
Eenvoudig christelijk | Handout 01 | Inleiding 
 
(A) Als je je geloof wilt verwoorden, voor jezelf of omdat een ander je ernaar vraagt, wat vertel je dan? Welke 
woorden gebruik je? Schrijf zeven woorden op die je beslist niet kunt missen: 
 
 
 
 
 
 
 
Welke Bijbelgedeelte (verhaal, uitspraak) zou je willen gebruiken als je aan een ander uitlegt wat christelijk 
geloof volgens jou inhoudt? 
 
 
 
 
(B) Tom Wright schrijft (blz. 9): “Mijn doel is geweest te beschrijven waar het in het christelijk geloof om gaat, 
het aan te prijzen bij buitenstaanders en het uit te leggen aan ingewijden.” 
 

1. Hoe zie jij jezelf: als een ingewijde of als een buitenstaander? 
2. Ken jij buitenstaanders aan wie je het evangelie graag zou willen uitleggen? Wie? 

 
(C) Het boek ‘Eenvoudig christelijk’ heeft een heldere structuur die je naast de opbouw van een bekend 
belijdenisgeschrift kunt leggen: de Heidelbergse Catechismus. De Catechismus kent drie delen: ellende (Zondag 
2-4), verlossing (Zondag 5-31), dankbaarheid (Zondag 32-52). Daaraan gaat deze vraag met antwoord vooraf: 
 
Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, 
niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al 
mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil 
van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil. 
Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte 
bereid om voortaan voor Hem te leven. 
 

1. Waar zie je in dit antwoord de elementen ellende, verlossing en dankbaarheid terug? 
2. Wat zou je ervan vinden dit antwoord uit je hoofd te kennen? 
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 echo’s van een stem  
koester het verlangen:  
 

TEKENS VAN HET KONINKRIJK 
1 gerechtigheid 
2 spiritualiteit 
3 relaties 
4 schoonheid 
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vertel het verhaal:  
 

HET VERHAAL VAN HET KONINKRIJK 
5-6 de God van Israël 
7-8 Jezus en het koninkrijk 
9-10 de Geest en de nieuwe schepping 
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 Jezus reflecteren  
oefen het nieuwe leven:  
 

BINNENGAAN IN HET KONINKRIJK 
11 verering 
12 gebed 
13 de schrift 
14 het verhaal 
15 de kerk 
16 de nieuwe schepping 



(D) Een belangrijke uitdrukking in het boek ‘Eenvoudig christelijk’ is  ‘Echo’s van een stem’. Dat is de 
overkoepelende term waarmee Wright vier belangrijke thema’s aan de orde stelt: “Het verlangen naar 
gerechtigheid, de zoektocht naar spiritualiteit, de honger naar relaties en de vreugde in schoonheid. Elk hiervan 
wijst volgens mij boven zichzelf uit, zonder intussen zelf ons in staat te stellen veel meer over de wereld te 
concluderen dan dat het een vreemde en fascinerende plek is. Ik stel me voor dat we elk thema horen op de 
manier waarop we een echo opvangen van een stem, de ongrijpbare maar suggestieve klank van iemand die 
spreekt net om de hoek, buiten zicht” (blz. 9). 
 

1. De uitleg van het christelijk geloof begint vaak met een vraag die mensen bezig houdt. Zulke vragen zijn 
bijvoorbeeld:  

a. Hoe krijg ik een genadig God?  
b. In wat voor wereld leven wij? 
c. Waarom is er zoveel lijden? 
d. Waar kom ik vandaan?  

Welke van deze vier vragen spreekt je het meeste aan? 
 

2. Als Wright de term echo van een stem toelicht, spreekt hij over bijvoorbeeld: 
a. “gebieden die tegenwoordig in de belangstelling staan” 
b. “sleutelelementen van de christelijke roeping om voor Gods koninkrijk te werken in de wereld” 
c. “vreemde richtingswijzers die over het landschap van onze hedendaagse cultuur heen het 

onbekende aanwijzen” 
Welke omschrijving vind je het helderst? 

 
 
 

1 Gerechtigheid 

 
We weten allemaal dat er zoiets is als ‘het juiste doen’, 
als eerlijkheid en gerechtigheid. Maar aan de andere 
kant is er zoiets als ‘verkeerd’ of onrechtvaardig en 
oneerlijk. We hebben een aangeboren gevoel voor 
gerechtigheid. Kinderen zeggen het al: ‘Dat is niet 
eerlijk!’ Hoewel je het mensen niet hoeft te leren, zijn 
we er in de praktijk erg slecht in. 
 

2 Spiritualiteit 
 
De laatste tien tot vijftien jaar is er sprake van een 
comeback van spiritualiteit. Als je vandaag een cursus 
zou aanbieden onder de noemer: ‘Introductie in de 
spiritualiteit’ zou je veel mensen trekken, omdat 
mensen zijn gaan begrijpen dat het najagen van 
rijkdom, seks, faam en allerlei soorten van geluk de 
vraag open laat: Hoe komt het dat een deel van 
binnen nog steeds vernieuwing nodig heeft? Hoe 
komt het dat mijn innerlijk nog moet groeien of in 
balans moet zijn met de rest van mijn leven? 
 

3 Relaties 
 
We weten dat we voor elkaar zijn gemaakt en 
tegelijkertijd weten we hoe gecompliceerd relaties 
kunnen zijn. Over een relatie kun je niet zomaar 
zeggen: “Daar begin ik wel even aan. Nu heb ik deze 
vriend, maar straks weer een ander.” We weten dat er 
zoiets is als loyaliteit, trouw zijn aan vrienden, 
relaties of een huwelijkspartner. Het is soms moeilijk. 
Er moet voor gewerkt worden. Veel grote 
toneelstukken en romans eindigen met relaties die in 
stukken liggen. En zelfs al duren vriendschappen en 
huwelijken een heel leven, ooit komt de 
onvermijdelijke vraag: Wat gebeurt er als een van de 
partners komt te overlijden? De dood ligt als een 
grauwe deken over de hele vraag. Is het leven een 
misselijke grap? Is het uiteindelijk toch allemaal 
zinloos? 
 

4 Schoonheid 
 
Dit onderwerp staat misschien wel het meeste in de 
schijnwerpers: schoonheid. Er is iets dat ons open 
maakt. We horen een melodie en we denken: Die zou 
ik opnieuw willen horen. Of we kijken vol 
verwondering naar een zonsondergang en haar 
schoonheid. Maar dan, vijftien minuten later, is het 
donker. Waar is die schoonheid gebleven? En als we 
het proberen te fotograferen, dan zien we slechts een 
herinnering van de schoonheid, niet te vergelijken 
met de ervaring zelf. En toch houden mensen het vol 
om schilderijen te maken over deze schoonheid zodat 
we elkaar blijven vertellen: we wonen in een 
schitterende wereld! 
 
 
(omschrijveningen ontleend aan cursus Eenvoudig christelijk van 
Johan ter Beek) 

 


