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VAN BETEKENIS IN EEN VERANDERENDE WERELD 
 
Doelen: 
• De jongere wordt aan het denken gezet over of en hoe hij van betekenis kan zijn op lokaal-, landelijk- 

en/of wereldniveau. 
• De jongere verwoordt hoever hij zelf wil gaan om van betekenis te zijn.
• De jongere bestudeert en verwoordt de impact van drie Bijbelse personen.
• De jongere wordt zich bewust van het volgende: een studie theologie leert je hoe je je plaats 

kunt innemen in kerk, wetenschap, politiek en samenleving en hoe je daar met jouw talenten van 
betekenis kunt zijn in een veranderende wereld.

Overzicht      45 minuten
Mensen van betekenis in de Bijbel   25 minuten
De test      20 minuten

Achtergrondinformatie
Deze uitwerking is geschreven voor een predikant om te gebruiken tijdens een catechese- of andere 
jongerenbijeenkomst. De inhoud is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 22 jaar. De uitwerking 
is ontwikkeld door de Theologische Universiteit Utrecht.  

Jongeren groeien in maatschappelijke bewustwording. Ze kijken met een frisse blik naar de wereld en 
zij komen zaken tegen die zij liever anders zien. Stap voor stap krijgen ze meer verantwoordelijkheden 
en ontwikkelen ze sterkere gevoelens van maatschappelijke betrokkenheid plus persoonlijke idealen. 
Uit Nederlands onderzoek door Randstad blijkt dat 55 % van Generatie Z (geboren tussen 1996 en 
2015) wil bijdragen aan ‘common good’. Ze willen weten of het bedrijf of de organisatie waar zij gaan 
werken bijdraagt aan een betere wereld en welke impact zij daarbinnen als persoon kunnen maken. 
Bij de vorige generatie (millennials) had 40 % dit verlangen. De huidige generatie heeft dus een sterker 
verlangen om de wereld beter te maken en betekenisvol werk te vinden. We zien dit ook terug in het 
leven van jongeren. Het CBS toont aan dat meer dan de helft van de Nederlandse jongeren zich al wel 
eens inzet als vrijwilliger. 

Theologie is een studie die jongeren associëren met de kerk, dominee worden, de Bijbel en veel 
oude boeken lezen. Maar dat afgestudeerden vaardigheden hebben die maken dat ze op tal van 
plekken terecht kunnen om van betekenis te zijn in de kerkelijke, religieuze, maatschappelijke of 
wetenschappelijke praktijk, krijgt vaak minder de aandacht. 

Zo koos Tim Vreugdenhil een nieuwe manier van predikantschap, hij bereikt mensen in Amsterdam met 
stand-up theologie en experimenteert met nieuwe vormen van kerkzijn.  

Cees Dekker, een Nederlandse natuurkundige en universiteitshoogleraar verbonden aan de Technische 
Universiteit Delft, verwoordt het zo: “Geloof en wetenschap passen op een heel natuurlijke wijze bij elkaar.  
Jezus zelf vertelde ons dat God liefhebben met o.a. je hele verstand het grootste gebod is. Theologie - 
intellectueel verantwoord spreken over God - is daarom uiterst waardevol.”
In deze uitwerking willen we jongeren er op een laagdrempelige manier van bewustmaken dat een 
studie theologie je leert hoe jij je plaats kunt innemen in kerk, wetenschap, politiek en samenleving en 
daar met jouw talenten van betekenis kunt zijn in een veranderende wereld. 
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Tips: Heb je meer dan 45 minuten? Geef jongeren dan de gelegenheid om ook zelf een Bijbels persoon 
op te zoeken die van betekenis is en die zij inspirerend vinden.      

Mensen van betekenis in de Bijbel   25 min.  

Benodigdheden
Print voor iedere jongere de bijlage en zorg voor bijbels en pennen. 
 
Activiteit
• Geef iedere jongere de bijlage met het overzicht van vijf mensen uit de Bijbel die van betekenis zijn 

geweest en vraag ze om zelf tweetallen te vormen. 
• Vertel: In de Bijbel komen we mensen tegen die van betekenis zijn geweest. Het verschilt sterk hoe ze van 

betekenis waren en voor wie. Ook verschilt hun motivatie en de prijs die ervoor is betaald. 
• Vraag ieder tweetal om drie personen te kiezen en daarvan de Bijbelgedeelten te lezen en de vragen 

te beantwoorden. Ze kunnen de antwoorden noteren op de achterkant. 
• Ook beantwoorden ze samen de twee algemene vragen die onderaan in de bijlage staan. 
• Stel dat deze mensen nog op aarde zouden leven: wie van hen zou je graag interviewen over zijn 

daden? Wie van hen inspireert jou om ook vanuit je geloof van betekenis te zijn? Waarom? 
• Neem na ongeveer 20 minuten met behulp van de tweetallen kort de personen en de daarbij 

gestelde vragen door. Stel jongeren tot slot de vraag: Wat heb jij over voor het geloof? Wat ben jij 
bereid om op te geven?

• Vertel: Bijzonder is dat ze (Daniël, Johannes, Rachab, Ruth en Sifra) allemaal hun eigen rol hebben in de 
geschiedenis van God met deze wereld. Vanuit hun geloof zijn ze allemaal van betekenis geweest en heeft 
God ze ingezet.
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De test     20 min. 

Benodigdheden
Zoek op YouTube het filmpje ‘Theologie van betekenis’, duur 2:01 min. Zorg voor digitale mogelijkheden 
om de jongeren dit filmpje te laten zien. De jongeren hebben om de test te kunnen doen hun mobiel 
nodig en internetverbinding.  

Tip: Print de test ook eenmaal uit. Stel dat er onverwacht een internetstoring is dan kun je de test 
voor alle jongeren nog snel kopiëren. De jongeren maken de test dan op papier en ze noteren daarop 
hun e-mailgegevens. Jij levert de ingevulde testformulieren in bij de Theologische Universiteit Utrecht, 
waarna de jongeren de uitslag vervolgens per mail ontvangen. Op die manier kan de test toch 
afgenomen worden. Bespreek de ontvangen uitslagen zo mogelijk later nog met elkaar.

Activiteit
• Vertel: Een mens kan op vele manieren van betekenis zijn. We gaan een filmpje bekijken met daarin 

theologen die op dit moment van betekenis zijn. 
• Bekijk met elkaar het filmpje. 
• Vraag: Bedenk eens voor jezelf: heb jij het verlangen om van betekenis te zijn? Zou God willen dat je 

van betekenis bent?
• Leg uit: Je gaat nu een test maken die je inzicht geeft in de manier waarop jij van betekenis wilt zijn 

en wie jou mogelijk zou kunnen inspireren. De test die je zo in enkele minuten gaat maken, wordt je 
aangeboden door de Theologische Universiteit Utrecht. Neem je mobiel en ga naar www.tukampen.
nl/doe-de-test/. Doe vervolgens de test. Kies steeds het antwoord dat het beste bij jou past.  Vul je 
e-mailgegevens in en je ontvangt direct de uitslag van de test via de mail. 

• Afhankelijk van de hoeveelheid tijd kun je de jongeren hun mail laten openen en de uitslag laten 
lezen. Herkennen ze zichzelf in de uitslag? 

Sluit af met het volgende
• Wijs jongeren erop dat de informatie van deze bijeenkomst is aangeboden door de Theologische 

Universiteit Utrecht. Deel daarna nog de volgende informatie over de opleiding:
• Theologie is een brede bacheloropleiding, die je vormt als mens.

De Theologische Universiteit Utrecht biedt je twee routes. 
• Route 1 bestaat uit de klassieke theologische vakken en de context van de kerk. Je krijgt les in het 

lezen van de Bijbel in de brontalen en je kunt aansluitend de predikantsmaster doen. 
• Route 2 richt zich op religie en samenleving. Je leert op academisch niveau nadenken over theologie 

en maatschappelijke vragen. Je bent toegerust als het gaat om zingeving en filosofie, de digitale 
samenleving, politiek en recht en organisatie en leiderschap. Welke route je ook kiest, door de 
studie theologie leer je hoe jij je plaats kunt innemen in kerk, wetenschap, politiek en samenleving 
en hoe je daar met jouw talenten van betekenis kunt zijn in een veranderende wereld. De Theologie 
bachelor studie is vanaf nu te vinden in de snelst groeiende stad van Nederland: Utrecht. Je kunt je 
eigen meeloopdag plannen of chatten met een student.

• Wees (bijvoorbeeld na de bijeenkomst) nog beschikbaar voor vragen. 
• Bedank alle jongeren voor hun inbreng en aandacht. 
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Stel dat deze mensen nog op 
aarde zouden leven

• Wie van hen zou je graag 
interviewen over zijn daden?

• Wie van hen inspireert jou 
om ook vanuit je geloof van 
betekenis te zijn?  

Ik ben Sifra, samen met Pua 
heb ik het mooiste werk wat er 
bestaat. Het bestaat uit tal van 
spannende momenten. Kijk 
maar in Exodus 1:15-22. 

• Voor wie is Sifra van betekenis?
• Wat heeft ze ervoor over?
• Wat ontvangt ze?

Ik ben Daniël, helemaal ingeburgerd in Babel 
en met hulp van God zelfs premier geworden. 
Mensen weten door mijn gedrag waar ik sta. 
Mijn eetpatroon roept soms vragen op en 
dan vertel ik ook hoe ik in het geloof sta. En 
driemaal per dag neem ik tijd voor God, dat is 
echt geen geheim. 

Ik ben Rachab, niet iedereen 
respecteert me. Ik woon in 
Jericho. 

• Lees Jozua 2
• Wat is Rachabs motivatie om van 

betekenis te zijn?
• Wat is de impact voor wie?
• Hoeveel heeft ze ervoor over?

• In Matteüs 14:1-12 lees je 
hoe ver Johannes’ woorden 
reiken.

• Wat is zijn invloed? Hoe 
ver gaat hij? 

Hoi, ik ben Johannes. Veel 
mensen vinden mij een wat 
ruige gast. Ik zeg waar het op 
staat en leef eenvoudig. 

DaniëlDaniël

• Lees Daniël 6
• Voor wie is Daniël 

van betekenis?
• Hoe ver gaat hij?

RachabRachab

sIFRAsIFRA

jOHANNESjOHANNES

Hoi, ik ben Ruth. 
Ik kom uit Moab.

RuthRuth
• Lees Ruth 1:11-19
• Voor wie is Ruth van betekenis? 
• Noteer: wat geeft ze (op)?
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Changemaker test  

 
1. Dit wil ik echt bereikt hebben op mijn sterfbed 
Een boek hebben geschreven.       4 punten   
Iets waardevols bedacht hebben voor anderen.     3 punten 
De media gaan mijn overlijden wel melden.      5 punten  
Dat anderen zeggen: ‘Hij/zij was er altijd voor mij.’     1 punt  
   
2. Ik treed graag op de voorgrond 
No way. Run and hide!         1 punt   
Niet echt, als het moet.         2 punten 
Het is een gevolg van mijn talenten gebruiken.       4 punten                                
Het is essentieel om mijn doelen te bereiken, anders gebeurt er niets   5 punten

3. Ik vind mezelf een changemaker als… 
ik een BN’er ben.        5 punten
er een persoon door mij tot een positieve verandering komt.    1 punt    
ik een groep mensen kan leiden tot (gedrags)verandering.    2 punten   
ik uitnodigingen krijg om op internationale conferenties te spreken.  6 punten   
er een innovatief concept of product door mij is ontwikkeld.    3 punten 
ik producten ontwikkel en mensen beïnvloed.      4 punten    
 
4. Kies de uitspraak die het beste bij jou past: 
Beter drie mensen tot geloof zien komen dan 5000 extra volgers   1 punt  
Mensen zien groeien is het mooiste wat er is.      2 punten   
Geroemd: Hij/zij vertelt het wel, al is het tegen de stroom in.    5 punten    
Dat mensen over je zeggen: ‘Dat had ik willen bedenken’.    3 punten    
Dat er over je wordt geschreven: ‘Hij/zij is een multi talent’.    4 punten   
 
5. Ik ben iemand die graag …
mensen helpt en ondersteunt.        1 punt     
mensen provoceert en aanzet tot actie.      5 punten    
op mijn vakgebied toonaangevend wil zijn.      4 punten    
iets nieuws bedenkt en anderen enthousiasmeert.     3 punten     
mensen wereldwijd aan elkaar wil verbinden.      6 punten    
 
6.  Activisten die de barricades opgaan  
(bijvoorbeeld demonstraties, guerilla-acties) vind ik …  
Sorry, daar heb ik helemaal niets mee.       1 punt      
Tja, voor sommige is dat de manier.       3 punten     
Het kan nodig zijn om belangrijke veranderingen tot stand te brengen.   5 punten
Helden. Je moet alles geven voor verandering!      6 punten  
 

BIJLAGE
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7. Ik word het meest gelukkig van
Begeleiden.          1 punt      
Leiden.           2 punten   
Het bereiken van mijn doel.        6 punten   
Creatief mijn gevoelens en gedachten vertolken.     3 punten   
Het belang onderstrepen voor een grote groep.     5 punten    
Diverse dingen tegelijk doen.        4 punten    

8. Hoe ver zou jij gaan voor dat wat je wilt bereiken? 
Het mag een nacht slaap kosten.       1 punt      
Avond- en weekendwerk hoort er wel bij.      3 punten    
Het mag gaan ten koste van mijn gezondheid.     5 punten
Tot de dood, het is voor een goede zaak.     6 punten   
  
9. De kerk
Tja, dat ben ik toch?         1 punt    
Zijn mensen en is van betekenis in onze samenleving.     2 punten      
Kan mijn talenten eigenlijk wel gebruiken.     4 punten   
Heeft mijn visie nodig.         6 punten   
    

10. De Bijbel zit vol mensen die van betekenis waren.  
Van wie wil je de impact weten?
Mozes, leider van formaat, maar vaak onbegrepen door het volk.   3 punten 
Mordechai, de man achter koningin Ester.      1 punt   
Paulus, reiziger, dwarsligger, intellectueel, moedig.    5 punten
Jezus natuurlijk!         6 punten   
    
 

BIJLAGE
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Testuitslag 
 
 
1. Jij maakt in het leven van enkele mensen een levensgroot verschil.  
Jij bent graag van betekenis voor mensen, maar voor jou geen groepen. Jij kiest bewust voor 
maatwerk. Richt je graag op een probleem van een persoon. Je hebt inzicht in wat specifiek voor 
hem/haar nodig is en daar richt jij je op. Jij gelooft in het opbouwen van een duurzaam contact om 
op die manier bij te dragen aan een positieve verandering in in het leven van die ander. De studie 
theologie zou bij jou kunnen passen, omdat jij daar wordt gevormd en toegerust om van betekenis 
te zijn. 
Je zou bijvoorbeeld als studentenpastor of christelijke coach met je bachelor  
of master aan de slag kunnen gaan. De volgende personen kunnen jou inspireren:  

Kierkegaard zei: “Het leven moet achterwaarts begrepen worden, maar vooruit geleefd”.  Coach Gert de 
Ruiter: “Met deze wijsheid coach ik vanuit christelijk perspectief soms mensen, die vastlopen in het leven 
of voor een nieuwe uitdaging staan. Zo deel ik Gods liefde buiten de kerkmuren.”

GertJan Brouwer is financieel adviseur en oud theologie student. “Zonder dat theologische  
kader zou ik niet doen wat ik doe. Mijn doel is niet het oplossen van financiële en juridische   
vragen, het doel is mensen bewust te maken van innerlijke motieven. Veel van wat ik doe draait om de 
vraag: denk je vanuit een overvloed of vanuit een tekort in je leven?” 

 

2. Jouw impact is voelbaar in een hele community!                  
Jij floreert onder mensen. Je inspireert, enthousiasmeert een groep of zet ze aan tot actie. Jij weet 
wat ze nodig hebben en dient ze met jouw talenten. Jouw leiderschap helpt de hele groep. 
Je kent mensen goed binnen deze groep en leeft met ze mee. Je ondersteunt ze en help ze verder als 
het moeilijk is. Maar ze kennen ook jouw sterke en meer kwetsbare kanten. Zij helpen ook jou om te 
zien aan wie je misschien voorbijgaat, zodat iedereen recht wordt gedaan. 
De studie theologie zou bij jou kunnen passen, omdat je opgeleid kunt worden tot predikant, pionier 
of missionair werker. Beroepen waarbij je voor een groep mensen het verschil maakt voor hun 
dagelijkse leven! 

Met een dikke knipoog naar zijn christelijke achtergrond opende Duurt Vonck in het Houtense dorp 
Schalkwijk ‘Barista de Dominee’, een koffiezaak pal tegenover de schilderachtige Brink met daaraan 
gelegen de hervormde kerk. Duurt Vonck: ,,Maar denk nou niet dat ik hier in een hoekje van de zaak 
vanaf de kansel ga staan preken. Daar is het allemaal niet om begonnen. Hier kom je echt voor een eerlijke 
kop koffie met een lekkere punt appeltaart erbij. En oké, als je wilt ook voor een goed gesprek.’’

Tim Vreugdenhil stopte als gemeentepredikant in Amsterdam. Nu staat hij als stand-up theoloog 
midden in de stad. “Ik beschouw de hele stad als mijn publiek. Mijn stand-up theologie is interessant 
voor christenen. Maar ik schrijf juist ook voor de niet-christen die af en toe denkt: wat leven we toch in een 
merkwaardige, interessante en soms heftige tijd.” 

10 - 14 
punten

15 - 22 
punten
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3. Betekenisvol ben je zeker, want dat wat jij bedenkt is ook op andere plaatsen 
weg te zetten! 
Jij bent een pionier die graag nieuwe dingen bedenkt, ontwikkelt en voor je ziet, om ze dan met anderen 
te realiseren. Jouw concepten kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het meer recht doen aan zij die het 
nodig hebben. 
De studie theologie zou bij jou kunnen passen, omdat je voorganger kunt worden voor een specifieke 
groep waar jij wat mee hebt. Een meidengroep in de gevangenis, vluchtelingen in Spangen. Maar je kunt 
ook een cursus ontwikkelen die op landelijk niveau vanuit allerlei kerken wordt ingezet. Denk aan een 
cursus voor ouders als het gaat om opvoeden. Of wat als jij een buddysysteem ontwikkelt waardoor je 
mensen voorgoed uit hun isolement haalt? 

Theo Vreugdenhil, studeerde theologie en heeft hart voor vluchtelingen. Hij is ondernemer en begeleidt 
jonge vluchtelingen samen met lokale ondernemers om te groeien in ondernemerschap. 
 “Zendeling zijn in eigen land is moeilijk. Toch wil ik er helemaal voor gaan. Want een rustig leventje leiden is 
voor mij nooit een optie geweest en ik beleef prachtige dingen. Toen ik zestien jaar was hield ik in een gymzaaltje 
een preek voor een groepje gevluchte Afghanen. Eerst voetballen, en in de pauze een kwartier naar mij luisteren.”
 
Johannes van der Akker studeerde theologie en is oprichter van het Kleiklooster in de Bijlmer. Het 
Kleiklooster is niet katholiek, maar een groep gelovigen met een missie. “Wij geloven dat het niet goed is 
voor een mens om er alleen voor te staan. Daarom wonen wij bij elkaar. De mooie en blijde dingen willen we 
samen vieren. Bij verdriet en tegenslag willen wij elkaar niet in de steek laten. Zo geven wij ons geloof in Jezus 
handen en voeten.” Ook heeft het klooster een brouwerij en de ‘Proefzaak’ geopend. 

 

4. Indrukwekkend! Jij bent van betekenis op meerdere (vak)gebieden  
Jij bent een veelzijdig mens. Niet in een vakje te stoppen. Creatief wellicht, maar sowieso talentvol. Je legt 
de lat graag hoog. Je bent ook bereid om daar veel voor (op) te geven. Een leider met een bewogen hart. 
De impact van wat jij bereikt hoeft niet altijd direct zichtbaar of meetbaar te zijn. Zoals een schrijver maar 
af en toe iets hoort van zijn duizenden lezers. En deze impact heeft ook een prijs. Soms sta je er alleen 
voor. Niet iedere creatieve geest wordt begrepen. Alles delen is niet meer mogelijk, het is de keerzijde van 
een bekende persoonlijkheid zijn.  
De studie theologie zou bij jou kunnen passen, omdat je bijvoorbeeld de nieuwe C.S. Lewis zou kunnen 
zijn. Jouw boeken of podcasts maken geloof op een frisse nieuwe manier toegankelijk. Je weet om te gaan 
met media en kan ook op een podium mensen meenemen in deze nieuwe manier van denken. 

Gert Hutten studeerde theologie en is directeur van Tot Heil des Volks en zet zich met een team in voor 
een concept om kinderen in armoede te helpen. Het concept wordt nu op diverse plekken in Nederland 
uitgeoefend. Maar zij zetten zich ook in voor verslaafden, daklozen en prostituees. Hij is een geliefd 
spreker in Nederland en daarnaast parttime predikant in Arnhem. 

Corien Oranje studeerde theologie en is een Nederlandse kinderboekenschrijfster met ruim tachtig titels 
op haar naam. Ze won enkele prijzen voor jeugdboeken en werd daar diverse keren voor genomineerd. 
Ook schreef ze een musical. Ze woonde een aantal jaren in Jakarta en was daar gevangenispredikant. 

37 - 44 
punten

23 - 36 
punten
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5. Top, jij bent van betekenis voor heel ons land!    
Jij hebt de ambitie om impact te maken in heel Nederland op jouw vakgebied. Om mensen als een profeet 
misschien bewust te maken van onrecht dat er in de samenleving is. Jij durft te roeien tegen de stroom in 
als het nodig is. Jij bent niet bang uitgevallen en geeft je mening wel. Jij kunt omgaan met de spanning en 
disharmonie die misschien bij je taak horen, want mensen vinden je inspirerend of zien je liever gaan.  
De studie theologie zou bij jou kunnen passen, omdat deze opleiding je toerust om te spreken vanuit een 
vakdiscipline. Er zijn mogelijkheden om de beste te worden om daarna podium te zoeken waarop je wordt 
gehoord. Misschien ben jij degene die opstaat in Nederland en een statement maakt dat de prijs van onze 
levensstijl wordt betaald door mensen met dezelfde verlangens als wij.  

Rikko Voorberg studeerde theologie en is theatermaker, schrijver en columnist in landelijke bladen en 
spreekt regelmatig op de radio. Hij heeft een PopupKerk in Amsterdam en pleitte enkele jaren geleden bij 
het 4 en 5 mei Comité om tijdens de Nationale Dodenherdenking stil te staan bij de vluchtelingen die het 
leven lieten onderweg naar Europa.  

Stefan Paas, is een Nederlands theoloog en publicist. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele 
theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit 
Kampen. Zijn denken en kennis beïnvloeden mensen uit allerlei kerkstromingen en daarbuiten.

 
6. Wow, jij gaat voor wereldwijde impact! 
Als jij iemand ben die een erfenis op wereldformaat wilt achterlaten, dan sta je wel ergens voor. Als het 
nodig is, schreeuw jij je mening van de daken. Het heeft niets te maken met hoe jouw omgeving denkt 
of een kort moment van motivatie of een overtuiging. Je gelooft heilig in waar je voor gaat. En je hebt 
daar alles voor over. Je hebt volgers en mensen die je haten om waar jij voor staat. Maar dat je sterk in je 
schoenen staat dat wist jij natuurlijk allang. 
De studie theologie zou bij jou kunnen passen, omdat je eigenlijk al heel lang weet dat jij anders bent dan 
de rest. Jij gaat verder. Sommigen noemen jou radicaal, dat is dan maar zo. Uit jouw werk blijkt dat je in 
staat bent om religie en samenleving op academisch niveau bijeen te brengen. 

Cees Dekker is een Nederlandse natuurkundige en universiteitshoogleraar verbonden aan de Technische 
Universiteit Delft. Van 2010 tot en met 2018 was hij tevens directeur van het Kavli Institute of Nanoscience 
in Delft. Institute of Nanoscience in Delft. Hij zet geloof en wetenschap niet tegenover elkaar maar weet 
dit te verbinden. Cees Dekker: “Geloof en wetenschap passen op een heel natuurlijke wijze bij elkaar. Jezus 
zelf vertelde ons dat God liefhebben met o.a. je hele verstand het grootste gebod is. Theologie - intellectueel 
verantwoord spreken over God - is daarom uiterst waardevol.” 

Hoogleraar astrodeeltjesfysica en radioastronomie Heino Falcke, kreeg de de prestigieuze Spinoza-prijs 
voor zijn onderzoek naar zwarte gaten en kosmische deeltjes. “Paulus heeft Jezus’ leven academisch 
doordrongen, toegankelijk gemaakt voor academici”, vertelt hij in zijn werkkamer in de Nijmeegse 
Radboud Universiteit. “Academici als ik hebben de behoefte om dieper over de Bijbel na te denken, daar 
helpt Paulus ontzettend bij. Hij waardeert het verstand. Zonder Paulus was de Bijbel voor mij vrijblijvender 
geweest, omdat hij altijd de stap naar de praktijk maakt. Bijbellezen alleen  levert niets op, theorie en 
experiment moeten altijd samengaan. Sommige teksten van Paulus waren voor mij als wetenschapper 
heel vernieuwend.” 

51 punten
en mee

45 - 50 
punten
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Tim Keller, zijn boeken staan in talloze boekenkasten in Nederland. De kerk die hij ruim 25 jaar geleden stichtte, 
groeit nog steeds. En in Europa, Azië en Amerika volgen kerkplanters zijn voorbeeld. 

Martin Luther King, wie kent zijn beroemde woorden ‘I have a dream’ niet? Predikant, politiek leider en 
een van de prominentste leden van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging.  
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