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Preprint 

René van Woudenberg, Filosofische gedachten over Godsgeloof, Kampen, Kok, 1993; 150 
blz., hfl. 34,50, ISBN 9024269261. 

In dit boekje zijn een vijftal essays van René van Woudenberg, onderzoeker aan de 
Faculteit der Wijsbegeerte van de VU, verzameld. Zij handelen over het geestelijke klimaat 
van de hedendaagse cultuur; over de vraag of het Godsgeloof zelfsuggestie is of dat het 
betrokken is op de werkelijkheid; over het ervaringskarakter vs. het kenniskarakter van 
Godsgeloof; over de persoonsbetrokkenheid van het Godsgeloof en over de zekerheid van 
het geloof. De essays zijn geschreven vanuit een orthodox-calvinistische invalshoek. Ze 
zijn goed geschreven, ook voor niet-specialisten leesbaar en hebben een goed niveau; de 
essays over ervaring en zekerheid van het Godsgeloof graven m.i. het diepst. Een 
namenregister completeert het boekje. 

Marcel Sarot 
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