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In gesprek over: 10
‘10 is een getal. Gewoon. 6 + 4. 25 - 15. 2 x 5. Maar er kleeft bijzondere
betekenis aan. Aan tien heb je precies je handen vol. Te behappen.
Genoeg. Compleet. Rond!’
Met deze tekst wordt het 10e nummer van deze 10e maand ingeleid.
Een nummer met bijdragen die alle met ‘tien’ te maken hebben. Er
wordt ingegaan op de betekenis van het getal 10 door de eeuwen
heen. Hierbij wordt teruggeblikt naar 1910, waarin achter- en vooruit
werd gekeken. Tevens wordt vooruitgeblikt op 2110 – hoe zal
Nederland er over 100 jaar uitzien? Tien, een getal wat tot de
verbeelding spreekt, waarbij de redactieleden van Open Deur hun top
10 geven, variërend van irritaties tot citaten over het mens-zijn.
Ook in de Bijbel komt ‘tien’ regelmatig voor. Denk aan de 10 plagen in
Egypte, de gelijkenis van de 10 talenten, en de 10 geboden. De
‘traditionele’ 10 geboden zullen vanaf een andere kant belicht worden. Het
getal 10 is compleet. Laat staan 100, ofwel 10 x 10. Er staat een mooi
verhaal in dit nummer dat we ons er nooit bij moeten neerleggen als
iemand er niet bij hoort, als iemand buiten de boot valt. Het is pas feest als
iedereen kan meedoen, ook de mensen die erbuiten dreigen te vallen. Dus
ook de nummers 11. Daar gaat de laatste bijdrage over.
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Het volmaakte getal
In het artikel op pag. 2-3 lezen we dat een getal een maat en een mysterie
is en ten diepste een symbool van grootse verhalen. Het getal tien wordt
gezien als teken van innerlijke en uiterlijke volmaaktheid.

•
•

•

Zeggen getallen, en in dit geval het getal 10, u iets? Zo ja, wat?
Ziet u het getal ‘tien’ als teken van innerlijke en uiterlijke
volmaaktheid? Zo ja, heeft dit een praktische uitwerking in uw
leven?
Bent u zelf ooit bewust bezig geweest met het getal 10 (bijv. als
trouwdatum) of kunt u zich voorstellen dat mensen dit doen?

10 vrijheden
De Tien Geboden zijn vaak bewerkt als een leidraad om goed en gelovig te
leven. Tien beloftes, tien vrijheden, in allerlei variaties lezen we op pag. 4 5. In Israël heeft men de woorden van de Tien Geboden dagelijks
gemediteerd. Men heeft ze steeds weer gereciteerd en uit het hoofd
geleerd. (Zie Deuteronomium 6: 6-9)
Lees hardop de tien vrijheden door. Lees ze vervolgens in stilte en mediteer
hier zo’n tien minuten over. Denk hierbij na over de onderstaande vragen
en wissel vervolgens uit.
• Ziet u de Tien Geboden als vrijheden, of meer als beperkingen?
• Wat vindt u van de omzetting van tien geboden in tien vrijheden?
• Is er een vrijheid die u het meeste raakt?
• Heeft u het idee als een bevrijd mens te leven? Zo ja, wilt u
daarover iets delen? Zo nee, wie of wat belemmert u daarin?
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Verleden, heden, toekomst
Op pag. 6-7 wordt er 100 jaar voor- en achteruit gekeken. Mak schetst in
zijn artikel dat het in 2110 vooral zal gaan om levenswijsheid; hij heeft het
over een genenbouwpakket en stelt dat het nadenken over wie God is
grotendeels vervangen zal zijn door de mystiek van het niet-weten.
• Wat voor beeld roept deze geschetste situatie van 2110 bij u op?
• Denkt u zelf wel eens na over de christelijke kerk en het geloof in
het algemeen met betrekking tot de toekomst? Wat voor beelden
komen er dan bij u boven? Wat voor gevoel heeft u daarbij?
Dichter bij huis dan 100 jaar: tien jaar. Schrijf op een vel papier het jaar
2000 en het jaar 2020. Beschrijf waarop u dankbaar terugkijkt in de
afgelopen tien jaar met betrekking tot geloof/religie/spiritualiteit/zingeving.
Schrijf ook op wat moeilijk was, tegenviel. Schrijf daarna op wat uw drijfveer
is voor de komende tien jaar, wat uw verlangen is, waar u zich naar uitstrekt
voor de komende tien jaar. Wissel uit in tweetallen.
Top tien
Op pag. 8-11 gaat het over top tienen in alle mogelijke varianten.
• Bedenk een top tien van dingen waar u mensen om u heen de
komende week blij mee kunt maken.
• Wissel uit om elkaar met ideeën te verrijken.
• Begin vandaag met nummer 1!
Feest: met iedereen erbij!
Zie de artikelen op pag. 12-14. Zoeken totdat het verloren 100e schaap en
het verloren 10e muntje er weer is. Je niet zomaar ergens bij neerleggen,
niet te snel opgeven. Dat is de boodschap van Jezus. Als iemand eruit ligt,
is dat volgens Jezus een probleem voor die persoon zelf, maar ook voor de
hele gemeenschap.
• Wat vindt u van deze visie van Jezus?

•
•

Kent u een situatie in uw eigen leven waarin iemand eruit ligt of
heeft u misschien zelf de ervaring buiten de boot te vallen?
Hoe bent u met deze situatie omgegaan en hoe wilt u dat in de
toekomst doen?

Suggestie om te eindigen met de inspirerende woorden van Sőren
Kierkegaard (19e-eeuwse Deense theoloog en filosoof)
Houd nooit op iemand te beminnen
en laat de hoop op hem nooit varen,
Want zelfs de verloren zoon die zo
diep gevallen was bleek nog te redden.
De bitterste vijand en ook hij die eens
je vriend was zou opnieuw je vriend
kunnen zijn. Liefde die bekoeld is
kan weer opvlammen.

Marianne Karels, theologe binnen de Protestantse Kerk
Contactpersoon voor een gratis abonnement op deze gespreksleidraad is mw. Jos
Postma, telefoon (030) 880 1468, e-mail: j.postma@pkn.nl.
Voor een abonnement op Open Deur, oecumenisch maandblad over vragen van
geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken
kunt u contact opnemen met Boekencentrum uitgevers,
tel. (079) 362 86 28, www.open-deur.nl

4

