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Een overaanbod aan religie. Het is een van de grootste 
problemen van onze moderne wereld. Alleen al van 

het christendom bestaan er duizenden verschillende vari-
anten. En dan is er nog het uitgebreide aanbod van ande-
re godsdiensten, zelfhulpprogramma’s, new age-technie-
ken en vreemde !loso!eën. Het internet staat er bol van. 
Iedereen zit met grote en kleine levensvragen, maar het 
aanbod aan antwoorden is te overweldigend. 

Daar komt nog bij dat traditionele vormen van het 
christendom, zoals het katholicisme, log en zwaar overko-
men, met een liturgie die moeilijk te begrijpen is, complexe 
theologische theorieën, wetten en regels die ingewikkeld 
lijken en een hiërarchie en bureaucratie die er topzwaar 
uitzien, omslachtig en soms corrupt. Buiten deze proble-
men wordt het katholicisme ervaren als antiek, irrelevant 
en wereldvreemd, of erger nog, als hard proberend om 
‘up-to-date’, trendy en ‘bij’ te zijn.

Erger nog: de laatste vijfhonderd jaar, kenden vele ele-
menten van onze cultuur een aanhoudende antikatholie-
ke vooringenomenheid. Generaties niet-katholieken zijn 
opgegroeid met een onderliggend gevoel dat het katholi-
cisme gewoon fout zit. Hen werd geleerd dat het katholie-
ke geloof een godsdienst is van bijgelovige zonderlingen 
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die standbeelden aanbidden; dat pausen rijke, corrupte en 
machtshongerige despoten zijn; katholieke priesters kon-
kelfoezende en hebzuchtige mannen en dat de hele katho-
lieke Kerk, door zijn weelde en macht, mijlenver verwij-
derd is van de eenvoudige godsdienst van de timmerman 
Jezus Christus.

Dit eeuwenoude vooroordeel tegen het katholicisme 
is er alleen maar erger op geworden. De media vestigen 
voortdurend de aandacht op de recente !nanciële en sek-
suele schandalen. Al deze problemen dragen bij aan een 
nieuwe vorm van anti-katholicisme, dat in de maatschap-
pij steeds meer aan populariteit wint. Je zou het ‘atheïs-
me-light’ kunnen noemen. 

Deze nieuwe lichting atheïsten heeft zijn overtuigingen 
opgepikt uit de grote smeltkroes van onze populaire cul-
tuur. Een nieuwsartikel hier, een website daar, ergens een 
boek van een nieuwe atheïst, dan weer een lezing door een 
professor: dat alles leidt tot een gebrekkig gevormd en half 
doordacht en krampachtig ‘atheïsme’, dat eigenlijk niets 
meer is dan een gecamou"eerd anti-katholicisme. 

Katholicisme puur en simpel 
Uit dat alles volgt de dringende nood aan Katholicisme 
puur en simpel. Dit boek leert je de basis van het katholie-
ke geloof in eenvoudige, duidelijke taal. Hier zul je geen 
complexe !loso!sche bewijsvoeringen, kerkelijk jargon of 
ingewikkelde theologische taal vinden. Ik heb pompeuze 
referenties en obscure verwijzingen vermeden. Er is geen 
enkele universitaire voetnoot of verwijzing in het Grieks, 
Latijn of Aramees. Dit is ‘boerenkost’-godsdienst.
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Dit boek beantwoordt niet alle vragen. Het kan en 
zal ook niet alles bewijzen. Het legt gewoon uit waarom 
wij geloven dat God bestaat. Het laat je, stap voor stap, 
kennismaken met Jezus Christus, wat zijn leven en dood 
betekenen en hoe de katholieke Kerk tot stand kwam. Het 
legt uit wat het betekent katholiek te zijn en hoe men het 
geloof leeft. 

Voor de uitgebreide katholieke geloofsleer moet je de 
Catechismus van de Katholieke Kerk erbij nemen. Dit boek 
is een vertrekpunt, geen eindbestemming. Als je dit boek 
leest en meer wilt weten over het katholieke geloof, is de 
volgende stap – als je het nog niet gedaan hebt – contact 
zoeken met de dienst vorming of catechese voor volwasse-
nen in je parochie. Deze vorming loopt meestal van augus-
tus of september tot Pasen.

Dit boek is een uitstekend handboek voor iemand die 
in de vormselcatechese zit of volwassenencatechese volgt. 
Het is tegelijkertijd een buitengewoon naslagwerk en een 
opfriscursus voor katholieken die zich in hun geloof willen 
verdiepen. 

Ik hoop en bid dat Katholicisme puur en simpel je zal hel-
pen het katholieke geloof te begrijpen, en het katholicisme 
te zien in al zijn eenvoud en zijn puurheid. Uiteindelijk is 
het katholieke geloof een ontmoeting met Jezus Christus. 
Een ontmoeting die je leven kan veranderen in de goede 
zin, en je op weg kan zetten naar een completer en vreug-
devol leven. Ik hoop dat je een innerlijke rust en vreugde 
zult vinden die je nooit voor mogelijk hield.


