 

gezegd is of een belediging voor het verstand of eenvoudigweg onbegrijpelijk. Missen duren 

erg lang en winnen het zelden van de verleiding in slaap te vallen. Desondanks zit zo’n 

ceremonie vol elementen die op subtiele wijze de affectieve banden van de aanwezigen 

versterken; atheïsten zouden er dan ook goed aan doen deze te bestuderen en zich bij 

gelegenheid eigen te maken om ze in de seculiere wereld toe te passen.” (de Botton, 2011, p. 

30) 

Het boek van De Botton heeft velen geïnspireerd en doen nadenken over de inzet van 

religieuze rituelen. Er zijn vlak na zijn boek uit kwam verschillende initiatieven in Nederland 

ontstaan die religieuze ceremonies vertalen naar een seculiere vorm. Of zij geïnspireerd zijn 

op De Bottons boek of dat dit kwam omdat seculieren door social media opeens een 

gezamenlijk platform vonden is niet duidelijk. In dit hoofdstuk zal een verder focus gelegd 

worden op seculiere zondagsvieringen in Nederland. Ik spreek van een seculiere 

zondagsviering als er spraken is van een bijeenkomst die geïnspireerd is op de kerkelijke 

zondagsviering (deze bijeenkomst hoeft niet op zondag plaats te vinden), georganiseerd voor 

een niet aan religie verbonden groep mensen.  

 

2.1. SECULIERE ZONDAGSVIERINGEN IN NEDERLAND 

De Sunday Assembly is één voorbeeld van een seculiere zondagsviering in Nederland. 

Actuele soortgelijke initiatieven zijn: 

Church for Atheists (and agnostics and the rest of us) 

Gestart op November 2013 

Initiatiefnemer Theoloog Gerko Tempelman 

Continuïteit Eens in de twee weken op woensdag avond 
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Doelstelling “Wat inspireert ons, nu God dood is, om te worden wie we willen zijn? 

We hebben één leven; door discussie over de vragen die dat leven met 

zich mee brengt, kunnen we worden wie we willen zijn.” (Tempelman, 

2013) 

Invulling Een open gespreksgroep, zonder evangelische doctrines en definitieve 

antwoorden, zonder rituelen, verering of spirituele toewijding, zonder 

eindeloze filosofische discussies. 

Locatie Een informele bijeenkomst in Restaurant La Place in Amsterdam 

Toegang Gratis 

(Tempelman, 2013) 

Dienst voor ongelovigen 

Gestart op December 2012 

Initiatiefnemer Theatermaakster Rikkie Koole. 

Continuïteit Bij de wisseling van de seizoenen op vrijdagavond 

Doelstelling “Het is ontstaan uit een behoefte om al het mooie van een kerkdienst te 

hebben, zonder het deel God, waar niet-gelovigen moeilijk naar kunnen 

luisteren of over kunnen en willen zingen.” (Loenen, 2013)  

Invulling Muziek, een toespraak en meezingen met het gelegenheidskoor. 

Locatie Theaterzaal in De Nieuwe Liefde in Amsterdam 

Toegang €12,50 

(Loenen, 2013) 

Dienst voor (on)gelovigen 

Gestart op Maart 2014 

Initiatiefnemer Cabaretière Sara Kroos, predikant Tom Mikkers en tekstschrijver Coot 

van Doesburgh. 

Continuïteit Elk kwartaal op zaterdagavond 

Doelstelling “Een dienst die voor iedereen toegankelijk is, gelovigen, ongelovigen en 

alles daar tussenin.” (Zone1380, 2015) 
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Invulling Verhalen, zo nu en dan een lach, liedjes en kleine en grote vragen. Waar 

ze dicht bij de liturgie van een christelijke dienst proberen te blijven, 

maar de christelijke verwijzingen er uit hebben gehaald, zo is onder 

andere het altaar vervangen voor een strijkplank. 

Locatie Theaterzaal in Theaterpand Weesp in Weesp 

Toegang €8,50 

(Zone1380, 2015) 

Al deze initiatieven zijn geïnspireerd op de christelijke zondagsviering, echter, de Sunday 

Assembly is de enige viering die op zondagsochtend plaatsvindt. Daarnaast heeft het een vast 

aantal bezoekers en een groot bereik waardoor er gekozen is om de Sunday Assembly als 

praktijkvoorbeeld te gebruiken.  

 

2.2. ACHTERGROND SUNDAY ASSEMBLY 

De Sunday Assembly is opgericht door twee Engelse komieken Sanderson Jones en Pippa 

Evans. Pippa is een voormalig Christen en miste de kerkdienst, maar van haar hoefde het deel 

over God er niet meer in. Sanderson was nooit gelovig geweest, maar het idee van een 

kerkdienst trok hem wel aan. Sanderson beschreef de oorsprong van het idee in een Sunday 

Assembly als volgt:  

“Toen ik ooit naar een kerkdienst ging, dacht ik: “Wouw, er zit hier heel veel in waar ik het 

mee eens ben, alleen zit er in het midden één element waar ik het mee oneens ben. Ik hou van 

zingen, ik hou van denken over mijzelf en het helpen van anderen, ik hou van verhalen en ik 

hou ervan om dat als een gemeenschap te doen. Het is alleen jammer dat in het midden dat 

God-ding verwerkt zit. Dus toen dacht ik: ‘Zou het niet een goed idee zijn om het zonder God 

te doen?’ Stel je voor, je hebt een geweldig paar schoenen, maar er zit een steentje in. Dan 

gooi je de schoenen niet weg, je haalt de steen er uit.” (Jones, 2013). 

Op zes januari 2013 vond de eerste Sunday Assembly in Londen plaats. Er waren meteen 300 

bezoekers.  

De liturgie was overgenomen van een kerkdienst: de kerkliedjes waren vervangen 

door popliedjes, de preek was vervangen door een lezing, de bijbellezing door een tekst die 
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iemand inspireert, de getuigenis door een persoonlijk verhaal en het gebed door een moment 

van stilte.  

De Sunday Assembly wordt beschreven als: 

“The Sunday Assembly 

1) Is 100% celebration of life. We are born from nothing and go to nothing. Let’s enjoy it 

together. 

2) Has no doctrine. We have no set texts so we can make use of wisdom from all sources. 

3) Has no deity. We don’t do supernatural but we also won’t tell you you’re wrong if you do. 

4) Is radically inclusive. Everyone is welcome, regardless of their beliefs – this is a place of 

love that is open and accepting. 

5) Is free to attend, not-for-profit and volunteer run. We ask for donations to cover our costs 

and support our community work. 

6) Has a community mission. Through our Action Heroes (you!), we will be a force for good. 

7) Is independent. We do not accept sponsorship or promote outside businesses, 

organizations or services 

8) Is here to stay. With your involvement, The Sunday Assembly will make the world a better 

place 

9) We won’t tell you how to live, but will try to help you do it as well as you can 

10) And remember point 1… The Sunday Assembly is a celebration of the one life we know we 

have” (Sunday Assembly, About, 2014) 

Opvallend is dat de oprichters meteen als punt drie formuleren dat ze niet doen aan 

‘bovennatuurlijk’ en tegelijk op punt vier formuleren dat ze radicaal inclusief zijn. Dit lijkt 

een tegenstelling. Enerzijds wordt het bovennatuurlijke afgewezen, anderzijds worden 

mensen die geloven in bovennatuurlijke zaken omarmd. Sanderson stelt dat het benoemen dat 

God geen onderdeel is van de zondagsviering noodzakelijk is om seculier te kunnen zijn. Het 

verwijzen naar bovennatuurlijke elementen zou elke atheïst meteen wegjagen. Dit vergelijkt 

hij met een vegetarisch restaurant. Daar zijn vleeseters meer dan welkom, maar is het wel 

noodzakelijk duidelijk te communiceren dat er geen vlees wordt geserveerd (Jones, 2014). 
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De simpele doelstellingen die de oprichters van de Sunday Assembly neerzetten zijn de 

volgende: 

 Een gemeenschap zonder God, die samenkomt om het leven te vieren. 

 Het motto: Live better, help often, wonder more. 

 De missie: Proberen iedereen te helpen hun volle potentie te vinden en te vervullen 

 De Visie: Een gemeenschap zonder God in elke stad of dorp die er een wil hebben  

(Sunday Assembly, 2014). 

Binnen de kortste keren verspreidde het nieuws van dit nieuwe initiatief zich over de hele 

wereld. In de media werd het vooral ‘The Atheïst Church’ genoemd. En het had zowel 

voorstanders als tegenstanders. De tegenstanders bestonden vooral uit atheïsten die de 

Sunday Assembly ervan beschuldigde dat dit niet de juiste manier was om ‘niet’ in God te 

geloven. Toch pakte verschillende mensen het idee van de seculiere zondagsviering op. 

Binnen acht maanden4 was er in meer dan zeventig plekken over heel de wereld een Sunday 

Assembly was gevestigd, waaronder in vier steden in Nederland (Sunday Assembly, 

AssembleEverywher, 2014).  

De organisatie draait 100% op vrijwilligers. Iedereen, die in zijn stad of dorp mee wil 

helpen bij de Sunday Assembly of een Sunday Assembly wil opzetten, krijgt de mogelijkheid 

dit te doen. Hiervoor staan duidelijke instructies op de site. Veel is mogelijk, maar er zijn ook 

voorwaarden aan het opzetten van een eigen Sunday Assembly, om te waarborgen dat er 

onder de merknaam ‘Sunday Assembly’ geen dingen gebeuren waar de organisatie niet achter 

staan (Sunday Assembly, Accreditation, 2015).  

In Nederland hadden in verschillende steden mensen zich aangemeld om een eigen 

Sunday Assembly op te richten. Sinds medio maart 2014 komen die vrijwilligers in 

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Apeldoorn samen om in die steden op 28 september 2014 

de eerste viering te organiseren.  

                                                 

 

4 Deze meting vond plaats op 28 september 2014 toen er over heel de wereld verschillende steden hun eerste 

viering organiseerden. 



 

 

 

34 

 

 

3. VERKENNING MACRO-THEORIE NUSSBAUM 

De maatschappelijke relevantie van seculiere zondagsvieringen zal gewaardeerd worden aan 

de hand van de macro-theorie van Martha Nussbaum. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste 

punten van haar theorie uiteengezet worden, om uiteindelijk het empirisch onderzoek naar 

seculiere zondagsvieringen hier aan te koppelen zodat in de conclusie de waardering van de 

maatschappelijke relevantie uitgewerkt kan worden.  

Martha Nussbaum is hoogleraar recht en ethiek aan de universiteit van Chicago en 

eredoctor aan onder andere de Universiteit voor Humanistiek. Ze is een gevierd denker op het 

gebied van politiek en gerechtigheid. In haar nieuwste boek Politieke emoties zet ze een 

macro-theorie uiteen over de noodzaak van publieke emoties voor een rechtvaardige 

samenleving (2014). Het doel van haar betoog is: 

“Manieren bedenken waarop emoties de voornaamste principes van de politieke cultuur van 

een hervormingsgezinde, maar onvolmaakte samenleving kunnen ondersteunen, met name 

binnen een gebied van het leven waarop alle burgers het in elk geval gedeeltelijk met elkaar 

eens kunnen worden, indien ze basale normen van gelijk respect onderschrijven.” 

(Nussbaum, 2014, p. 16). 

 In dit scriptie zal worden onderzocht of het organiseren seculiere zondagsvieringen 

een van die ‘manieren’ is waarop de doelen van Nussbaum gehaald kunnen worden. Om te 

kunnen onderzoeken is het nodig om het empirisch onderzoek te vergelijken met de theorie 

van Nussbaum. In dit hoofdstuk zal de theorie uitgewerkt worden, waarbij een focus zal 

liggen op drie elementen die relevant zijn voor de uitwerking van seculiere zondagsvieringen. 

Vervolgens zal in de conclusie deze theorie samen gebracht worden met de 

zondagsvieringen.  

 Nu eerst de uitwerking van de theorie van Nussbaum. Volgens haar zijn deze 

‘manieren’ waarop emoties de samenleving kunnen ondersteunen nodig omdat de 

samenleving te veel gericht is op feiten, gegevens en regels, waarbij er geen aandacht is voor 

de emotie (Nussbaum, 2014, p. 13). De emotie is volgens haar belangrijk, omdat je daarmee 

de burgers mee kan laten voelen met de noodzaak van het politieke beleid, de politieke regels 
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en de beslissingen (Nussbaum, 2014, pp. 12-13). Als burgers samen mee voelen met een 

gebeurtenis, idee, regel, beleid, noemt Nussbaum dit publieke emoties.  

" Het romantische idee dat emoties alleen iets waard zijn als ze ongevraagd opkomen, moet 

worden verworpen: we kunnen deugdelijk leren voelen, net zoals we deugdelijk kunnen leren 

handelen." (Nussbaum, 2014, p. 70) 

De functie van emotie in de politiek is betrokkenheid creëren bij projecten die inspanning 

vereisen, maar ook de negatieve krachten van de mens tegen gaan die de samenleving 

bedreigen. Een voorbeeld van een politicus die inspeelde op de emotie was president 

Roosevelt. Zijn strijd voor het sociale zorgstelsel leek geen draagkracht te krijgen bij het volk 

(Nussbaum, 2014, p. 138). Hij besloot kunstenaars 

in te zetten om foto’s te maken die de noodzaak van 

een sociaal zorgstelsel weer zouden geven. Deze 

foto’s werden op verschillende plekken verspreid, 

zodat ze zoveel mogelijk mensen onder ogen 

zouden komen. Het resultaat was dat meer mensen 

mee gingen voelen met de noodzaak van een sociaal 

zorgstelsel (Nussbaum, 2014, pp. 271-274). Het 

gaat hier om het kweken van respect naar anderen 

in de samenleving door in te spelen op de emotie, 

zodat mensen gaan meeleven met anderen.  

Nussbaum wil laten zien dat er een ‘redelijke 

politieke psychologie’ is, die voor mensen met vele 

uiteenlopende geloofsovertuigingen aanvaardbaar is 

als basis voor het politieke denken, omdat ze haar 

kunnen zien als één onderdeel van hun persoonlijke levensbeschouwing. Dit wil ze doen door 

mensen te laten zien dat er een menselijke natuur is die elk mens gemeenschappelijk heeft. 

Dit doet ze door een studie naar afkeer, medeleven, groepsdwang, autoritair optreden en het 

vermogen tot empathie waarin waarden naar voren komen die elke mens gemeenschappelijk 

heeft (Nussbaum, 2014, p. 163). 

Foto uit de campagne van Rooseveld 
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Respect voor anderen is een belangrijk element voor een rechtvaardige samenleving 

volgens Nussbaum, maar respect is volgens haar enkel de uiting van een dieperliggende 

emotie: compassie (Nussbaum, 2014, p. 145) en compassie heeft zijn wortels in liefde 

(Nussbaum, 2014, p. 174). Dit is de reden dat de ondertitel van haar boek is: ‘Waarom een 

rechtvaardige samenleving niet zonder liefde kan.’ Liefde is het kernbegrip waaruit de 

publieke emoties, waarvoor Nussbaum pleit, voortkomen.  

Nussbaum is niet de eerste die het belang van publieke emoties voor de samenleving 

uitwerkt. Ze bouwt voort op denkers als Kant, Comte, Rousseau, Mill en Tagore. Al deze 

denkers streven naar een breed gedragen medegevoel om het bekrompen egoïsme van de 

mens tegen te gaan ter wille van de samenleving (Nussbaum, 2014, p. 356). Nussbaum laat 

zich door hun werk inspireren en vult dat aan met hedendaagse kennis van psychologie. 

Zodoende komt zij tot een betoog waarin zij beargumenteert dat publieke emoties de 

samenleving rechtvaardiger kunnen maken: 

“Vaak zijn mensen absoluut niet tevreden over hun natie, maar voelen ze zich er diep in hun 

hart toch mee verbonden. Over dat soort liefde gaat dit boek, een liefde die, al strevend naar 

gerechtigheid, het onvolmaakte omarmt. Zoals de persoonlijke liefde en vriendschap beter op 

de hele mens met al zijn betrekkingen gericht kunnen zijn dan op een ideaalbeeld (zij het niet 

zonder kritiek en discussie), zo laat ook de liefde voor je stad of land zich niet afschrikken 

door onvolmaaktheid; die liefde neemt je in bezit en maakt het mogelijk dat verschillend 

geaarde mensen voor het merendeel (maar ook op hun eigen manier) ontevreden over de 

werkelijkheid, elkaar omarmen en zich aan een gezamenlijke toekomst wagen.” (Nussbaum, 

2014, p. 368) 

Voor het onderzoek, uiteengezet in deze scriptie, zullen de belangrijkste elementen uit 

haar betoog worden gehaald: de negatieve neigingen van de mens waar mee omgegaan moet 

worden, de noodzakelijke ruime tot kritiek en creativiteit binnen de manieren om emotie te 

bevorderen en de kracht van tragedies en komedies als manier om emotie te stimuleren.  

 

  



 

 

 

37 

 

 

3.1. NEGATIEVE NEIGINGEN VAN DE MENS 

De mens heeft van nature een negatieve kant. Elke godsdienst speelt hierop in, de leer van de 

‘erfzonde’ kent diverse vormen. Verschillende seculiere doctrines zijn het hierover niet altijd 

eens. De een gaat uit van de goedheid van de mens, de ander van de aangeboren neiging tot 

het slechte. Nussbaum baseert zich op empirisch onderzoek en toont aan dat de mens van 

nature een slechte kant bezit, met als gevolg stigmatisering en uitsluiting als grootste 

veroorzakers van problemen in de samenleving (Nussbaum, 2014, p. 163).  

Nussbaum verklaart dit ‘radicaal kwaad’ door te kijken naar ‘het dierlijke’. De mens heeft 

een fascinatie voor het geen-dier willen zijn. Dit uit zich in de grote afkeer die mensen 

hebben van hun eigen lichaamsvloeistoffen. Geen enkel dier vertoont zo veel afkeer van 

diens eigen uitwerpselen als de mens dat doet. Lichamelijke afscheidingen worden als dierlijk 

en daarom walgelijk, gezien. Het probleem is echter dat dit niet blijft bij een walging van het 

eigen lichaam, maar dat mensen deze walging projecteren op anderen. Zo worden homo’s 

geassocieerd met de anus en poep, en worden zodoende als minderwaardig weg gezet. 

Vrouwen zijn bijvoorbeeld lichamelijker dan mannen en worden daarom vaak als 

ondergeschikt gezien. De walging van het lichamelijke wordt omgezet in een walging van 

bepaalde groepen mensen die met het lichamelijke worden geassocieerd (Nussbaum, 2014, 

pp. 165-188).  

De studie van deze walging van het lichamelijke en de projectie daar van op andere 

groepen brengt Nussbaum tot een belangrijke les voor de samenleving. We zouden volgens 

haar creatiever en flexibeler met het ik en het belichaming om moeten gaan. Dit betekent niet 

dat we de traditionele manier van man of vrouw zijn de rug moeten toekeren, maar dat we 

moeten begrijpen dat de cultuur wordt verrijkt wanneer, die tradities worden aangevochten. 

Dit aanvechten kan gebeuren door het inzetten van voorbeeldfiguren, zoals Gandi en diens 

androgyne moederlijkheid of het werk van de dichter Walt Whitman die een stem geeft aan 

vrouwen, homoseksuelen en raciale minderheden (Nussbaum, 2014, p. 358). Een andere 

manier om deze negatieve kant tegen te gaan is door de inzet van kunst (Nussbaum, 2014, p. 

366). Hierop wordt in paragraaf 3.3 verder op ingegaan worden.  

Naast deze walging zijn er nog twee negatieve neigingen van de mens die Nussbaum 

(2014, p. 189) verkent: de neiging om toe te geven aan groepsdruk en te gehoorzamen aan 
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een autoriteit, zelfs als het ten koste kan gaat van de eigen normen en waarden. Deze neiging 

is volgens Nussbaum gevaarlijk voor de rechtvaardige samenleving, omdat mensen niet meer 

zelf kritisch nadenken over wat zij willen en vinden, maar anderen gewoon volgen 

(Nussbaum, 2014, p. 190). 

 

3.2. KRITISCHE EN CREATIEVE VRIJHEID 

De Franse filosoof August Comte (1798-1857) beïnvloedde vele denkers met zijn ideeën over 

publieke emoties (Nussbaum, 2014, p. 18). Zijn ideeën zijn zelfs zo belangrijk dat Nussbaum 

hem ‘de nieuwe Epicurus van de Europese filosofie’ noemt. Hij stelt te hebben bewezen dat 

het universum niet wordt bestuurd door goden, maar dat de mens door de juiste kennis van de 

natuurwetten onafhankelijk kan worden van religie. Comte (Nussbaum, 2014, p. 63) is van 

mening dat er een achting voor de mensheid nodig is om een rechtvaardige samenleving te 

hebben. Om deze achting te bereiken, moeten publieke emoties bevorderd worden om een 

breed gedragen medegevoel tot stand te brengen. Om deze achting voor het menselijke via de 

bevordering van publiek emoties te laten slagen is er een orde nodig volgens Comte. De orde 

die godsdiensten aanhouden om emoties van mensen te beïnvloeden vind Comte inspirerend. 

Hij denkt daarom een religie van de mensheid uit (Nussbaum, 2014, pp. 63-65).  

De religie van de mensheid is een godsdienst met publieke rituelen en emotioneel geladen 

symbolen (Nussbaum, 2014, p. 18). Nussbaum’s visie op Comte is dat Comte in zijn ‘religie’ 

geen enkele ruimte voor het individu laat om zelf na te denken over morele rechten. Comte 

gelooft niet dat mensen zelf in staat zijn hier goed over na te denken, daarom wil hij die 

vrijheid zo veel mogelijk inperken en bepaalde emoties en gedachten opleggen (Nussbaum, 

2014, p. 65). Hij werkt zelfs uit welke geladen symbolen hoe door middel van kunst moeten 

worden opgewekt en hij beschrijft rituelen die driemaal daags moeten worden uitgevoerd, tot 

en met de lichaamshouding aan toe en hij maakt zelf een hiërarchie, waarbij hij zichzelf als 

hogepriester bovenaan de orde plaatst (Nussbaum 2014, pp. 66-68). Hoewel veel denkers na 

hem geïnspireerd zijn geraakt door zijn motivatie voor deze religie van de mensheid, benauwt 

zijn specifieke uitwerking hiervan in zo’n mate, dat Mill deze beschrijft als lachwekkend: 

“In de op een dierbare herinnering of verheffende ideaal gerichte devotionele praktijken die 

Monsieur Comte aanbeveelt zit niets wat echte belachelijk is, althans wanneer ze spontaan 
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opwellen uit de diepte van het individuele gevoel; maar het heeft iets onzegbaar 

lachwekkends als je eist dat allen ze elke dag drie keer gedurende een periode van twee uren 

beoefenen, niet omdat hun gevoelens erom vragen, maar met de voorbedachte opzet hun 

gevoelens wakker te schudden.” (Mill, pp. 153-154, in: Nussbaum, 2014, p. 68) 

Hoewel Mill sceptisch is t.o.v. het idee van rituelen, vindt Nussbaum rituelen geen gek 

idee: 

“Uit de geschiedenis van de godsdienst blijkt echter dat rituelen een uiterst krachtig 

instrument voor het opwekken van emoties vormen – grotendeels omdat mensen 

gewoontedieren zijn en omdat door herhaling de weerklank van een afbeelding of gedachte 

wordt versterkt. Rituelen bieden de deelnemers ook een gemeenschappelijke grond, ze 

creëren domeinen van gedeelde expressie en herinnering.” (Nussbaum, 2014, p. 69) 

Het probleem bij Comte is echter dat hij geen enkele ruimte laat voor kritisch denken en 

individuele creativiteit. Nussbaum (2014, p. 72) sluit zich aan bij Mill’s afwijzing van 

opgelegde homogeniteit, maar vindt een aantal gedeelde rituelen onmisbaar voor het 

succesvol functioneren van een ‘burgerlijke godsdienst’. Die burgerlijke godsdienst kan 

volgens haar, mits deze op een verstandige manier gebruikt wordt, een essentieel onderdeel 

zijn van een programma dat mikt op de vorming van deugdzame burgers (Nussbaum, 2014, 

p.71). Emoties, zoals deugdzaamheid kunnen wel degelijk aangekweekt worden door 

rituelen, zo stelt Nussbaum (Nussbaum, 2014, p. 70).  

Er zijn wel voorwaarden aan die rituelen. In tegenstelling tot de ideeën van Comte over 

rituelen, moet er volgens Nussbaum (2014, pp. 358-359) ruimte zijn voor een kritische 

houding en individuele creativiteit. Dit kan volgens Nussbaum door een stelling van Mill 

over te nemen dat een gevoel voor humor mensen weg kan loodsen van schadelijke vormen 

van homogeniteit en controle daar op (Nussbaum, 2014, p. 71). Daarbij sluit Nussbaum 

(2014, p. 96) zich wel aan bij het idee van Comte om poëzie en muziek in te zetten bij zijn 

rituelen. Dit is volgens Nussbaum veel beter dan door filosofen zelf bedachte rituelen.  

De vrijheid van kritiek en ruimte voor creativiteit ziet Nussbaum terug bij de Indiase 

schrijver, filosoof, Nobelprijswinnaar en schooloprichter Rabindranath Tagore (1861-1941). 

Net als Mill heeft Tagore moeite met rituelen In zijn boek Religion of Man (1930) werkt 

Tagore zijn filosofie uit over de rol van onderwijs en kunst als middel om publieke emoties 
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op te wekken. Tagore heeft veel moeite met opgelegde systemen, en pleit voor de creatieve 

vrijheid, die hij in zijn school zo optimaal mogelijk probeert te stimuleren door dans en 

muziek (Nussbaum, 2014, pp. 92-98). De mens komt ter wereld, zo beschrijft Tagore 

(Nussbaum, 2014, p. 95) de mens als een dier zonder instinct, de mens moet om zich heen de 

wereld beoordelen als zinnig en onzinnig en heeft de gave om naar de toekomst te kijken en 

daar op een creatieve manier invulling aan te geven. De opgerichte mens is het symbool van 

de opstandigheid van de mens tegen de wereld zoals die is, aldus Tagore (Nussbaum, 2014, p. 

95). Wat we volgens Tagore nodig hebben, is een diepgaand gevoel van liefde: 

“… maar dat is iets heel anders dan hetgeen wij aantreffen in de intellectuele eredienst van 

de mensheid, die als een lichaam is dat zichzelf op tragische wijze heeft verloren in het 

vagevuur van de schimmen… Wij leven door bewondering, hoop en liefde, / En als deze 

eenmaal goed en wijs bevestigd zijn / Verrijzen wij waardig van wezen” (Tagore, p. 77 in: 

Nussbaum, 2014, p. 95).  

Ook publieke emoties zelf hebben volgens Tagore (Nussbaum, 2014, p. 98) de vrijheid 

nodig. Ieder beleeft een emotie op een eigen manier. Ouderliefde, liefde tussen kameraden en 

romantische liefde kunnen elk op hun eigen manier beleefd worden en op hun eigen manier 

inspireren tot publieke cultuur. Daarom is één van de drie lessen die voor Nussbaum centraal 

staan binnen haar theorie over politieke emoties, dat politieke liefde veelvormig is en dat ook 

moet zijn (Nussbaum, 2014, p. 358). 

 

3.3. KOMEDIE EN TRAGEDIE 

In de zoektocht naar voorbeelden, die de bevordering van publieke emoties aangeven, komt 

Nussbaum (2014, p. 252) uit bij de oude Grieken en de in de buitenlucht op- gevoerde 

tragedies (treurspelen) en komedies (blijspelen) uit die tijd. Bij openbare feesten werd het 

leven stilgelegd en kwam iedereen samen om de verschillende tragedies en komedies te 

beleven. Het waren wedstrijden tussen de schrijvers van de stukken, die beoordeeld werden 

op hun stijl. Daarbij was het van belang dat de burgers er iets van leerden en aan het denken 

werden gezet. Tegenwoordig zitten we anoniem in het donkere theater, maar de schoonheid 

van de komedie en de tragedie was in die tijd juist dat iedereen in de zon zat rond het toneel 

en dat de emotie van de andere toeschouwers net zo in het oog sprongen als het theaterstuk 
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zelf. De stukken werden geschreven en uitgevoerd met de intentie om emoties op te roepen, 

het publiek had alle vrijheid om daar op een eigen manier op te reageren. Nussbaum haalt aan 

dat er zelfs vrouwen spontaan begonnen met bevallen door de heftige emoties die het theater 

opriep (2014, pp. 252-253). 

De tragedies lieten mensen meeleven met het lijden van anderen, en bevorderden 

medeleven (Nussbaum, 2014, p. 254). De komedies lieten mensen lachen om de menselijke 

onvolmaaktheden en leerden ze zo hun afkeer van zichzelf en elkaar overwinnen (Nussbaum, 

2014, p. 259). Dit zijn precies de twee punten waar de huidige samenleving behoefte aan 

heeft volgens Nussbaum. Deze tragedies en komedies zouden ook voor de moderne 

samenleving een manier kunnen zijn om bijvoorbeeld publieke rouw in goede banen te leiden 

(Nussbaum, 2014, p. 253). Nu kunnen we niet meer iedereen verlof geven op feestdagen en 

niet iedereen samen laten komen op het plein om daar gezamenlijk te huilen om een moderne 

tragedie, maar we kunnen volgens Nussbaum wel dezelfde emoties opwekken door moderne 

openbare activiteiten (Nussbaum. 2014, p. 266).  

Voorbeelden van moderne implementatie van de tragedie en komedie zijn, volgens 

Nussbaum (2014, p. 253), de eerder genoemde inzet van kunstenaars zoals Roosevelt deed. 

Maar ook kunstwerken ter herdenking en kunst in nationale parken zijn volgens Nussbaum 

(2014, pp. 263-294) voorbeelden van moderne tragedies en komedies. Een mooi voorbeeld 

van de komedie vindt Nussbaum het kunstwerk ‘Cloud Gate’ in het Millennium Park in 

Chicago. Het kunstwerk spiegelt de 

persoon die ernaar kijkt en vervormt 

het lichaam, wat een mooi en 

komisch effect heeft. De persoon die 

kijkt naar ’zijn eigen vervormde 

beeld, leert op die manier lachen om 

diens eigen lichamelijkheid 

(Nussbaum, 2014, p. 287). Kunst 

heeft volgens Nussbaum een 

belangrijke rol in het bevorderen van 

medeleven en het overwinnen van Cloud Gate 
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afkeer. Dit kan beeldende kunst zijn in een park, of op een herdenkingsplek, maar ook 

bijvoorbeeld cartoons zijn volgens Nussbaum een belangrijke bron hiervoor (Nussbaum, 

2014, pp. 266-298). 

Uit de verschillende voorbeelden die Nussbaum heeft gezocht in het verleden van 

moderne tragedies, komedies, personen, speeches, gebeurtenissen en objecten die publieke 

emoties stimuleren, trekt Nussbaum de belangrijke les dat er altijd rekening gehouden moet 

worden met de tijd en plaats. Een voorbeeld om het belang hiervan aan te geven zijn Gandhi 

en Martin Luther King Jr.. Hoewel Gandhi een grote inspiratie was voor King, wist hij dat hij 

niet met een wandelstok en een verzekeringsbrilletje moest aankomen om de mensen mee te 

laten zingen op de liederen van Tagore. Dat had niet gewerkt voor n het publiek waar King 

zich op wilde richten, want dat publiek leefde in een tijd en in en cultuur waarin retoriek 

belangrijk was. Hij had de publieke emoties nooit zo goed kunnen raken door als een Gandhi 

te verschijnen, maar raakte ze door een sterke on-ghandiaanse retoriek (Nussbaum, pp. 357-

358).  
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4. METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING 

Zoals eerder aangegeven is dit onderzoek kwalitatief van aard. Kwalitatief onderzoek bestaat 

uit twee elementen die nauw met elkaar verbonden zijn, namelijk literatuurstudie en 

empirische (veld)onderzoek: Wat is er door wetenschappers gepubliceerd over het onderwerp 

(literatuurstudie) en hoe verhouden de data uit het veldonderzoek zich tot de theoretische 

gegevens uit de vakliteratuur? Met behulp van het empirische gedeelte van dit onderzoek 

(veldonderzoek) wordt de theoretische kennis aangevuld met menselijke ervaringen, zodat 

een vergelijking gemaakt kan worden tussen theorie en praktijk. Dit veldonderzoek bestaat 

uit diepte-interviews en casestudies.  

Een casestudy is:  

“het deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van de onderzochten, om op die manier door 

meeleving, meebeleving, observatie, interviews en de bestudering van documenten inzicht te 

krijgen in hun voor het onderzoek interessante [processen], gedragingen, interacties, 

opvattingen, houdingen, [gevoelens], ervaringen of sociale relaties. Hierbij gaat het vooral 

om de betekenissen die de onderzochten in de loop van hun dagelijks leven aan deze 

processen, gedragingen etc. toekennen” (Maso, 1998, p. 49).  

Veldonderzoek is een methode waarbij de onderzoeker in het ‘veld’ het onderzoek 

uitvoert, waarbij betekenisgeving van de onderzochten centraal staat. Om dit te kunnen doen, 

moet de onderzoeker zich verplaatsen in het perspectief van de onderzochten, met het doel 

om dit te beschrijven en waar mogelijk te verklaren (Evers, 2007, p. 3). Het goed uitvoeren 

van veldonderzoek vraagt grote toewijding van de onderzoeker; die moet volledig opgaan in 

het veld van onderzoek. De onderzoeker moet dicht genoeg bij de mensen en de 

omstandigheden komen om vast te kunnen leggen wat er gebeurt. Dit wordt door Norman 

Denzin benoemd als “The studied commitment tot actively enter the worlds of interacting 

individuals” (Patton, 2002, p 48), met andere woorden ‘raak persoonlijk betrokken’ (Patton, 

2002, p 49). Deze manier van onderzoek gaat er vanuit dat je alleen de ander kan begrijpen 

als je je echt verplaatst in andermans schoenen (Patton, 2002, p 49).  

Er schuilen natuurlijk gevaren in deze persoonlijke betrokkenheid van de onderzoeker. 

Hij/zij kan de onderzochten onbewust beïnvloeden, kan persoonlijk betrokken raken bij de 
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organisatie waar de onderzochten deel van uit maken en daardoor minder kritisch worden en 

er kan een emotionele band ontstaan tussen de onderzoeker en de onderzochten waardoor de 

data ‘gekleurd’ kunnen worden.  

 

4.2. HET ONDERZOEK 

Zoals gezegd, voor het onderzoek naar de zinbeleving van de bezoekers van seculiere 

zondagvieringen is gekozen voor de methode van kwalitatief onderzoek. Deze methode is bij 

uitstek geschikt voor dit onderzoek, omdat die het mogelijk maakt het hele fenomeen 

seculiere zondagsvieringen te onderzoeken door middel van meeleving.  

Met behulp van literatuurstudie zijn de te gebruiken begrippen gedefinieerd en de 

achtergrond van seculiere zondagsvieringen verkend.Dit gebeurde voorafgaand aan het 

empirisch (veld)onderzoek en vormde het theoretisch kader hiervoor. Dit theoretisch kader is 

niet uitputtend.  

Het empirische deel, het kwalitatieve onderzoek, richt zich op de seculiere 

zondagsviering van de Sunday Assembly en bestaat uit twee casestudies en 10 diepte-

interviews. Door de grootte van dit onderzoek en de beschikbare tijd en belasting daaromheen 

is er gekozen voor dit aantal onderzoeken.  

Zoals in de inleiding gesteld is, zijn er momenteel verschillende voorbeelden van seculiere 

zondagsvieringen, maar er is er voor gekozen de Sunday Assembly als praktijkvoorbeeld te 

gebruiken, omdat deze als enige op zondagochtend vieringen organiseert, een groot aantal 

vaste bezoekers heeft en consequent georganiseerd wordt. Er is gekozen om twee casestudies 

te doen naar bijeenkomsten die Sunday Assembly organiseert in twee verschillende steden in 

Nederland: Amsterdam en Apeldoorn. Ook in Rotterdam en Utrecht is de Sunday Assembly 

gevestigd. Er is gekozen voor Amsterdam en Apeldoorn, omdat Rotterdam nog moeite heeft 

met opstarten en het vinden van publiek en ikzelf in Utrecht betrokken ben bij de organisatie. 

Mijn betrokkenheid kan, mijn beeld van de bijeenkomsten in Utrecht tekenen en de 

respondenten eventueel beïnvloeden (hierover meer bij ‘rol van de onderzoeker’). In 

Apeldoorn en Amsterdam hebben de zondagsvieringen een vaste vorm, een groeiend aantal 

bezoekers en zijn ze goed georganiseerd.  
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Er is gekozen om de casestudy te verdiepen met diepte-interviews. Voor een diepte-

interview zijn er verschillende benaderingen. In dit onderzoek is er gekozen voor het 

riviermodel. Bij deze techniek is er “sprake van een sequentie van door- en vervolgvragen die 

steeds voortborduren op de vorige en alle tezamen een bepaald thema uitdiepen” (Evers 2007, 

p. 58). Er is voor deze techniek gekozen zodat de thema’s op een gestructureerde wijze 

uitgediept kunnen worden en er tevens ruimte is om dicht bij de beleving van de respondent 

te blijven.  

Dit onderzoek is begonnen voor de eerste Sunday Assembly in Nederland startte. 

Toen zijn er zes mensen, die hun interesse toonden in seculiere zondagsvieren van de Sunday 

Assembly, geïnterviewd. Het doel van deze interviews was om in kaart te brengen vanuit 

welke behoeften en motivatie zij hun enthousiasme hadden getoond voor de Sunday 

Assembly en wat zij van de Sunday Assembly verwachtten. Omdat ‘zinbeleving’ en 

‘zingeving’ moeilijke begrippen zijn om direct te bevragen is er gekozen om aan de hand van 

Van der Lans te vragen naar omliggende elementen. Door het doorvragen op elementen als 

motivatie, behoeften en ervaring van elementen die doorwerken in het leven vanuit de viering 

is er een vertaling gemaakt naar zinbeleving. De topiclist voor deze interviews is gebaseerd 

op de linker kant van het model van Van der Lans dat zich richt op ‘oriëntatie’ van een 

bepaalde gebeurtenis (zie bijlage 2). Voor deze diepte-interviews zijn de respondenten 

geselecteerd op basis van hun gebleken belangstelling voor seculiere zondagsvieringen in 

Nederland. Daarbij is rekening gehouden met een variatie in leeftijd, gender en woonplaats 

(zie bijlage 3). De eerste zes respondenten zijn benaderd via de uitkomst van een 

interesseformulier op Sundayassembly.com, verkregen via de organisatie van Sunday 

Assembly. 

Een half jaar later, toen de Sunday Assembly meerdere keren georganiseerd is, zijn er 

nogmaals vier diepte-interviews gehouden. Twee van de eerder geïnterviewde respondenten 

zijn nog een keer geïnterviewd nadat ze naar minimaal twee Sunday Assembly’s zijn 

geweest. Tevens zijn er twee nieuwe respondenten geïnterviewd die tevens minstens twee 

keer naar een Sunday Assembly zijn geweest. Deze twee nieuwe respondenten zijn benaderd 

via de casestudies en zijn tevens geselecteerd op een variatie in leeftijd, gender en 
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woonplaats, die de eerdere variatie in respondenten aanvult. Het onderwerp van deze 

interviews is wederom gebaseerd op het model van Van der Lans, maar dit keer op de 

rechterkant die gaat over een ‘evaluatie’ van een bepaalde gebeurtenis, in dit geval de viering 

van de Sunday Assembly. Daarbij is er extra aandacht uit gegaan naar de vergelijking tussen 

de verwachtingen en de uiteindelijke ervaring.  

De twee casestudies zijn gehouden bij de vierde viering georganiseerd in Amsterdam en de 

vijfde vieringe georganiseerd in Apeldoorn. De casestudies hebben bewust niet eerder plaats 

gevonden omdat het initiatief zo jong is en een paar bijeenkomsten nodig waren om de vorm 

uit te werken en zo een stabiele basis bij het publiek te leggen. Bij beide casestudies waren er 

verschillende nieuwe bezoekers, maar ook een basis van vaste bezoekers, waardoor 

elementen als ‘gemeenschap’ ook naar voren konden komen. In de casestudies is de aandacht 

van de onderzoeker gericht op ‘meebeleving’ van de viering en het ‘in gesprek gaan’ met 

bezoekers. Er is voor gekozen om aan de bezoekers niet, in eerste instantie, kenbaar te maken 

dat mijn bezoek omwille van dit onderzoek was, waardoor de reactie van bezoekers zo min 

mogelijk beïnvloed zou worden. Het gesprek met bezoekers heeft zich gericht op het 

vernemen van hun ervaring bij de viering en hun mogelijke zinbeleving. Om zo veel mogelijk 

informatie uit de gesprekken te halen heb ik mij als onderzoeker een nieuwsgierige houding 

aangemeten in de gesprekken. De gesprekken duurde gemiddeld tien minuten.  Bij 

wedervragen van bezoekers heb ik aangegeven dat ik de viering bezocht omwille van mijn 

onderzoek naar seculiere zondagsvieringen.   

Door deze manier van onderzoek is er een vergelijking te maken tussen de ideeën vooraf en 

achteraf over de invloed van een seculiere zondagsviering op de zinbeleving van de 

respondent. Daarbij is de beleving van de bezoeker bestudeerd door in het veld de 

bijeenkomst te bestuderen en mee te beleven en in gesprek te gaan met bezoekers in de 

casestudies. 

 

4.3. ROL VAN DE ONDERZOEKER 
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Door de interesse die ik tijden de oriëntatie op dit onderzoek getoond heb naar de Sunday 

Assembly, ben ik gevraagd betrokken te raken bij de organisatie in Utrecht en daar de 

presentatie van de vieringen op mij te nemen. Deze betrokkenheid heeft zowel voordelen als 

nadelen voor het onderzoek. Het voordeel is dat er veel toegang was tot informatie, bronnen 

en respondenten. Het nadeel was de beïnvloeding van mij als onderzoeker op de 

respondenten en de mogelijkheid dat deze betrokkenheid mijn eigen kritische blik zou 

kunnen vertroebelen. Beide nadelen heb ik proberen te ondervangen.  

Dat ik als onderzoeker de respondenten kon beïnvloeden, omdat ze wisten dat ik betrokken 

was, heb ik ondervangen door de casestudies in een andere stad te doen dan Utrecht, waar ik 

zelf betrokken ben. De bezoekers waren daar niet op de hoogte van het feit dat ik betrokken 

was bij de Sunday Assembly. De vertroebeling van mijn eigen kritische houding is 

ondervangen door kritische reflectie op mijn visie op de Sunday Assembly en door kritieken 

van bezoekers, andere onderzoekers en mijzelf te betrekken in het onderzoek, dat uitgewerkt 

wordt in hoofdstuk acht. Het houden van de casestudies in andere steden dan Utrecht heeft er 

ook aan bijgedragen dat mijn blik als onderzoeker niet vertekend zou worden door een teveel 

aan achtergrondinformatie over die bijeenkomst en het kennen van de bezoekers. De 

voordelen van de betrokkenheid waren dat ik toegang had tot documentatie en beleidsstukken 

van de Sunday Assembly en dat ik via de Sunday Assembly makkelijk in contact gebracht 

kon worden met respondenten. Daarbij was het ook mogelijk om (digitale) symposia te 

volgen die georganiseerd waren door de oprichters Sanderson en Pippa, waardoor ik de 

mogelijkheid had om met hen in gesprek te raken en hun persoonlijke doelen en motivatie te 

achterhalen en gebruiken voor dit onderzoek.  

Dit kwalitatief onderzoek is bewust zo ingericht dat mijn betrokkenheid bij de organisatie 

niet mee zou spelen binnen het onderzoek. Maar de rol als presentatrice heeft mij ook veel 

opgeleverd. Veel mensen komen juist naar mij toe om complimenten en kritiek te geven. 

Door deze rol heb ik veel inzicht gekregen in de (zin)beleving van bezoekers. Deze 

ervaringen, die buiten het kwalitatief onderzoek liggen, zijn wel meegenomen in deze scriptie 

binnen het deel ‘Eigen kritiek op de Sunday Assembly’ en in de aanbevelingen. 
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4.4. DATAVERZAMELING EN ANALYSE 

De interviews zijn, met toestemming van de respondenten, digitaal opgenomen en tijdens de 

analysefase uitgewerkt in transcripten5. Bij de casestudies zouden digitale opnames de 

onderzochten kunnen afleiden. Om dit te ondervangen is er gebruik gemaakt van 

veldnotities6.  

De transcripten en de uitgewerkte veldnotities zijn handmatig geanalyseerd, waarbij 

uitspraken en aantekeningen middels markering zijn geordend. Deze markeringen zijn 

vervolgens geclusterd in codes (zie bijlage 4) die de rode draad vormden in de data, waardoor 

verbanden duidelijk werden. Aan de hand van de uitkomsten van het empirisch onderzoek, in 

combinatie met het eerder gemaakte theoretisch kader, is er wederom teruggekeerd naar de 

literatuur, waarmee de nieuwe uitkomsten nieuwe aanknopingspunten vormden .  

 

  

                                                 

 

5 Een transcriptie is een uitgeschreven interview. 
6 Veldnotities zijn korte aantekeningen die zo snel mogelijk na of tijdens de casestudy zijn vastgelegd. Deze 

aantekeningen zijn vervolgens binnen 24 uur uitgewerkt tot een uitgebreider verslag. 
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5. KWALITATIEF ONDERZOEK BIJ SUNDAY ASSEMBLY 

Het onderzoek naar de zinbeleving van bezoekers van de Sunday Assembly heeft vorm 

gekregen door zes interviews voor de eerste Sunday Assembly georganiseerd was. Deze 

respondenten waren benaderd via een formulier op de website van de Sunday Assembly die 

ingevuld werd door mensen die interesse hadden in het bezoeken van een Sunday Assembly 

en eventueel het helpen met opzetten van een Sunday Assembly in hun stad.  

Deze respondenten waren: 

 Peter  

(P1)7 

Toska  

(T1) 

Mirjam 

(M1) 

Erik  

(E1) 

Luc  

(L1) 

Frederike 

(F1) 

Geslacht 

Leeftijd 

Woonplaats 

Man 

40-45 

Utrecht 

Vrouw 

25-30 

Amsterdam 

Vrouw 

55-60 

Apeldoorn 

Man 

60-65 

Apeldoorn 

Man 

30-35 

Utrecht 

Vrouw 

35-40 

Amsterdam 

 

Twee van deze respondenten, Peter (P2) en Toska (T2) zijn later nog een keer 

geïnterviewd toen ze de Sunday Assembly meerdere malen hadden bezocht. Daarnaast zijn er 

twee casestudies gedaan, één in Amsterdam in december 2014 en één in Apeldoorn8 in 

januari 2015. Bij deze casestudies is er middels meeleving en meebeleving als onderzoeker 

gekeken naar de Sunday Assembly. Daarnaast is er door gesprekken met bezoekers 

informatie achterhaald over hun beleving van deze seculiere zondagsviering, motivatie om 

naar de Sunday Assembly te gaan en hun zinbeleving tijdens de viering.  

Na de oprichting zijn er nog twee diepte-interviews gehouden met nieuwe 

respondenten die de Sunday Assembly hebben bezocht:  

                                                 

 

7 De code verwijst naar het transcript van het desbetreffende interview. De ‘1’ staat voor interviews die 

gehouden zijn voor aanvang van de Sunday Assembly, als er een ‘2’ staat zijn dit interviews die gehouden zijn 

na bezoek van de respondent aan de Sunday Assembly. 

8 Er zal verwezen worden naar de uitwerking van de casestudie in Apeldoorn met ‘CAp' (Casestudie 

Apeldoorn), en verwezen worden naar de casestudie in Amsterdam met CAm (Casestudie Amsterdam). Binnen 

deze casestudies is er gesproken met verschillende bezoekers die in de uitwerking zijn genummerd, zodra er 

naar een bezoeker verwezen wordt zal dat gedaan worden met het nummer van de bezoeker achter de verwijzing 

naar de casestudie. Bijvoorbeeld: (‘CAp11)’.  
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 Nikkie (N2) Jan (J2) 

Geslacht 

Leeftijd 

Woonplaats 

Vrouw 

25-30 

Amsterdam 

Man 

20-25 

Apeldoorn 

 

 

5.1. MOTIVATIE SUNDAY ASSEMBLY 

In gesprek met verschillende organisatoren bleek dat iedereen vanaf een andere route bij de 

Sunday Assembly betrokken was geraakt.  

 Peter vanuit een religieus verleden waar hij de waarde van de kerk heeft leren 

waarderen, maar nu als ex-gelivigen opzoek is naar een alternatief (P1).  

 Toska die als atheïst met andere atheïsten het gesprek over de levensvragen aan wil 

gaan (T1). 

 Mirjam die gegrepen werd door haar persoonlijke motto dat overeen kwam met het 

motto van de Sunday Assembly: Live Better, Help Often, Wonder More (M1).  

 Erik die draagvlak wil creëren om samen de wereld te verbeteren door middel van 

gemeenschap (E1).  

De motivatie van de meeste vrijwilligers komt in eerste instantie voort uit een eigen 

behoefte. Om te voorzien in deze behoeften hebben ze echter meestal anderen nodig 

waardoor ze een gemeenschap zoeken om hun behoefte te verwezenlijken.  

 

5.2. UITVOERING SUNDAY ASSEMBLY 

Het concept van de Sunday Assembly is ontwikkeld door Jones en Evens. Ze verzoeken 

beginnende Sunday Assembly’s de eerste drie maanden hun format precies uit te voeren en 

geven ze daarna vrijheid om hier zelf meer in aan te passen (Sunday Assembly, 2015).  

Het concept van de Sunday Assembly is geïnspireerd op christelijke 

zondagsvieringen. Hierbij is inspiratie gehaald uit verschillende kerken. Recentelijk is 

Sanderson nog verschillende kerken gaan bezoeken in Londen om inspiratie op te doen 

(Borkett-Jones, 2015). De Sunday Assembly is daarmee niet een seculiere vertaling van één 
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bepaalde kerkdienst, maar van een allegaartje van verschillende elementen uit verschillende 

kerken.  

 

Liturgie Sunday Assembly: Gebaseerd op het volgende kerkelijke 

element9: 

Verwelkoming aan de deur, door de 

presentatoren, door handen schudden 

Dit is in de kerk de voorganger 

Twee popliedjes zingen;  Zingen van religieuze liederen 

Welkom door de presentatoren. welkom door de voorganger 

Iemand die een inspirerende tekst voor leest Bijbellezing 

Een lezing van een inspirerende spreker 

(lijkt op Ted talk)  

De preek 

 

Een popliedje zingen Religieus lied zingen 

Iemand uit de gemeenschap die vertelt hoe 

hij of zij zelf tegen het thema aan kijkt  

Een getuigenis van iemand uit de 

gemeenschap van diens ervaring met God 

Twee minuten stilte Het gebed 

Collecte en gesprek met de buren Collecte en gesprek met de buren 

Mededelingen en afsluiting Mededeling en eindgebed 

Een popliedje zingen Religieus lied zingen 

Koffie en zelfgebakken taart door leden van 

de gemeenschap (Sunday Assembly, Start 

up pack information, 2014). 

Koffie 

 

Bij de Sunday Assembly heeft elke bijeenkomst een thema, dit thema komt terug in 

de verschillende onderdelen. De viering wordt aan elkaar gepraat door één of twee 

                                                 

 

9 Bij elke kerk kan de liturgie anders zijn. Bij de meeste kerkdiensten zitten de bovengenoemde elementen in de 

dienst, daar kunnen nog andere elementen aan toegevoegd zijn en het kan in een andere volgorde plaats vinden. 

Belangrijk is dat bij elke kerk op zich de volgorde van de viering, de liturgie, altijd in basis het zelfde is.  
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presentatoren die 

de rol van ‘host’ op 

zich nemen. 

Tijdens de 

presentatie is het 

de bedoeling om 

elk onderdeel te 

linken aan het thema en zowel de bijeenkomst luchtig en grappig te houden als de diepere 

laag aan te stippen (Sunday Assembly, Start up pack information, 2014).De bezoekers 

worden gestimuleerd tot het oprichten van kleine gespreksgroepjes, het actief meehelpen met 

de organisatie rond de viering (bijvoorbeeld door taarten te bakken) en het doen van 

vrijwilligersprojecten.  

 

Organisatie 

De Sunday Assembly’s in de verschillende steden in Nederland draaien 100% op vrijwilligers 

en zijn zelfvoorzienend op financieel gebied. Ook alle sprekers, bandleden, en andere actoren 

in de zondagsviering krijgen geen financiële vergoeding, behalve reiskosten, wanneer nodig.  

Er is in elke stad een kernteam dat uit gemiddeld 6 personen bestaat en zich inzet voor 

het reilen en zeilen van de organisatie. Daaromheen is er een groep vrijwilligers die een 

helpende hand biedt bij het opbouwen, het spelen in de band, het bakken van een taart en bij 

andere praktische taken. Daarnaast zijn er nog mensen die zich minder structureel inzetten, 

zoals de elke maand wisselende sprekers.  

Opvallend is het enthousiasme van de organisatoren en vrijwilligers die gesproken 

zijn gedurende dit onderzoek. De vrijwillige basis waarop alles geregeld wordt, maakt dat de 

Sunday Assembly een wat ‘kneuterige’ sfeer heeft. Bij de case studies valt op dat de 

organisatie af en toe nog rond rent en dat er tijdens de presentatie soms dingen verkeerd 

worden aangekondigd en dat er dan een rectificatie volgt. Hierbij is opvallend dat dit juist een 

open sfeer lijkt te creëren. Ook organisatorisch zie je de open sfeer terug. Op de website van 

SundayAssembly.com is alle organisatorische informatie voor elke bezoeker terug te vinden. 

Hiermee wordt er openheid gecreëerd over de organisatie en de achterliggende processen, 
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daarbij nodigt het deze openheid uit om organisatorisch betrokken te raken als je hier 

interesse toe hebt.  

 

Sfeer 

Wat meteen opvalt bij de bezoeken aan de Sunday Assembly’s is de sfeer. Heel anders dan 

bij een concert of een cultureel evenement gaan de bezoekers meteen met elkaar in gesprek. 

Zodra iemand naast een ander plaats neemt, stelt die zich eerst voor. Hier leek wel een 

verschil te zitten tussen Amsterdam en Apeldoorn. In Apeldoorn knuffelt en zoent iedereen 

elkaar vrolijk gedag waar in Amsterdam er meer afstand gehouden wordt. Niet alleen waren 

in Apeldoorn de mensen warmer naar de mensen die ze al kenden, ik werd daar al snel 

aangesproken door een ieder die in de buurt stond. In Amsterdam moest ik meer moeite doen 

om een praatje aan te knopen. Toch is ook in Amsterdam er een open sfeer. Het verschil 

tussen de twee 

steden zou 

kunnen komen 

door de locatie 

en door de 

cultuur. De twee 

steden 

verschillen veel 

van elkaar in 

cultuur, maar 

ook de locaties 

boden 

verschillende 

mogelijkheden. 

De locatie in Amsterdam was een jazzcafé dat met een stoel voor elke bezoeker 

helemaal vol was. Daardoor was er geen ruimte meer om vrij rond te lopen en met een kopje 

Sunday Assembly Amsterdam 
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koffie nog een praatje te 

maken. In Apeldoorn vond 

de Sunday Assembly plaats 

in een grote 

expositieruimte van een 

cultureel centrum. De grote 

zaal gaf alle ruimte voor 

een koffiehoek en 

beweegruimte naast de 

zitplekken. Dit zou de 

reden kunnen zijn dat 

mensen elkaar meer 

aanspreken in Apeldoorn en daar ook blijven voor koffie na de viering, waar het in 

Amsterdam al snel leeg liep.  

Onder de viering zelf was de sfeer op beide locaties goed. Het publiek zong iets 

gegeneerd mee met de popliedjes, waar dit in Apeldoorn met een keyboard begeleid werd en 

in Amsterdam met een professionele band, wat een verschil in sfeer maakte. Bij de 

publieksinteractie deed een ieder actief mee in beide steden en bij de sprekers werd er 

aandachtig geluisterd.  

De Sunday Assembly werd op de twee locaties, ondanks het zelfde format, toch 

anders neergezet. In Amsterdam sprong een jonge presentator vrolijk over het podium waar 

in Apeldoorn de toon een stuk serieuzer was. Dit kan ook te maken hebben met het publiek.  

Opvallend is dat in Apeldoorn het publiek rond de 50 is. De mensen onder de dertig 

zijn op twee handen te tellen. In Amsterdam daarentegen is het publiek erg gemengd, net als 

in Rotterdam. Het publiek in Utrecht is rond de dertig. Dit verschil in leeftijd mogelijk te 

maken heeft met de leeftijd van de organisatoren. Zij creëren een sfeer die past bij hun 

leeftijd en dat trekt een publiek van min of meer dezelfde leeftijd. Opvallend aan het publiek 

bij de Sunday Assembly’s is de levensbeschouwelijke achtergrond. Hoewel de media veel 

publiciteit aan de Sunday Assembly hebben gegeven als ‘de kerk voor atheïsten’ is het 

Sunday Assembly Apeldoorn 
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publiek over het algemeen niet atheïstisch. Zo kwam ik te spreken met atheïsten, ietsisten, 

spiritueel georiënteerden en christenen.  

Uit gesprekken met bezoekers van de Sunday Assembly en uit de diepte-interviews 

kwamen drie belangrijke redenen naar voren waarom bezoekers bij de Sunday Assembly 

terecht zijn gekomen: 

1. Voorheen gingen zij naar de kerk en nu zijn zij om verschillende reden op zoek zijn naar 

een alternatief (o.a. P1, M1, J2).  

2. Er zijn mensen die ongelovig zijn maar het gevoel hebben daarin iets te missen van 

gemeenschap en andere waarden die de kerk wel heeft (o.a. T1-2, E1, F1), 

3. Veel bezoekers zijn er uit nieuwsgierigheid of omdat ze meegenomen zijn door een 

bekende (o.a. L1, N2) 

 

5.3. BELEVING BEZOEKERS 

Voor de verschillende groepen mensen zijn er verschillende redenen om naar de Sunday 

Assembly te gaan. Ook haalt een ieder iets anders uit de viering. Dit komt duidelijk naar 

voren in de data van de meeste respondenten. De verschillende kernwoorden die naar voren 

kwamen uit de data waren de volgende: Gemeenschap; In gesprek gaan; Zonder God; Goed 

doen; Inspiratie; Muziek; Laagdrempelig. Deze begrippen zullen hieronder stuk voor stuk 

uitgewerkt worden.  

 

Gemeenschap 

Vrijwel alle respondenten in dit onderzoek geven aan dat gemeenschap een belangrijk 

element is van de zondagsviering (P1-2, T1, M1 E1, L1, F1, CAm2, CAm3, CAm6, CAp11, 

CAp12, P2, N2, J2). Dit wordt zowel benoemd als motivatie om de Sunday Assembly op te 

zetten, als motivatie om te gaan en als het mooie element van de viering. 
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Wat opvalt is dat 

verschillende bezoekers 

aangeven dat ze de term 

‘vies’ vinden klinken 

(CAp12, N2). Het is geen 

term die op dit moment 

veel gebruikt wordt en het 

heeft een kerkelijke 

associatie. Daarbij wordt 

ook aangegeven dat de 

term wel het meest 

passend is bij de 

onderlinge verbinding die 

plaatsvindt bij de Sunday Assembly en dat dit juist de Sunday Assembly een mooi initiatief 

maakt (CAp12, N2). 

Bezoekster Nikkie geeft in eerste instantie aan dat ze niet zo veel met de gemeenschap 

heeft, maar daar komt ze later op terug: 

“Nou is het denk ik wel, na een peer keer dat ik er geweest ben, een plek waar ik me 

vertrouwd voel. Ik weet niet, je leert wel een beetje mensen kennen. Dus dan is die 

gemeenschapsvorming misschien toch wel wat belangrijker dan ik in de eerste instantie 

dacht.” (N2, r. 1928-1931) 

Bij Nikkie is gemeenschap niet iets wat ze zocht bij de Sunday Assembly, voor anderen is dat 

juist waar ze voor komen. Bijvoorbeeld Frederike, zij geeft aan dat ze haar hele leven bezig is 

geweest om maar niet ergens bij te horen, ze wilde ‘gewoon Frederike zijn’ (F1). Ze wil niet 

geassocieerd worden met haar baan, of een groep, maar zijn wie ze is. Toch komt ze steeds 

meer tot de conclusie dat een groep juist z’n waarde heeft en dat ze die ook mist:  

“J. Op welke manier ben je met seculiere diensten in aanraking gekomen? 

Sunday Assembly Utrecht 
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F. Dat weet ik eigenlijk niet… maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment gemeenschap 

miste.” (F1, r. 885-888) 

Frederike is opgegroeid in een seculier gezin, net als Aafje. Aafje geeft in gesprek bij Sunday 

Assembly Amsterdam aan dat ze altijd een bepaalde jaloezie gehad heeft naar gelovigen. Zij 

hadden een gemeenschap en een plek om het te hebben over gemeenschappelijke waarden, 

met mooie muziek en kunst. Ze is actief op zoek gegaan naar een plek waar die gemeenschap 

er ook zou zijn voor ongelovigen, en in die zoektocht kwam ze de Sunday Assembly tegen. 

Voor die tijd overwoog ze een eigen kerk voor ongelovigen op te zetten, maar nu de Sunday 

Assembly er is, is de gemeenschap die ze zocht er en komt ze elke maand (CAm3). 

In Amsterdam en Apeldoorn lijkt de gemeenschap zich echt te vormen. Dit wordt ook 

geconstateerd door de twee studenten die in eerste instantie aangaven ‘gemeenschap’ vies te 

vinden (CAp12). Na de bijeenkomst komen ze terug op het woord gemeenschap. Hoewel ze 

de associatie ervan nog lastig vinden, ondervinden ze hoe mooi de gemeenschap in 

Apeldoorn is.  

In Amsterdam is de gemeenschap ook een belangrijk onderdeel, en het is groeiend. 

“... iets van tachtig personen die er telkens op af komen, op de grote Sunday Assembly’s, niet 

op de vergaderingen, maar dus de grote Sunday Assembly’s zijn ook echt een gemeenschap, 

of nou ja, dat kan veel beter hoor, maar, er is iets aan het gebeuren, weet je wel, er is zich 

een groep aan het vormen, en dat is heel leuk, dat dat ze gelukt is.” (T2, r. 1649-1655) 

De gemeenschap gaat verder dan samenkomen, het gaat om een diepere waarden dan een 

studentenvereniging of een sportclub. Hoewel Toska vaker aangeeft dat ze genoeg vrienden 

heeft en het haar niet gaat om de gemeenschap op zich geeft ze toch aan dat er voor haar meer 

waarde ligt in de gemeenschap. 

“ja zeker ik vind het samen komen ook mooi, dat je het kan hebben met mensen over wat je 

interesseert. Sommige vrienden zeggen ‘dan kan je toch ook op een sport- of een ander 

clubje’. Maar dan moet je altijd gaan en het gaat er mij ook om dat je het hebt over dingen 

die belangrijk zijn. Dat je een moment neemt om over de dingen na te denken die ook 

belangrijk zijn, maar die je vaak vergeet, in de dagelijkse gewoontes… en… ja. En bij een 
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kerk kan je er gewoon bij gaan zitten en dan is het goed, bij een sport moet je echt meedoen 

en als je dan een keer niet komt dan is dat raar naar je clubje.” (T2, r. 341-347) 

Zoals Toska het hier aangeeft, is het juist de diepgang in de samenkomst die de 

gemeenschap maakt, maar ze draagt ook een bijzonder punt aan, als je het over gemeenschap 

hebt, namelijk de vrijblijvendheid.  

Wat de gemeenschap maakt, is niet een God zoals bij de kerk, of een 

gemeenschappelijke waarheid, maar juist een gemeenschappelijke openheid. In gesprek met 

bezoekers in Apeldoorn blijkt dit voor meerdere bezoekers een belangrijke drijfveer om naar 

de Sunday Assembly te gaan; het samenkomen met mensen die niet uit willen gaan van de 

verschillen maar van wat mensen gemeen hebben (CAd12).  

 “Maar als je zou kijken naar alle individuen, bij ons in het groepje, maar ook in het totale 

aantal [bezoekers], dan zijn toch heel veel verschillende insteken. Dat is eigenlijk hartstikke 

gaaf. Dat er blijkbaar toch iets gezamenlijks is dat al die mensen met verschillende 

achtergronden en insteken toch verbindt. Dat vind ik ook wel prachtig van het hele concept.” 

(P2, r. 1331-1334) 

Voor Jan is dit een belangrijk voordeel van de Sunday Assembly, hij is zelf gelovig en 

zoekt zijn hele leven naar een manier om zijn seculiere omgeving te verbinden met zijn eigen 

christelijke overtuigingen. Zijn familie kan hij niet mee- nemen naar een kerkdienst, maar 

wel naar de Sunday Assembly en voor hem is dat een belangrijk voordeel. De Sunday 

Assembly belichaamt voor hem belangrijke christelijke waarden, maar verbindt dit met 

seculiere alle mensen, welke geloofsovertuiging dan ook (J2, r. 2211-2212). 

“Bij de Sunday Assembly is iedereen vrij om er over te denken wat ze er over willen denken. 

Het is geen atheïstenkerk maar een seculiere gemeenschap, van mensen die bezig willen zijn 

met hun eigen leven, en dat vind ik er zo mooi aan… dat het verbindt.” (J2, r. 2230-2233) 

Hoewel Peter zich juist van het geloof af heeft gewend, deelt hij deze visie van Jan. 

Voor hem is die seculiere gemeenschap, die er zich vormt, echter niet een boodschap van 

God, maar juist het bewijs dat mensen ook zonder God iets moois van hun leven kunnen 

maken en daar voor bij elkaar willen komen.  
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“Dat maakt niets uit dat mensen gewoon graag bij elkaar komen. Dat maakt niet uit voor dat 

geloof met die specifieke regels. Waarom zou dat niet iets kunnen zijn waar uhm…iets anders 

dat mensen bindt, iets dat breder is, dat mensen denken: Wij horen bij elkaar; wij wonen in 

deze buurt, we willen wat moois maken van de wereld. Daar komt het ook vaak op neer, dat 

mensen om die reden bij een kerk zijn aangesloten. Omdat ze iets moois willen maken van 

hun eigen leven en van de wereld. En daar is een bepaalde drijfkracht voor nodig, en ik weet 

bijna zeker, ik twijfel nog een heel klein beetje, dat je daar geen God of godsdienst voor 

nodig hebt.” (P1, r. 126-133) 

Ieder haalt iets anders uit die gemeenschap, maar één ding staat als een paal boven water en 

dat is dat gemeenschap een belangrijk element is van de Sunday Assembly waar mensen, 

vanuit verschillende richtingen behoefte aan hebben. Luc, die zelf niets met geloof heeft en 

naar eigen zeggen er ook weinig van snapt, geeft een mooie beschrijving van het idee dat de 

meeste mensen bij de Sunday Assembly lijken te delen: 

“Het gaat niet om geld, geef om elkaar, let op elkaar, maakt niet uit wie je bent, waar je 

vandaan komt, doe lekker wild, als je dat wil. Zo denk ik, dat zou een kerk [met of zonder 

God] moeten zijn.” (L1, r. 803-805) 

De Sunday Assembly lijkt dit tot zekere hoogte nu te bereiken en dat maakt het anders dan 

een cultureel evenement of een lezing, het is niet de viering op zich, maar mensen worden 

met elkaar in contact gebracht.  

“Ik vind dat ze gewoon heel goed contact maken en dat ze leuke interactie hebben tussen de 

mensen en dat gebeurt meestal niet bij een normale lezing of bijeenkomst, op die manier. Ze 

brengen wel echt op deze manier mensen samen die daar ook naar op zoek zijn. Dus dat 

maakt het wel heel leuk. Dus er is wel iets speciaals aan.” (T2, r. 1691-1694) 
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In gesprek met elkaar 

Uit de verschillende 

interviews kwam nog een 

belangrijk thema naar 

voren. De meeste 

respondenten geven aan dat 

ze het in gesprek gaan met 

anderen belangrijk vinden. 

Daarin gaat het vooral over 

het in gesprek gaan over 

levensvragen en 

levensbeschouwing. 

Frederike geeft aan dat dit 

voor haar een belangrijke reden is om na te denken over een seculiere gemeenschap. Ze 

merkt op dat gelovige mensen vaak heel mooi over het leven kunnen spreken maar dat dit 

door ongelovigen weinig wordt gedaan.  

“Een ander iets is de levensvragen; bezig zijn met innerlijke waarden, iets diepgaandere 

vragen die ik wel eens zou willen bespreken. En ik merk dat mensen die wel gelovig zijn zo 

mooi spreken! Dat zou toch mooi zijn als wij [ongelovigen] dat ook doen, iets vaker dat 

gesprek hebben.” (F1, r. 899-901) 

Dit gesprek hoeft volgens Frederike niet perse over atheïsme te gaan. Het gaat haar meer over 

het met elkaar delen hoe je de wereld ziet, zodat je elkaar kan verwonderen en aan het denken 

zetten.  

“Het enige dat je kan doen is het gesprek openen en elkaar verwonderen van ‘oow dat is 

interessant’.” (F1, r. 1033-1034) 

Zo constateert bezoekster Nikkie in het interview dat de vorm van de Sunday Assembly 

uitnodigt om in gesprek te gaan en dat dit ook gebeurt daardoor.  

Sunday Assembly Amsterdam 
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Dat [de verschillende onderdelen] nodigt wel heel erg uit om daarover in gesprek te gaan 

met anderen, dus het maakt de drempel om in contact te treden met anderen of uit te wisselen 

uhm.. maakt het lager. (N2, r. 2134-2136) 

Voor Nikkie zit dit vooral in de verhalen die mensen delen in de viering.  

“Ik zal niet heel snel vanuit een intrinsieke motivatie op iemand afstappen: ''Hé, hoe vond jij 

het?'' Ik doe het wel omdat ik dan denk dat dat hoort, maar ik vind dat altijd wel moeilijk. 

Toch geven die sprekers, en helemaal dat 'X doet zijn best’ 10 nu afgelopen keer. Dat 

[persoonlijke verhaal] nodigt wel heel erg uit om daar over in gesprek te gaan met anderen, 

dus het maakt de drempel om in contact te treden lager.” (N2, r. 2131-2136) 

Dit contact met mensen lijkt voor verschillende respondenten meer in te houden dan een leuk 

praatje, door het gesprek gaan mensen reflecteren op hun eigen levensbeschouwing (N2, r. 

2138-2140). Dit maakt het gesprek dieper dan een gesprek met vrienden in de kroeg, en dat is 

juist voor verschillende mensen een reden om naar de Sunday Assembly te gaan.  

 “De overeenkomsten, de positieve overeenkomsten zijn vooral toch dat je met 

gelijkgestemden lijkt. Met elkaar lijkt te zitten. En dingen uitspreekt, en zingt en doet en met 

elkaar beleeft die je in je leven normaal niet doet eigenlijk. Ja, misschien met een goed 

gesprek met een vriend bij een glas wijn een keer.” (P2, r. 1261-1265) 

In het eerdere stuk over gemeenschap werd al een citaat van Toska aangehaald waarin 

zij stelt dat ze bij een sportclub niet kan vinden wat ze bij de Sunday Assembly wel vindt. 

Dat gaat enerzijds over een zekere laagdrempeligheid en gemeenschap en anderzijds over de 

inhoud van de gesprekken.  

“Dat het een plek is waar je ook weer even afstemt met elkaar wat je goed vindt en fout vindt. 

Ik vind het heel leuk om te proberen dat op een manier te doen, zonder het geloof erbij te 

                                                 

 

10 Bij dit onderdeel vertelt iemand uit de gemeenschap hoe die zelf tegen het thema aan kijkt.  
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halen, en om te kijken of dat kan. En ik denk dat dat kan. Ik denk dat er een universele 

moraal is over de wereld.” (T2, r. 1713-1717) 

Juist dit gesprek over een gemeenschappelijke moraal komt ook bij Peter, Frederike en Jan 

naar voren. Juist door met elkaar het gesprek aan te gaan kan je samen kijken naar het leven, 

en reflecteren op elkaars ideeën, zoals de ex-jehova Nikkie aan het denken zette.  

Je spreekt met je buren, die er weer anders over denken, en zo beleef je dat samen. (J2, r. 

2226) 

Voor Toska is dit in gesprek gaan de grootste reden om zich in te zetten voor de 

organisatie van de Sunday Assembly. Voor de eerste Sunday Assembly geeft ze juist aan dat 

ze opzoek is naar een groep atheïsten waar samen in gesprek gegaan kan worden over de 

grote vragen in het leven. Als ze later nog een keer geïnterviewd wordt, is ze gestopt met de 

organisatie van de Sunday Assembly, ze had te weinig tijd maar mist ook de echte 

atheïstische thema’s. Niet alleen denkt ze dat ze die zelf mist maar dat veel mensen, die juist 

naar de Sunday Assembly komen voor dat gesprek, ze ook missen .  

“Ja, en ik denk dat ze ook wel verwachten dat dat nog komt... Het punt waarop je echt in 

gesprek komt met mensen en je het over dit soort dingen gaat hebben [het leven als atheïst]. 

En dat je beiden tot wat inhoudelijkere zaken komt. Ik denk dat de mensen die daar nu op af 

komen, dat zijn ook heel veel nieuwe mensen, telkens en die kijken gewoon even 'wat is dit 

eigenlijk?' En veel vinden het wel heel leuk, denk ik, maar hebben... Ik denk ook dat een deel 

wat ik heb [dat ze het gesprek over atheïst zijn missen].” (T2, r. 1737-1742) 

Hoewel er niet volledig op het leven zonder God wordt ingegaan, wordt er wel in 

gesprek gegaan. In de casestudies was duidelijk te merken, dat mensen hun buren aanspreken 

om over de genoemde thema’s te spreken (CAp, CAm). Heel anders dan bij een cultureel 

evenement, waar een ieder veel op zichzelf blijft, heerst er een open sfeer waarin mensen 

juist het contact en het gesprek opzoeken. Zoals aangegeven gaan de gesprekken niet over 

koetjes en kalfjes, maar vooral over een reflectie over het eigen leven, gesprekken waar nog 

weinig ruimte voor is in de samenleving, buiten die ene avond met een vriend onder een goed 

glas wijn (P1). Voorheen was voor verschillende respondenten de kerk een plek om stil te 
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staan bij levensvragen en zij geven aan te zoeken naar een nieuwe plek waar dat gesprek weer 

gevoerd kan worden. Frederike geeft aan dat ze aandacht voor dergelijke thema’s mist: 

“Op school leer je rekenen en schrijven, maar je leert niet om gaan met verdriet en ziektes en 

dat is wel heel belangrijk.” (F1, r. 903-904) 

Frederike verwijst hier naar The School of Life die juist hier door middel van cursussen en 

trainingen het gat wil vullen. Ook geeft ze aan dat een seculiere zondagsviering voor haar een 

plek kan zijn waar dit gesprek gevoerd wordt om mensen weer de ruimte te bieden om te 

leren omgaan met deze punten, juist voor ongelovigen, waar die ruimte er nu nog niet is (F1, 

r. 1023-1027).  

Met Luc werd gesproken voordat de Sunday Assembly was gestart, hij was wel al bij 

een kleine erop lijkende bijeenkomst geweest, uit nieuwsgierigheid. Hij geeft aan dat, ook al 

is hij zelf niet veel bezig met dergelijke thema’s, ze hem wel aan het nadenken zette: 

Normaal gesproken, ik beschouw mijzelf niet als een al te diep persoon, maar al die dingen 

waar we het toen over hadden, had ik ook wel een keer over nagedacht (L1, r. 842-844) 

De verhalen die er gedeeld worden bij de bijeenkomst en de open sfeer lijken een 

goede voedingsbodem voor een gesprek over het leven. Voor Toska is dit de grootste 

motivatie om mee te doen met de Sunday Assembly. Juist vanuit de verschillen van mensen 

kan er een gesprek gevoerd worden over het leven denkt zij, zonder iemand voor het hoofd te 

stoten: 

“Je kan het heel goed over het leven hebben en over existentiële kwesties hebben. Je kan het 

daar heel goed over hebben. Het is helemaal niet zo dat als je het niet over 

levensbeschouwing kan hebben. Je het kan hebben over wat we hier op aarde aan het doen 

zijn. Dus dat is juist het mooie hier van dat je het bovennatuurlijke aspect er uit haalt en gaat 

kijken wat je hier en nu hebt.” (T1, r. 417-421) 

Volgens haar wordt dit gesprek in Amsterdam echter nog te weinig gevoerd. Ze heeft het 

gevoel dat het gesprek over wat er is in het ene leven dat we hebben vermeden wordt, omdat 

de organisatie bang is iemand voor het hoofd te stoten. Toska doelt hier op algemene waarden 

die voor iedereen gelden. Ook Frederike en Peter zijn ervan overtuigd dat er een gebied is 
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waar iedereen over kan spreken ongeacht levensovertuiging, waar het mens zijn centraal 

staat. Frederike geeft hier het voorbeeld van ‘compassie’, daar kan iedereen hier over 

spreken. In dat gesprek kan gedeeld worden wat compassie voor jou betekent (F1, r. 938-

940), en ook andere punten kunnen besproken worden. Hierover hoeft niet iedereen hetzelfde 

te denken, het zijn juist de verschillen in hoe mensen over dingen denken die inspireren.  

“Want een ieder heeft zo z’n eigen kijk en als je door dingen met elkaar te delen hoort wat de 

verschillen zijn, dan word je daar door geïnspireerd.” (P1, r. 105-106) 

Er zijn geen eenduidige antwoorden op levensvragen; juist de verschillende ideeën 

maken het gesprek zo interessant. 

“Dat vind ik mooi aan levensvragen, je kan geen oplossingen of dingen vinden. Het enige dat 

je kan doen is het gesprek openen en elkaar verwonderen van ‘oow dat is interessant’.” (F1, 

r. 1032-1034) 

Uit de bovenstaande punten die de respondenten aangaven blijkt dat juist mensen met 

verschillende levensbeschouwingen met elkaar het gesprek aan kunnen gaan als het over 

algemene waardes gaat. Er is nog ruimte voor ontwikkeling om de diepte in te gaan, maar het 

gesprek wordt al gevoerd.  

De Sunday Assembly noemt zichzelf ‘radicaal inclusief’, iedereen is welkom en kan 

aan het gesprek deelnemen, maar er wordt ook duidelijk gemaakt dat het een gemeenschap is 

‘zonder’ God. Dit lijkt in tegenspraak met het idee van het open gesprek over 

levensbeschouwing.  

 

Zonder God 

De Sunday Assembly profileert zich als een gemeenschap zonder God. Dat er 

gecommuniceerd wordt ‘zonder God’ maakt wellicht de verwachtingen verschillend. Voor 

Toska en Peter word onderwerp ‘het leven zonder God’ te veel vermeden (P2, T2), Jan 

daarentegen voelt weer niet de vrijheid om over zijn geloofsovertuigingen te spreken (r. 

2245). Voor allen blijkt de seculiere instelling een belangrijk onderdeel van het concept, 
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alleen zoeken ze daar een andere invulling in. Toska zou het meer over het atheïst zijn willen 

hebben (T1, r. 360-361). 

Ik zit in een clubje dat toch wel vrij gelovig is, en ik merk voor mij dat het belangrijk is dat 

we niet de spirituele kant op gaan, en dat we dus niet ook langzamerhand wel God er in gaan 

verwerken. Ik vind dat wel belangrijk dat dat er niet bij komt. En dat we het ook niet gaan 

hebben van er is wel iets, of we gaan wel van iets naar iets. Ik vind het wel belangrijk dat dat 

er niet in komt. (T1, r. 403-407) 

Ook Peter is atheïst en vind het lastig dat hij soms met mensen in gesprek komt die juist God 

zien in de verschillende elementen van de Sunday Assembly. Door zijn eigen verleden met 

het geloof en proces naar het atheïsme vindt hij dit soms lastig. Het liefst zou hij ze willen 

overtuigen om van God af te stappen en het verhaal van de mens op zich te zien.  

 “Want de mensheid op zichzelf, en dat is ook de reden dat ik zo’n seculiere kerkdienst wil 

beginnen, om het verhaal nu eigenlijk te verkondigen, want de mensheid is een fantastisch 

verhaal.” (P1, r. 152-154) 

Toch benoemen zowel Peter als Toska de waarde van een seculiere viering in plaats van een 

atheïstische viering.  

“Het lijkt mij mooi als het een neutraal platform is” (T1, r. 414) … “Dat iedereen kan 

aanschuiven zonder dat ze worden beledigd door een preek die gaat over hun geloof of een 

ander geloof.” (T1, r. 427-429) 

Dit punt van belediging halen verschillende respondenten aan. Hoewel ze interesse 

hebben in kerkdiensten, voelen ze zich daar beledigd en hebben ze het idee dat mensen ze 

proberen te overtuigen (M1, E1). Mirjam en Erik hadden ooit het idee om samen met mensen 

van allerlei levensovertuigingen eens per maand een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren 

die uit- ging van overeenkomsten. Uiteindelijk werd dit vooral preken voor eigen parochie, 

waardoor ze het initiatief weer stilzetten. De Sunday Assembly wil juist deze brug slaan, 

maar niet door de verbinding te benoemen, maar door uit te gaan van wat we allemaal delen: 

‘Dit ene leven op aarde, dat we zeker weten dat we hebben’.  

We willen niet tegen zijn, we willen juist samen zijn (M1, r. 599). 
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Bij het bezoek in Apeldoorn bleek dit ook een punt dat veel bezoekers noemden, dat 

ze juist hier wilden zijn om het goede van een zondagsviering te hebben, zonder de dogma’s 

(CAp8). Twee bezoekers gingen normaal naar de oecumenische gemeente. De diensten van 

die gemeente waren op andere zondagen dan de Sunday Assembly en leken er volgens hen 

erg op. Het enige verschil was dat hier meer mensen aanwezig waren die niet geloofden 

(CAp12). Voor Jan is dit precies de meerwaarde van de Sunday Assembly, hij is zelf 

christelijk maar kan door de Sunday Assembly zijn levensbeschouwing meer delen met 

vrienden die niet gelovig zijn. Hij haalt voor een deel dezelfde dingen uit een Sunday 

Assembly als uit een christelijke zondagsviering, alleen hier kan hij ook zijn vrienden mee 

naar toe nemen en deze ervaring delen. 

“Wat de Sunday Assembly zo bijzonder maakt voor mij is dat mensen vanuit verschillende 

geloofsovertuigingen, ongelovig, gelovig, iets-istisch, noem het maar, samen bezig zijn met 

een bepaald onderwerp.” (J2, r. 2221-2223) 

Dat het mogelijk is om zonder God goed te willen doen, gemeenschap te vormen en 

geïnspireerd te raken was voor Peter toen hij nog gelovig was niet in te denken. Nu hij niet 

meer gelovig is, is dit samenkomen voor hem juist een bewijs dat het samenkomen een 

menselijke drang is. De Sunday Assembly bewijst dat voor hem (P2, r. 1568-1572).  

 

Goed doen 

Dit punt wordt ook als een van de belangrijkste punten aangegeven door Frederike. Zij geeft 

aan dat zij veel heeft gezocht naar vrijwilligerswerk, maar dat zij dan vooral uit komt bij 

religieuze organisaties. Ze zou graag een niet-religieus platform willen van waaruit ze haar 

doel om goed te doen in de wereld kan uitvoeren. Er zijn wel niet-religieuze organisaties, 

maar daar bleef ze twijfelen over de duurzaamheid van het project. Het mooie aan de kerk is, 

volgens haar, dat mensen aangespoord blijven worden om goed te doen en de opgezette 

projecten voort te zetten, het zou mooi zijn als er een seculiere gemeenschap ontstaat die op 

een duurzame manier zich in kan zetten voor een betere wereld (F1). Peter herkent ook dat 

een belangrijke waarde van de kerk het goed doen voor de wereld is: 
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Waarom zou dat niet iets kunnen zijn waar iets anders mensen bindt, iets dat breder is, dat 

mensen denken ‘wij horen bij elkaar, wij wonen in deze buurt, wij willen wat moois maken 

van de wereld?’ Daar komt het ook vaak op neer, dat mensen om die reden bij een kerk zijn 

aangesloten, omdat ze iets moois willen maken van hun eigen leven en van de wereld. En 

daar is een bepaalde drijfkracht voor nodig, en ik weet bijna zeker, ik twijfel een heel klein 

beetje, dat je daar geen God of godsdienst voor nodig hebt.” (P1, r. 127-133) 

De Sunday Assembly heeft als pijler ‘help often’ en organiseert vrijwilligersprojecten 

waar leden van de gemeenschap zich voor kunnen inschrijven. Hiermee zet het de eerste 

stappen om draagvlak te creëren voor duurzame projecten. In Amsterdam en Apeldoorn 

hebben ze maandelijks een klein project waar mensen zich voor aan kunnen melden. De 

aanmeldingen zijn nog niet heel groot, een groep van maximaal tien mensen doet maandelijks 

mee. Hoewel dit onderdeel nog verder ontwikkeld kan worden wordt dit wel als een 

belangrijke motivatie genoemd om de Sunday Assembly op te richten. Vooral voor Erik is 

het een belangrijk onderdeel: 

“Mij werd altijd gezegd: ‘Dat moet je niet van bovenaf verwachten.’ Maar ja van al die 

individuutjes kan ik 

niets verwachten. Dus 

toen ik hoorde van 

Sunday Assembly 

dacht ik: Dat is van 

onderaf, maar ook 

omdat het wereldwijd 

georganiseerd wordt, 

is het ook op grote 

schaal. En ik ben 

eigenlijk ook voor 

kleinschalig, maar het 

zijn ook allemaal 

kleine dingetjes die met Sunday Assembly Amsterdam 
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elkaar verbonden zijn.” (E1, r. 623-627)… “Maar ik denk dat nu de tijd zo ver is dat er een 

groep kan ontstaan van vrijdenkers, die samen misschien iets kunnen bewerkstelligen om er 

een betere wereld kunnen maken.” (E1, r. 629-631) 

Goed doen voor anderen gaat niet alleen om de projecten die georganiseerd worden, 

maar ook om de insteek dat mensen goed willen doen voor anderen. Een feit is dat dit een 

menselijke waarde is en een reden om elkaar op te zoeken bij de Sunday Assembly: 

“De mensen zijn leuk, je hebt er contacten, je onderneemt leuke dingen, je kan achter de 

dingen staan waar je… waar je wel helemaal achter staat, uh goed doen voor anderen en dat 

soort zaken.” (P1, r. 102-104) 

Dit goed doen is ingebed in het ‘onderdeel zijn van een groep die iets bewerkstelligt’:  

“Maar ik stel wel voor: stel dat religie helemaal zou verdwijnen, dan is de waarde van zo’n 

groep die als groep samen wat wil betekenen voor de wereld, dat is echt iets moois! Het 

samen ergens voor staan.” (P1, r. 312-314) 

Mirjam vult dit aan: 

“Als groep van mensen, die goed wil doen, iets betekenen in de wereld’. Zoals Erik al stelde, 

is dat als individu moeilijk te bereiken, maar als groep sta je sterk. Een belangrijk aspect van 

de Sunday Assembly is volgens Mirjam daarbij dat je onderdeel uitmaakt van een 

‘movement’ waar je op verder kan bouwen.” (M1, r591).  

 

Inspiratie 

Inspiratie blijkt een kernwoord te zijn dat voor de meeste respondenten terugkomt. Ook in de 

casestudies kwam inspiratie al snel naar voren als één van de belangrijkste punten van de 

Sunday Assembly.  

Voor de aanvang van de eerste Sunday Assembly noemden alle respondenten 

inspiratie als belangrijk punt.: 

“Ik hoop dat ze mij gaan inspireren en uitdagen om mij open te stellen en te verwonderen.” 

(F1, r. 1039-1040) 
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In Apeldoorn 

sprak ik voor aanvang 

een vrouw die naast 

mij zat. Ook zij gaf 

aan dat haar 

voornaamste reden om 

naar de Sunday 

Assembly te gaan 

‘geïnspireerd worden’ 

was. Deze 

zondagsviering was de 

eerste waar ze heen 

ging. Haar 

verwachtingen kwamen uit, zo vertelde ze enthousiast naderhand (CAp8). Bij het weggaan 

bij de Sunday Assembly in Apeldoorn kwam ik ook een man tegen die elke maand naar de 

vieringen ging, hij werd altijd geïnspireerd en nam zo altijd wat mee naar huis (CAp #13).  

Dat ‘inspiratie’ en ‘iets meenemen voor je zelf’ bij elkaar horen, blijkt uit meerdere 

gesprekken. Inspiratie is voor de meeste respondenten een zingevend iets. Nikkie noemt dit 

expliciet: 

“…, maar als het gaat om geïnspireerd raken, wat voor mij wel onderdeel van ‘zin’ is, …” 

(N2, r. 1891-1892). 

“…Als ik geïnspireerd raak, dan krijg ik zelf weer zin om te bewegen, figuurlijk gezien, maar 

ook letterlijk om vooruit te gaan. Dan komt die doelgerichtheid en wordt voor mij weer 

duidelijk, als ik geïnspireerd wordt, dat ik weer richting wil geven aan, in dit geval, 

werkzaamheden. En dat richting geven, dat is natuurlijk waarvoor je het doet. Een doeltje dat 

je ergens hebt, waarvoor je het doet.” (N2, r. 1999-2004). 

“Inspiratie geeft een doel om naartoe te werken, een doel in je leven en daarmee richting”, zo 

legt Nikkie het uit. Het gaat hier niet alleen over inspiratie voor je huisinrichting maar voor 

de invulling van je eigen leven.  

Sunday Assembly Apeldoorn 
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De inspiratie zit in de Sunday Assembly in de verschillende sprekers, in de vorm van 

een lezing en in levensverhalen. Zo haalt Nikkie een meisje aan dat vertelde over haar 

verleden als Jehova’s getuige en een lezing van een meisje met een boek dat haar inspireerde. 

Peter noemt ook een spreker, de flirtcoach, die hem verraste en inspireerde: 

“Om een voorbeeld te geven: een van de leukste lezingen vond ik de flirtcoach. Juist omdat ik 

dacht is dat niet té oppervlakkig. Kijk flirten is leuk maar dan krijg je van die dingen die we 

al langer gehoord hadden en zo, maar ze had zo’n fantastisch einde. Omdat ze helemaal… ik 

kan het niet eens meer precies herhalen, maar het ging helemaal over waarom mensen zich 

heel graag helemaal met elkaar verbinden en waarom dat allemaal zo belangrijk is. En dan 

heb ik iets van Yes, dat is echt gaaf dat het zo in elkaar zit.” (P2, r. 1515-1521) 

Inspiratie ligt hier dicht tegen verwondering, het verbazen over verschillende thema’s. Bij het 

thema ‘in gesprek met elkaar’ werd al de waarde benoemd van elkaars visie delen. Dat 

gebeurt niet alleen in gesprek, maar ook in het gestructureerde deel van de viering. Soms kan 

je ideeën hebben bij een thema en juist omdat het je verrast en een andere wending neemt 

doet het iets met je, zoals Peter hierboven beschrijft.  

Verwondering is één van de drie pijlers van de doelstelling van de Sunday Assembly 

‘Live Better, Help Often, Wonder More’. In de vorm van inspiratie komt deze pijler duidelijk 

terug in de viering en wordt deze ook belangrijk geacht door bezoekers. Het doet wat met je, 

geeft een doel, je neemt het mee.  

Elke keer na een Sunday Assembly heb je dat wat je roept wat een Sunday Assembly mensen 

zal geven. Dat je geïnspireerd raakt, dat je de dag weer doorkomt, of de hele maand, de hele 

week. Nou dat was zo. (P2, r. 1248-1250) 

 

  



 

 

 

71 

 

 

Muziek  

Waar zing je 

tegenwoordig nog? 

Alleen onder de 

douche of in de auto, 

maar zelden met z’n 

allen. De eerste keer 

bij een Sunday 

Assembly is het dan 

ook even schrikken 

als iedereen meteen 

opstaat en om 11 uur 

in de ochtend met de 

Beatles meezingt. Peter 

speelt in de band en ziet vanuit daar de verschillende gezichten in het publiek: de een zingt 

mee, de ander danst zelfs mee, en velen staan glimlachend mee te wiegen op de maat (P2). 

Het is een groot deel van de viering, in een uur worden er vier (pop)liedjes gezongen samen 

met het publiek. De songtekst staat op het scherm.  

Toska kwam op het idee om een seculiere zondagsviering te zoeken vanwege haar 

liefde voor kerkmuziek (T1, r. 330). 

“Ik vind de muziek nog steeds heel leuk. Het meezingen iets minder, voel ik me nog steeds een 

beetje ‘awkward’ bij, maar dat is ook een beetje de bedoeling.” (T2, r. 1664-1666) 

Het is wat onwennig om met z’n allen te zingen, en wellicht vraagt het een zekere 

overgave die de bezoeker zelf moet vinden, en waar de band bij kan helpen. In Apeldoorn 

was de band één jongen op een keyboard die de liedjes voorzong. Het publiek zong goed 

mee. In Amsterdam was het een professionele band met een zangeres die zo mooi zong dat 

het ongemakkelijk voelde om mee te zingen, want dan kon je niet meer luisteren. Er werd in 

Amsterdam dan ook minder meegezongen, ook al waren het vrolijke kerstliedjes die Skyradio 

om het uur speelde. Toch blijkt er een kracht uit te gaan van het samen zingen.  

Sunday Assembly Amsterdam  
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“Ik vond vooral dat zingen heel erg leuk. Dat dat, ik had dat totaal niet verwacht dat ik dat 

leuk zou vinden, maar ik vond dat heel erg leuk.”(N2, r. 1873-1874) 

Een bezoeker in Amsterdam beschrijft het zingen zelfs als bevrijdend (CAm4). Als iedereen 

meezingt gebeurt er iets met de zaal, buren zie je elkaar in het begin iets beschaamd en later 

vrolijk aankijken. De energie in de zaal verandert ook na het zingen van de eerste liedjes, er 

staat een lach op het gezicht van het grootste deel van het publiek.  

“En ik merkte wel na alle drie de keren, dat ik van dat zingen heel vrolijk werd. Dus ik was 

na afloop echt vrolijker. Ik denk ook dat dat zingevend is gewoon.” (N2, r. 2117-2119) 

Het zingen maakt dat mensen er letterlijk zin in krijgen, ze worden vrolijk, ook al is het voor 

velen in eerste instantie ongemakkelijk.  

 

Laagdrempelig 

Bij het punt over gemeenschap kwam al naar voren dat juist de laagdrempeligheid van de 

gemeenschap een belangrijke waarde is van de Sunday Assembly. Het feit dat je soms kan 

komen en soms weg blijven, terwijl je nog net zo welkom blijft. Die vrijblijvendheid is een 

punt dat meerdere mensen noemen als juist een belangrijk punt van de gemeenschap van de 

Sunday Assembly.  

“Maar dat vind ik ook wel het hele fijne, dat je kan komen wanneer je wilt komen, en dat je 

altijd weer welkom bent en dat niemand je zal aanspreken ‘Nou, ik heb je al drie keer niet 

gezien.’, maar dat ze zeggen ‘Hey, wat leuk dat je er weer bent.’.” (N2, r. 1941-1944) 

Voor Peter is deze vrijblijvendheid juist het grote voordeel dat de Sunday Assembly 

heeft op de kerk. Daarin trekt hij de vrijblijvendheid verder, het niet alleen vrijblijvendheid 

om te komen wanneer je wilt, maar ook om te denken wat je wilt, en de keuzes te maken die 

je wilt. Hij heeft het als een grote bevrijding gevoeld om niet meer een God te hebben die 

over jou oordeelt, juist daarin zit voor hem de kracht. Omdat niemand zegt dat je moet gaan, 

omdat het ‘laagje God’ weg is, voelt hij zich bevrijd (P2, r. 1314). En waar hij vroeger dacht 

dat je zonder God geen moraal kan hebben en de drijfveren weg zouden zijn, blijkt dat nu 

juist mensen te binden. 
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In het gesprek met Luc dat plaatsvond voordat de Sunday Assembly verwezenlijkt, 

was zette hij een paar elementen op een rijtje die voor hem cruciaal zijn voor de huidige 

seculiere mensen: 

“Nou ja het zou misschien juist niet een verplichting moeten zijn om het van de grond te 

moeten krijgen. Het zou misschien… ik denk dat het gewoon door mensen te zoeken die de 

zelfde nieuwsgierigheid hebben en als je de bron kan vinden van wat ze drijft… dan kan je 

écht vette dingen doen!” (L1, r. 797-800) 

Hier slaat Luc wellicht de spijker op de kop. Het blijkt uit alle interviews dat mensen niet vast 

willen zitten aan verplichtingen, maar dat ze willen doen waar ze zich toe gemotiveerd 

voelen. Ook Toska duidt dit, zij zoekt gemeenschap, maar een clubje is het niet voor haar: 

“En bij een kerk kan je er gewoon bij gaan zitten en dan is het goed, bij een sport moet je 

echt mee doen en als je dan een keer niet komt dan is dat raar naar je clubje.” (T1, r. 345-

347) 

Er blijkt een behoefte te zijn naar een plek waar je altijd terecht kan en met open armen wordt 

ontvangen, maar waar je niet op je afwezigheid wordt afgerekend.  

Een ander element dat de Sunday Assembly laagdrempelig maakt is volgens Peter de 

oppervlakkigheid van de bijeenkomst.  

“En ik denk in die zin wel eens ‘is het niet té breed’, is dat niet een zwakte ervan? Maar dat 

is in die zin ook juist een sterkte, het sterkende in het concept van de Sunday Assembly. (P2, 

r. 1436-1437)… er zitten geen uitsluitende elementen in.” (P2, r. 1443)  

Met uitsluitende elementen verwijst hij naar de kerk waar het aspect God velen uitsluit, of 

Yoga, ‘waar een ongevoeligheid voor chackra’s je uitsluit’ (P2, r. 1444). De Sunday 

Assembly is heel breed en hier ziet hij juist de kracht in, de vorm is een weg tot het doel: 

samenkomen en het leven overdenken en vieren.  

“En dan heb je Sunday Assembly. En dat lijkt zo oppervlakkig; liedjes zingen en een 

flirtcoach en zo. Weet je, een uurtje in de maand, en dan is het al voorbij. Maar het raakt je 

gewoon individueel, terwijl je toch in de groep zit.” (P2, 1358-1360) 
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Het is juist dit punt echter dat ook veel kritiek krijgt. Hoewel bij de casestudies op één na, 

iedereen alleen maar positief was over de Sunday Assembly, blijken er in de diepteinterviews 

meer kritieken naar voren te komen. Die kritieken gaan overwegend over het gebrek aan 

diepgang.  

 “Het wordt nu heel vaak vanuit een hele grappige insteek gedaan, en dat maakt het losjes en 

toegankelijk, maar daardoor wordt soms een beetje het voorbijgegaan aan de diepgang.” 

(N2, r. 2053-2055) 

Toska is hier heel duidelijk in, zij denkt zelfs dat de Sunday Assembly geen lang leven 

beschoren is als het niet meer inspeelt op levensvragen die specifiek zijn toegespitst op een 

leven zonder God. Volgens haar zal de Sunday Assembly daardoor bezoekers verliezen en zal 

er op den duur een verbeterde seculiere zondagsviering komen, die hier wel op inspeelt (T2, 

r. 361).  

“De Sunday Assembly moet zich dus meer richten op echt onderliggende waarde, dus niet 

alleen maar entertainment, maar ook de inhoud van 'wat als we niet van god uitgaan, maar 

we zitten hier samen.” (T2, r. 1721-1722) 

Ook een jongen die bij de casestudie in Amsterdam aanwezig was uitte deze kritiek. Hij 

miste de zwaarte, de diepgang en de ernst. Voor hem werd het nu te ‘leuk’ neergezet en zou 

het niet erg zijn om meer naar zware muziek te luisteren en de onderwerpen serieus te 

benaderen (CAm5). Deze kritiek komt ook van Nikkie die aangeeft dat de Sunday Assembly 

‘gewoon leuk’ is (N2, r. 2034). Dat het leuk is, kan maken, dat de andere bezoekers ook 

enthousiast en positief zijn, waardoor ze in eerste instantie geen kritiek geven. Maar het werpt 

wel de vraag op hoe duurzaam dit initiatief is. Zijn ‘gewoon leuk’ en ‘geen verplichting 

voelen om te gaan’ voldoende basis, of zal de Sunday Assembly een stille dood sterven als 

het nieuwe van het concept eraf is? 
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6. KRITIEK OP SUNDAY ASSEMBLY 

Om te ondervangen dat mijn eigen betrokkenheid bij de Sunday Assembly in Utecht mee- 

speelt in het onderzoek, heb ik tevens de kritieken op de Sunday Assembly expliciet mee- 

genomen. Een paar auteurs spreken zich kritisch uit tegenover deze seculiere 

zondagsvieringen. Ook uit mijn eigen onderzoek kwamen van de respondenten, ondanks de 

overheersende positieve punten, verschillende kritieken. 

 

6.1. KRITIEK VAN NIET-PARTICIPERENDE ONDERZOEKERS 

Van der Velde is een Nederlandse godsdienstwetenschapper, die betoogt dat de organisatoren 

van de Sunday Assembly miskennen dat de sociale en psychologische functies van een 

kerkdienst niet zijn te imiteren zonder een gezamenlijke zoektocht naar iets abstracts achter 

ons begrip en de ambitie om contact te maken met iets hogers dan wij zelf (Van der Velde 

2014, p. 18). Van der Velde meent dat godsdiensten door mensen verzonnen zijn, maar 

betoogt dat dit niets af doet aan het belang van religie en spiritualiteit. Atheïsten zouden 

volgens hem stelling nemen tegen iets wat ze uiteindelijk niet kunnen weten en zijn daarom 

niet anders dan gelovigen. De bekende romanschrijver Kluun neemt in zijn nonfictiewerk 

‘God is Gek: de dictatuur van het atheïsme’ een vergelijkbare positie in (2009). Zo betoogt 

Kluun dat hij ongelovig is, maar dat zijn hele boek gericht is tegen de starheid van atheïsten, 

die niet los zouden kunnen komen van hun dogmatische opvattingen (Kluun 2009, p. 45). 

Volgens Van der Velde is de Sunday Assembly gedoemd te mislukken als het nieuwe er van- 

af is en de media-aandacht vervaagt. Dit komt volgens hem door de preutse vrees van de 

organisatoren om de inspiratie van religieuze verbeelding te vermijden, doordat ze niet verder 

kunnen kijken dan het inzicht dat religieuze verbeelding ongeloofwaardig is (Van der Velde 

2014, p. 19). 

Cimino & Smith zijn sociologen, die vooral over religie publiceren en onafhankelijk 

onderzoek hebben gedaan naar seculier activisme zonder zelf te participeren in seculiere 

activiteiten (Camino & Smith 2014, p. 14). Ze beschrijven de opkomst van de Sunday 

Assembly uitgebreid en brengen kritiek op het belang van rituelen onder seculiere 

‘vrijdenkers’ in kaart (Camino & Smith 2014, p. 118). Ze wijzen erop dat de beweging niet 
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bij elkaar is gebleven in Amerika en dat er al snel schisma’s zijn ontstaan. De open houding 

van Sanderson naar kerken en zijn pleidooi om de term atheïsme te vermijden was aanleiding 

voor de New York City Atheists om zich af te scheiden van de Sunday Assembly en hun 

Godless revivals minder naar een kerkdienst te modeleren (Camino & Smith, p. 119). 

De aard van de rituelen en het strakke format van de bijeenkomsten maakt dat 

dezelfde valkuilen op de loer liggen als bij een reguliere ‘kerk’. Sanderson ziet er volgens de 

twee sociologen niet alleen uit als Jezus, maar gebruikt - ondanks zijn humoristische 

ondertoon als comedian - regelmatig de intonatie van een opzwepende priester. Door 

mystificerend taalgebruik en leidende principes te formuleren voor ‘zijn’ beweging heeft de 

oprichter van de Sunday Assembly bovendien de rol van ‘spirituele leider’ van de 

wereldwijde organisatie op zich genomen. De eerdergenoemde openheid naar kerken die 

Sanderson laat zien, maakt dat 

Comino & Smith hem ‘soft 

selling Anderson’ noemen. 

Camino & Smith vinden het 

moeilijk om te bepalen wanneer 

Sanderson & Pippa iets serieus 

bedoelen. Toch lijken ze met een 

zeker plezier de door hen 

bezochte diensten te omschrijven 

(Camino & Smith 2014, p. 119).  

De kritiek van bij Van der Velde en Camino & Smith concentreert zich op religieuze 

verbeelding bij de organisatoren, maar verschilt in hoe zij dit in de seculiere zondagsviering 

terug zien. Van der Velde ziet een preutse angst voor religieuze verbeelding die er toe leidt 

dat Sunday Assembly gedoemd is te mislukken, terwijl Camino & Smith juist constateren dat 

een overdaad aan religieuze verbeelding tot schisma’s in de beweging leidt. 

 

  

Sanderson Jones 



 

 

 

77 

 

 

6.2. KRITIEK VAN BETROKKENEN 

In het hoofdstukje ‘Beleving bezoekers’ werd de belangrijkste kritiek van de bezoekers van 

seculiere zondagsvieringen besproken. Verschillende bezoekers geven aan dat ze diepgang 

missen bij de viering, waar dit voor andere juist de kracht blijkt te liggen. De 

oppervlakkigheid wordt bekritiseerd op verschillende punten: 

 Het gebrek aan diepgang van de sprekers en de thema’s 

 Het zingen van (oppervlakkige) popmuziek 

 De luchtige/grappige presentatie 

 Het vermijden van zware thema’s  

Vooral het vermijden van zware thema’s komt veel terug in de diepte-interviews. Er blijkt 

een behoefte bij verschillende mensen te zijn om juist te spreken met elkaar over de 

zwaardere thema’s in het leven, waarbij ook geloof en ongeloof een rol spelen. Toch worden 

deze gesprekken weinig gevoerd. Er lijkt een gevoel te heersen dat er bij dit vegetarisch 

restaurant, zoals het in de inleiding van dit hoofdstuk door Jones werd uitgelegd, ook niet 

over vlees gesproken mag worden. Dit wordt duidelijk in het verhaal van Jan die aangeeft dat 

hij niet uit zichzelf zou beginnen over zijn geloof. Alleen als in de directe context van het 

gesprek daar reden toe is, overweegt hij om dit in te brengen. Zelf ziet hij dit niet als 

belemmering, maar het zegt wel wat over de sfeer.  

Hoewel de Sunday Assembly zichzelf ‘radicaal inclusief’ noemt, lijkt het toch de 

optie om het punt ‘geloven’ uit de weg te gaan. Door in het midden te blijven hangen en niets 

uit te spreken over aan religie gerelateerde thema’s is het de vraag of dit niet te oppervlakkig 

blijft. De atheïsten hebben er moeite mee dat ze niet over niet-geloven kunnen spreken en de 

religieuze mensen voelen niet de vrijheid over hun religie te spreken. Wat over blijft, is voor 

sommigen dat het dan ‘gewoon leuk’ is, niet meer en niet minder. Daarnaast kan het 

communiceren dat de Sunday Assembly een gemeenschap ‘zonder God’ is de verkeerde 

verwachtingen scheppen. Atheïsten verwachten meer toespitsing op het leven als atheïst, de 

religieuzen blijven mogelijk weg omdat ze verwachten dat het een atheïsten- bolwerk is. Alle 

respondenten geven aan dat de gemeenschapsvorming een belangrijke motivatie is om naar 

de Sunday Assembly te gaan en daar zin uit te halen. Toch geven sommigen aan een vorm 
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van weerstand tegen het idee gemeenschap te voelen. Dit is ook terug te lezen in een blog van 

Mark Bos. Hij beschrijft de behoefte te gaan naar iets als een Sunday Assembly te gaan, maar 

dat hij toch niet gaat: 

“En toch blijf ik thuis. Ik herken de enorme weerstand van veel mensen om me aan te sluiten 

bij een collectiefje. We zijn als de dood om bij een nieuw clubje verzeild te raken dat ons 

vertelt wat de visie op het goede leven moet zijn.” (Bos, 2015) 

Er kleeft een oude connotatie aan het woord gemeenschap, die aantrekt en afstoot tegelijk. 

Naast de bovengenoemde kritiekpunten geven sommige bezoekers aan de kunst en de 

architectuur, die in de kerk zo belangrijk zijn, bij de Sunday Assembly te missen. 

 

6.3. EIGEN KRITIEK 

Vanuit mijn eigen humanistische idealen mis ik binnen de organisatie van de Sunday 

Assembly de rol van de geestelijk verzorger. Waar de predikant bij de kerk ook dient als 

vertrouwenspersoon, is bij de Sunday Assembly de presentator er vooral om de dingen 

luchtig aan elkaar te praten. Het zou een meerwaarde zijn als er meer persoonlijke aandacht 

zou zijn. Mijn veronderstelling is dat dit komt doordat de organisatoren en presentatoren van 

de Sunday Assembly zich vrijwillig inzetten dat ze daardoor de extra tijd en aandacht missen 

om voorbij de organisatie en standaard projecten te kijken en te investeren in menselijke 

aandacht.  

De persoonlijke aandacht die ik mis uit zich mogelijk in de moeilijke totstandkoming 

van gespreksgroepjes. De diepgang binnen een viering is, naar mijn mening op dit moment 

goed, de kracht van de laagdrempeligheid is juist dat mensen makkelijker naar een viering 

komen. Echter zouden deze vieringen nog meer een platform kunnen worden om de 

inhoudelijke gesprekspartners te zoeken waarmee de gesprekken gevoerd kunnen worden die 

bij de viering zelf niet worden gevoerd. Zo zou het een grote verbeter slag zijn als de 

vieringen worden aangevuld met een atheïstisch gespreksgroepje, een hoe vind ik rust in mijn 

leven gespreksgroep, etc.  
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CONCLUSIE 

Dit hoofdstuk is het slotakkoord van deze scriptie over seculiere zondagsvieringen. Hieronder 

zal ik de hoofdvraag beantwoorden aan de hand van de theoretische achtergronden en mijn 

empirische bevindingen. De hoofdvraag die deze scriptie wil beantwoorden is: Welke 

bijdrage leveren seculiere zondagsvieringen aan de zinbeleving van bezoekers en hoe kan de 

maatschappelijke relevantie van seculiere zondagsvieringen gewaardeerd worden aan de 

hand van de macro-theorie van Nussbaum? 

 

ZINBELEVING SECULIERE ZONDAGSVIERINGEN 

In het eerste hoofdstuk zagen we dat steeds minder Nederlanders zich aansluiten bij een ander 

religieuze gemeenschapen en dat er steeds minder Nederlanders geloven. Religieuze rituelen, 

symbolen en taal verdwijnen daarom steeds meer uit het bewustzijn van de samenleving. 

Verschillende wetenschappers stellen dat dit gebrek aan zingevingstaal, rituelen en symbolen 

problemen met zich mee brengt op het gebied van persoonlijke zingeving. Volgens Taylor, 

Van der Lans en Wijnants kampen mensen met een bewust dan wel onbewust gevoel van 

leegte, doordat zij in de seculiere samenleving gedwongen worden na te denken over hun 

positie tegenover mensen met een andere levensbeschouwing, omdat zij zingevingstaal 

missen om hun beleving mee uit te drukken en omdat zij rituelen en symbolen missen in hun 

leven.  

 Hoe minder mensen er naar de kerk gaan, hoe meer spirituele en holistische 

activiteiten op de markt komen. Door de opkomst van social media vinden steeds meer 

seculieren elkaar, wat resulteert in seculiere activiteiten, waaronder seculiere 

zondagsvieringen. In Nederland zijn er sinds drie jaar verschillende seculiere 

zondagsvieringen, waarvan de grootste de Sunday Assembly is.  

 Om zinbeleving bij bezoekers van seculiere zondagsvieringen te onderzoeken is er 

gebruik gemaakt van het model van Van der Lans. Zinbeleving is een complex begrip, waarin 

verschillende cognitieve en evaluatieve processen meespelen, en waar Van der Lans 

handvatten geeft om dit empirisch te onderzoeken. Daarbij is er gekeken naar de drie 
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elementen, die volgens Van der Lans samen de beleving van ‘zin’ bewerkstelligen: 1) Er is 

een gevoel van vertrouwdheid met de situatie. 2) Het draagt bij aan een persoonlijk doel.  

3) Er is sprake van een vitaal lust- of geluksgevoel. We zullen nu dit model vergelijken met 

het empirisch onderzoek naar zinbeleving en de verschillende elementen die daar uit de data 

kwamen.  

 Het eerste element, ’de vertrouwdheid met de situatie’, kwam op twee verschillende 

manieren naar voren. Ten eerste gaven verschillende respondenten aan dat ze het idee van een 

religieuze dienst, maar dan zonder het deel God, misten, of dat ze jaloers waren op religieuze 

vrienden. Ze kenden het concept van een kerkdienst en hadden vertrouwen dat ze zich in een 

seculiere zondagsviering vertrouwd zouden voelen. Ten tweede gaven de respondenten aan 

dat de gemeenschap een gevoel van vertrouwdheid gaf. Zo zegt Nikkie letterlijk: “Na een 

paar keer dat ik er geweest ben, is het een plek waar ik mij vertrouwd voel” (Nikkie, r. 1928-

1931). Hierbij doelt ze op de groep bezoekers die elkaar leert kennen door het persoonlijk 

contact en het feit dat je altijd welkom bent en er niet geoordeeld wordt als je afwezig bent.  

 Het tweede element, ‘het draagt bij aan een persoonlijk doel’ zit in de reacties van de 

respondenten, waar zij aangeven wat hun behoeftes zijn bij een seculiere zondagsviering en 

wat zij daar uit willen halen. Een voorbeeld van een persoonlijk doel is het ‘goed doen’ waar 

de Sunday Assembly een platform voor wil bieden en wat verschillende respondenten 

aangeven bij hun doelen te vinden passen. Zij streven naar een betere wereld en de Sunday 

Assembly sluit aan bij dat persoonlijke doel. Daarnaast is inspiratie een belangrijk onderdeel 

van deze persoonlijke doelen. Geïnspireerd worden lijkt bij verschillende respondenten van 

grote waarde te zijn, waarbij inspiratie vooral gaat over handvatten krijgen voor hun eigen 

leven.  

 Het derde element, ’het vitaal lust- en geluksgevoel’ blijkt sterk aanwezig. Dit zit in 

de lachende gezichten onder de viering zelf, maar ook in gesprekken geven de respondenten 

aan de viering ‘leuk’ te vinden en er energie van te krijgen. Een grote rol speelt muziek. Het 

samen zingen blijkt veel plezier met zich mee te brengen, maar ook iets bevrijdends te 

hebben. Het woord ‘viering’ blijkt hier ook sterk toepasselijk, door de feestelijke en vrolijke 

stemming van de bezoekers. Een ander belangrijk element volgens Van der Lans bij een 

vitaal lust- en geluksgevoel is dat mensen dit gevoel kunnen delen met anderen. Hier is juist 
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bij een seculiere zondagsviering veel ruimte voor. Dit zit in de genoemde elementen van 

gemeenschap en het in gesprek gaan met elkaar, waarin de ervaringen van de viering gedeeld 

worden.  

 De drie belangrijke elementen voor zinbeleving blijken daarmee voor de meeste 

bezoekers vervuld te worden, en daarmee kan geconcludeerd worden dat de seculiere 

zondagsviering een toevoeging is aan de zinbeleving van bezoekers. Waarbij de toevoeging 

aan de zinbeleving die ze bijdragen gemeenschap, in gesprek gaan met elkaar, goed doen, 

inspiratie en het feestelijke is. 

 Gemeenschap blijkt een belangrijk element aan seculiere zondagsvieringen. Mensen 

blijken een behoefte te hebben om samen te komen, mensen te ontmoeten, en met die mensen 

over levensbeschouwelijke thema’s te spreken. In de huidige maatschappij voelen 

verschillende respondenten schroom om met anderen over thema’s te spreken die met 

zingeving verband houden. Het samen komen met mensen die ook behoefte hebben aan dit 

gesprek of aan een reflectie op het leven blijkt een belangrijke motivatie. Een seculiere 

zondagsviering is om die reden een heel andere ervaring als een lezing over een inspirerend 

onderwerp op zich.  

 Er zou nog meer uit de seculiere zondagsvieringen gehaald kunnen worden door te 

kijken naar religieuze symbolen, waar kunst een belangrijke rol in zou kunnen gaan spelen. 

Ook blijkt er nog een behoefte om meer aandacht te besteden aan het gesprek over ‘het leven 

zonder god’. Door het open seculiere karakter van de vieringen lijkt dit gesprek uit de weg te 

worden gegaan, terwijl veel mensen juist komen voor dit gesprek. Als hier meer aandacht 

naar toe zou gaan, op een manier waarop het de open houding naar religies niet verliest, zou 

dit meer voorzien in de zingevingsbehoeften van verschillende bezoekers. Hiermee zou 

gesteld kunnen worden dat er een levensbeschouwelijke taal ontwikkeld moet worden.  

 De seculiere zondagsviering is een goede toevoeging in het levensbeschouwelijk 

aanbod, de bezoekers halen hier verschillende elementen uit die ze zochten en die ze nergens 

anders konden vinden. Het is niet gezegd dat een ieder behoefte heeft aan een seculiere 

zondagsviering, maar voor de personen die bewust met zinbeleving bezig zijn, kan dit 

initiatief een uitkomst zijn. Om terug te komen op de stelling van Wijnants die in de inleiding 

werd aangehaald, dat een seculiere kerk de oplossing zou kunnen zijn voor het dertigers- 
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dilemma, daar blijkt ze gelijk in te hebben. De zondagsviering geeft door rituelen, 

gemeenschap en de uiting van gemeenschappelijke waarden handvatten aan de bezoeker om 

met diens eigen zingevingscrisis om te gaan.  

 

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE SECULIERE ZONDAGSVIERINGEN 

De waardering van de maatschappelijke relevantie van seculiere zondagsvieringen is 

gebaseerd op de macro-theorie van Nussbaum. Seculiere zondagsvieringen brengen mensen 

samen, door op een basis van gemeenschappelijkheid stil te staan bij hun eigen leven en het 

leven van anderen. In zekere zin is dit precies waar Nussbaum voor pleit. Zij wil dat door 

liefde compassie wordt ontwikkeld voor andere mensen, waardoor mensen zich samen voelen 

en zich zo samen vanuit een gevoel van medeleven kunnen inzetten voor een rechtvaardige 

samenleving. Om dit te bewerkstelligen stelt ze drie lessen op die in elke paragraaf van 

hoofdstuk twee naar voren kwamen: 1) De manier om publieke emoties te stimuleren is tijd 

en plaats afhankelijk, 2) er moet op een creatieve en flexibele manier met het ik en de 

walging van het lichamelijke om worden gegaan en 3) emoties zijn veelvormig en moeten 

veelvormig kunnen zijn.  

Ten eerste zijn we ingegaan op het lichamelijke van de mens en de weerzin hiertegen. 

De rol van het lichamelijke kwam ook uit het onderzoek naar voren, waar de ruimte en de 

bewegingsruimte belangrijk bleken voor de sfeer en de drang van mensen om te blijven en in 

gesprek te gaan. Een voorbeeld dat Nussbaum geeft om met het lichamelijke om te leren gaan 

is haar verwijzing naar komedies, waar de oude Grieken leerden lachen om hun 

lichamelijkheid. Nussbaum ziet deze komedie in de moderne wereld vooral terug in openbare 

kunst, maar na een studie van seculiere zondagsvieringen ben ik van mening dat de Sunday 

Assembly hier ook een voorbeeld van is. Dit komt door de inzet van humor in de vieringen, 

het laten lachen van de mensen om de mensen op het podium en om zichzelf en dit maakt 

volgens Nussbaum een acceptatie los bij de bezoekers. Die acceptatie van het eigen 

lichamelijke zou meer compassie naar anderen opwekken.  

De compassie naar anderen is een belangrijk onderdeel van de seculiere 

zondagsvieringen. De openheid naar andere levensbeschouwingen en andere mensen, in de 

acceptatie van nieuwe bezoekers binnen de gemeenschap bevordert de compassie van de 
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bezoekers. Ook de koppeling naar vrijwilligerswerk en het inzetten voor anderen heeft hier 

mee te maken. Een nadeel van de openheid naar anderen is de dreigende oppervlakkigheid, 

en het risico om het verkeerde te zeggen, waardoor er niets wordt gezegd. Dit risico benoemt 

Nussbaum ook, zij wil in haar boek een theorie uiteenzetten die voor iedereen geldend is, 

maar ze ziet dat die of oppervlakkig blijft of keuzes in waarden veronderstelt die algemeen 

geldend zijn. Nussbaum koos voor het tweede en onderbouwde dat door een algemeen 

geldende ‘psychologie’, waarmee ze mensen wil laten zien dat er algemeen geldende 

positieve en negatieve kanten aan het menszijn zitten, die voor iedereen geldend zijn. De 

Sunday Assembly heeft de doelstelling ‘live better, help often, wonder more’ en gaat ervan 

uit dat dit algemeen geldende waarden zijn. Toch is er nog een stap te maken in de vieringen 

zelf, omdat respondenten aangeven de diepte te missen en dat er nog ruimte is om het 

diepgaand over inhoudelijke thema’s te hebben zonder mensen uit te sluiten.  

De tijd en de plaats blijken ook bij de seculiere zondagsvieringen belangrijk. Zo zit er 

een groot verschil tussen de bijeenkomsten in Amsterdam en Apeldoorn. De organisatoren in 

de twee steden zetten toch andere vieringen neer. Het concept zelf blijkt hierdoor flexibel 

genoeg om daar de culturele aanpassingen in te verwerken.  

Die flexibiliteit is een heel belangrijk element volgens Nussbaum. Waar zij de ‘religie 

van de mensheid’ van Comte aanhaalt, ziet ze het belang van rituelen in en ziet ze hier zelfs 

een middel om publieke emoties te stimuleren, doordat de herhaling van positieve waarden 

mensen meer bewust maakt. Hier speelt de seculiere zondagsviering natuurlijk op in. Echter 

bij Comte was er te weinig ruimte voor creativiteit en kritiek, en die ruimte is er wel bij de 

onderzochte Sunday Assembly. Er is ruimte voor creativiteit en kritiek, het gesprek is open 

en de optie om mee te doen is aan de bezoeker zelf. Ook is er ruimte om zelf initiatieven op 

te pakken binnen de organisatie. Maar de vrijheid is niet absoluut. Aansluitend bij de 

argumentatie van Nussbaum kan gesteld worden dat het concept van een seculiere 

zondagsviering een middel is om meer publieke emoties te stimuleren om een rechtvaardige 

samenleving te bewerkstelligen. Zij zou echter kritiek hebben op de vaste structuur die de 

Sunday Assembly heeft, door bepaalde regels die vanuit de organisatie in Londen opgelegd 

worden. Er is ruimte voor creativiteit en kritiek, maar het is te betwisten of Nussbaum dat 

genoeg zou vinden. De rol van humor, de rituelen, het lichamelijke, de 
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gemeenschappelijkheid en de stimulering van positieve gemeenschappelijke emoties passen 

naadloos in de argumentatie van Nussbaum. Deze elementen zijn echter specifiek onderzocht 

bij de Sunday Assembly. Organisatoren van andere seculiere zondagsvieringen hebben daar 

mogelijk andere ideeën en stimuleren misschien andere elementen . Hierover valt geen 

uitspraak te doen vanuit dit onderzoek. 

Er valt te concluderen dat de Sunday Assembly als voorbeeld van seculiere 

zondagsvieringen volgens de theorie van Nussbaum een maatschappelijke relevantie kan 

hebben, waarbij de vrijheid binnen de organisatie nog een kritiek punt is. In de seculiere 

zondagsvieringen van de Sunday Assembly zitten de verschillende elementen die volgens 

Nussbaum nodig zijn om publieke emoties te stimuleren, waardoor bezoekers aangemoedigd 

worden zich in zetten voor een rechtvaardige samenleving.  

 

AANBEVELINGEN 

In het eerste hoofdstuk werd gesteld dat vooral hoogopgeleide mensen met veel vrije tijd en 

hoogopgeleide dertigers bewust de leegte ervaren die de secularisatie met zich meebrengt. In 

het empirisch onderzoek dat gedaan is in Apeldoorn bleek het publiek over het algemeen 

rond de vijftig. Over de Sunday Assembly’s in andere steden is bekend dat het publiek een 

stuk jonger is dan in Apeldoorn. In een vervolgonderzoek zou het interessant zijn om het 

publiek van seculiere zondagsvieringen te onderzoeken om te kijken of dit inderdaad 

hoofdzakelijk hoogopgeleide (dertigers) zijn.  

 Door de beperkte grootte van dit onderzoek zijn er enkel twee casestudies gedaan en 

tien diepte-interviews afgenomen. Een vervolgstudie zou deze resultaten verder kunnen 

uitdiepen door een breder kwalitatief onderzoek te doen. Onderzocht kan worden welke 

waarde(n) de bezoekers toekennen aan de bijeenkomsten. Er zou ook getoetst kunnen worden 

of de in dit onderzoek genoemde elementen algemeen geldend zijn of dat er nog meer 

belangrijke elementen zijn die bijdragen aan de zinbeleving van de bezoekers. Een leidraad 

hierin zou het werk van De Botton kunnen zijn. Hij benoemt verschillende religieuze 

elementen en waarden die belangrijk kunnen zijn voor de seculiere samenleving en de 

individuele zinzoeker. Deze elementen zouden getoetst kunnen worden aan de praktijk, om 
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zijn werk te verdiepen en meer inzicht te krijgen in het belang en effect van verschillende 

rituelen die afgeleid zijn van bestaande religieuze rituelen. 

 De organisatie van de Sunday Assembly kan worden aanbevolen om een verdiepend 

onderzoek te doen naar manieren om om te gaan met de mogelijke oppervlakkigheid binnen 

de vieringen. Het zou kunnen onderzoeken hoe er meer diepgang in de gesprekken kan 

worden bereikt en of daar een levensbeschouwelijke taal aan gekoppeld kan worden. Daarbij 

is de rol van kunst en esthetiek niet naar voren gekomen in dit onderzoek, daar dit een 

belangrijk onderdeel is van religieuze vieringen. Er zou onderzoek gedaan kunnen worden 

naar symboliek en verbeelding/beeltenissen binnen (religieuze) vieringen. Zowel onderzoek 

naar symbolen als onderzoek naar de invloed van kunst is belangrijk. Hiervandaan kan 

gekeken worden naar de verschillende mogelijkheden van implementatie van symboliek en 

kunst binnen seculiere vieringen.  
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BIJLAGE 1: Topiclijst voor interviews 

Eerste interview ronde: 

Triggers Geluk; vrolijk; waardevol; persoonlijke doelen; zin; 

herkenning 

Motivatie Waarom heb je je interesse getoond voor de Sunday 

Assembly? 

Vanuit welke behoefte heb je interesse in de Sunday 

Assembly? 

Hoe ben je bij dit initiatief terecht gekomen? 

Seculier karakter dienst Waarom een ‘seculiere’ zondagsviering? 

Wat is het verschil tussen de dienst van jou interesse en een 

religieuze dienst? 

Zinbeleving Waar komt de behoeft voor een seculiere zondagsdienst 

vandaan? 

Wat hoop je te vinden bij een seculiere zondagsviering? 

Wat is voor jou van waarde in een seculiere zondagsviering? 

Voor organisatoren Wat doel je te bereiken met de seculiere zondagsdienst die jij 

organiseert? 
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Tweede interview ronde: 

Triggers Geluk; vrolijk; waardevol; persoonlijke doelen; zin; 

herkenning 

Motivatie Hoe ben je bij dit initiatief terecht gekomen? 

Wat is de motivatie om naar de Sunday Assembly te gaan? 

Kwam de motivatie voort uit een bepaalde behoefte? Zo ja, 

welke? 

Wat waren de verwachtingen? 

Seculier karakter dienst Waarom een ‘seculiere’ zondagsviering? 

Wat is het verschil tussen de dienst van jou interesse en een 

religieuze dienst? 

Ervaring Wat is de ervaring met seculiere zondagsvieringen? 

Hoe is het om bij een Sunday assembly te zijn? 

Zijn de verwachtingen uit gekomen? 

Zinbeleving Wat haalt je uit de bijeenkomst? 

Waar komt de behoeft voor een seculiere zondagsdienst 

vandaan? 

Wat hoop je te vinden bij een seculiere zondagsviering? 

Wat is voor jou van waarde in een seculiere zondagsviering? 

Is er iets wat je mist 

Voor organisatoren Wat doel je te bereiken met de seculiere zondagsdienst die jij 

organiseert? 
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BIJLAGE 2: Kritische reflectie onderzoeker 

Bij aanvang van mijn onderzoek waren de meeste seculiere zondagsvieringen nog in opkomst 

en was de eerste Sunday Assembly nog niet georganiseerd. De planning voor dit onderzoek 

was om deze af te hebben voor de eerste Sunday Assembly zou starten. De onderzoeksvraag 

op dat moment spitste zich toe op de motivatie voor het oprichten van seculiere 

zondagsvieringen, zoals verschillende organisaties, die genoemd zijn in hoofdstuk vijf, die 

toen voor ogen hadden. Nadat er zes organisatoren van de Sunday Assembly geïnterviewd 

waren en ook de organisator van ‘The Church for Atheists (agnostics and all the others)’ en 

de initiatiefnemer van ‘De Culturele kerk’ (die geen doorstart heeft gehad), bleef het 

onderzoek een tijd stil liggen. Tegen de tijd dat ik weer de mogelijkheid had om het 

onderzoek op te pakken, was de Sunday Assembly uitgegroeid tot een groeiend en bloeiend 

initiatief, waardoor de onderzoeksvraag veranderde. Stond in eerste instantie de vraag naar de 

motivatie voor het oprichten van seculiere zondagsvieringen centraal, nu kwam daarvoor in 

de plaats de vraag naar de zinbeleving van de bezoeker, die ik bij aanvang van het onderzoek 

nog niet kon onderzoeken.  

Dit verloop van het onderzoek heeft als nadeel gehad, dat twee van de eerder 

afgenomen interviews niet meer bruikbaar waren en dat de overige zes interviews nog 

aangevuld dienden te worden met nieuw onderzoek, dat vorm heeft gekregen met de twee 

casestudies en de vier aanvullende diepte-interviews. De onderbreking in mijn onderzoek 

heeft mij extra werk opgeleverd, maar heeft mij ook in staat gesteld te onderzoeken wat ik 

aanvankelijk wilde onderzoeken, maar op dat moment nog niet kon onderzoeken. Achteraf 

heb ik enkele thema’s laten liggen in de eerste diepte-interviews, omdat die toen nog op een 

andere onderzoeksvraag gericht waren. Wegens de tijd en de belasting de er voor deze 

scriptie staat, was het echter niet meer mogelijk om zes nieuwe diepte-interviews te houden 

en uit te werken. Om die reden is er gekozen voor vier aanvullende interviews.  

Door het gebruik van het rivier-model in de interviews was het mogelijk om de gedachten 

van de respondent te volgen. Hierdoor heb ik mij als onderzoeker soms te veel laten leiden 

door de respondent, waarbij ik interessante punten voor het onderzoek heb laten liggen. Later, 

bij de analyse van de data, heb ik in een paar interviews niet alle vooraf geformuleerde topics 

kunnen terug vinden. Daarbij waren er een paar fragmenten waar de respondent iets vertelde 
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waar ik in de analyse niet meer wijs uit kon worden en waar ik in het interview de kans heb 

laten liggen om hierop door te vragen.  

Mijn eigen betrokkenheid bij de Sunday Assembly is een groot voordeel geweest voor 

het verkrijgen van data over de achterliggende organisatie. Het lastige was dat ik vanuit 

Sunday Assembly Utrecht ook veel interessante informatie verkreeg van bezoekers en hun 

zinbeleving. Toch is er gekozen deze informatie niet te gebruiken voor het kwalitatieve 

onderzoek, omdat deze informatie te veel getekend kan zijn door mijn rol in de organisatie. 

Toch vermoed ik dat deze informatie onbewust meegespeeld kan hebben bij mijn 

vraagstelling (binnen de casestudies) naar zinbeleving bij bezoekers , ondanks dat ik hier 

constant op gereflecteerd heb, waardoor ik die beïnvloeding heb proberen te minimaliseren. 

Achteraf had ik er voor kunnen kiezen om een meer antropologische methode van onderzoek 

te gebruiken, waarbij de ervaringen van mijn betrokkenheid binnen Sunday Assembly 

Utrecht omgezet hadden kunnen worden tot input voor dit onderzoek. Door de keuze om deze 

data achterwege te laten zijn er veel interessante data over de zinbeleving van bezoekers 

verloren gegaan. 
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BIJLAGE 3: Overzicht interviews 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de respondenten en de data, duur en locatie van 

de interviews 
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BIJLAGE 4: Codes data analyse 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de codes die uit de data gehaald zijn en de 

frequentie dat ze gebruikt zijn.  

 

 


