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Les 3 Religie(s) in Nederland 
 

1. De spirituele supermarkt 

 
rooms-katholieke kerk 

 
islam 

 
boeddhisme 

 
meditatie 

 
 
U bent één 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 vijf minuten over een traditionele godsdienst of een nieuwe spirituele 
stroming.  
 
 
Behandel deze vragen 

 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? 
 
Informatie 
 Dit is een spreekopdracht en geen onderzoek.  
 Spreek daarom over een onderwerp waarover u zelf kennis hebt.  
 Het is niet de bedoeling dat u veel informatie van internet of uit boeken haalt. Gebruik deze 

informatie alleen voor het controleren van enkele feiten of het opzoeken van een paar details. 
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2. Het protest van Luther en Calvijn 

 
Luther 

 
Calvijn 

 
protestantse kerk 

 
katholieke kerk 

 
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 Calvijn. Houdt u er rekening mee dat sommige medecursisten misschien 
niet veel weten over het protestantisme, behalve wat erover in de tekst staat.  
 
Behandel deze vragen 

 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 
 Luther: alleen de Bijbel als gezagsbron, geen acceptatie van gezag van het wetboek van de paus of 

besluiten van bisschoppen e.d. 
 Scheiding van kerk en staat; koningen e.d. als leiders van de kerk; mensen mogen niet in opstand 

komen tegen leiders (Luther) 
 Kerk moet plaatselijk onafhankelijk zijn; geen scheiding tussen kerk en staat; opstand tegen 

overheden toegestaan als die tegen God ingaan. (Calvijn) 
 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 
 
Let er op dat u niet teveel 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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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 daarbij plaatjes zien. 
 
Behandel deze vragen 

 Wat is dit voor schilderij / muziekstuk / gebouw /…? 

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

 Welke functie had dit kunstwerk?  

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

Informatie 
 Voorbeelden van christelijke kunst 
 

 
Peter Paul Rubens 
de Kruisafneming, 1611 
 

 
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) 
 

 
Anoniem 
Maria met kind , 15

e
 eeuw 

 

 
Van Gogh 
De barmhartige Samaritaan 
(verhaal dat Jezus vertelde 
aan de mensen), 1890 
 

  
Jan Pieterszoon Sweelinck 
bewerkingen van psalmen 
(=liederen op basis van 
teksten uit het boek Psalmen 
uit de Bijbel) uit 16

e
 eeuwse 

Calvinistische psalmboeken 

 

 
  

http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/shared/templates/popup/image.jsp?item=2417544&nr=2157317&site=184980
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4. Religie(s) in mijn land 

 
christendom en islam 

 
boeddhisme 

 
jodendom 

 
hindoeïsme 

 
U gaat een presentatie houden van 5 minuten voor uw medecursisten over religie in uw land. 
 
Behandel deze vragen 

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

 Is er vrijheid van godsdienst in uw land? 

 Welke godsdiensten zijn er? 

 Welke 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? 

 
Informatie 
 Dit is een spreekopdracht en geen onderzoek.  
 Spreek daarom over een onderwerp waarover u zelf kennis hebt.  
 Het is niet de bedoeling dat u veel informatie van internet of uit boeken haalt. Gebruik deze 

informatie alleen voor het controleren van enkele feiten of het opzoeken van een paar details, zoals 
informatie over de percentages van verschillende religies in uw land. 
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5. Pelgrims en bedevaarten 

 
Mekka 

 
Lourdes 

 
Bodh Gaya Kedarnath 

 
Naast verschillen hebben religies ook overeenkomsten: bij veel religies kent men de bedevaart. Dit is een 
religieuze of heilige reis naar een belangrijke heilige plaats. Mensen die op bedevaart gaan noemen we 
pelgrims. Je houdt een presentatie van vijf minuten over bedevaarten en geeft maximaal twee 
voorbeelden met wat meer details uit verschillende godsdiensten. Je mag voorbeelden van een bedevaart 
noemen die je zelf hebt ondernomen of die iemand die je kent heeft ondernomen. 
 
Behandel deze vragen 

 Waarom gaan mensen op bedevaart? 

 In welke religies komt de bedevaart voor? 

 Bij de voorbeelden van bedevaarten:  
 Naar welke plaats gaan ze? Waarom is die plaats bijzonder?  
 Hoe gaan ze daarnaartoe?  
 Wat doen ze daar? Hoe lang blijven ze? 
 Is het verplicht of vrijwillig? 
 

Informatie 
 In het katholicisme zijn bedevaarten belangrijk. Mensen gaan naar de heilige plaatsen om na te 

denken over het leven, geloofsgenoten te ontmoeten of in de hoop genezing te vinden voor een 
ziekte. Belangrijke plaatsen zijn : 
 plaatsen waar Jezus geweest is, bijvoorbeeld in Jeruzalem 
 plaatsen waar Maria, de moeder van Jezus verschenen is, bijvoorbeeld Lourdes 
 plaatsen waar een heilige geweest is of begraven is, bijvoorbeeld Santiago de Compostella.  

 In de islam is de belangrijkste bedevaart de hadj. Men gaat naar Mekka, de plaats waar de Kaäba 
staat, het centrale heiligdom van de islam. De hadj is een van de vijf belangrijke ‘zuilen’ van de islam. 
Voor moslims is de hadj verplicht, behalve als men niet in staat is om te gaan. De hadj vindt plaats 
van de achtste tot de twaalfde dag in de maand hijja. In deze periode vinden verschillende rituelen 
plaats. 

 In het hindoeïsme is een belangrijke bedevaartsroute de Char Dham. Dit betekent 'de vier 
verblijfplaatsen’. De reis komt langs vier plaatsen: Yamunotri, Gangotri, Kedarnath en Badrinath. Elke 
plaats heeft zijn eigen verhaal en geschiedenis. Omdat de plaatsen in het Himalayagebergte liggen is 
de reis zwaar: sommige delen liggen boven de 4000 meter. 

 Het Boeddhisme kent veel bedevaartsplaatsen in verschillende landen en gebieden: Tibet, India, 
China, Myanmar, Laos en Thailand. Op die plaatsen komt men om te mediteren, om offers te 
brengen, belangrijke religieuze gebeurtenissen en toespraken op die plaats te herdenken en na te 
denken over de leer van de Boeddha.  

 
  


