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(A) “Het christelijk geloof gaat over iets dat gebeurd is. Iets dat gebeurd is met Jezus van Nazaret. Iets dat 
gebeurd is door Jezus van Nazaret” (blz. 87). Welke beelden komen er bij jou op als je de naam ‘Jezus’ hoort? 
 
 
 
 
 
 
 
(B) Wright stelt dat het christelijk geloof niet gaat over de volgende drie zaken: 
 

1. Het gaat niet over nieuw moreel onderwijs en ook niet over Jezus die een 
groot moreel voorbeeld biedt dat wij moeten navolgen. Dat zou ook bijzonder 
ontmoedigend zijn, want Jezus is zó volmaakt dat wij het nooit zo goed zullen 
kunnne als hij. 

2. Het gaat niet over een nieuwe route waarlangs wij naar de hemel kunnen 
als we sterven. Dit is wel een hardnekkig misverstand: dat christenen geloven 
in Jezus om niet in de hel te komen. 

3. Het gaat niet over nieuw informatief onderwijs over God zelf aan de 
wereld. “De kern van het christelijk geloof is niet zozeer dat we onwetend zijn 
en betere informatie nodig hebben, maar dat we verdwaald zijn en iemand 
nodig hebben die ons komt vinden, klem in het drijfzand wachtend op 
redding, sterven en vol behoefte aan nieuw leven” (blz. 87-88) 

 
1. Welke van de drie zaken die Wright afwijst kom je veel tegen? 
2. Welke rol spelen moraliteit, naar de hemel gaan en informatie dan wel in het christelijk geloof? 

 
(C) Waar gaat het christelijk geloof wél over? De alinea die Wright daarover schrijft is de moeite van het 
zorgvuldig lezen meer dan waard (blz. 88): 
 

“Het christelijk geloof gaat helemaal over de overtuiging dat de levende God, ter 
vervulling van zijn beloften en als climax van het verhaal van Israël (…) het 
vinden, het redden en het geven van nieuw leven heeft tot stand gebracht in 
Jezus. Hij heeft het gedaan. Met Jezus is Gods reddingsoperatie definitief in 
beweging gezet. Een grote deur is in de kosmos opengezwaaid, die nooit meer 
kan worden gesloten. Het is de deur van de gevangenis waarin we waren 
opgesloten. We krijgen vrijheid aangeboden: vrijheid om Gods redding zelf te 
ervaren, om door de open deur te gaan en de nieuwe wereld te verkennen waar 
we nu toegang toe hebben. In het bijzonder worden we allemaal uitgenodigd – 
aangemaand in feite – om door het volgen van Jezus te ontdekken dat deze 
nieuwe wereld inderdaad een plaats is van gerechtigheid, spiritualiteit, relaties 
en schoonheid, en dat we geacht worden haar niet alleen als zodanig te genieten 
maar eraan mee te werken dat ze op aarde geboren wordt zoals in de hemel. 
Wanneer we luisteren naar Jezus, ontdekken we wiens stem het is die al die tijd 
weerklonken heeft in de harten en geesten van de mensheid.” 
 
1. Welke vijf trefwoorden zijn in dit citaat volgens jou de belangrikste? 
2. Welke zin vind je de belangrijkste? 
3. Vergelijk het citaat van Wright met de volgende vragen en antwoorden uit de Heidelbergse 

Catechismus. Wat valt je op? 
 
 



Heidelbergse Catechismus 
Vraag 29: Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Verlosser, genoemd? 
Antwoord: Omdat Hij ons verlost van al onze zonden, en omdat er bij niemand anders enig behoud te 
zoeken en te vinden is. 
Vraag 31: Waarom wordt Hij Christus, dat is Gezalfde, genoemd? 
Antwoord: Omdat Hij door God de Vader is aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste 
Profeet en Leraar, tot onze enige Hogepriester en tot onze eeuwige Koning. Als Profeet en Leraar heeft Hij 
ons de verborgen raad en wil van God over onze verlossing volkomen geopenbaard. Als Hogepriester heeft 
Hij ons met het enige offer van zijn lichaam verlost en blijft Hij met zijn voorbede steeds bij de Vader voor 
ons pleiten. Als Koning regeert Hij ons met zijn Woord en Geest, en beschermt en bewaart Hij ons bij de 
verworven verlossing. 
 

(D) “Christenen hebben van het eerste begin geclaimd dat Jezus, ook al loopt hij niet langer rond in Palestina en 
is hij niet meer beschikbaar voor ons om hem te ontmoeten en te leren kennen in die zin, toch ‘bij ons’ is in een 
andere zin, en dat we hem wel degelijk kunnen leren kennen op een manier die niet helemaal verschillend is 
van de manier waarop we andere mensen leren kennen. Dit is omdat in het centrum van de christelijke 
ervaring, net maar van het christelijk dogma, staat dat in Jezus van Nazaret hemel en aarde eens en voor altijd 
samengekomen zijn. De plaats waar Gods ruimte en onze ruimte elkaar snijden en in elkaar grijpen, is niet 
langer de tempel in Jerzualem. Het is Jezus zelf” (blz. 90) 
 

1. Hoe heb jij Jezus leren kennen? 
2. Op welke manier staat Jezus centraal in jouw geloofservaring? 

 
(E) Het koninkrijk van God staat in het centrum van de verkondiging van 
Jezus. In de tijd dat Jezus op aarde kwam, werd het volk onderdrukt door de 
Romeinen. Er leefde de sterke verwachting dat er een messias zou komen die 
het volk zou redden uit de greep van het kwaad. Ook de profeten keken al uit 
naar het komende rijk van vrede en gerechtigheid. Het ging om een komend 
rijk als de tijd waarin: 

a) Gods beloften en bedoelingen zouden worden vervuld; 
b) Israël zou worden gered van heidense onderdrukking; 
c) het kwaad (in het bijzonder het kwaad van onderdrukkende rijken) zou worden veroordeeld; 
d) God een nieuwe heerschappij van gerechtigheid en vrede zou inluiden (blz. 94). 

 
 Twee belangrijke kernen uit de verkondiging van Jezus: 
 

Marcus 1:15: 
Dit was wat hij zei:  
‘De tijd is aangebroken,  
het koninkrijk van God is nabij:  
kom tot inkeer en  
hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 
 

 Lucas 4:18-19: 
‘De Geest van de Heer rust op mij, 
want hij heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft hij mij gezonden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan blinden het herstel van hun zicht, 
om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 

 
1. Wat valt je in deze twee Bijbelgedeelten op? 
2. Hoe zou jij zelf ‘het koninkrijk van God’ omschrijven? 

 
(F) Hoe verkondigde Jezus de boodschap van het koninkrijk van God? 

1. Door symbolen en bijzondere dramatische handelingen (genezingen, 
wonderen etc.) 

2. Door maaltijden (let vooral op met wie Jezus at) 
3. Door verhalen (gelijkenissen waarin iets zichtbaar wordt van hoe Gods 

toekomst aankomt in het heden) 
 


