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Samenvatting 

Het doel van deze dissertatie is de sociale context en de psychische aspecten van 

een aantal religieuze ervaringen in Estland aan de orde te stellen. De dissertatie is 

opgebouwd uit zes studies over deze thematieken. Aan iedere studie is een hoofdstuk in 

het voorliggende boek gewijd. Eerdere versies van deze studies zijn gepubliceerd (of 

geaccepteerd voor publicatie) in wetenschappelijke tijdschriften of boeken. Ten behoeve 

van de dissertatie zijn deze teksten redactioneel bewerkt (met name is geprobeerd overlap 

tussen de verschillende hoofdstukken te vermijden). Bovendien is een nieuw inleidend 

hoofdstuk aan het geheel toegevoegd (hoofdstuk I). 

Hoofdstuk II laat zien dat de religieuze situatie in Estland gedurende de laatste 

acht jaar gekarakteriseerd wordt door een sterke secularisatie van de maatschappij, door 

een snelle stijging van het aantal kerklidmaatschappen gevolgd door een neergang van de 

religieuze activiteit, door polarisatie in de maatschappij tussen gelovigen en diegenen aan 

wie het geloof vreemd is, door verscheidenheid aan vormen en betekenis van religie, en 

door de groeiende professionaliteit van de kerkelijke werkers. 

Hoofdstuk III toont dat mensen in Estland zich om drie redenen aansluiten bij een 

kerk: vanuit verbondenheid met een kerk (bijv. de leer, de heersende mentaliteit), om 

emotionele redenen (bijv. zoeken naar innerlijke vrede of naar het oplossen van 

levensproblemen), en om redenen die God betreffen (bijv. de wens Gods wil te vervullen). 

Bij het toetreden tot een kerk wegen innerlijke motieven (persoonlijke religieuze 

ervaringen en het zoeken naar zingeving) zwaarder dan uiterlijke motieven (architectuur of 

de nabijheid van een kerkgebouw, humanitaire hulp). 

Hoofdstuk IV laat zien dat de meest nijpende problemen waarmee pastores van de 

protestantse kerken in Estland (EELC, ECBU, EMC) in hun werk als counselors te 

kampen hebben, communicatie, religie, establishment, financiën en overbelasting 

betreffen. Het zijn vooral problemen ten aanzien van geloof, familie, gezondheid, 
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communicatie en emotionaliteit die mensen hulp doen zoeken bij pastores. De meeste 

pastores vinden dat hun training als counselor slechts bevredigend of zelfs ontoereikend is; 

te zelfder tijd geeft dezelfde groep pastors aan van mening te zijn dat het mogelijk is het 

vak van pastoraal counselor te leren. 

Hoofdstuk V probeert een onderbelicht aspect van 'eenzaamheid' te behandelen. 

Eenzaamheid wordt over het algemeen beschouwd als een negatieve ervaring die 

vermeden moet worden. Hoofdstuk V laat zien dat eenzaamheid ook beschouwd kan 

worden als een behoefte, als een creatieve ervaring, als een ervaring van leren en 

(religieuze) groei.Gebruikmakend van een psychologisch perspectief, wordt in dit 

hoofdstuk beargumenteerd dat het doel van het pastoral counseling niet het opheffen van 

de ervaring van eenzaamheid zou moeten zijn, maar deze te veranderen in een 

persoonlij kheid-opbouwende ervaring. 

Vaak gaat men ervan uit dat religieuze ervaringen afzonderlijk in tijd en 

onafhankelijk van elkaar voorkomen. Daarentegen beschrijft het model van de religieuze 

ervaring in Hoofdstuk VI het religieuze ervaren als een levenslang en cumulatief proces. 

Religieus ervaren (religious experiencing) drukt het onderling verband tussen religieuze 

ervaring en de overige levenservaringen uit. 

Hoofdstuk VII beschrijft de aanpassing van de 'Religious Status Inventory' in de 

Estnische taal alsmede een eerste empirische studie met dit instrument. De voorlopige 

resultaten tonen verschillen tussen de Estnische en de Amerikaanse populatie in de 

aantallen en de betekenis van de factoren. De drie belangrijkste factoren die genoemd 

worden in de Estnische versie zijn individuele toewijding, alledaagse religie en religieuze 

heelheid. 




