
De Postmoderne cultuur 
Vergeleken met de traditionele benadrukking 
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Dit is slechts een nederige benadering van de hedendaagse wereldomvattende postmoderne trans-
formatie. Het is niet gemakkelijk een stabiele lijst samen te stellen, omdat de postmoderne cultuur 
zelf zekerheid en absoluutheid weerstaat, en gezien deze woorden verschillende betekenissen lijken 
te hebben onder verschillende mensen in onze hedendaagse cultuur. 

Traditionele benadrukking Postmoderne benadrukking 

Feiten, observatie en logica. 
Gevoelens, verbeelding (visie), speculatie. Feiten 
en waarheid worden gecrëeerd door veronder-
stellingen. 

Vertrouwen in absolute waarheid. Afwijzen van absolute waarheid - vorm uw eigen 
mening - wijs op veronderstellingen. 

Bijbels monotheïsme - enkel God door Christus - 
Eén absolute waarheid. 

Spiritueel pluralisme - alle religies zijn gelijk - 
alle religies vereisen veronderstelling en zijn 
daarom gelijk. 

Relatie met de realiteit door de absoluutheden 
trachten te onderscheiden. 

Relatie met de groep die u het meest voordelig 
is. 

Individueel denken en keuzes. Groepsdenken, consensusdenken 

Morele waarden gebaseerd op de Bijbel. Moreel relativisme - basiswaarden gebaseerd op 
gevoelens. Creëer je eigen waarden. 

Objectieve (factuele) kennis (religieus, mathe-
matisch, historisch juist, enz.) die absolute doc-
trine ondersteunt. 

Tendens tot afwijzen van Objectieve kennis. Vul 
het vacuüm op met evoluerende visies, gedreven 
door subjectieve behoeften en groepsdenken. 

Volg enkel bijbelse en culturele standaarden die 
beschouwd worden als inherent correct. 

Creëer uw eigen standaarden en waarden. De 
maatschappij moet daar zoveel mogelijk toe-
stemming aan verlenen.  

Seksuele grenzen vastgelegd door Gods absolute 
doctrine. 

Mensen zijn vrij hun eigen seksualiteit en identi-
teit te kiezen. 

Verlangt ernaar te zien dat allen de absolute doc-
trine aannemen. 

Verlangt een diversiteit van postmoderne spiritu-
aliteit.  

Goed en fout worden beoordeeld door absolute 
standaarden. 

Geen goede of foute levensstijlen dan deze waar 
men mee ingestemd heeft. 

Logisch, wetenschappelijk perspectief. Open mysticisme en spirituele exploratie. 
Benadrukt doctrine. Benadrukt verhaal en persoonlijke ontdekking. 
Objectieve lering en bijbels evangelisme. Subjectieve dialoog en voel-je-goed propaganda. 

Andere goden zijn verboden. 
Andere goden en culturen bemoedigen spirituele 
groei - ze produceren ultiem vrede en eenheid 
aan hun gelovigen. 

Kerk : Gods volk wereldwijd - gered door ge-
loof, Gods Geest inwonend, leeft door Gods 
Woord en kracht 

Kerk : een evoluerend concept. Herziening en 
reconstructie altijd nodig om te passen in de ver-
anderende cultuur. 
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