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“Sola Mystica” 
Een neologisme voor neo-evangelicals 

Bron: http://herescope.blogspot.com/2012/02/sola-mystica.html, 24-2-2012 

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

Vertaling en plaatje door M.V. 

 

 
 
Mystiek: Er zijn twee betekenissen: 1) Het streven om een rechtstreekse eenheid te vinden met de 
uiterste werkelijkheid van ‘het goddelijke’. Dit geschiedt door middel van een onmiddellijk aanvoe-
len, inzicht of een ogenblikkelijke verlichting. 2) Een vage speculatie zonder basis. (Francis A. 
Schaeffer - zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf). 
 
1. Mystieke ervaring alleen - in contrast met de Reformatie die de doctrine van Sola Scriptura (de 

Bijbel alleen) lanceerde - als de basis voor geestelijk gezag; nieuwe openbaring en/of geestelijke 
ontmoetingen die voortkomen uit mystieke ervaringen als de basis van het modern evangelica-
lisme voor finaal gezag in geestelijke zaken. 

2. Het toeschrijven van superieure betekenis en inzicht aan paranormale ontmoetingen en mysteri-
euze ervaringen zodat ze voorzien in nieuwe openbaringen en/of inzichten die het Woord van 
God aanvullen, verbeteren, verlevendigen, verlichten en zelfs verdringen. 

3. Het geloof dat mystieke ervaringen bijbelse waarheden en leringen overtroeven in zaken die 
betrekking hebben op het leven en de godsvrucht. 

4. Toewijding aan mystieke ervaring als de grote scheidsrechter van waarheid in zaken die betrek-
king hebben op spiritualiteit. 

5. Persoonlijke vooringenomenheid of verslaving aan mystieke ervaringen als het fundament voor 
de uitleving van je dagelijks geloof. 

6. Het idee dat geestelijke maturiteit kan verkregen worden door veelvoudige mystieke ervaringen, 
en dat de toenemende frequentie en intensiteit van deze ervaringen je spiritualiteit verheft boven 
anderen die deze ervaringen niet gehad hebben. 

7. Het arrogante geloof dat door geaccumuleerde ervaringen, hij die ervaart grotere spirituele 
kracht en potentieel verkrijgt voor leiderschap. Deze verdienstelijke voordelen leiden hem die 
ervaart tot het hebben van een expansiever “koninkrijkswerk” tot transformatie van zichzelf, 
anderen en de maatschappij. 

 
Verwante concepten: Sola Experientia en Mystica Scriptura (zie de links bovenaan). 

http://herescope.blogspot.com/2012/02/sola-mystica.html,
http://www.verhoevenmarc.be/nieuw-evangelicalisme.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf).
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NOTE: This post is authored by several members of the Discernment Research Group, including Pastor Larry DeBruyn 
and Sarah Leslie, along with Pastor Ken Silva of Apprising Ministries. This is part of a joint project to develop a de-
scriptive vocabulary for the new doctrines, practices and heresies of the emerging evangelical church. 
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