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LEZING ‘EUROPEES CHRISTENDOM IN EEN NOTENDOP’
De beknopte en duidelijke lezing van Evelin de Witt ‘is erg goed ontvangen. Deze 
lezing is een aanvulling op onze eerdere lezing m.b.t. het protestantisme in Nederland. 
Er bleek behoefte  aan meer en bredere informatie over het ontstaan van het 
Christendom in het algemeen. Evelin de Witt, humanisticus heeft in 20 minuten het 
ontstaan van het Christendom in Europa weergegeven. In een vogelvlucht heeft zij de 
volgende onderwerpen aangereikt.
•             Welke zijn de drie monotheïstische wereldgodsdiensten?
•             Wat zijn de fundamentele doctrines van het christendom?
•             Wat zijn de basis principes van het christelijk geloof?
•             Wat zijn gewijde Christelijke Sacramenten?
•             Welke feestdagen kent het Christendom en waarom?
•             Welke rol speelt het Oude en het Nieuwe Testament in de bijbel van het 
Christendom?
•             Wie is God en wat is de essentie van het Christelijk geloof?
•             Wat is de inhoud en rede van de Bergrede?
•             Hoe is de verbinding van het Christendom met de natuur?
•             Welke waarde heeft de ‘man-vrouw-relatie’ in het Christendom?
•             Hoe is de relatie en invloed van het Christendom in de eigentijd?
•             En tot slot de geschiedenis van het Europese Christendom in 5 stappen…
Deze onderwerpen zijn uitgebreid beschreven in een waardevol naslagwerk, welke is 
uitgereikt tijdens de bijeenkomst. Evelin zal op onze MGE in oktober de lezing over 
het Humanisme verzorgen. Hierbij zal zij een korte kennisuitwisseling geven over de 
verschillende stromingen binnen het Humanisme, waaronder het Atheïsme. Zij zal 
dieper op de periode van de Verlichting ingaan en haar lezing belichten in lijn met de 
inhoud van het boek Wat is God? van dr. Ton de Kok. Ton de Kok is gast deelnemer in 
WINWIDE’s panel.
 
SAMENVATTING PANEL DEBAT
De volgende 2 stellingen zijn geponeerd:
1.       Een religie kan/mag niet eigentijds emanciperen (zich ontwikkelen).
2.       Het is mogelijk om verschillende religies dichter bij elkaar te brengen door het 

godsbeeld in relatie te brengen met de natuur.
Wij zijn blij met het resultaat van het debat, omdat
-          eigentijdse emancipatie van levensbeschouwingen voor alle liberale aanwezigen 

paneldeelnemers mogelijk is.
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-          wij bij de 2de stelling niet alleen de link met het Godsbeeld natuur, maar ook in 
relatie tot de mens kunnen zien als een belangrijk verbindingselement, vinden wij 
een mooi resultaat. Wellicht een nuttig gegeven om ook aandacht te geven en dit 
beeld eventueel verder uit te werken.

 
Het VERVOLG
Als onderdeel van het debat heeft WINWIDE naast de reacties van het Publiek Panel 
ook het aanwezige publiek uitgenodigd om hun reacties te geven op de stellingen van 
dit debat. WINWIDE wil graag stil staan bij deze reacties en deze zwaar laten 
meewegen in het Vervolg van dit debat als volgt.
-          Ja, inderdaad, ondanks de goede voornemens bij de liberale stromingen in de 

wereld religies, ziet men hedendaags nog steeds veel geweld, veroorzaakt door 
niet mee ge-emancipeerde dogma’s binnen verschillende levensbeschouwingen. 
Hoe zouden wij deze dogma’s  toch kunnen doorbreken en durven wij dat..?

-          Ja, inderdaad vinden wij het essentieel en in het belang van onze samenleving en 
daarbuiten dat de jongeren zich kunnen uiten over de dogma’s die hen 
overspoelen, vanuit hun cultuur en/of religie en hun integratie en/of hun 
persoonlijke ontwikkeling in een globaliserende samenleving kunnen verhinderen, 
hetzij Nationaal of Internationaal.  Een mooie ontwikkeling zou zijn om de 
jongeren vanuit de verschillende religies ons debat door hen te laten leiden en hun 
debat te laten worden. Wel is het van belang om dit op een juist moment te doen en 
met een goede voorbereiding.

                 


