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ABSTRACT (DUTCH) 

Het evangelie is goed nieuws over Jezus Christus. De kerk heeft altijd 
een contextueel evangelie verkondigd, een presentatie van het 
goede nieuws die gerelateerd is aan de vragen, overtuigingen, en 
praktijken in een bepaalde context. De Westerse context gaat door 
een proces van snelle veranderingen en kan nu omschreven worden 
als post-Christendom, postmodern, en post-Christelijk. Wat zijn de 
contouren van een Westers evangelie aan het begin van de 21e 
eeuw?  
 Deze studie analyseert de gecontextualiseerde Christologie 
van zowel Hendrikus Berkhof (deel I van de studie) en Colin Gunton 
(deel II van de studie). Met welke methode analyseren zij de 
Westerse context en wat is de inhoud van die analyse? Met welke 
methode benaderen zij Christologie en wat is de inhoud van hun 
Christologie? De relatie tussen hun analyse van de Westerse context 
en hun Christologie wordt verduidelijkt.  
 Deel III van deze studie bouwt verder op de waargenomen 
sterke punten van Berkhof en Gunton, terwijl het de zwakke punten 
probeert te vermijden. Het biedt systematische voorstellen voor het 
analyseren van de Westerse context en het geeft een schets van 
Christologie voor het begin van de 21e eeuw.  
  
   


