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Agenda

• Twee hoofddenkwijzen en hun variaties

• Hoofdlijnen betreffende de verschillen 
tussen Grieks en Hebreeuws denken

• Aantal  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 cultuur, Griekse afgodendienst en ….  
daarin kwam het evangelie.

- Eerst alleen OT, later NT

• 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
- Geloof cirkel/plastisch lijn/omkaderd

- Leermethode vragend leren consumeren

- Cultuur Oosters Westers

- Levensstijl Godgericht mensgericht

- Waarheidsbevinding tekenen model/theorie

- Sociale cohesie gemeenschap individu

generaties heden

- Godsbeeld coöperatief onafhankelijk

consistent wispelturig

- Tijdsrekening 7-tallen 10-tallen

- Visie op Tora levensweg heilsweg

- Religieuze kalender Moadim JHWH kerkelijk jaar



Geloof
Hebr.

• Cyclisch

– Diverse malen reiniging ivm
moadim

– Vaste leesroosters: cycli van 1 
of 3 jaar →

– Bijbellezen als gemeenschap

• Hoogste vorm van 
aanbidding: Torastudie

• Plastische dogmatiek

• Vele uitleggingen bestaan 
naast elkaar

• Conclusies opnieuw 
bevragen

Grieks

• Lineair

– Eenmalig zondaarsgebed

– Eenmalige doop/belijdenis

– Bijbel uitlezen project over vele 
jaren →

– Bijbellezen individueel

• Hoogste vorm van aanbidding: 
Lofprijzen

• Starre dogmatiek

• Eén goede uitleg; rest is 
dwaalweg

• Conclusies worden 
eindconclusies



Leermethode
Hebreeuws Grieks
• Elke gelovige eeuwig student • Bijbelstudie voor hobbyisten

• Woord bevragen • Eindconclusies consumeren

• Leren door discussie •  Leren door luisteren

Funktie vragen: Funktie vragen:

o Denkproces prikkelen ○antwoorden nodig voor

o Zelf conclusies trekken dogmatiek

o Antwoorden mogen uitblijven

Bouw synagoge: Bouw kerk:

Tenach in het midden kansel boven de mensen

✓ Leren dmv beelden/verhalen ✓ leren dmv theorie/model

Gelijkenissen geen illustratie, dat is het onderwijs. 

Bijv. Jes.10:14-15; Ps.80:9-12; Boek Openbaring

Soms geen beeldspraak (Joh.16:29), soms uitleg (Luk.8:9)



Godsbeeld
Hebreeuwse God → Griekse goden

Consistent, betrouwbaar wispelturig, onbetrouwbaar

JHWH is een God van het Woord:
Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft 
geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. (Amos 3:7)

• Vraag: Waarom werkt God zo?

• Antw.: Vanwege het rechtvaardig oordeel. God voert 
rechtszaken. Het Woord getuigt.

gemotiveerd handelend willekeurig handelend

Betrokken op mensen onbetrokken

plan met mensheid met zichzelf bezig



Godsbeeld

Coöperatief (Hb.) → onafhankelijk (Gr.)

• God verbidden Zijn aangezegde plan te wijzigen. VB?: 

– Mozes om niet het volk te vernietigen

– 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)

• Met God onderhandelen, zelfs tegenspreken: 

– Concrete tekens vragen (Gideon enz…) 

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

– Mozes bij de braamstruik (Ex.3:11,13;4:1,10,13). Pas bij de 5e

tegenwerping wordt God boos.


