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P. Sars en P. van Tongeren
Woord vooraf

Het is een van de belangrijkste karakteristieken van menselijk
leven, te vragen naarde zin van dat leven. De beantwoording van
die vraag is niet voorbehouden aan de traditionele religies of
degenen die zich daarmee verbonden voelen. Dat neemt niet weg
dat zelfs het stellen van de vraag altijd in de ruime zin van het
woord een religieuze betekenis heeft. Zowel de zinvragen zelf als
hun religieuze betekenis genieten de laatste jaren een toenemende
belangstelling.
In het academisch jaar 1988/1989 heeft de Katholieke Universi
teit Nijmegen, op initiatief van de faculteiten wijsbegeerte en
theologie, een project gestart onder de titel ’Zingeving en reli
gie’ . Doelstelling was bestaand onderwijs dat verband hield met
vragen rond zingeving en religie te inventariseren, nieuw onder
wijs op dit gebied te ontwikkelen en anderszins door allerlei
activiteiten de interesse voor zinvragen binnen de universitaire
gemeenschap en daarbuiten te stimuleren. De eerste nieuw ont
wikkelde cursus vanuit dat project had als titel: ’Wijsgerige en
theologische reflecties over de zinvraag’. Filosofen en theologen
verzorgden samen een serie hoorcolleges en enkele werkgroe
pen. De cursus trok veel belangstelling van binnen en buiten de
universiteit.
Dit boek bundelt de artikelen die de docenten van de cursus
schreven naar aanleiding van hun colleges.
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Het menselijk bestaan is tijdelijk en eindig. W at is de
zin ervan? Elk mens wordt op de een of andere wijze
met deze vraag geconfronteerd. Ligt ’de zin’ in een
uiteindelijk doel of in een hiernamaals? O f moet ’zin’
allereerst gezocht worden in ons bestaan ’hier en n u ’,
in de unieke levensloop van elke mens? Misschien is
’zin’ veeleer het ondoorgrondelijke verlangen dat ons
- ondanks lijden en zinloosneid - in leven houdt. Een
onstilbaar verlangen naar liefde, naar het ’goddelijke’
in de andere mens. Een verlangen ook naar erkenning:
dat ik besta en er zijn mag.
Dergelijke vragen vormen het uitgangspunt van het
boek Zin en religie, waarin een aantal filosofische en
theologische reflecties rond de zinvraag is gebundeld.
De artikelen zijn de neerslag van een collegereeks in
het kader van het universitaire project ’Zin en religie’.
Vanuit dit project worden aan de Katholieke Universi
teit Nijmegen sinds enkele jaren lezingen en cursussen
georganiseerd rond them a’s als zin-zoeken en zin-ervaring, weten en geloven.
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