
Religie in de media - 4 tips

Zelfs in een geseculariseerd land als Nederland blijft religie een onderwerp dat fascinatie en
nieuwsgierigheid oproept. Hieronder vind je vier tips om meer te weten te komen over de bonte
verzameling aan religies die Nederland rijk is en over de rol die religie vandaag de dag speelt in de
maatschappij.

Documentaire - Dood in Bijlmer

Uitvaartmanager Anita gaat de uitdaging aan om in de Bijlmer een rouwcentrum op te richten waar
mensen van alle culturen en religies terecht kunnen. Hiervoor gaat ze langs bij allerlei verschillende
gemeenschappen om te praten over hun behoeften als ze hun geliefden de laatste eer bewijzen. Het
blijkt nog niet zo makkelijk om het project van de grond te krijgen, en dan wordt Anita ook nog
geconfronteerd met het verlies van een naaste. Deze documentaire brengt verschillende rouwrituelen
prachtig in beeld en laat tegelijkertijd de uitdagingen zien waar een multiculturele samenleving mee
geconfronteerd kan worden.

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2021/dood-in-de-bijlmer.html

Podcast - De Ongelooflijke podcast

In de Ongelooflijke podcast gaan presentator David Boogerd en theoloog Stefan Paas samen met
wisselende gasten op zoek naar de relevantie van geloof in een seculariserend Nederland. Een breed
scala aan onderwerpen komt aan bod: van klimaat, veiligheid en racisme tot geschiedenis, politiek en
spiritualiteit. De gesprekken gaan over de rol van religie in Nederland, maar ook over grotere
ontwikkelingen in de maatschappij en wereld als geheel. Te gast waren onder andere Arjen Lubach,
Beatrice de Graaf, Typhoon, Tim Hofman en Arnon Grunberg.

https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-ongelooflijke-podcast
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Tv-programma - Kijken in de ziel: religieuze leiders

In zes afleveringen praat Coen Verbraak met religieuze leiders over wat zij geloven en hoe zij
aankijken tegen uiteenlopende kwesties. Ook hete hangijzers als homoseksualiteit en abortus komen
aan bod. Aan het woord komen onder andere dominees, rabbijnen, imams en een hindoepriester.
Doordat de interviews door elkaar zijn gemonteerd, zien we hoe de religieuze leiders soms
verrassend verschillend of juist hetzelfde denken over bepaalde onderwerpen. Het laat de variatie in
standpunten zien, ook bij leiders binnen dezelfde religie. Door de gesprekken heen komen de
dilemma’s aan bod waar religieuze leiders mee te maken krijgen, maar ook de mooie aspecten van
het nadenken over de diepste levensvragen.

https://www.ntr.nl/Kijken-in-de-Ziel/55

Documentaire - Snelwegkerk

Deze prijswinnende documentaire geeft een inkijkje in de levens van allerlei verschillende mensen. Ze
worden gefilmd tijdens hun bezoek aan de kapelletjes langs de Duitse snelweg. In deze kapelletjes
kunnen mensen terecht voor een kort gebed, of om iets persoonlijks op te schrijven in een
‘wensboek’. De verhalen die worden opgeschreven zijn soms grappig, soms ronduit ontroerend of
verdrietig. De film laat het belang zien van plaatsen waar je je verhaal kwijt kunt, ook in een tijd
waarin religie voor veel mensen naar de achtergrond lijkt te zijn verdwenen.

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2018/februari/snelwegkerk.html
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