Analysedocument mens-, wereld en godsbeeld
Bewaar dit document. Je mag het altijd gebruiken bij toetsen, taken, syntheseproeven, …

Een mensbeeld of mensvisie is een opvatting (visie)
over wie/wat de mens is of zou moeten zijn.
Elke keer wanneer je iets zegt in de aard van “een
mens is zus of zo” of “een mens zou zus of zo moeten
zijn” verwoord je een mensbeeld.
Voorbeelden:
elke mens is bekwaam om ethisch te denken
en te handelen
niet elke mens is bekwaam om ethisch te
denken en te handelen
elke mens is gelijkwaardig
sommige mensen (rassen, …) zijn superieur
aan anderen
elke mens is de naaste van de andere
elke mens is de concurrent van de andere
iedere mens is religieus vermogend
de mens is fundamenteel goed (al maakt hij
soms fouten)
de mens is fundamenteel slecht
de mens is een sociaal wezen
een mens kan bewust zijn van zichzelf
een mens kan nooit helemaal bewust zijn van
zichzelf
de mens is een redelijk (= verstandelijk)
wezen en kan met zijn verstand zijn wereld
doorgronden en kennen
de mens is vrij
de mens kan vrij worden van al wat hem
beperkt (gevoelens, omstandigheden, driften,
…)
de mens is altijd bepaald door (dus niet vrij
van!) zijn omgeving, zijn verleden, …
de mens moet autonoom zijn
een mens kan zelf beslissen over zijn leven en
dood (zelfbeschikkingsrecht)
…
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Een wereldbeeld of maatschappijbeeld is de
opvatting die een mens heeft over hoe de wereld en/of
de samenleving is of zou moeten zijn.
Telkens wanneer je zegt “de wereld is …” of “de
samenleving zou moeten zijn …” formuleer je een
wereldbeeld.
Voorbeelden:
de samenleving is volledig maakbaar door de
mens
de wereld wordt alsmaar menselijker
de wereld wordt alsmaar onmenselijker
de wereld moet op een zo menselijk mogelijke
wijze opgebouwd worden
de wereld moet op een egalitaire wijze
opgebouwd worden (= iedereen moet een
gelijkwaardige plaats hebben)
de samenleving moet de zorg op zich nemen
voor de zwakkeren (gehandicapten, ouderen,
dementen, …)
een samenleving moet op een solidaire manier
opgebouwd worden (zorgen dat iedereen een
rechtvaardig deel krijgt)
in de samenleving moet het recht van de
sterkste gelden
in een samenleving is het ieder voor zich en
dat is goed zo
een samenleving wordt best op een
democratische wijze vormgegeven
een samenleving heeft een sterke leider nodig
– de grote massa moet volgen
in de wereld zijn alle levende wezens
gelijkwaardig
(soortenonpartijdigheid
–
kosmocentrisme)
in de wereld bestaat er een hiërarchie tussen
de levende wezens: de mens is superieur aan
de andere levende wezens (antropocentrisme)
in de wereld blijven de verschillende culturen
best gescheiden
de samenleving is multicultureel en dat is
goed
in de samenleving blijven de verschillende
sociale klassen best gescheiden

Een godsbeeld beschrijft het beeld of de opvatting die
een mens heeft over de religieuze (of transcendente =
overstijgende) dimensie van het leven.
Stellingnamen over het (al dan niet) bestaan van
G/god(en) of uitspraken in de zin van “God is …” of
“God zou moeten zijn …” drukken jouw godsbeeld uit.
Voorbeelden:
er is “iets” dat onze wereld overstijgt
er is niets dat onze wereld overstijgt
er is een God die onze wereld overstijgt
er zijn meerdere goden
er zijn geesten in onze werkelijkheid
er is een “Lot” dat ons leven volledig bepaalt
er is een God die ons leven volledig bepaalt
(de mens is dus niet vrij)
het goddelijke/heilige vind je daar waar
mensen zo menselijk mogelijk proberen zijn
en meeleven met elkaar
het goddelijke/heilige vind je in dingen van
alledag
God is de grond van het leven
God vind je in je diepste zelf
God/goden straffen mensen voor wat je fout
doet
God is de kracht van de liefde
God maakt je vrij (geloven in God maakt je
vrij)
God is verantwoordelijk voor het kwaad en het
lijden
Als er een God zou zijn, zou er geen lijden in
de wereld mogen zijn. (Er is lijden, dus er is
geen God.)
God wil het lijden niet. God is de kracht die
maakt dat mensen het lijden uithouden.
(het bestaan van) God kan je niet bewijzen,
dus H/Zij bestaat niet
…
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