Een godsdienst, wat is dat?
Veel mensen stellen vragen over het leven
Als iemand dood gaat vragen mensen zich af wat daar de bedoeling van is. Het geloof in een
god helpt mensen bij het vinden van een antwoord op die vraag. Mensen die hetzelfde
geloven vormen samen een godsdienst.
"Zielig hè, zo'n dode kever? Waar zou ie nu zijn? Is ie misschien in de keverhemel, of
bestaat die niet. Is er wel een hemel, of is dat een verzinsel van de mensen. Mensen willen
altijd weten waarom ze hier op aarde zijn. En waarom er dieren zijn en planten. En er zijn al
eeuwen mensen die geloven dat er één of meer Goden zijn die dit allemaal hebben gemaakt.
Ze geloven dat hun leven een bedoeling heeft, dat je niet zomaar dood gaat, maar dat er
nog meer is dan dit leven.
Nou, de mensen die dat geloven hebben meestal samen een groep gevormd en zo'n groep
noemen we een geloof, of ook wel een godsdienst. Er zijn op de wereld wel honderden
religies, maar sommige zijn heel groot.
"Stel je toch eens voor dat je zo klein was. Dit zou trouwens best een oom van me kunnen
zijn of jouw betovergrootmoeder. Er is namelijk een Godsdienst waar de mensen geloven
dat je na je dood weer terugkomt als een ander wezen. En dat kan best een kevertje zijn?
of een mens, of een koe, of een vogel, of?.."
"Die Godsdienst is het Hindoeïsme. Er zijn niet veel Hindoes in Nederland. De grootste
godsdiensten hier zijn het Katholicisme en het Protestantisme. Zij geloven in één God en in
zijn zoon Jezus Christus. De Joden in ons land hebben hun eigen godsdienst: het jodendom
Zij geloven ook in één God. Net als de Moslims trouwens. Die geloven in Allah. Zijn
belangrijkste profeet is Mohammed."

