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Bijlagee 4. Klein lexicon bij  de kegeltheorie 
Belangrijkee woorden en woordparen in de door  van de Ketteri j  (1972) uitgewerkte 
theoriee worden hier  toegelicht. 

Vann de Ketteri j  maakt onderscheid tussen woorden en zaken: 
Woordenn zijn aldus van de Ketteri j  afbeeldingen die het wezenlijke verstaanbaar 
maken.. Het wezenlijke zelf zijn ze niet Als afbeeldingen zijn ze onvolkomen. 
Sprekendd over  de woorden spreekt men over  het wezenlijke. 
Zakenn drukken aldus van de Ketteri j  het wezenlijke uit. Zaken verwijzen naar  de 
ervaringg van het wezenlijke. Piëtistische zaken worden door  God geleerd en 
beleefdd in het hart. Sprekend vanuit de zaken spreekt men vanuit het wezenlijke. In 
dee bevindelijke traditi e is, zoals we reeds besproken hebben, van levensbelang dat 
dee woorden zaken worden. Dit is, naar  bevindelijke overtuiging, een genadegave 
Gods. . 

Dee bekeringsweg kent volgens van de Ketteri j  twee goddelijke werkingen, 
statelijk ee en standelijke. 
Dee staat van een mens heeft betrekking op de staat van de ziel voor  de 
eeuwigheid.. Er  worden twee staten onderscheiden: 
-- De staat des doods, hierin bevindt de mens zich zolang hij  niet aan zijn 
zonden,, zijn van God vervreemd en afgekeerd zijn ontdekt is. 
-- De staat des levens, daarin bevindt een mens zich wanneer  hij  aan zichzelf 
ontdektt  en op de weg gesteld is. 
Dee bekering (als moment van omkering) vormt het moment van de 
staatsverwisseling,, hier  wordt men van dood, levend. De bekering is het begin 
vann de weg en daarmee ook het eerste statelijke punt van de weg. In de 
eerstee genade van de bekering krijg t de mens alle genadegaven253 van het geloof 
geschonken,, hij  is zich daarvan echter  niet bewust. Opwas in de genade is 
nodig.. Het tweede en laatste statelijke punt van de weg, ook wel genoemd de 
tweedee genade, is de rechtvaardigmaking. Hier  ontvangt een mens het volle 
bewustzijnn van diens overzetting in de staat des levens. 

Eenmaall  op de weg geplaatst begint de standelijke doorleving en ervaring van 
dee weg. Dit gaan van de weg, beschreven in de orde des heils (Roeping 
Rechtvaardigmakingg en Heiligmaking) wordt evenals de eerste genade aangeduid 
mett  de term bekering. De standelijke werkingen betreffen de wijze waarop de 
'ziel''  zich al gaande de weg ervaart. De weg kent drie hoofdstanden, ook wel 
stukkenn genoemd: Ellende, Verlossing en Dankbaarheid. Ieder  van deze 
hoofdstandenn kent in zichzelf echter  ook weer  momenten van Ellende, Verlossing 

Dee genadegaven van het geloof zijn rechtvaardigmaking en heiligmaking. 
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enn Dankbaarheid, (zie de beschrijving die we hiervan in de beschrijving van de 
geloofsleerr zoals gepresenteerd door Vreugdenhil (1991) hebben gegeven.) De 
standelijkee werkingen tesamen maken de opwas in de genade uit, dit wordt 
doorr van de Ketterij aangeduid als de praktikale weg. 

Gegevenn het bovenstaande kan een stand omschreven worden als dat wat de ziel op 
eenn gegeven moment van zijn staat beleeft, ofwel als de persoonlijke 
bewustwordingg en ervaring van de gesteldheid op de matrix God-Mens en Tijd-
Eeuwigheid.. Mensen nemen door opvoeding kennis van de veronderstelde weg 
mett zijn staten en standen. In de ervaring van het moment is het de mens niet 
duidelijkk waar hij zich op de weg bevindt. Dit komt omdat ieder van de 
afzonderlijkee standen in het genadeleven op zichzelf ook weer standen, 
gestalten,, legeringen en gangen (de substanden van ellende, verlossing en 
dankbaarheidd en de wijze waarop de persoon dit beleeft) kennen. De op de weg 
gesteldee mens kan dus niet bekijken waar op de weg hij zich op een gegeven 
momentt bevindt. 
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