Evangelie

HOE GELOVIG IS …?

Enkele jaren geleden namen
we tijdens de paasvakantie een
grootscheepse enquête af in
de straten van Ieper. Een stad
in België dichtbij de Franse
grens. Gezien de grote respons,
namelijk zo’n 509 enquêtes,
is het resultaat representatief
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voor de hele stad en misschien
zelfs voor andere steden in
Vlaanderen.
Met deze vragenlijst wilden
we de mensen van Ieper aan
het denken zetten over het
christendom. Zo bleek dat
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heel wat mensen trouw naar
de kerk blijven gaan zonder
echt te weten waarom. De
ondervraagden veronderstellen,
net als veel mensen in mijn
omgeving dat geloven een
sprong in het duister is, dat je je
verstand moet uitschakelen.

De resultaten

?

?

Op de vraag ‘Ga je naar
de kerk?’, antwoordt 70%
bevestigend. Het gaat dan in
Ieper haast uitsluitend om de
katholieke kerk. Slechts een
vierde van die kerkbezoekers
gaat echt elke week naar de
mis. Zo’n 20% gaat slechts bij
speciale gelegenheden, zoals
een huwelijk of begrafenis. 41%
gaat toch één keer per maand
naar de kerk.
Van de ondervraagden kan
4% ons niet vertellen wat
hen aantrekt in de kerk. Eén
op drie vindt traditie heel
belangrijk. Terwijl eenzelfde
aantal groot belang hecht aan
de persoonlijke beleving van
het geloof.
De antwoorden op de
vraag “Wat stoot je af in de
kerk?” lopen sterk uiteen. 7%
antwoordt dat de kerk niet
mee is met haar tijd, dat ze saai

is, enz... terwijl anderen juist
vinden dat ze te modern wordt.
Wie is Jezus Christus?

?

Ruim de helft denkt dat Hij
een goed mens was. Zo’n
43% zegt dat Hij Gods Zoon
is. Eén op tien vindt Christus
een wonderdoener, terwijl
7% Hem bestempelt als een
revolutionair. De rest beschrijft
Hem als een kwakzalver of als
een gewoon mens.
Wat kwam Jezus doen op
aarde?

?

Heel wat mensen hebben
geen idee. Dat is wel
verbazend als je bedenkt dat
Pasen nog altijd één van de
meeste gevierde feesten in ons
land is. 11,7% vindt dat Hij
hier op aarde een voorbeeld
kwam stellen. 11,2% meent
dat Hij vrede kwam stichten,
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De
ondervraagden
veronderstellen
dat om te
geloven, je
verstand moet
uitschakelen.
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Heel wat mensen
zijn dus niet
meer vertrouwd
met de
oorspronkelijke
Blijde
Boodschap.

?
terwijl de meeste mensen
(16%) zeggen dat Hij hier “het
geloof” kwam verkondigen.
11% gelooft dat Hij verlossing,
redding kwam brengen.
Anderen vinden dat Jezus op
aarde kwam om de wereld of
de mensen te verbeteren en te
helpen (16,3%).
Opvallend is hier dat er geen
eenduidigheid is over de taak
van Christus op aarde. Toch
was Christus zelf heel duidelijk
over Zijn boodschap en de
reden van Zijn komst. Hij zegt
bijvoorbeeld in het Markusevangelie: “Want ook de Zoon
des mensen is niet gekomen
om Zich te laten dienen,
maar om te dienen en Zijn
leven te geven als losprijs voor
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velen” 1. Of in het Johannesevangelie zegt Jezus: “Want
God had de wereld zo lief dat
Hij Zijn enige Zoon gegeven
heeft, opdat iedereen die in
Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven
heeft.” 2 Dat zegt Hij niet één
keer maar voortdurend in de
evangeliën. Heel wat mensen
zijn dus niet meer vertrouwd
met de oorspronkelijke Blijde
Boodschap.
Heeft Jezus echt bestaan?
De overgrote meerderheid
(85,5%) zegt van wel. Toch
denkt één op tien daar anders
over. 5% kan niet antwoorden.
De mensen die ontkennen
dat Jezus echt heeft bestaan,
gaan daarmee voorbij aan
heel wat geschiedkundige
geschriften. Ook ongelovige
geschiedschrijvers bevestigen
Zijn bestaan.
Onze tijdrekening is zelfs
gebaseerd op Zijn geboorte.
Zoveel historische documenten
spreken over het bestaan van
Christus dat het één van de
best bewezen historische feiten
is.
Het hoogste gebod dat Christus
ooit aanhaalde was: “U zult
de Heer, uw God, liefhebben
met geheel uw hart en met
geheel uw ziel en met geheel
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uw verstand” 3. Dit
is wat mij aantrekt bij
die eerste christenen.
Ze schakelden hun
verstand niet ‘uit’ maar
‘aan’.
Heel wat
ondervraagden geloven
ook dat Christus aan
een kruis genageld
werd (80%).
Maar wat de letterlijke
opstanding van Christus
betreft, zakken de
bevestigende antwoorden
schrikwekkend. Veel
mensen willen nog wel
geloven in een geestelijke
opstanding. Maar slechts de
helft van de ondervraagden
kan geloof hechten aan een
letterlijke opstanding.
Nochtans zijn er voor een
letterlijke opstanding heel
wat logische en historische
argumenten aan te halen.
De eerste christenen
verkondigden niets anders dan
een gekruisigde en opgestane
Christus. Paulus (de schrijver
van verscheidene bijbelboeken)
zei zelfs: “… als Christus
niet is opgewekt, is wat wij
verkondigen zonder inhoud
en zonder inhoud is dan uw
geloof. (…) En als Christus niet
is opgewekt, is uw geloof van
geen enkele waarde en zit u
nog in uw zonden gevangen
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Christus is opgewekt uit de
dood” 4.
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Bij de bovenstaande vraag
kregen we soms heel
tegenstrijdige antwoorden.
Sommige mensen geloven niet
in het bestaan van Christus.
Maar anderzijds bevestigen
ze wel dat Hij aan een kruis
genageld werd. Hoe kun je nu
iemand aan een kruis nagelen
die niet eens bestaat?
Nogmaals, we hebben sterk
de indruk dat mensen hun
verstand uitschakelen wanneer
het over het geloof gaat.
Waarom is Jezus aan het kruis
gestorven?
Bij deze vraag weet 27%
geen antwoord te geven.
De antwoorden zijn sterk
uiteenlopend. Zo’n 36% geeft
antwoorden als: ‘Hij kwam
boete doen’, ‘De jaloersheid
van de omgeving bracht Hem
aan het kruis’…
23% geeft politieke en /of
religieuze redenen op voor zijn
kruisiging. Slecht 14% zegt dat
Zijn kruisdood nodig was voor
de verlossing van de zonde.
Dit argument is het enige
argument dat ook de eerste
christenen aanhaalden. Paulus
zei hierover: “Het belangrijkste
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Het is mijn hoop
dat mensen hun
verstand zullen
inschakelen
wanneer ze
nadenken over
het christelijk
geloof …
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dat ik u heb doorgegeven en
dat ik ook zelf van anderen
heb ontvangen, is dat Christus
gestorven is voor onze zonden
in overeenstemming met de
Schrift; dat Hij is begraven
en dat Hij op de derde dag
is opgewekt (…) en dat Hij
is verschenen aan Kefas en
daarna aan de twaalf apostelen.
Toen is Hij verschenen aan
meer dan vijfhonderd van Zijn
volgelingen tegelijk.” 5
Is er leven na de dood?
Zo’n 57% zegt van wel.
Toch antwoorden ook heel wat
ondervraagden (32%) negatief.
Sommigen van hen zijn er
zeker van dat er geen leven is
na de dood.
De bewering “er is nog
nooit iemand teruggekeerd”
wordt dikwijls aangehaald.
Anderzijds hopen vele van
deze ontkenners dat ze in de
hemel komen, terwijl ze net
beweerden niet te geloven
in een leven na de dood.
Heel wat mensen schrokken
toen we hen wezen op deze
tegenspraak. Daar hadden ze
nog niet over nagedacht…
Weinig mensen durven te
bevestigen dat ze naar de
hemel gaan na hun dood
(16,5%).
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Het grootste deel hoopt echter
wel dat ze er zullen komen
(42%). 12,2% weet zeker dat ze
er niet zullen komen en 12,2%
denkt van wel.
Daarnaast zijn er nog een
aantal ondervraagden die
gewoon niet geloven in een
hemel (17,1%). Op de keper
beschouwd kunnen we stellen
dat mensen bezig zijn met een
leven na de dood. De meesten
(zo’n 80%) hopen of zijn er
zeker van dat ze in de hemel
komen. Wel eigenaardig als
maar 57% gelooft in een leven
na de dood!
Het is mijn hoop dat mensen
hun verstand zullen inschakelen
wanneer ze nadenken over het
christelijk geloof …
Yvan Thomas
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Markus 10:45
Johannes 3:16
Matteüs22:37
1 Korintiërs 15:16-20
1 Korintiërs 15:3-5

