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Pas vanaf de 16de eeuw is er sprake van de protestanten toen een poging tot kerkhervorming
uit de hand liep en dit tot een scheuring leidde tussen katholieken en protestanten. Het
gevolg was dat diverse verschillen ontstonden tussen katholieken en protestanten. Hoewel
er de laatste jaren pogingen zijn ondernomen om een gemeenschappelijke basis te vinden,
zijn de verschillen niet verdwenen en blijven er belangrijke verschillen bestaan.

Opdracht 1: Protestant en katholiek: verschillend?
Waarin onderscheiden de protestanten zich van de Rooms-katholieken? Wat zijn de
verschillen?
Hieronder volgt een aantal uitspraken. Sommige horen tot het katholicisme, andere tot het
protestantisme. Het is aan jou om ze te onderscheiden.
Zet achter elke uitspraak een kruisje in de juiste kolom. Misschien moet je af en toe je
woordenboek of het internet raadplegen.

Uitspraak
Maria wordt aanbeden en vereerd als belangrijkste heilige.
Maria wordt niet aanbeden of vereerd en men gelooft niet in
heiligverklaringen.

Men kent 2 sacramenten: de doop en het avondmaal.
Men kent 7 sacramenten.
Zonden dienen tot God zelf beleden te worden met berouw,
dan volgt vergeving zonder bemiddeling van geestelijken.
Zonden worden vergeven door het verkrijgen van de
absolutie als men oprecht berouw heeft.
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Men spreekt over het ‘Heilig Avondmaal’.
Men spreekt over de ‘Eucharistie’.

Men spreekt over ‘mis’ of ‘viering’.
Men gebruikt doorgaans het woord ‘dienst’.
Tijdens de bijeenkomsten wordt Jezus’ lijden voor de zonden
herdacht.
Tijdens de bijeenkomsten wordt het offer van Jezus telkens
opnieuw tegenwoordig gesteld in brood en wijn.

Men spreekt van een priester die voorgaat.
Men spreekt van een predikant of dominee die voorgaat.
Het ambt van de voorganger is sacramenteel en celibatair.
Het ambt van de voorganger is niet-sacramenteel en
verenigbaar met het huwelijk.
Men gebruikt een altaar en wierook.
Men gebruikt geen altaar of wierook.
Sommige kerkgenootschappen hebben vrouwelijke
kerkleiders.
Vrouwen nemen leidinggevende taken op zich, maar mogen
officieel geen sacramenten toedienen.
Zij geloven dat de Bijbel de belangrijkste bron is van Gods
bijzondere openbaring aan de mensheid, maar ze geloven
ook in de goddelijke openbaring door de natuur en de Geest.
Zij geloven dat naast de Bijbel ook de kerkelijke tradities van
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belang zijn.
De paus neemt de plaats in van Petrus als zichtbaar hoofd
van de Kerk
Alleen Christus is het hoofd van de Kerk.

Na de dood gaat de gelovige naar de hemel, de ongelovige
naar de hel.
Na de dood gaat de gelovige naar de hemel, de ongelovige
naar de hel en wie nog niet helemaal zuiver is naar het
vagevuur, wat een tijdelijke bestraffing voorstelt.
Zij vereren geen heiligen en relikwieën
Zij vereren heiligen en relikwieën.

Opdracht 2: Rollenspel: Waarom wilden jullie de doeken
vernietigen?
Werk een rollenspel uit waarin je duidelijk maakt waarom de protestanten de doeken wilden
vernietigen. Als je goed naar het filmpje gekeken hebt en de uitspraken in de vorige opdracht
tot een goed einde bracht, begrijp je wellicht waarom de protestanten deze actie wilden
ondernemen? Tracht in je dialogen ook te verwerken wat er bijgevolg met de doeken
gebeurde.
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