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APOLOGETIEK

▪ Wikipedia: 
de verantwoording/verdediging van 
levensbeschouwelijke standpunten



APOLOGETIEK

▪ afgeleid van het Griekse woord APOLOGIA

▪ opgebouwd uit de elementen
APO = vanaf & LOGIA = woord

▪ in het NT vaak (maar niet altijd) gebruikt in 
een juridische setting
o St.Vert.: (meestal:) verantwoording
o NBG51 (+ ww): 

• verdediging (10x)
• verantwoording (3x)
• verontschuldiging (1x)



APOLOGETIEK

▪ afgeleid van het Griekse woord APOLOGIA

▪ opgebouwd uit de elementen
APO = vanaf & LOGIA = woord

▪ in het NT vaak (maar niet altijd) gebruikt in 
een juridische setting
o St.Vert.: (meestal:) verantwoording
o NBG51 : 

• verdediging, verdedi (4x)
• verantwoording (1x)
• verontschuldiging (1x)

→ Engels: apologize = verontschuldigen
> spijtbetuiging voor iets verkeerds

→ sorry (> zeer, pijn)





1Petrus 3

15 Maar heiligt de Christus in jullie harten...

= geef Hem een aparte, exclusieve plaats 



1Petrus 3

15 ... altijd bereid tot verantwoording
aan een ieder die rekenschap vraagt...

niet: een ander 'bekeren', 
maar: rekenschap afleggen



1Petrus 3

15 ... om de verwachting die in jullie is. 
Maar met bescheidenheid en ontzag. 

wie en wat je verwacht 
maar ook: op grond waarvan



1Petrus 3

15 ... om de hoop die in jullie is. 
Maar met bescheidenheid en ontzag. 

t.o.v. degene die verantwoording vraagt



1Petrus 3

15 ... om de hoop die in jullie is. 
Maar met bescheidenheid en ontzag. 

of vrees: nl. om de verwachting tekort te doen





Handelingen 26

1 En Agrippa zei met nadruk tegen Paulus: 
het is u vergund omtrent uzelf te spreken. 
Toen strekte Paulus de hand 
en verantwoordde zich:

na zich eerder voor Felix (Hand.24) en 
Festus (Hand.25) te hebben verantwoord



Handelingen 26

2 omtrent alle punten waarop 
ik wordt aangeklaagd koning Agrippa, 
heb ik mezelf gelukkig geacht 
om mij nu voor u vandaag te verantwoorden.

speciaal voor koning Agrippa was deze 
meeting door Festus belegd; 25:26





Handelingen 26

24 En terwijl hij deze dingen 
ter verantwoording aanvoerde, 
zei Festus met luide stem en nadruk...

die niet werd aangesproken (26:7, 
13,19) maar wel meeluisterde



Handelingen 26

24 ... u bent gek Paulus!
Uw vele geschriften 
doen u doordraaien tot waanzin!

Paulus had zojuist (:23) over 'opstanding'
vergl. Hand.17:32; 25:19



Handelingen 26

24 ... u bent gek Paulus!
Uw vele geschriften
doen u doordraaien tot waanzin!

Gr. GRAMMATA

NBG51: studie



Handelingen 26

24 ... u bent gek Paulus!
Uw vele geschriften 
doen u doordraaien tot waanzin!

Paulus benutte zijn gevangenschap 
om de Schriften te bestuderen



Handelingen 26

25 Maar Paulus zei met nadruk, 
ik ben niet gek, hoogedele Festus, 
maar ik spreek woorden van waarheid
en gezond verstand.

controleerbaar (:26)



Handelingen 26

25 Maar Paulus zei met nadruk, 
ik ben niet gek, hoogedele Festus, 
maar ik spreek woorden van waarheid 
en gezond verstand.

tegenover 'waanzin' in :24



Handelingen 26

26 Want de koning
is van deze dingen op de hoogte
en tot hem spreek ik vrijmoedig...

Festus begreep niets, maar Agrippa des te beter! 



Handelingen 26

26 ... Want ik ben er van overtuigd 
dat niets van deze dingen 
hem onopgemerkt zijn. 
Het is immers niet in een uithoek gebeurd.

'hot news' in heel het Joodse land en 
vooral Jeruzalem ("niet in een uithoek")





Filippi 1

15 Sommigen prediken de Christus inderdaad 
vanwege afgunst en ruzie, 
maar sommigen ook vanwege welbehagen;



Filippi 1

16 dezen inderdaad vanuit liefde, 
daar zij weten dat ik word gesteld 
tot verantwoording van het Evangelie. 

aan Paulus was het beheer van het Evangelie 
("mijn Evangelie"; Rom.16:25) toevertrouwd





Lucas 21

14 Zet jullie harten er dan op, 
om niet vooraf te bedenken 
hoe verdedigd te worden.

hier: de vervolgingen voorafgaand aan 
Jeruzalems verwoesting in 70 AD (:12)



Lucas 21

14 Zet jullie harten er dan op,
om niet vooraf te bedenken 
hoe verdedigd te worden.

wie slechts de waarheid spreekt, 
hoeft zich nooit zorgen te maken 
over wát te zeggen als getuige



Lucas 21

15 Want Ik zal jullie een mond 
en wijsheid geven 
die al jullie tegenstanders 
niet zullen kunnen weerstaan of weerspreken. 

tegen de waarheid vermag niets en niemand 


