
Vraag 36. Wat is het effect van het christendom op de samenleving (anno 2020)? 

-claim dat het christendom ouderwets en achterhaald is weerleggen. 

De verspreiding van het Evangelie is het grootste effect dat een Christen kan hebben op een 

samenleving, hoewel we als christenen niet onszelf de eer daarvan moeten geven. Ons wordt 

gevraagd om te getuigen, en dan zal Gods geest mensen overtuigen 

Naast het delen van het Evangelie hebben Christenen wereldwijd een grote invloed op de 

samenleving. Tegenwoordig kan het erop lijken dat deze impact slechts zichtbaar lijkt door 

standpunten over abortus of LHBTI-issues maar niets is minder waar. 

In deze video deel ik x punten waarmee Christenen impact hebben op onze samenleving 

Eerste Universiteit 

1Voor de elfde eeuw lag de focus op het doorvertellen van lessen  bij de kerkvaders. Vanaf het einde 

van de elfde eeuw herleefde de theologische wetenschap van het Christendom. Men zocht opnieuw 

aansluiting bij het filosofisch denken door terug te grijpen naar de denktraditie van Griekse wijsgeren. 

Deze vernieuwing werd voorbereid in kloosterscholen. Toen deze scholen tot bloei kwamen, vestigden 

zich bijgebouwen aan de kloosterscholen, waarvan de lessen gefocust waren op geestelijkheid. De 

grootste geleerden werden aangetrokken als ‘kannunik’, om vervolgens te doceren of te studeren in 

deze nieuwe bijgebouwde scholen. Uit deze scholen kwamen de eerste universiteiten voort. Zij 

ontstonden doordat 1200 ‘Magisters’ (leermeesters) en de studenten (scholares) zich bij elkaar 

voegden als vereniging: universitas magistrorum et scholarium. De eerste universiteit van Europa was 

het ‘Studium’ in de Italiaanse stad Bologna in 1088, en vele universiteiten zoals Oxford en Cambridge 

volgden. 

 

Eerste wezenopvang 

2De christelijke gemeente zorgt van oudsher voor de armen, de zieken, weduwen en wezen. De brief 

van Jakobus zegt: 3"Religie die voor God zuiver en onbesmet is, is dit: wezen en weduwen bezoeken 

in hun ellende." Weduwen vormden een speciale groep in de gemeenten en er werd hen gevraagd te 

helpen met verpleging en andere dienstverplichtingen zolang ze zelf geen hulp en zorg nodig hadden. 

De kerk had in de 4e eeuw weeshuizen gesticht en de kloosters namen deze taak in de 

middeleeuwen over. Ze vochten ook tegen het achterlaten van ongewenste kinderen en richtten 

vondelingen- ziekenhuizen op. In protestantse kerken werd de oprichting van weeshuizen 

systematisch ontwikkeld. In Nederland had bijna elke gemeente een eigen weeshuis, dat werd 

onderhouden door de donaties van de leden. 

Hervorming ziekenhuizen 

Het moderne concept van een ziekenhuis dateert uit 331 n.Chr. Toen de Romeinse keizer Constantijn 

I (Constantijn de Grote), die tot het christendom was bekeerd, alle heidense ziekenhuizen afschafte 

en zo de kans creëerde voor een nieuwe start. Tot die tijd had de ziekte de patiënt geïsoleerd van de 
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gemeenschap. De christelijke traditie benadrukte de nauwe relatie van de patiënt met de leden van 

de gemeenschap, op wie de zorgplicht rustte. Ziekte werd zo een zaak van de christelijke kerk.4   

Naastenliefde 

In Nederland kunnen wij erg breed zorg bieden door de inzet van vrijwilligers in kerken, zonder hen is 

ons zorgsysteem niet houdbaar. Nederlanders die zichzelf categoriseren binnen een kerkelijke 

gemeente zijn het meest actief als het gaat om vrijwilligerswerk in Nederland, variërend van 58,1% 

bij de Rooms-Katholieken t/m 55,5% bij de PKN. Even ter vergelijking, het 5CBS stelt dat mensen 

zonder een religieuze betrokkenheid 43,7% bijdraagt als vrijwilliger en de Islam scoort 34,9%. 

Het 6CBS stelt dat Nederlanders in 2010 gemiddeld 184,00 doneerde per jaar, de gegevens van 2011 

zijn onbekend, maar in 2012 doneerde Nederlanders gemiddeld 157,00 per jaar. Als we het 

gemiddelde nemen van deze twee statistieken en deze delen door 12 maanden komen we uit op een 

gemiddelde donatie van een Nederlander op 28,41 per maand. 

7TNS TIPO onderzocht hoeveel Christenen doneerde in 2011 en kwamen tot de conclusie dat dit 

gemiddeld 60,45 was, per maand. Jaarlijks komen we uit op een bedrag van 725,45. Dit is dus 2x 

zoveel dan de gemiddelde Nederlander.  

Scheiding van kerk en staat 

Het Christendom onderschrijft de scheiding van religie en staat. Dit is helaas voor eeuwen niet 

uitgevoerd in Nederland, dit is wel de Bijbelse opdracht.8 De gedachte hierachter is dat geloof niet 

afdwingbaar is, omdat een voorwaarde voor geloof de vrije wil is. Het horen van het Evangelie 

inspireert niet-gelovigen om in God te geloven, niet een wetsartikel. In sommige landen zien we anno 

2020 nog steeds de negatieve impact op samenlevingen die met wetgeving religieuze vrijheid 

inperken. 

Positie van de vrouw 

In de oudheid was een vrouw het eigendom van haar man. Aristoteles zei dat een vrouw zich ergens 

tussen een vrije man en een slaaf bevond, zie het boek 9Reasons for God van Tim Keller (pagina 249). 

God doorbrak deze minderwaardige manier van denken door aan te geven dat de man en vrouw 

beiden naar het 10beeld van God zijn gemaakt. In het nieuwe 11testament wordt dit meermaals 

bevestigd. Meer weten over de rolverdeling tussen man-vrouw, check de video in de beschrijving. 

 

Wake up call 

Het Christendom heeft een boodschap over moraliteit die zij maakt op basis van de Bijbel. Deze 

boodschap schuurt tegen het geweten van veel Nederlanders. De samenleving heeft een aversie voor 

de christelijke boodschap gekregen als deze zonder terughoudendheid wordt gedeeld. Een 
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veelgehoorde reactie op het Christendom is dan ook dat Christenen worden bestempeld als 

hypocriet of schijnheilig, of dat de boodschap te oordelend zou zijn. Daar is ook wel wat voor te 

zeggen. Het Christendom kent namelijk een uitgesproken lijst van wat ‘goed’ en ‘fout’ gedrag is, en er 

is geen 1 Christen die daar perfect aan voldoet, ik in ieder geval niet. Vaak hoor je mensen zeggen: 

‘niemand is perfect, en dat is oké’. en dan knikt iedereen heel sentimenteel mee. Deze uitspraak 

bevestigd dan ook de claim van het Christendom  dat geen mens perfect is, maar juist zondig12, 

ongeacht je geloofsovertuiging. 

Het evangelie zorgt met zijn boodschap dus voor een opschudding in Nederland omdat het een 

spiegel voorhoudt voor iedereen zijn moreel handelen, of je nu Atheïst, Christen, Moslim of nog 

zoekend bent13. 

Impact op de wereldwijde samenleving 

● 14Christenen onder hebben de afschaffing van slavernij afgedwongen in Groot-Brittannië, 

deze campagne werd geleid door de Christen William Wilberforce in ‘the House of 

Commons’, vergelijkbaar met onze tweede kamer.  

● Het Christendom heeft afstand genomen van de gewoonte rondom het offeren kinderen 

offeren in de tijd van de Romeinen. En vroeger in het OT was dit ook de tegentrend van de 

christenen, toen de volgers van Moloch ervoor kozen om kinderen levend te 15roosteren 

onder begeleiding van muziek & dans. 

● Het Christendom keurde polygamie af in een tijd waar seksuele vrijheid hoogtij vierde.  

Christelijke wetenschappers 

Ik vind het een interessant gegeven om in de bijbel veel claims te vinden die pas honderden jaren 

later met wetenschappelijke methoden zijn bevestigd. Zo claimt de schrijver  van Job dat de aarde 

een 16‘zwevende bol’ is, dit bijbelboek is geschreven zo’n 600 jaar voor Christus. Yuri Gagarin kon dit 

als eerste astronaut in de ruimte pas in 1961 met zijn eigen ogen bevestigen. Een interessante 

gedachte voor iedereen die claimt pas dingen te geloven als hij het met zijn eigen ogen heeft gezien.   

Ik geloof niet dat er zoiets is als Christelijke wetenschap, net zoals ik niet geloof in Islamitische 

wetenschap of Atheïstische wetenschap. Ik geloof wel dat het Christendom veel wetenschappers 

heeft gemotiveerd om kritisch te denken. Zij werden gemotiveerd door o.a. Spreuken 14:15 & 

klaagliederen 1 13-17. Een voorbeeld van zo’n niewsgierige geest is Galileo Galilei. 

17Galileo Galilei 

Verbeterde de telescoop waardoor kraters op de maan voor het eerst zichtbaar waren. Daarnaast 

ontdekte hij dat de zichtbaarheid van de planeet Venus veranderende over tijd, net zoals de maan, 

maar hun geometrie kon alleen worden verklaard als Venus rond de zon bewoog in plaats van de 

aarde. Dit ondermijnde het idee dat alles aan de hemel om de aarde draaide. Deze ontdekking had 

ook veel invloed op de filosofie, wij kleine mensen waren mogelijk niet het middelpunt van het 

universum. 
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Isaac Newton: 

De gedachte dat we met cijfers de fysieke wereld konden omschrijven, heeft Newton aangedreven. 

Hij bedacht de wet van de zwaartekracht en beweging, en geeft daarmee een verklaring voor 

beweging en krachten die niet alleen op aarde, maar ook daarbuiten van toepassing zijn. Newton 

bedacht daarnaast de wiskundige formule waarmee we de zwaartekracht omschrijven. 

18Met de wetten van Newton is onder andere te verklaren waarom het voelt alsof je naar achteren 

wordt geduwd als je in een versnellende trein of auto zit, hoeveel kracht er nodig is om een bal 

twintig meter ver te gooien en waarom een boek gewoon op een vlakke tafel blijft liggen maar van 

een schuine tafel afglijdt.  

Conclusie 

Het beeld dat geschetst wordt in de bijbel over de positieve impact van het Christendom in 

individuele levens en op de samenleving, lijkt soms niet zichtbaar anno 2020. Het lijkt nu alsof ik de 

slachtofferkaart ga trekken maar dat is niet mijn intentie. Wél heb ik een sterke overtuiging dat het 

steeds seculier wordend Nederland de invloed van het christendom probeert te reduceren tot ons 

standpunt ten aanzien van abortus & homoseksualiteit, terwijl het Christendom voor zoveel meer 

staat dan Abortus vs Feminisme of Adam & Eve vs Adam & Steve. Toch blijft er hoop. Als Christenen 

kennen we de impact van God zijn goede boodschap voor de wereld, kennen we de beloftes die Hij 

heeft gedaan voor hen die Hem liefhebben, en hoe die veranderde mensen een impact hebben op de 

samenleving. En om eerlijk te zijn, het uitdragen van Gods boodschap naar de rest van de wereld 

geeft God aan 19Christenen, en die hulp hoeven we ook niet per se te verwachten van een RTL, SBS6 

of Veronica.  

Het is misschien even zoeken naar het effect van het Christendom op de samenleving, maar als je 

zoekt, kom je op de voorbeelden die in deze video zijn benoemd. Maar vergeet ook zeker niet Martin 

Luther King, Isaac Newton, William Wilberforce, Corrie ten Boom e.d.  Zij hebben met hun talenten 

God gediend en de weg vrij gebaand voor zoveel meer mooie dingen die wij als Christenen voor de 

samenleving mogen betekenen.  
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