
Nikolaas Sintobin

Wat deed

en 51 andere vragen over 
het christelijk geloof

GOD
voor Hij de 

wereld schiep?

KokBoekencentrum Uitgevers • Utrecht

BWwatdeed(cor).indd   3 24-05-19   09:54



ISBN 978 90 435 3213 6
ISBN 978 90 435 3214 3 (e-book)
NUR 707 

Boekverzorging: Andries Mol
Illustraties: Paris Selinas
Auteursfoto: Jaco Klamer

© 2019 KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht
www.kokboekencentrum.nl
Alle rechten voorbehouden

Uitgeverij KokBoekencentrum vindt het belangrijk om op milieuvrien-
delijke en verantwoorde wijze met natuurlijke bronnen om te gaan. Bij 
de productie van het papieren boek van deze titel is daarom gebruikge-
maakt van papier waarvan het zeker is dat de productie niet tot bosver-
nietiging heeft geleid.

BWwatdeed(cor).indd   4 24-05-19   09:54



5

Inleiding

Wat geloven christenen? Wat is typisch voor het christelijk ge-
loof en voor de manier waarop christenen hun geloof beleven?

Dit boek geeft je met 52 vragen en antwoorden een overzicht 
van de inhoud van het christelijk geloof. Je kunt het lezen 
als een kennismaking met het christendom. Ben je er al ver-
trouwd mee, dan is het een verdiepende opfrissing van de ba-
siselementen.

De vragen zijn uit het leven gegrepen. Is geloven voor simpele 
zielen? Heeft Jezus echt bestaan? Wat doen de mensen in de hemel? 
Is God een rechter die veroordeelt? Waarom zou je zélf vergeven? 
Heeft het lijden zin? Vergissen de andere godsdiensten zich? Heeft 
Jezus gelachen? 

Alle stukjes zijn te lezen in maximaal twee minuten. Op het 
antwoord volgen steeds twee werkvragen om er individueel of 
samen met anderen verder mee aan de slag te gaan. Ook wordt 
telkens verwezen naar vijf andere vragen die verband houden 
met het behandelde onderwerp. Aan het einde van het boek 
staat een lijst met een korte omschrijving van 52 veel voorko-
mende woorden zoals bidden, genade, hemel, Pasen, zonde, sacra-
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ment en duivel. In de tekst zijn deze woorden voorzien van een 
asterisk. 

Veel leesplezier!

Nikolaas Sintobin sj

verderkijken.org, biddenonderweg.org, inalledingen.org,  
ignatiaansbidden.org
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Is geloven uitzonderlijk?

Ieder mens gelooft, want geloven is eigenlijk net zo gewoon 
als eten, drinken en ademen. Kijk maar eens naar een klein 
kind dat leert fietsen zonder zijwieltjes. Dat gelooft rotsvast 
dat zijn vader of moeder meteen ingrijpt als er iets misgaat. Of 
kijk naar een man die gaat trouwen met zijn vriendin. Hij kan 
nooit honderd procent zeker weten dat zij echt een heel leven 
lang met hem wil samenleven. Dat hij dit avontuur toch aan 
durft te gaan, komt doordat hij erin gelooft. Hij vertrouwt haar. 
Het is zeker geen toeval dat in het Latijn én in het Grieks – twee 
talen die belangrijk zijn in de geschiedenis van het christelijk 
geloof – hetzelfde woord wordt gebruikt – fides – voor vertrou-
wen en geloof.

Volledige zekerheid is uitzonderlijk. Er zijn voortdurend din-
gen die je niet weet. Dat vraagt dat je een sprong in het onbe-
kende waagt. Vaak doe je dat met je ogen dicht, nog vaker heb 
je niet eens door dat je springt. Jezelf ergens aan toevertrou-
wen is namelijk een typisch menselijke houding. Vanaf dag 
één op deze wereld leert het leven je namelijk dat je anderen 
moet vertrouwen om verder te komen.

Voor geloven in God* ligt dat wel wat ingewikkelder. Het kind 
dat leert fietsen ziet en voelt dat zijn vader of moeder vlak bij 

1
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hem is. God kunnen wij niet zien. En dat maakt de sprong in 
het ongewisse een stuk groter.

Misschien heb je mensen wel eens horen verzuchten: ‘Ik zou 
willen dat ik ook in God kon geloven.’ Geloven is niet iets wat 
je zomaar kunt beslissen. Er is meer voor nodig. Geloven in 
God – maar ook vertrouwen in mensen – is iets wat je (steeds) 
weer moet ontvangen.

•  Vind jij geloven makkelijk of moeilijk?
•  Merk je verandering hierin met de jaren?

  ZIE OOK VRAGEN 2, 6, 26, 49, 52  
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Is geloven voor  
simpele zielen?

Geloven is voor simpele zielen. Mensen met weinig studie of 
opleiding achter de kiezen kunnen diepgelovig zijn – of he-
lemaal niet. Jonge kinderen kunnen een verbazingwekkend 
geloofsleven hebben – of niet. Flink wat politieke leiders en 
succesvolle ondernemers zijn overtuigde christenen. Anderen 
niet. Er zijn er die doordat ze studeren het geloof op het spoor 
komen. Anderen stellen tijdens hun studententijd juist vast 
dat ze hun geloof in God* verliezen.

Wel of niet geloven heeft in de eerste plaats dus niet te maken 
met weten of niet weten, met meer of minder verstand. Toch 
geloven christenen niet maar om het even wat. Uiteraard niet. 
Daarom is het belangrijk om te proberen te snappen waar het 
geloof over gaat. Wij vinden het normaal dat je op school les 
krijgt in talen, wiskunde, geschiedenis en nog veel meer an-
dere vakken. Veel mensen studeren lange tijd. Ook over het 
christelijk geloof valt heel wat kennis te vergaren. Vaak levert 
dat verhelderende en belangrijke inzichten over het leven op.

Toch gaat de kennis over het christelijk geloof bij veel men-
sen niet veel verder dan wat algemeenheden en vooroordelen. 
Eigenlijk weten ze er nauwelijks iets over. Ja, Kerst, dat gaat 
over het kindje Jezus* en Goede Vrijdag gaat over zijn dood, en 

2
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Pinksteren*, was dat niet… euh… iets met euh… Tja, zo vreemd 
is het niet dat voor velen alles wat met godsdienst te maken 
heeft ongeloofwaardig lijkt, hooguit goed voor simpele zielen. 
Onbekend maakt inderdaad vaak onbemind. 

•  Vind jij het belangrijk om je geloofskennis te vergroten? 
•  Wat of wie heeft je geholpen om meer te weten te komen 

over je geloof?

  ZIE OOK VRAGEN 1, 14, 30, 42, 49  
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Kun je christen zijn en toch 
twijfelen aan je geloof?

Twijfelen maakt deel uit van het christelijk geloof. Geloven is 
namelijk iets anders dan weten. Als je maag rammelt, dan weet 
je dat je honger hebt. Je weet ook dat die honger zal ophouden 
als je eet. Mensen willen graag zekerheid. Wat we kennen en 
weten, kunnen we controleren en naar onze hand zetten. Daar 
houden we van. Dat geeft ons een gevoel van veiligheid. Met 
God* lukt dat niet. Geloven in God en in de verrezen Jezus* is 
geloven in iets en iemand waar je met je gewone verstand niet 
bij kunt. Dat God bestaat kun je nooit met zekerheid bewijzen. 
Het is een mysterie. 

Je kunt met hart en ziel geloven dat God bestaat en dat Jezus 
leeft. Dat wil niet zeggen dat twijfels niet kunnen toeslaan. Is 
het allemaal wel waar? Verwar ik mijn dromen niet met de 
werkelijkheid? Dit kan pijn doen. Maak je er toch niet al te veel 
zorgen om. Twijfel komt, twijfel gaat. 

Een bijzonder voorbeeld van geloofstwijfel zien we in de ver-
schijningsverhalen*, aan het einde van de evangeliën*. Die 
beschrijven ontmoetingen tussen de verrezen Jezus en zijn 
vrienden en vriendinnen. In bijna al die verhalen speelt twijfel 
een grote rol. Ze kunnen nauwelijks geloven dat de man die 
aan een kruis gestorven is, opnieuw leeft. En dat terwijl ze Je-

3
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zus kunnen zien, horen en aanraken. Sommigen eten zelfs met 
Hem. Als er al twijfel was bij die eerste gelovigen, dan is het 
normaal dat ook christenen vandaag soms twijfelen of het hele 
verhaal wel waar is.

Twijfelen heeft ook goede kanten. Het voorkomt dat je op de 
automatische piloot gaat geloven. Het kan een aansporing zijn 
om meer aandacht te geven aan je geloofsleven en om steeds 
opnieuw op zoek te gaan naar de kern ervan.

•   Twijfel jij soms? Aan welke geloofspunten in het bijzonder?
•   Hoe ga jij om met die twijfel? Wat helpt je hierbij?

  ZIE OOK VRAGEN 1, 4, 19, 46, 48  
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Mag een gelovige  
kritisch zijn?

Geloven heeft niets te maken met ‘blik op oneindig’ en ‘ver-
stand op nul’. Geloof en een kritische houding gaan prima sa-
men. Geloven gaat over God* en daarmee dus over het diepste 
mysterie. De gelovige wil zich toevertrouwen aan dit mysterie, 
ook al gaat dit soms zijn verstand te boven. Tegelijk is het no-
dig om geloof te zuiveren van bijgeloof en dus van ongeloof. 
Daarom vinden christenen het belangrijk om het christelijk 
geloof zoveel mogelijk te begrijpen met hun verstand. En dat 
terwijl het beginpunt van het christendom* – de verrijzenis* 
van Jezus* – helemaal ontsnapt aan de wetten van de natuur 
en de menselijke logica. Hoe belangrijk het kritische verstand 
ook is, voor de gelovige heeft het niet het laatste woord.

De kritische houding heeft een belangrijke valkuil: de argwaan. 
Het is belangrijk dat te onderkennen, omdat die het vertrou-
wen kan doden. En zonder vertrouwen is er geen geloof. Alles 
dus met mate, ook het verlangen om te begrijpen. Een verlan-
gen dat op zich goed is. Je kunt maar beter niet wachten op 
het moment dat je alles met je verstand snapt, voordat je kunt 
geloven. Dat kan simpelweg niet.

Geloof in God gaat niet over tovenarij of over lieve sprookjes. 
Kijk maar naar de hardheid van het leven en de dood van Jezus. 

4
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Toch leert de ervaring dat mensen soms vluchten in het geloof 
en er stilletjes op hopen dat God, als een tovenaar, al hun pro-
blemen oplost. Zo is het echter niet verlopen in het leven van 
Jezus. Toch worden in naam van het geloof tot op de dag van 
vandaag vreemde dingen gezegd en gedaan. Soms met de bes-
te bedoelingen, soms met minder fraaie bedoelingen. Daarom 
is kritisch nadenken zo belangrijk. De kritische blik kan het 
onkruid ontmaskeren. In de eerste plaats bij jezelf. 

•   Ga jij kritisch om met wat je al of niet gelooft?
•   Heb jij ooit ‘onkruid’ gewied in je geloofstuin?

  ZIE OOK VRAGEN 2, 5, 6, 26, 48  
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Gaan geloof en wetenschap 
door één deur? 

Geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit. Ze zijn geen 
concurrenten. De reden is eenvoudig. Geloof en wetenschap 
geven antwoord op verschillende vragen. Het is dan ook niet 
verbazingwekkend dat je onder grote wetenschappers zowel 
gelovige als ongelovige mensen aantreft. Zo was de bedenker 
van de theorie van de Big Bang, Georges Lemaître, een geleerd 
professor én een katholiek* priester*.

Geloof geeft een antwoord op vragen als: Waarom leven wij? Wat 
is de zin van het leven? Waarom is er iets in plaats van niets? Daar 
kunnen kernfysica, chemie of wiskunde geen antwoord op ge-
ven. Dat is niet hun domein. De vraag die de wetenschapper 
wil beantwoorden is hoe onze wereld in elkaar zit. Eeuwen-
lang dachten en geloofden mensen dat ze ook op die vraag het 
antwoord konden vinden in de Bijbel*. Het is nog maar sinds 
een paar eeuwen dat christenen die vragen uit elkaar gingen 
halen. Een ontrafeling die nog altijd bezig is.

Veel mensen zeggen dat ze als kind geloofden, maar dat ze hun 
geloof verloren toen ze de wetenschap ontdekten. Een van de 
redenen hiervan is dat de kennis van het geloof bij veel men-
sen beperkt is gebleven tot de kennis die ze ervan hadden toen 
ze kind waren. Het is niet verwonderlijk dat zo’n geloof onder-

5
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uitgaat in de confrontatie met het wetenschappelijk denken. 
Voor anderen is juist het beoefenen van wetenschap het ver-
trekpunt van een geloofsweg: Wie of wat ligt er toch aan de oor-
sprong van die ongelofelijk mooie kosmos?

•  Denk jij dat er een tegenstelling is tussen geloof en weten-
schap?

•  Heeft de wetenschap invloed op wat je gelooft?

  ZIE OOK VRAGEN 1, 2, 4, 8, 17  
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