
Hermeneutiek is spannend, en dat 
geldt al helemaal als het gaat over 

Bijbel en theologie. Als ‘kritische bezinning 
op verstaansprocessen’ zijn er hermeneutieken in 

soorten en maten. Kan een en dezelfde bijbeltekst via 
hermeneutische manoeuvres ‘zomaar’ op tegengestelde 

manieren worden uitgelegd en toegepast? 

Wie gelooft dat de Bijbel het Woord van de levende God is dat mensen ook van-
daag wil aanspreken, heeft er alle belang bij dat de Bijbel op de juiste manier 
gehoord, verstaan en toegepast wordt. De actuele bezinning op een gerefor-

meerde hermeneutiek heeft alles te maken met dit geloof. Hoe zoeken gereformeerden 
vandaag hun weg op dit terrein van het verstaan van de Bijbel? En dan vervolgens ook 
van God, mens en wereld in het licht van de Bijbel?
 
In de bundel Gereformeerde hermeneutiek vandaag. Theologische perspectieven geven 
docenten van de Theologische Universiteit Kampen hun kijk op hermeneutiek. Tussen een 
fundamentalistische hermeneutiek die geen enkele rekening houdt met het verschil in con-
text van tekst en lezer, en een liberale hermeneutiek waarin de hedendaagse context het al-
leenrecht heeft, wordt een ‘derde weg’ gezocht. Hermeneutiek, hoe ‘gereformeerd’ ook, blijkt 

daarbij geen pasklare antwoorden op te leveren. Het maakt je 
bewust van valkuilen en problemen, helpt je op weg, maar bepaalt 
niet bij voorbaat de uitkomst van je zoektocht naar de betekenis 
van Gods eeuwenoude Woord voor christenen vandaag.
Tijdens deze studiedag worden predikanten en andere theologen 
als ‘professionele hermeneuten’ uitgedaagd om samen te reflec-
teren op de theorie en praktijk van een gereformeerde hermeneu-
tiek en de worsteling die de hermeneutische roeping regelmatig 
met zich meebrengt.
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