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Mattheüs 7:28-29  
28. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte 
versteld stond van Zijn onderricht, 
29. want Hij onderwees hen als gezaghebbende (ὡς ἐξουσίαν ἔχων) en niet zoals 
de schriftgeleerden.

Hoe is gezag merkbaar in prediking?



1 Korinthe 2 
1. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van 
woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, 
2. want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die 
gekruisigd. 
3. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. 
4. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van 
menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, 
5. opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. 
… 
10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers 
onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.

Hoe is kracht merkbaar in prediking?



Herken je het verschil tussen 
gezaghebbende, krachtige prediking 

vs 
arbitraire, krachteloze prediking 



Mattheüs 7:24-29  
24. Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik 
vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd 
heeft; 
25. en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden 
waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het 
was op de rots gefundeerd. 
26. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een 
dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; 
27. en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden 
waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. 
28. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de 
menigte versteld stond van Zijn onderricht, 
29. want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de 
schriftgeleerden.



Nieuwe mens 
in Christus Ongelovige

Gods Woord Zand

Wat is het risico van ‘Nieuwe Hermeneutiek’ voor je 
persoonlijk leven?



Gods Zelf-Openbaring als fundament van kennis

Christelijke God



Epistemologie en de oorspronkelĳke zonde

Genesis 2:16-17 
En de HEERE God gebood de mens:  

Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, 
daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u 
daarvan eet, zult u zeker sterven.



Epistemologie en de oorspronkelĳke zonde
Genesis 3:1-6  
1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God 
gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U 
mag niet eten van alle bomen in de hof? 
2. En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen 
wij eten, 
3. maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God 
gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. 
4. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 
5. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen 
worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. 
6. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust 
was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door 
te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die 
bij haar was, en hij at ervan.



Hoe verandert in de zondeval het 
epistemologisch fundament van de mens? 



Epistemologie en de oorspronkelĳke zonde
2 Korinthe 11:3-4 
3. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien 
ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. 
4. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt 
hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander 
evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.

Mattheüs 11:25-26 
25. In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van 
de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan 
jonge kinderen hebt geopenbaard. 
26. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.



“Het is Christus die als God spreekt in de Bijbel. Om die reden doet de Bijbel geen beroep op het menselijk 
redeneren als het ultieme gezag om te rechtvaardigen wat het zegt. Het komt tot het menselijk wezen met 
absoluut gezag. Zijn eis is dat het menselijk redeneren de plaats moet krijgen die de Schrift het geeft, 
namelijk, als geschapen door God en als daardoor terecht onderworpen aan het gezag van God… De twee 
systemen, die van de niet-Christen en die van de Christen, verschillen door het feit dat hun basale aannames, 
of presupposities, verschillen. Op de niet-Christelijke basis wordt aangenomen dat de mens het uiteindelijk 
referentiepunt is in predicatie… De gereformeerde methode… begint ‘van boven’. Het ‘vooronderstelt’ God. 
Maar in het vooronderstellen van God kan het zichzelf op geen enkel punt op een neutrale basis plaatsen met 
de niet-Christen. Gelovigen zelf hebben de Christelijke positie niet gekozen omdat zij wijzer waren dan 
anderen. Wat zij hebben dat hebben zij door genade alleen. Maar dit feit betekent niet dat ze de problemen 
van de gevallen mens als juist of zelfs als waarschijnlijk of mogelijk juist moeten accepteren. Want de 
essentie van het idee van de Schrift is dat alleen de Schrift het criterium is voor waarheid.” (A Christian 
Theory of Knowledge) 

- Cornelius van Til 

De aard van het denken v/d nieuwe mens in Christus



Westminister Confession of Faith

Perspicuity of Scripture 
De duidelijkheid van Gods openbaring



Westminister Confession of Faith

2 Petrus 3:15-16  
15. en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; 
zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die 
hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16. zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter 
sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te 
begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen 
verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.



Krachteloos door recontextualisatie
Markus 7:10-13  
10. Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of 
moeder vervloekt, die moet zeker sterven; 
11. maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat 
wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. 
12. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, 
13. en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u 
overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.



Waarin ondermijnt  
“Nieuwe Hermeneutiek”  

het Gezag van de Schrift? 





Wat zal de invloed hiervan zijn op  
prediking in de gemeente 

? 





Wat zal de invloed hiervan zijn op  
stijl van evangeliseren 

? 



De Grote Opdracht
Mattheüs 28:18-20 
18. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mĳ is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde. 
19. Ga dan heen, onderwĳs al de volken, hen dopend in de Naam van de 
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u 
geboden heb, in acht te nemen. 
20. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. 

καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι 
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. πορευθέντες οὖν 
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη



De Grote Opdracht
καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι 
πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ [τῆς] γῆς. πορευθέντες οὖν 
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη





Wat zal de invloed hiervan zijn op  
Apologetische methodologie 

? 



Waarom apologetiek?
1 Petrus 3:13-15 
13. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? 
14. Maar als u ook zou moeten lĳden vanwege de gerechtigheid, dan bent u 
zalig. En wees niet bevreesd zoals zĳ bevreesd zĳn, laat u niet in verwarring 
brengen, 
15. maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot 
verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, 
met zachtmoedigheid en ontzag. 

15 κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 
ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον 
περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος



Wat betekent Apologetiek?
vaak als betekenis een ‘juridische verdediging tegen een aanklacht’ 

Handelingen 25:16 - Ik antwoordde hun dat de Romeinen niet de gewoonte 
hebben, bĳ wĳze van gunst een mens tot de dood over te leveren, voordat 
de beschuldigde tegenover de beschuldigers heeft gestaan en gelegenheid 
gekregen heeft om zich te verdedigen (ἀπολογίας) tegen de beschuldiging. 

Handelingen 26:2 - Ik acht mĳzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mĳ heden 
tegenover u mag verdedigen (ἀπολογεῖσθαι) tegen alles waarvan ik door de 
Joden beschuldigd word, 

2 Timotheüs 4:16 - Bĳ mĳn eerste verdediging (ἀπολογίᾳ) was er niemand 
die mĳ bĳstond, maar zĳ hebben mĳ allen verlaten. Moge het hun niet 
toegerekend worden. 



Christelijke God

Ervaren realiteit

Woord van God

Geest van God



Christelijke God

Ervaren realiteit

1. Onderwijzen 2. Afbreken

Vrĳmoedige prediking van 
de hele boodschap van 

‘bekering en geloof’ 

Christelijk wereldbeeld: 
1. Epistemologie 
2. Metafysica 
3. Ethiek

Niet-christelijk wereldbeeld: 
1. Arbitrair 
2. Inconsistent 
3. Wat zĳn de vruchten? 
4. Voorwaarden voor begrĳpelĳkheid 

Tegen beter weten in!



Tot slot
2 Timotheüs 4: 
1. Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die 
levenden en doden zal oordelen bĳ Zĳn verschĳning en in Zĳn Koninkrĳk: 
2. predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, 
vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 
3. Want er zal een tĳd komen dat zĳ de gezonde leer niet zullen verdragen, 
maar dat zĳ zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars 
zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 
4. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 
5. Maar u, wees nuchter in alles. Lĳd verdrukkingen. Doe het werk van een 
evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.


