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Agenda

• Twee hoofddenkwijzen en hun variaties

• Overzicht  hoofdlijnen verschillen tussen 

Grieks en Hebreeuws denken

• Een/twee  punten uitwerken



Twee hoofddenkwijzen

• Hebreeuws denken = Denken 1.0 

Bronnen:

- Tenach (OT)

- Henoch I

- Book of Jubilees

• Variatie: Joods denken 

Bronnen zie boven +:

- Talmoed (opgeschreven mondelinge leer)

- Book of Jasher (boek des oprechten)

Illustratie Gal.4:22-25



• Grieks denken = Denken 2.0 

Bronnen:

- Griekse filosofen, hun cultuur, Griekse 

afgodendienst en ….  daarin kwam het evangelie.

- Eerst OT -later NT- verschijnt ten midden van 

Griekse literatuur

• Variatie hierop: Nederlands denken



NB!

�Christendom is geen voortzetting van het Griekse 

godendom. Veel Griekse zaken afgeleerd: 

Polytheïsme, tempelprostitutie, enz…

�Christenen gaan door Bijbellezen (Hebreeuws 

boek!!) vanzelf Hebreeuwser denken.

�Botsing christen & niet-christen = botsing Hebr. 

Griekse denkwerelden 

�Het Griekse denken is niet ansich fout, alleen om 

de Bijbel in zijn context te begrijpen, moet je 

Hebreeuws denken.



Hoofdlijnen Hebreeuws �� Grieks

Onderwerp Hebreeuws Grieks
- Cultuur Oosters Westers

- Levensstijl Godgericht mensgericht

- Godsbeeld coöperatief onafhankelijk

consistent wispelturig

- Geloofsbeleving cyclisch/plastisch lineair/gekaderd

- Leermethode vragend leren consumeren

- Waarheidsbevinding tekenen model/theorie

- Sociale cohesie gemeenschap individu

generaties heden

- Visie op Tora levensweg heilsweg

- Tijdrekening 7-tallen 10-tallen

- Religieuze kalender Moadim JHWH kerkelijk jaar



Godsbeeld

Hebreeuwse God

• Consistent

• Betrouwbaar

• Betrokken. Plan voor:

� de mens

� de aarde

� Israël

• Voorzegt Zijn handelen

• Handelt gemotiveerd

• Coöperatief

Griekse goden

• Wispelturig

• Onbetrouwbaar

• Onbetrokken. Alleen 

plannen voor zichzelf

• Handelt onverwachts

• Handelt willekeurig

• Onafhankelijk

JHWH is een God van het Woord en de voorzegging

Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis 

heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. (Amos 3:7)



Godsbeeld: coöperatief

Kent u voorbeelden van God verbidden 

(=Gods aangezegde plan/oordeel wijzigen)?

– Mozes om niet het volk te vernietigen (Ex.32:10-14)

– Achab stelt Gods oordeel uit door rouw/vasten (1Kon.21:29)

– Hizkia verlengt zijn leven met 15 jaar (2Kon.20:6)

– Nineve ontloopt aangezegde oordeel (Jona)

Zowel rechtvaardigen (Mozes), onrechtvaardigen (Achab) als 

heidenen lukt het God te verbidden.

Verbidden Onderhandelen Tegenspreken

Maria’s reactie “Mij geschiede naar Uw woord”, is geen 

universeel voorbeeld van de enige goeie reactie.

verbidden



Godsbeeld: coöperatief

• VB met God onderhandelen: 

– Concrete tekens vragen (Gideon enz…) 

– Abraham met Sodom &  Gomorra (50-45-40-30-20-10)

• VB God tegenspreken::

– Mozes bij de braamstruik (Ex.3:11,13;4:1,10,13). Pas bij 

de 5e tegenwerping wordt God boos.

onderhandelen

tegenspreken



De Griekse christen heeft wel 

het idee omarmt dat onze 

God een plan heeft met 

mensen, de aarde en Israël,

maar in dat plan zit nog een 

stuk willekeur, 

onafhankelijkheid en 

inconsistentie.

VB hierna



Vraag: Heeft het Griekse godsbeeld effect (gehad) op de 

christelijke cultuur?

1. God behoudt mensen willekeuring: uitverkiezingsleer

2. Gods leiding is een bron onzekerheid 

God houdt geen rekening met 

jouw wensen en talenten.

Jouw talenten zet Hij 

juist in.

God heeft een k&k plan met 

jouw leven waar jij geen 

invloed op hebt. Vorm van 

predestinatie.

Door jouw ontwikkeling en 

interactie met God ontstaat 

een plan.

X

X
Kruispunt vh leven

Griekse gedachte: Ik moet de juiste 

richting kiezen. Eén weg bevat Gods plan, 

de andere wegen zijn fout.

Hebreeuwse gedachte: Welke weg ik ook 

kies, God heeft voor elke weg een plan.



Wispelturigheid/inconsistentie zit in ‘t volgende denken:

3. Visie op Gods plan met de aarde. Er komt geen 2e aarde, wel 

een aarde 2.0.

4. Visie op Gods plan met Israël

• De gemeente is geen plan B: Vervangingsleer is Grieks. 

• Er is ook geen plan B met Israël. Het wordt modelnatie.


