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“Sola Narcigesis” 
Een neologisme voor neo-evangelicals 

Bron: Ken Silva, 10-2-2012 

http://apprising.org/2012/02/10/why-use-narcigesis/ & http://herescope.blogspot.com/ 

Zie onder: http://www.verhoevenmarc.be/nieuw-evangelicalisme.htm 
 

Vertaling door M.V. 

 

Narcigesis is een samentrekking van narcissus en exegesis. Zie Van Dale: 
narcissus (de; meervoud: narcissussen): zeer zelfingenomen en ijdel persoon. 
exegese (de; meervoud: exegesen): verklaring van een geschrift, in het bijzonder van de Bijbel. 

 

 
 

1. Het lezen van je eigen levenservaringen en/of die van een ander, in de tekst van de Schrift; te 
maken dat de Bijbel helemaal over henzelf gaat. 

2. Een interpretatie van de Schrift op eigen gezag van de vertolker; in het bijzonder gedreven door 
eigendunk, zelfverwerkelijking, mystieke ervaringen en/of de “gevoelde noden” van de vertol-
ker. (Zie Sola Experientia). 

3. Een persoonlijke en/of mystieke interpretatie van de Schrift die veeleer gebaseerd is op de eigen 
ideeën, vooroordelen, meningen, gevoelens, attitudes, geloofspunten, ervaringen, indrukken, 
dromen, openbaringen van de vertolker, dan gebaseerd op de onversierde betekenis van de tekst. 

4. Het lezen van iemands eigen leerstellige theorieën in de Schrift (het tegengestelde van exegese, 
dat een kritische uitleg of interpretatie is van een tekst of Schriftgedeelte), in het bijzonder als 
een gevolg van persoonlijke ervaringen. (Zie Sola Experientia). 

5. Egocentrische, zelfgedefinieerde en zelfbevestigende bijbelinterpretatie en de toepassing ervan. 
6. Het lezen van je eigen interpretatie in de Schrift gebaseerd op het egocentrische geloof dat niet 

alle dingen in de Schrift even duidelijk zijn op zichzelf, noch even duidelijk zijn voor allen, en 
dat enkel de opgeleiden, de uitverkorenen, of de leiderschapselite, (waartoe de vertolker zelf 
meent te behoren) een voldoende begrip kan verwerven. (Zie Plura Scriptura). 
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7. De egocentrische gedrevenheid om nieuwe theologieën, doctrines, openbaringen, applicaties en 
filosofieën uit te vinden met betrekking tot de Schrift, wat zich dikwijls manifesteert in zelfver-
heerlijkende activiteiten zoals het publiceren van boeken, het opzetten van organisaties, websi-
tes, conferenties, geldopbrengende plannen en publiciteitsdrang. 

  
 

 

Zie ook: 
o Narcisme: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/narcisme.pdf  
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