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... het gaat over de plaats van...  

❑ beleving
❑ gevoel
❑ ervaring
❑ bevinding



kwestie houdt ook verband met...

❑ relatie verstand & gevoel
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kwestie houdt ook verband met...

❑ relatie verstand & gevoel
❑ en mannelijk & vrouwelijk
❑ en identiteits-vragen (objectief of subjectief?) 



hoe verhouden 
Woord, geloof en beleving 

zich tot elkaar?



FEIT

nummer 1: FEIT
❑ = het bericht (de mededeling) 
❑ = het Woord



FEIT GELOOF

nummer 2: GELOOF
❑ = aanvaarding/aanname van het bericht
❑ = aanvaarden = vertrouwen op



FEIT GELOOF BELEVING

nummer 3: BELEVING
❑ = gevoel, ervaring
❑ > vreugde, vrede, hoop, enz. vanwege geloof



zondebesef - schuldbesef - berouw???



Handelingen 26:20 (NBG51)
20 maar ik heb (...) in het gehele Joodse land en 
de heidenen verkondigd, dat zij met BEROUW 
zich zouden bekeren tot God en werken doen, 
met hun BEROUW in overeenstemming.

Gr. meta-noia 
= om/na-denken





Romeinen 10

16 Maar niet allen geven gehoor 
aan het goede bericht. 

Want Jesaja zegt: 
Heer, wie gelooft wat hij van ons hoorde?

17 Dus: het geloof is uit het horen 
en het horen door Christus' uitspraak.
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2Korinthe 4

6 ...  de God die zegt, 
vanuit duisternis zal licht schijnen, 

doet het schijnen in onze harten, 
tot verlichting van de kennis, 

van de heerlijkheid van de God, 
in Jezus Christus' aangezicht.
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Kolosse 2

5 ... en zie ik met vreugde 
de orde en stabiliteit 

van jullie geloof in Christus.
6 Zoals jullie dan 

Christus Jezus, de Heer ontvingen, 
wandelt in hem,
7 geworteld zijn 

en opgebouwd wordend in hem, 
en bevestigd wordend 

in het geloof 
zoals jullie werd onderwezen, 
overvloeiende in dankzegging. 
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