
Gespreksvragen bij het boek ‘Angst voor de mythe’
De cijfers verwijzen naar de bladzijdes

5 t/m 8:
Op wat voor manier kijkt u naar de persoon Jezus? Is het voor u van belang dat het hier om een
historische persoon gaat?
Wat vindt u van de opvatting (zelfs van dominees!) dat Jezus niet heeft bestaan?

8 t/m 10:
Wat betekent het woord mythe voor u? Wat is voor u een mythe?

10 t/m 12:
In deze bladzijdes wordt beschreven dat het beeld van Jezus in ontwikkeling is en dat elke tijd zijn
eigen Jezusbeeld heeft. Wat vindt u van die stelling?

12 t/m 15:
Hoe belangrijk vindt u de zoektocht naar een historische Jezus?

15 t/m 19:
Hierin wordt gesteld dat de evangeliën geen betrouwbare bronnen zijn over Jezus omdat ze
(waarschijnlijk) pas veel later zijn opgeschreven. Wat vindt u hiervan?

19 t/m 23:
Wetenschappelijke onderzoekers menen dat we niet ‘te sceptisch’ moeten zijn als we over de
historische Jezus praten. Bent u het daar mee eens?

23 t/m 26:
Door het gebrek aan informatie in de evangeliën kunnen we daaruit geen dogma’s over Jezus
formuleren. Wat betekent dit voor uw geloof?

26 t/m 31
We moeten de verhalen niet te rationalistisch benaderen; we moeten ze als geloofsverhalen
behandelen. Snapt u wat hiermee wordt bedoeld?

31 t/m 37
In deze bladzijdes wordt beschreven hoe belangrijk de mythe voor de eerste christenen was. Wat
vindt u daar van?

37 t/m 45
Talloze verhalen uit verschillende tradities (waaronder het jodendom) zouden het beeld gevormd
hebben dat wij over Jezus hebben. Jezus is dan niet uniek maar een product van zijn tijd. Bent u het
daar mee eens?

46 t/m 48
Een mythe is meer dan een verzonnen verhaal: zij is gegroeid in samenhang met de ritus en
symbolen. Welk beeld krijgt u daarbij?

49 t/m 52
Hoe symbolisch benadert u het christendom?

53 t/m 56



Het beeld dat iemand van Jezus heeft, zegt niet zoveel over Jezus, maar veel meer over de eigen
persoon. Deelt u die opvatting?

56 t/m 61
Welke betekenissen hecht u aan de christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen?

62 t/m 64
Bent u na het lezen van dit boek nog bang voor de mythe?


