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Perspectief

Crabb’s Model

Bijbels Model

Epistemologie

Integrationist -- Psychologie en Schrift
voorzien in antwoorden op de problemen van het leven.

Biblicistisch [1] -- De Schrift alleen
voorziet in antwoorden op de levensproblemen.

Antropologie

Erg Positief -- Vertrekt van het beeld
van God (arbitrair gedefinieerd [2]), en
aldus bestuurd door een semi-Pelagiaanse1 mentaliteit.

Erg Negatief -- Vertrekt van de zondeval van de mens, en wordt aldus bestuurd door de Augustijnse1 (of beter:
de bijbelse) mentaliteit.

Probleem

Crabb’s Model

Bijbels Model

Fundamentele
noden van de
mens

Veiligheid/Betekenis

Verlossing/Heiliging

Consequente
toestand van de
mens

Hij is Verward! -- Dat is: tot dusver
onbekwaam de waarheid te erkennen
met betrekking tot de enige manier om
tegemoet te komen aan zijn noden.

Hij is in Rebellie! -- Dat is: van nature
onwillig de waarheid te aanvaarden
over de enige manier waardoor zijn
echte noden moeten ingevuld worden.

Voorschrift

Crabb’s Model

Bijbels Model

Overheersende
toestand van de
mens

Hij is miserabel, en dus heeft hij nood
aan medelevende sturing.[3]

Hij is schuldig, en dus heeft hij nood
aan medelevende confrontatie.

Te geven
boodschap

“Weet dat God van je houdt en Zijn
Zoon voor je gaf”. Daarom moet je
jezelf liefhebben en accepteren!” (Veiligheid / betekenis aldus voorzien).

“Weet dat God van je houdt en Zijn
Zoon voor je gaf”. Daarom moet je
Hem liefhebben en dienen!” (Verlossing / Heiliging reeds voorzien)

Eindnoten
(1) Slightly overstated, as certain matters of methodology, etc. may be found outside of Scripture, as long as
they don’t contradict Scripture. However, the issue of authority is very much at the center of the present discussion, and it is easily demonstrated that in the name of ‘spoiling the Egyptians,’ Crabb has allowed unbiblical propositions and presuppositions to control in the framing of his model (See p. 86, Larry Crabb’s
Gospel, EastGate Publishers, 1998). prescription

1

Pelagius wordt vooral in verband gebracht met de theologische strijd over kwesties als vrije wil, genade, erfzonde en
kinderdoop. Pelagius stelde dat de vrije wil van de mens ook na de zondeval intact was en ontkende de erfzonde. Hij
stond hierin lijnrecht tegenover zijn tijdgenoot Augustinus. Ook met kerkvader Hieronymus lag hij overhoop.
1

(2) Crabb defines ‘personhood’ (i.e., the image of God) as evaluative thinking [rationality], active choosing
[volition], emotional experiencing [emotion] and deep longings [needs]. This last element, which is not part
of any standard definition of the image of God and which seems entirely arbitrary, becomes the controlling
factor in Crabb’s model. (For this reason, Crabb’s approach is sometimes denominated “need theology”)
This concept is borrowed from Abraham Maslow’s “hierarchy of needs”.
(3) According to Crabb, instruction for truly difficult problems can be provided only by those who have been
trained as professional clinical psychotherapists. Thus, he develops three tiers of counselling capabilities,
with professional psychotherapists alone on the uppermost tier.
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