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THEOLOGIE
Naar: Charles Ryrie, Basic Theology.

Theologie is een studie waarbij drie basis-regels van belang zijn:
1. theologie appelleert aan de menselijke intelligentie. Het kan worden begrepen door de

menselijke geest en is een set van regels en gedachten die op een ordelijke, rationele,
manier zijn opgesteld;

2. theologie vereist uitleg. Dit vereist exegese en systematische onderbouwing van de
regels;

3. het Christelijke geloof is herleidbaar op de Bijbel. De Bijbel is de brón van dit geloof.
Christelijke theologie is daarom een studie die gebaseerd moet zijn op de Bijbel.
Theologie is dan de ontdekking, gesystematiseerd, en presentatie van de waarheden
over en uit Gods’ Woord.

SOORTEN THEOLOGIE
De theologie kan op diverse manieren worden gecategoriseerd of worden opgebouwd:

1. op basis van de tijd. Bijvoorbeeld: patriarchale theologie, reformatorische (afgeleid van
de Reformatie en de opvattingen die toen heersten), moderne theologie;

2. op basis van de invalshoek of zienswijze: Arminiaans, Calvinistisch, Katholiek,
Barthiaans, bevrijdingstheologie, etc.

3. op basis van het onderwerp: historisch, bijbels, systematisch, exegetisch, enz. Een
aantal van deze onderwerpen zijn zeer belangrijk voor een ieder die theologie studeert.

A. Historische theologie
De focus van de historische theologie is de vraag: wat dachten degenen die in een bepaalde
periode leefden als individu of als collectief van bepaalde zaken? Deze zijn bijvoorbeeld
vastgelegd in concilies e.d. De vastgelegde leerstelligheden helpen om zelf een begrip te
vormen van de Bijbelse waarheden, met name wanneer men leert van de indertijd gedane
bijdragen in de vorming van de theologie en de fouten die er toen gemaakt zijn. Leren door
de geschiedenis te bestuderen van theologie.

B. Bijbelse theologie
Deze term is in de jaren op diverse manieren gebruikt; maar de beste definitie is deze:
Bijbelse theologie is een systematische theologie waarbij de nadruk ligt op hoe God zichzelf
openbaart in de Bijbel. Voorwaarden waaraan een Bijbelse theologie moet voldoen:
1. systematische weergave van de theologie;
2. aandacht voor de historische context: de levensomstandigheden van de schrijvers van

bijbelboeken, de tijd waarin men leefde en de historische situatie van de ‘ontvangers van
de boodschap’;

3. de Bijbelse theologie bestudeert de Bijbelse openbaring progressief, dat is: rekening
houdend met de tijd en het feit dat God niet in één keer zijn heilsplan ontvouwde in de
Bijbel maar dit stapsgewijs deed;

4. de Bijbelse theologie gaat uit van de Bijbel als dé bron van haar opvattingen. De
theologische opvattingen die worden gehouden hebben dus als enige grondslag én bron:
de Bijbel.

C. Systematische theologie
De systematische theologie richt zich hier op: men probeert vanuit alle Bijbelse gegevens
een systematische schets te maken van God en de openbaring van God. Hierbij kan men
ook historische achtergronden, apologetiek,  exegetische werken e.d. mee laten wegen maar
de nadruk ligt op de ‘totale bijbelse doctrine’.


