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Les 3 Religies in Nederland

pReseNtatieopdRacht 1 – de spiRitueLe supeRmaRkt

U bent een van de sprekers op een cursusdag over religies en spirituele stromingen in Nederland. Uw publiek 

bestaat uit mensen die op zoek zijn naar meer zingeving in het leven. Op deze dag krijgt het publiek informatie 

over traditionele godsdiensten en nieuwe spirituele stromingen zoals yoga, meditatie enz. 

Informeer uw publiek in 5 minuten over een traditionele godsdienst of een nieuwe spirituele stroming. In uw 

presentatie kunnen de volgende punten besproken worden:

•	 Hoe en wanneer is deze stroming of godsdienst ontstaan?

•	 Wat zijn de belangrijke ideeën en principes? 

•	 Wat wordt er van de volgelingen verwacht? Wat moeten ze doen?

•	 Wat vindt u de sterke punten?

•	 Zijn er ook nadelen?

Zoek zelf informatie op over de godsdienst of spirituele stroming waarover u gaat vertellen.

pReseNtatieopdRacht 2 – het pRotest vaN LutheR eN caLvijN

Luther en Calvijn protesteerden tegen de rijkdom en de complexe hiërarchie in de katholieke kerk. Maak uw 

medecursisten in een presentatie van 5 minuten duidelijk wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de 

ideeën van Luther en die van Calvijn. Houdt u er rekening mee dat sommige medecursisten misschien niet veel 

weten over het protestantisme, behalve wat erover in de tekst staat. 

In uw presentatie kunnen de volgende punten besproken worden:

•	 Wat moeten we ons precies voorstellen bij die rijkdom en hiërarchie in de katholieke kerk?

•	 Waarom vonden de protestanten dat een bezwaar?

•	 Welke bezwaren hadden Luther en Calvijn nog meer? Noem er een paar. 

•	 Op welke punten waren Luther en Calvijn het met elkaar eens en op welke punten waren ze het oneens?

•	 Welk doel heeft de mens in zijn leven volgens Luther en Calvijn?

•	 Wat moet je volgens hen doen om goed te leven als christen?

•	 Wat gebeurt er volgens hen met ons na de dood?

Informatie die u kunt gebruiken:

- Luther: alleen de Bijbel (zonder fouten) als gezagsbron, geen acceptatie van gezag van het wetboek van de 

paus of besluiten van bisschoppen e.d.

- Luther: scheiding van kerk en staat; koningen e.d. als leiders van de kerk; mensen mogen niet in opstand 

komen tegen leiders

- Calvijn: kerk moet plaatselijk onafhankelijk zijn; geen scheiding tussen kerk en staat; opstand tegen 

overheden toegestaan als die tegen God ingaan 

- Katholieke kerk verkocht brieven waarmee je in de hemel kon komen, voor financiering van bv. de Sint 

Pieterskerk in Rome

- Luther + Calvijn: mens kan zichzelf niet redden door goede dingen te doen of geld te geven. Alleen God kan 

hem redden

- Luther: alleen geloof in Christus (en spijt) kan mensen redden

- Calvijn: God bepaalt wie gelooft en wie niet; mens wel verantwoordelijk voor eigen daden

N.B. Let erop dat u niet te veel woorden gebruikt die andere cursisten niet kennen en dat u zorgt dat u de 

betekenis van specifieke woorden die niet in les 3 voorkomen voor iedereen duidelijk maakt.
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pReseNtatieopdRacht 3 – de iNvLoed vaN het chRisteNdom op de euRopese/NedeRLaNdse muziek, 

beeLdhouwkuNst, schiLdeRkuNst eNz.

U gaat een presentatie geven van 5 minuten voor uw medecursisten. Daarin maakt u duidelijk welke invloed het 

christendom heeft gehad op een aantal verschillende kunstvormen. Geef enkele voorbeelden. Laat plaatjes zien 

en beantwoord de volgende vragen:

•	 Wat is dit voor schilderij/compositie/gebouw/…?

•	 Hoe zie je de invloed van het christendom op dit kunstwerk?

•	 Welke functie had deze kunst? 

•	 Hoe kun je de grote invloed van het christendom op de Europese kunst verklaren?

Voorbeelden van christelijke kunstwerken:
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Peter Paul Rubens, de Kruisafneming, 1611 (Nadat Jezus is 

gestorven wordt zijn lichaam van het kruis gehaald)

Rembrandt van Rijn, Hemelvaart, 1636 (Jezus gaat naar de hemel 

nadat hij weer levend is geworden)

Rembrandt van Rijn, Ecce Homo, 1655 (Jezus wordt voor het volk 

geleid omdat het volk vraagt om zijn dood)

Stadhuis van Gouda, 1459 (gebouwd in de gotische stijl)
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pReseNtatieopdRacht 4 – ReLigie(s) iN mijN LaNd 

U gaat een presentatie houden van 5 minuten voor uw medecursisten over religie(s) in uw land. In uw presentatie 

kunt u de volgende punten bespreken:

•	 Is er in uw land scheiding van staat en religie of heeft uw land een staatsgodsdienst? 

•	 Welke godsdiensten zijn er?

•	 Welke is/zijn de grootste? Kunt u daar een verklaring voor geven?

•	 Neemt het aantal mensen met een religie af of toe? Hoe komt dat, denkt u?

•	 In hoeverre bepaalt de staatsgodsdienst of grootste godsdienst het maatschappelijke leven in uw land?

•	 Is er vrijheid van godsdienst in uw land?

Probeer zelf informatie te vinden over o.a. de percentages van verschillende religies in uw land.
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Anoniem, Maria met kind, 15e eeuw

Vincent van Gogh, De barmhartige Samaritaan (verhaal dat Jezus 

vertelde aan de mensen), 1890 
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