
Waarom geloven in Jezus als Gods Zoon in 2018?



WAT IS GELOVEN EIGENLIJK?
Toegevoegde waarde? Meerwaarde?

• Definitie:  onder geloven wordt gewoonlijk een van de vele vormen van 
zingeving of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen verstaan, waarbij 
meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat. 

In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van 
spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. 

• Wanneer spreken we van een geloof'? 
,,Gelovig zijn is een vage term, want mensen kunnen al heel snel zeggen dat 
ze ergens in geloven, maar waar geloof je dan in? Het is onmogelijk om één 
beschrijving te geven”

Bron: Jan Willem van Henten, hoogleraar religiewetenschappen aan de UvA, 2018



Wij mensen zijn geneigd om te geloven in 
onverklaarbare dingen. Maar waarom eigenlijk?

Er zijn 3 redenen om vatbaar te zijn voor geloof: 

– Als mensen totaal geen controle hebben over de situatie. 

– Als mensen geconfronteerd worden met de dood.

– Als mensen bang zijn om fouten te maken. 

In een onderzoek van sociaal psycholoog Michiel van Straten naar 
“De neiging tot geloven”.



“MENSEN HEBBEN MOEITE MET TOEVAL, 
ONVERKLAARBAARHEID”
Wat ook in het voordeel van het geloof werkt, is dat het voorziet in 
enkele behoeften die (bijna) elke mens heeft: 

– We willen ons verbonden voelen met elkaar.

– We willen de wereld begrijpen. 



HEEFT HET GELOVEN IN GOD NOG WEL ZIN?

• ,,We leven in een enorme stressvolle maatschappij, met enorm veel 
drang naar perfectie. Dat kan supervermoeiend zijn. 

Juist geloof en religie kan daarbij voorzien in een plek waarbij je mag 
zijn wie je bent en waarbij niets hoeft” 

• Onze maatschappij wordt steeds individualistischer en we kunnen 
begrijpen dat mensen dan juist meer behoefte hebben aan 
gemeenschap en verbroedering.



Geloven neemt toe terwijl kerkgang afneemt 
in Nederland (50/50 lid van kerk)
• 50 % van de volwassen bevolking van Nederland behoorde in 2015 

naar eigen zeggen tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke 
groepering.  

• 1 op 6 Nederlanders bezoekt nog regelmatig een religieuze dienst. 

• Jongeren (15 tot 25 jaar) dat zegt tot een kerkelijke gezindte te 
behoren is gedaald van 49 % in 2010 naar 41 % in 2015. 

• Jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is deze daling het sterkst. 

• Alle jongeren (15 tot 25 Jaar) 56 procent vooral de protestantse 
jongeren bezoekt regelmatig een kerkelijke bijeenkomst. 

Bron: CBS, 2017



Wat zegt wetenschappers over de oorsprong 
van religie/geloof?
• Veel wetenschappers gaan ervan uit dat religie in zijn geheel een 

evolutionaire basis heeft. Onze voorouders baat hadden bij religie, omdat 
het een groot aantal voordelen biedt:

• Zo houdt het de groep bijeen. Dat doet het bijvoorbeeld door het 
beperken van gemengde huwelijken en het hanteren van specifieke sociale 
regels. Maar ook door uiterlijke kenmerken en zelfs door het bevorderen 
van de voortplanting. 

• Religie kan de gezondheid bevorderen door regels te stellen op het gebied 
van voedsel en verzorging.

• Religie biedt troost, optimisme en minder angst
• Maar ook concurrentiestrijd met andere groepen. 
• Allemaal zaken die in evolutionair opzicht voordeel kunnen opleveren.

De meeste wetenschappers gaan er dan ook vanuit dat onze voorouders 
hun goden om die reden in het leven roepen. (Van Straten, 2018 )



Geloof is dus nuttig volgens de wetenschap 

“Religie is niet in de positie om ons te vertellen hoe de wereld fysiek in 
elkaar steekt: dat is het gebied van de wetenschap,” stelt Tony Jack. 

De wetenschap kan informatie opleveren die ons helpt om ethische 
grenzen te stellen, maar “wetenschap kan niet bepalen wat ethisch* is 
of ons vertellen hoe we betekenis en een doel aan ons leven kunnen 
geven.” 

Tony Jack, Professor Case Western University, 2016

*ethisch: goed/kwaad,normen/waarden



De vraag die blijft staan is; 

Hoe kan geloof 

ons betekenis en een doel aan ons leven 
geven?



Ik heb een succesvolle vriend de vraag 
gesteld: Wat is jouw basis voor het leven?

“Elke dag met een smile ingaan en proberen negatieve energie 
te vermijden. Geluk & Gezondheid als parameters, waarvan ik 
gezondheid niet kan beïnvloeden. Geluk is wel beïnvloedbaar, 

daar moet je in blijven investeren.

Ik wil nergens bij horen, ik probeer mijn eigen wereld te beïnvloeden 
en als ik breder wil gaan, dan ga ik wel bij de gemeenteraad of zo. 
De wereld begrijpen vind ik maar een wazig begrip.
Het gaat om het gevoel van geluk, persoonlijk geluk als basis
Ik heb tot nu toe alles kunnen oplossen om gelukkig te blijven”



Balans tussen 
persoonlijk geluk & gezondheid

als doel?



Wat als de balans tussen 
Persoonlijk geluk & gezondheid

doorslaat?



Vraag: "Wat heeft de Bijbel te zeggen over 
betekenis en een doel voor ons leven?
• Koning Salomo heeft het over STRAKS

"Om te besluiten, nu je alles hebt gehoord: vrees God en 
onderhoud zijn geboden; daar komt voor een mens alles op 
aan. Want van alles wat je doet, zelfs in het verborgene, zal 
Gods oordeel uitwijzen of het goed is of kwaad.“

(Prediker 12:13-14). 



Vraag: "Wat heeft de Bijbel te zeggen over 
betekenis en een doel voor ons leven?
• Koning David heeft het ook over STRAKS

Hij zei: "Maar ik, vrijgesproken door U, ik mag uw gelaat 
aanschouwen, en bij mijn ontwaken van uw aanblik 
genieten." 

(Psalm 17:15). 



Vraag: "Wat heeft de Bijbel te zeggen over 
betekenis en een doel voor ons leven?
• Voor de psalmist Asaf heeft het over het NU

"Wie heb ik in de hemel behalve u? Behalve u verlang ik ook 
niets op aarde." 
(Psalm 73)



Vraag: "Wat heeft de Bijbel te zeggen over 
betekenis en een doel voor ons leven?
• Paulus heeft het over het NU

Al wat ik wens is Christus te kennen en de kracht te ondervinden 
van zijn opstanding; te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te 
worden in zijn dood". 

(2 Timoteüs 3:12)



Vraag: "Wat heeft de Bijbel te zeggen over 
betekenis en een doel voor ons leven?
• Openbaringen heeft het over STRAKS

De aarde en de hemel, zoals wij die kennen, zullen vernietigd worden en 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen worden geschapen en de 
eeuwige toestand zal ingeleid worden. De mens zal dan opnieuw met 
God samen zijn en God zal onder de mensen zijn, net zoals dit in de hof 
van Eden in het boek Genesis het geval was geweest (Openbaring 21:3)

• De verloste mensheid zal dan, net zoals in het boek Genesis, in 
gemeenschap met God leven; bevrijd van de zonde (zowel innerlijk als 
uiterlijk) en bevrijd van de vloek, in een perfecte wereld, met perfecte 
harten net als het hart van Christus Zelf (1 Johannes 3:2-3).



Vraag: "Wat heeft de Bijbel te zeggen over 
betekenis en een doel voor ons leven?

• Jezus verbindt het NU en het STRAKS

Jezus Christus, de Zoon van God, verliet Zijn thuis in de hemel, werd 
volledig mens terwijl Hij toch de volkomenheid van Zijn Goddelijkheid 
behield, en kwam naar de aarde om de prijs voor ons eeuwige leven 
te betalen en om ons zin en betekenis in het huidige leven te geven. 

• Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.
(Mattheus 1:21)



Betekenis/waarde van geloven in God in 
het hier & nu? 

• Je mag ergens bij horen  en het helpt je de wereld te begrijpen

• Je mag vrij zijn van de macht van de zonde en in Christus een nieuwe 
schepping zijn (2 Kor. 5:17-21), wat je ook gedaan hebt

• Je ontvangt geborgenheid en vriendschap. God is altijd met ons.
(Math.28: 20)

• Je bent waardevol: aangenomen als kinderen Gods. (Koningskinderen )
(Rom. 8:15-17)

• Je ontvangt veiligheid, bescherming en zorg. Jezus belooft ons in al onze 
behoeften rijkelijk te voorzien. Zijn beloften omringen ons de ganse dag. 
(Fil. 4:19)



Het geloof kan je helpen hoe je kunt leven 
totdat Hij komt

1. Training om goede dingen te doen 
Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te 
onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 
gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed 
werk volkomen toegerust. (2 Tim 3)

2. De Heilige Geest geeft je kracht
En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan 
onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons 
gegeven heeft.

3. Houding om rein te leven en lief te hebben
En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein 
is en heb elkaar lief   (1 Johannes 3:21 e.v)



Is geloven toegevoegde waarde?, meerwaarde? 

Rijkdom!
U verzadigt mij met uw liefde, Heer. U vervult mij met uw Geest.

Wat een rijkdom om van U te zijn. O Heer, mijn God, wat bent U groot.

U bent de Herder die mijn ziel geneest. Een Vader die mij overvloedig geeft.

Een schuilplaats waar ik telkens vrede vind. O Heer, mijn God, ik ben uw kind.

U kent mijn wezen en wat in mij leeft. U bent het die mij hoop en toekomst 
geeft. Uw hand leidt mij zodat ik leven vind. O Heer, mijn God, ik ben uw 

kind.



Jezus ziet je en Hij nodigt je uit.

Het is een rijkdom om van Hem te zijn


