


• Kerk staat centraal

• Christelijk geloof dominant

• Memento Mori



• Kerk gemarginaliseerd

• Graven weggestopt

• Eeuwigheidsperspectief verdwenen



• In Middeleeuwen sprake van christelijke beschaving

• Bijbel norm voor leven, kunst en wetenschap

• Na 1500: Verdeelde kerk

• Wetenschap los van geloof



• Wetenschap ondergroeft geloof

• Protest van Voetius



• Rede toetssteen

• Kennis van waarneembare werkelijkheid door rede en empirisch 
onderzoek

• Bovennatuurlijke verdwijnt steeds verder achter horizon



• Geloof in God taant

• Vertrouwen in wetenschap – Optimisme/Vooruitgangsgeloof

• Kerkgang neemt af



• Geloof in vooruitgang kreeg klap

• Vanwaar de invloed van duistere krachten?

• Zoeken naar zingeving

• Is er meer dan de waarneembare werkelijkheid? 



• Reactie op moderniteit

• Lyotard -- “La condition postmoderne” (1979)

• Er is geen samenhang in de werkelijkheid

• Tijd van grote verhalen voorbij



“De samenleving is chaos; de maatschappij op zijn best een ruïne. 
Ieder moet maar kijken onder welk brokstuk hij het best kan schuilen, 
of hij legt zelf een paar brokstukken op elkaar om een schuilhutje te 
maken. ”



• Geen gemeenschappelijke levensvisie

• Structurele scepsis en twijfel

• Dwang tot tolerantie

• Ieder individu kiest en creëert zijn eigen waarheid

• Vrijheid en vrijblijvendheid

• Onderbuik belangrijker dan ratio



• Niet hetzelfde als pluriformiteit – Vertroebeling actuele discussie

• Elke opvatting is even legitiem

• Geen waarheidsclaim 

• Enorme verwarring over gemeenschappelijk waardenpakket



• Individualisering

• Intensivering

• Internationalisering

• Informatisering

• Informalisering



• Besef kind van Adam te zijn
• Bestudeer de Bijbel
• Bied weerstand
• Beken fouten uit verleden
• Bedenk dat geloof niet abnormaal is
• Blijf bij de traditie
• Beleef het geloof



Stellingen ‘Postmodernisme – geloof en cultuur’

1. Reformatorische kerken en christenen onderkennen onvoldoende 
dat zij zelf ook bevangen zijn door het postmodernisme.

2. Twijfel heeft zeker een functie in het geloofsleven.
3. Niet alleen de Bijbelse normen en de confessie maar ook de traditie 

heeft in deze postmoderne samenleving grote betekenis.
4. Dat in het postmodernisme een accent wordt gelegd op het gevoel 

biedt kansen voor een goed gesprek met ongelovigen over de 
levensvragen.

5. Als het gaat om acceptatie van wetenschap en techniek kunnen 
christenen nog iets leren van de twijfel van de postmodernisten. 



Medelingen (1)

• Pauze tot 11.15. Bespreek de stellingen met elkaar!
• Meld je bij de inschrijftafel als je je nog niet hebt gemeld.
• BOEKVERKOOP

• 11.15 – 12.00: forumdiscussie

• 12.00: sluiting conferentie, beginnen voor de maaltijd

• 12.15: lunch (voor jezelf eindigen)



Mededelingen (2)

• Hartelijk bedankt voor je komst en tot ziens op 
DV VRIJDAG 18 JANUARI 2019 - WINTERCONFERENTIE

“Geweld in het Oude Testament”

lector: ds. W.A. Zondag

• Vergeet de enquête niet in te vullen! Deze vind je volgende week in je 
mailbox.




	POSTMODERNISME – GELOOF EN CULTUUR
	MIDDELEEUWEN
	HUIDIGE CULTUUR
	OMSLAG ROND 1500
	SCEPSIS IN DE KERK T.A.V. MODERNE WETENSCHAP
	KENMERKEN VAN MODERNE WETENSCHAP
	INVLOED VAN MODERNE DENKEN OP LEVEN VAN EEN BURGER
	KENTERING NA TWEEDE WERELDOORLOG
	OPKOMST POSTMODERNISME
	LYOTARD
	KENMERKEN VAN POSTMODERNISME
	GEVOLG: PLURALISME
	KENMERKEN VAN MODERNE SAMENLEVING
	HOE GAAN WE HIERMEE OM?
	Stellingen ‘Postmodernisme – geloof en cultuur’
	Medelingen (1)
	Mededelingen (2)
	Dianummer 18

