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Hoe weet je wat God wil? 

 
Houdt God van 
vrijzinnigheid of juist 
niet? 
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Criteria om God’s wil te leren 
kennen 

 

1. Heilige schrift raadplegen 

2. Wat de meeste gelovigen geloven 

3. Wat de religieuze leiders zeggen 

4. Vrije projectie 
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Le Pape et l’inquisiteur (1882) 

• Jean-Paul Laurens 
(1838-1921) 

• Musée des beaux 
arts de Bordeaux 

• Academie kunst 

 

 De paus (Sixtus IV) 
en Torquemada 
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Het Atheïstisch Woordenboek 

Lemma’s over deze tijd. 
 Recensie:  

http://www.humanistisc
hverbond.nl/mobiel/nie
uws/van-apenproces-
tot-vagevuur 
 Inhoud: 
http://issuu.com/interte
xt/docs/atheistisch_woo
rdenboek-inkijk 
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De paus en de inquisiteur 
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Index van verboden boeken 

  

 Index auctorum 

et librorum 

prohibitorum 

(1559-1966) 

 

 Paus Paulus IV 
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Erasmus: Opera Omnia (1559) 
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Galileo Galileï: hét grote conflict tussen 
wetenschap en theologie 

 

  

 Dialoog over de 

twee 

wereldsystemen 

(1633) 
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Thomas Hobbes: alle werken (1649) 
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Descartes Metafysische Meditaties (1673) 

 

 Descartes 

publiceerde Le 

Monde niet vanwege 

de kwestie Galileï 

11 



Essais van Montaigne (1676) 
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Tractatus Theologico-politicus (1697) van 
Spinoza 
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Essay concerning human understanding 
van John Locke (1734) 
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Lettres Philosophiques van Voltaire (1752) 
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Encyclopédie van Diderot en D’Alembert 
(1759) 
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La Nouvelle Heloise van Rousseau (1761) 
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Du contrat social van Rousseau (1766) 
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Lettres á un Provincial van Pascal (1789) 
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Decline and Fall of the Roman Empire van 
Edward Gibbon (1783) 
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The Rights of Man van Paine (1792) 
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Kritik der reinen Vernunft van Immanuel 
Kant (1827) 
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De inquisitie 

• Inquisitie: het juridisch 
vervolgen van ketterij, 
blasfemie, apostasie 
door speciale kerkelijke 
rechtbanken 

• Paus Paulus III stelt het 
Heilig Officium in als 
hoogste instantie van 
appèl (1542) 

• 1820 afgeschaft 
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Tegenwoordige tijd 

 

Géén Inquisitie meer (sinds 1820) 

Géén lijst van verboden boeken (sinds 1966) 

Moderne constituties garanderen vrijheid van 
godsdienst, vrijheid van meningsuiting 

(Impliciet) verbod op blasfemie-wetgeving, 
apostasie-wetgeving, ketterij-verboden 

24 



Stand van zaken ten aanzien van: 

 

1. Heilige schrift 

2. Wat de gelovigen geloven 

3. Wat de leiders zeggen 

4. Morele projectie 
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De Heilige Schrift steunt het 
apostasie-verbod 

 

Deuteronomium 13:6-11. 

Wie een ander tot apostasie verleidt moet ter 
dood worden gebracht. 

 

“U moet hem ter dood brengen; samen met 
uw volksgenoten moet u hem stenigen tot de 
dood erop volgt, en zelf moet u de eerste steen 
werpen” (Deut. 13:10). 
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Grote christelijke geleerden 
steunden apostasie-verbod 

 

Thomas van Aquino (1225-1274) in Summa 
Theologiae (artikel 3 van Questio 11) over 
ketterij: de ketters moeten van de wereld 
worden afgescheiden. 

 

Augustinus (354-430) in Over de stad van God: 
ketters zijn de vijanden van binnen. 
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Huidige kerk en “christelijke 
staten” 

Niet meer apostasie-vijandig 

 

Geen inquisitie meer 

 

Geen lijst met verboden boeken 

 

Geen kettervervolgingen meer 
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Bevolkingen in Nederland, VS, VK 

Stel tijdens een lezing vraag je: 

“Wie van jullie is voor de doodstraf door 
steniging van ketters, apostaten en 
blasfemisten?” 

“Wie van jullie vindt dat als de overheid in 
gebreke blijft om de doodstraf op te leggen, 
het de plicht is van het individu om die straf op 
te leggen?” 
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Stel diezelfde vragen in: 

 

Saoedi-Arabië 

Soedan 

Afghanistan 

Pakistan 
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Apostasiewetten 2012 
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Landen waar de doodstraf staat 
op atheïsme 
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De olifant: wat heeft dit met 
“ons” te maken? 

 
1. Decriminalisering 

blasfemiewetten in 
het Westen 

2. Revitalisering 
blasfemiewetten in 
andere delen van de 
wereld 

3. Informele blasfemie 
in het Westen 
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Wat is gebeurd op 7 januari 2015 
in Parijs (aanslag Charlie Hebdo)? 

 

1. Herinvoering van de doodstraf 

2. Door private milities opgelegd (Kouachi-
broers) 

3. Voor apostasie, blasfemie, en ketterij 
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Wat is gebeurd op 13 november 
2015 in Parijs? 

 ISIS demonstreert terroristische afwijzing 
van “westerse” vrijheden. 

 Het is “humanitaire interventie” bij “ons”. 

 Vele wetgevingen, 
mensenrechtenverklaringen, het VN-
“mensenrechtenacquis” zijn niet op orde 
volgens de sharia. 

 Die landen krijgen “bezoek” van de 
inquisitie. 
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