
Religie, Zingeving en Levensbeschouwing, J. De Volder (januari 2022) 

 

Gesloten vragen: 

 

1) Waar / Niet Waar (Leg uit in 1 zin) (8 vragen: op 4 punten: 0.25 voor W/NW + 0.25 

voor uitleg)) 

  

Vraag: Franciscus was de eerste paus ooit die een moskee bezocht 

W/NW 

Johannes Paulus 2 deed dit al in 2001 bij bezoek aan Damascus (Paus Benedictus XVI ook)  

 

Vraag: De ommajjaden zijn een stroming van de sjieten 

W/NW 

afsplitsing van soennieten of twaalver sji’isme zijn een stroming van de sjiieten 

 

Vraag;  Atheïst de Botton vindt dat religie een grote maatschappelijke relevantie heeft 

W/NW 

bevordert sociale cohesie  

 

Autofecale orthodoxe kerken erkennen het primaatschap van het patriarchaat van 

Constantinopel niet 

W/NW 

 

Vraag: excommunicatie byzantijnse en latijnse wereld vond plaats in de zevende eeuw 

W/NW 

1054 = oosters schisma 

 

Vraag: Napoleon ontvoerde een paus die in ballingschap stierf 

W/NW 

Paus Pius VI, stierf in een kerker in Valence (Le dernier pape est mort?) 

 

Vraag: het jodendom had een moeilijke tijd onder de katholieke en orthodoxe kerk. De 

protestantse kerk was van meet af aan toleranter. ?? 

W/NW 

Luther, protestant, schreef het boek “over joden en hun leugens”, dus niet van meet af aan. 

?? 

 

Vraag: Mussolini hielp bij de wederopbouw van de kerkelijke staat. 

W/NW 

Mussolini maakte de paus soeverein heerser, er was geen sprake van een herstel van de 

kerkelijke staat. (Verdrag van Lateranen in 1939 gaf Vaticaan soevereiniteit)   



Meerkeuze zonder giscorectie 

 

Vraag: wie schreef het boek la revanche de dieu 

A)Gilles kepel 

B) 

C) 

D) 

 

Vraag; wat behoort niet tot de canonieke boeken 

A) Oden 

B) Wijsheid 

C) Spreuken 

D) Psalmen 

 

Vraag; Wat is de naam van de encycliek van paus Franciscus over ecologie? 

A) Laudato Si’ 

B) Pacem in Terris 

C) 

D) 

 

Vraag; Welke socioloog ging in gesprek in 2004 met Kardinaal Ratzinger? (Later paus 

Benedictus XVI)  

A) Habermas 

B) Berger 

C) 

D) 

 

Vraag; Niet islamitische basis 

A) Mawdoedi 

B) Hassan al Banna 

C) Qutb 

D) Al Platti 

 

Vraag; Hoe heet de eilandengroep waar vele christenen heen zijn gestuurd tijdens de 

vervolgingen door de sovjet unie? 

A)Solovki eilanden 

B) Goelag  

C) 

D) 

 

Vraag; hoe heet de tekst in het tweede vaticaans concilie 

A) nostra aetate 

B) Fratelli Tuti  

C) 

D) 

 

Vraag; welk land heeft katholicisime als staatsgodsdienst 

A)Malta 



B) Italië 

C) Polen 

D)Hongarije  

E) geen van bovenstaande 

 

 

 

Open Vragen 

 

Vraag 1: 

Vraag: Peter Berger komt in zijn boek ‘Desecularization of the world’ (1999) terug op eerder 

gedane uitspraken, waaraan wijt hij dit?  

Antwoord: Hij had eerst gezegd dat er secularisatie aan de gang was, maar hij komt er in dit 

boek op terug omdat dit een uitzondering van het westen is. Hij zag dit eerder nog niet in 

omdat er in zijn dichte kring van wetenschappers zijn secularisatiethese enkel bevestigd 

werd. Dit omdat ze in een bubbel zitten met gelijkgestemden. Hij gaf zijn fout toe en weet dit 

dus aan academische bias.  

 

 Vraag 2: 

Vraag: Hoe kan de politiek een verzoening tot stand brengen tussen onverdoofd slachten en 

de rechten van mensen en dieren (godsdienstvrijheid)?  

Antwoord: Hij heeft dit in de les behandeld + een opiniestuk over geschreven  

 

 

 Vraag 3: 

Vraag: foto van geest van assisi, uitleg over geven 

Antwoord: Wereldgebedsdag voor de vrede, 1986, Johannes Paulus II, na Nostra Aetate, 

interreligieus dialoog,...  

 

 

 Vraag 4:  

Vraag:Velen argumenteren dat in het Evangelie van Marcus enkel ‘de rug van jezus’ gezien 

wordt, leg dit uit (evangelie volgens Marcus) 

Antwoord: staat letterlijk in de slides 

 

Beweging van Jezus – voortdurend onderweg – voortdurend rondtrekken – Zeer opvallend – 

In Marcus zie je alleen “de rug van Jezus” – je moet altijd achter hem aan – Jezus volgt God 

en jij als leerling kunt Jezus volgen – maar je kunt niet voor hem gaan staan, niet tussen 

hem en God – Petrus probeert dat: “Dat verhoede God” – maar Jezus onmiddellijk: “Weg 

daar,  Satan, achter mij” (8,33) De Satan is diegene die probeert een obstakel op te werpen 

tussen Jezus en God, tussen de mensen en God. Leerling is een ‘volgeling’ van jezus in de 

meest letterlijke zin 

 

 Vraag 5: Vraag: christendom is geen culturele religie meer, betreurt auteur dit, 

waarom wel niet 

Antwoord: (ook in slides al uitgewerkt denk ik)  

 

  



 


