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Waarom we dit hebben 
geschreven
Je hebt het twijfelachtigste boek van het jaar in handen. 

Gefeliciteerd! 

Als je van pasklare antwoorden houdt of in zeven stappen een suc-

cesvol christelijk geloof wil ontwikkelen – sorry. Dit is geen toverboek, 

dus als je zoiets zoekt, leg het dan snel weg.

Laten we eerlijk zijn: geloven is niet altijd makkelijk. Hoe kun je nu 

geloven in iemand die je nooit ziet? Hoe kun je bevriend zijn met ie-

mand die nog feller straalt dan de zon? En hoe houd je dat vol, als in 

je buurt, op tv, op internet bijna niemand lijkt te geloven?

Twijfelen doet pijn. Maar pijn is niet altijd slecht. Spierpijn wijst erop 

dat je lekker hebt gesport; je spieren worden er uiteindelijk sterker van. 

Of groeipijn, die steken die je voelt op een bepaalde leeftijd. Alles 

verschuift in je lichaam en dat voel je. Nou, twijfel kan ook een soort 

groeipijn zijn. Van alles verschuift zich in je geloof en dat is niet prettig. 

Maar intussen groei je wel. 

Daarom heet dit boekje niet: Hoe je zo snel mogelijk van je twijfels 

afkomt. 

En ook niet: Twijfel komt van de duivel: tien gebeden om de demonen 

te verdrijven.

Nee, dit boekje heet: Het voordeel van de twijfel. Want je vragen 
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 leveren iets op. Twijfels staan vaak aan het begin van een proces 

waarin je meer over God ontdekt, meer over je kerk, meer over je 

vrienden, meer over jezelf. Je groeit ervan. Dat is een prachtig avon-

tuur en daarbij willen we je in dit boekje helpen.

En o ja, nog wat dingetjes… 

Als je dit boek snel door wilt, kun je op Youtube de afspeellijst ‘‘Het 

voordeel van de twijfel (Corjan Matsinger en Reinier Sonneveld)’ op-

zoeken. Daar vertellen we per hoofdstuk in een paar minuten de kern.

We gebruiken wel eens bijbelteksten in dit boekje. Maar om er telkens 

bij te zetten waar je die kunt vinden, dat ziet er zo rommelig uit. Dus, 

als je ze wilt nalezen, zet dan even het zinsdeel in je zoekmachine, dan 

vind je de complete tekst meteen. 

We vertellen regelmatig verhalen over jongeren die we hebben ont-

moet. Die zijn allemaal waargebeurd, maar we hebben de namen na-

tuurlijk wel veranderd. 

Reinier heeft eerder een dikke pil geschreven over twijfel, De stilte van 

God, daar staat alles nog veel uitgebreider in. Achterin dat boek staan 

ook honderden verwijzingen naar wetenschappelijke artikelen en boe-

ken. 

Dit boekje is een korte versie daarvan, helemaal opnieuw geschreven, 

speciaal voor jongeren. En deze keer deed Reinier dat niet in z’n een-

tje, maar samen met Corjan. Op bladzijde 154 kun je lezen wie wij zo 

ongeveer zijn. 

Nou, dat was het – laten we beginnen!
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