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Woordd vooraf 

Opp de dijk fietst een jongen met zijn vrienden. 
Hett  waait. Hard trappen is het op die dijk . 

Gemakkelijkk  word je speelbal van de wind. 

Dee vraag 'wat betekent het om te leven met en vanuit het geloof der  vaderen' 
vormdee op die dijk regelmatig het onderwerp van gesprek. Thema's als 
uitverkiezing»» het leven na dit leven en bekering werden bediscussieerd en 
bereflecteerd.. Geloven in en leven vanuit het geloof der  vaderen leek soms op 
fietsenn op de dijk . Je moest hard trappen om je eigen weg te vinden, koers te 
houdenn en geen speelbal van de wind te worden. 
Mett  achtenveertig mensen heb ik 'dijkgesprekken' gevoerd. Zij  vertelden mij  over 
hett  leven in de bevindelijk gereformeerde traditie, over  hun persoonlijke 
overtuigingen,, twijfel s en zorgen, over  periodes van geestelijk vervuld zijn en 
periodess van leegte, gemis en onaangedaan zijn. Ik dank hen voor  het vertrouwen 
enn hoop hen, en datgene wat hen na aan het hart ligt, met deze studie recht te doen. 

Afkomstigg uit een synodaal gereformeerd gezin en studerend aan de Katholieke 
Universiteitt  Nijmegen groeide in 1991 het plan voor  de voorliggende studie. Mij n 
promotor,, prof.dr . Jacob A. van Belzen werkte op dat moment aan het Titus 
Brandsmaa Instituut en zag daar  mogelijkheden om een godsdienstpsychologische 
studiee te realiseren naar  bekering in bevindelijk gereformeerde kring. In 1993 
kwamm de financiering van het project door  de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijkk  Onderzoek (NWO) rond. Het onderzoek werd ondergebracht bij 
dee Faculteit der  Theologie van de KUN. Gegeven het uiterst protestantse 
onderwerpp van onderzoek was dit een bijzondere plek. Graag wil ik de Faculteit der 
Theologiee van de KUN bedanken voor  de gastvrijheid en de materiele 
ondersteuning. . 
Vanzelfsprekendd gaat mijn dank uit naar  mijn promotor, prof.dr . Jacob A. van 
Belzen.. Zij n betrokkenheid op het onderwerp was uitgesproken. Hij  heeft mij 
gestimuleerdd om het religieuze betekenissysteem van de bevindelijk 
gereformeerdenn op een godsdienstpsychologische wijze te benaderen en te 
doorgronden.. Hij  maande mij  koers te houden wanneer  ik te veel tij d besteedde aan 



theologische,, kerkhistorische en sociologische studies. Hoewel het conceptueel 
kaderr  reeds lang bekend was, duurde het lange tij d voor  het heuristisch model 
geconstrueerdd werd. De dank prof.dr . Jacob A. van Belzen voor  zijn geduld en 
ondersteuning. . 
Dankk gaat ook uit naar  prof.dr . Rein Nauta. Hij  heeft mij  gestimuleerd om de 
inbeddingg van het onderzoek in de psychologie van de bekering expliciet te maken. 
Ditt  is een waardevol advies gebleken. 
Mij nn collega-onderzoekers Lettice Beukeboom, Peter  Donders, Thij s Rutten, 
Palmyree Oomen en Eric van de Laar  wil ik bedanken voor  de steun die ik van hen 
ontvingg en voor  de gesprekken die we gevoerd hebben over  de gehanteerde sociaal 
constructionistischee benadering, het narratieve perspectief en theologisch 
inhoudelijkee kwesties. 
Dr.. C. Janse, dr. Jos Pieper, prof.dr . Gerrit Immink , dr. T. Brienen, dr. W. van 't 
Spijkerr  en dr. Jan van der  Wal wil ik bedanken voor  het becommentariëren van 
conceptversiess van hoofdstukken. Zij  hebben mij  gewezen op onvolkomenheden in 
dee weergave van kerkhistorische en sociologische ontwikkelingen betreffende de 
bevindelijkk  gereformeerde stroming. Tevens stimuleerden zij  mij  tot een scherpere 
omschrijvingg van psychologische concepten en processen. 
Joséé Rieter  wil ik bedanken voor  het consciëntieus nakijken en corrigeren van het 
manuscript.. Godelieve van den Boogaard dank ik voor  haar  jarenlange 
betrokkenheidd en morele steun. Daarnaast kwam haar  computervaardigheid goed 
vann pas. Clare McGregor  dank ik voor  de correctie van het Engels. 

Niett  alleen op de dijk is het hard trappen, ook het schrijven van een proefschrift is 
eenn ware oefening van de conditie gebleken. Voor  de afronding van het geheel 
bleekk het nodig de luwte op te zoeken. In de abdij  van de Kannunikessen van het 
Heiligg Graf in Maarssen vond ik die luwte. Ik dank de zusters voor  hun 
gastvrijheid. . 

Uitzonderlij kk  veel dank gaat uit naar  Wim, Elsemarijn, Marry , mijn moeder, en 
Margriet .. Hun niet aflatende bemoediging, aanwezigheid, zorg en praktische 
ondersteuningg heeft de afronding van dit onderzoek mogelijk gemaakt. 

Inn deze studie neemt de volgende uitspraak een centrale plaats in: 'Antwoordend op 
dee ander  wordt een mens wie hij  is'. De medebewoners van Het Kloosterhuis, mijn 
familie,, mijn vrienden, de zusters (in Boxmeer  en Maarssen) en mijn collega's, in 
all  hun diversiteit, wil ik bedanken voor  de uitnodigingen tot zelfwording aan mijn 
adres.. Wim, als levenspartner  geef je me ruimt e en nodig je me uit te worden tot 
wiee ik mogelijk kan zijn. Dank voor  wie je bent. Elsemarijn, de toekomst is aan 
jou.. Dat je j e naam in vrede mag dragen. 
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Introducti e e 

DeDe vraag 'of Hij  -werkzaam is in mijn leven' is niet alleen 
eeneen vraag, datisz'n opstaan en zijn naar bed gaan. Het is 
zijnzijn dagelijkse gebed en zijn dagelijkse leven, in 
afhankelijkheidafhankelijkheid van God, dat dat mag gebeuren. (Peter 
overover zijn broer, 1996) 

Tott  de veelkleurigheid van het Nederlandse protestantisme behoort een stroming, 
diee gekenmerkt wordt door  een levensstijl en geloofsbeleving die onderscheiden is 
vann de gangbare. Zij  wordt in de volksmond aangeduid als 'zwaar' gereformeerd. 
Ditt  'zware' wordt afgeleid uit de binnen deze stroming gangbare tendens om zich 
omm religieuze redenen niet te conformeren aan het huidige culturele klimaat en om 
voortdurendd zelfreflectie te plegen. In deze zelfreflectie weet een 'zwaar' 
gereformeerdee mens God tegenover  zich. 'Zwaar' gereformeerden staan niet 
lichtvaardigg in het leven, ze nemen het inzake de godsdienst en de daarmee 
samenhangendee levenshouding niet licht of gemakkelijk. Tegenover  een 
rechtvaardigee God weten zij  zich hoe dan ook schuldig. 

Inn wetenschappelijke en journalistieke krin g wordt de stroming, sinds het 
verschijnenn van het proefschrift van C.S.L. Janse (1985), aangeduid met de term 
'bevindelijk ''  gereformeerd'. In deze benaming wordt gerefereerd aan de 
prominentee plaats die de doorleving van het geloof in deze kringen inneemt. 
Bevindelijkenn nemen geen genoegen met een verstandelijk beamen van 

'Hett  voordeel dat de aanduiding 'bevindelijken' heeft boven door  bevindelijken als negatief ervaren 
benamingenn als: 'zwarte kousenkerken' (Van der  Meiden, 1968,1993, p.10) of 'idtra-gerefonnecrden* 
(Vann Ruler, 1971, p.13) is dat ze wijst op een welbepaald aspect van de geloofsbeleving, dat bij 
anderenn weliswaar  niet afwezig is, maar  door de bevindelijken uitzonderlij k benadrukt wordt de 
bevindingg dat wil zeggen de (affectieve) doorleving en persoonlijke toeeigening van de 
gereformeerdee geloofswaarheden. Het gaat hen om leer  én leven. 

13 3 



geloofsdogma's.. Ze verlangen naar  een persoonlijk geloof waarin geloofsuitspraken 
doorleefdd en toegeëigend worden. Wanneer  dit het geval is, wordt het in de 
religieuzee traditi e geldende heilsfeit dat Christus is gestorven tot verzoening van 
zonde,, ervaren als: 'de Heere2 Jezus heeft voor  mijn zonde op Golgotha geleden3' . 
Inn uitspraken als deze ligt een wereld van ervaren vervat. Dit ervaren wordt 
mogelijkk  gemaakt door  en vertaald in een eeuwenoud, tot op heden functionerend, 
religieuss (gereformeerd) kader. 

Kerkelij kk  gezien vormen bevindelijk gereformeerden een stroming binnen de 
gereformeerdee gezindte4. De bevindelijke stroming wortelt in de Reformatie (16e 
eeuw)) en de Nadere Reformatie (17e en 18e eeuw). Gemeenten met een 
bevindelijkee inslag worden gevonden in: 
-- De Nederlandse Hervormde Kerk, met name zij  die zich scharen rond 'Het 
Gekrooktee Riet5'  en de Gereformeerde Bond; 
-- Christelijk e Gereformeerde Kerken (zij  die zich scharen rond het blad 'Bewaar 
hett  pand'); 
-- Gereformeerde Gemeenten; 
-- Gereformeerde Gemeenten in Nederland; 
-- Gereformeerde Gemeenten in Nederland (BV); 
-- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland; 
-- Zelfstandige gemeenten van Oud Gereformeerde signatuur  (Janse, 1985, p.15, 
63). . 

22 In deze studie zullen we de naamsaanduiding voor  God, 'Heer', hanteren zoals deze in bevindelijk 
gereformeerdee krin g gehanteerd wordt 'Heere'. Deze naamgeving voert terug op de Statenvertaling van 
dee Bijbel. 
33 Wanneer  men op basis van deze omschrijving meent dat bevindelijk geloofs(be)levcn sterk 
subjectivistischh van aard is, dan dient dit beeld gecorrigeerd te worden. Het individuele verhaal wordt 
inn referentie aan de Bijbel en de traditi e door  de persoon zelf en anderen 'beoordeeld'. 
44 Tot de gereformeerde gezindte behoren alle orthodoxe groeperingen die zich afgesplitst hebben van de 
Nederlandsee Hervormde Kerk (zie bijlage 1 voor  een beschrijving van de kerkhistorische 
ontwikkelingen).. Een uitzondering op deze omschrijving vormt 'de Gereformeerde Bond tot 
verbreidingg en verdediging der  Waarheid in de Nederlandse Hervormde Kerk' , kort gezegd de 
Gereformeerdee Bond. Deze Bond is een 'organisatie' die bewust binnen de Nederlandse Hervormde 
Kerkk heeft willen blijven. Hoewel kerkelij k gezien hervormd, zijn zij  die instemmen met de doeleinden 
vann deze bond, confessioneel gereformeerd (Dekker  & Peters, 1989, p.17). Daarnaast vindt men in de 
Nederlandsee Hervormde Kerk de groepering van 'Het Gekrookte Riet'. Deze groepering behoort ook tot 
dee gereformeerde gezindte. Het overzicht van de kerkgenootschappen die behoren tot de gereformeerde 
gezindtee wordt gecompleteerd door  toevoeging van de Gereformeerde Kerken in Nederland, de 
Gereformeerdee Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken aan de gegeven 
opsommingg toegevoegd te worden. 

Opp één mei 2004 verenigen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde kerken in Nederland 
enn de Evangelisch Lutherse Kerk zich tot de Protestantse Kerk in Nederland. 'Bezwaarde' Hervormden 
richtenn het Comité tot behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk op, "een voorspel van een 
'noodsynode''  van een eigen orthodoxe 'voortgezette hervormde kerk' "  (Dros, Trouw 13.02.04). 
55 'Het Gekrookte Riet'  is een tijdschrif t dat met name gelezen wordt door  hen die zich kerkelij k gezien 
terr  rechterzijde van de Gereformeerde Bond gegroepeerd hebben (Janse, 1993, p. 14). 
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Daarnaastt  zijn er  de thuislezers. Dit zijn mensen die, soms van generatie op 
generatie,, in familie- en soms breder  verband preken lezen van De Tale 
Kann aan s*  en andere voorgangers, die in hun ogen de zuivere waarheid 
verkondigen.. Zij  bekennen zich niet tot een bepaalde kerkgemeenschap, vanuit de 
overtuigingg dat de voorgangers in deze gemeenschappen de ware leer  niet (meer) 
verkondigen.. In hun religieuze praktijk , waarin volgens Dros en Sjoer  (1994, 
p.146)) het gezin een centrale rol vervult in de bemiddeling van de 
geloofswaarheden,, weten zij  zich verbonden met het aloude geloof der 
vaderen7. . 
Inn het totaal behoren in Nederland ongeveer  300.000 mensen tot de bevindelijk 
gereformeerdee stroming. 

Inn de bevindelijk gereformeerde stroming gaat men uit van de waarde van een leven 
naarr  en volgens de Bijbel, de van God afgekeerde levenshouding van de mens, de 
noodzaakk tot bekering en de gelukzaligheid van hen die een ander  leven* 
hebbenn leren kennen. Hoe deze elementen vorm krijgen in het leven van hen die 
zichh tot deze stroming rekenen (of gerekend hebben), illustreren we aan de hand 
vann fragmenten uit interviews met Leen, Johan en Peter9. 

Leenn is een man van half in de vijftig . Hij  behoort tot de Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland. Hij  vertelt over  het geestelijk leven van zijn 
schoonouders.. Johan is afkomstig uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 
Hijj  heeft de overstap naar  een lichter  kerkgenootschap gemaakt. Peter  groeide op in 
eenn Oud Gereformeerd milieu. Doordat hij  in zijn werk kennismaakte met mensen 
diee tot allerhande andere religieuze en sociale stromingen behoorden, heeft hij , 
zoalss hij  het zelf zegt, het geloof in de enige zuivere waarheid niet vast kunnen 
houden,houden, zij [het geloof in de enige zuivere waarheid] is geworden tot 'beleving van 
waarheid'waarheid'1010.. Daarmee heeft 'het geloof zijn absolute geldigheid verloren. 

Leen. . 
ToenToen we getrouwd zijn, zijn we bij mijn schoonvader in gaan wonen. Vader was 
eeneen echt godvrezend iemand. Die had zelf een zeer nauw leven. Ja, die had nog bij 
tijdentijden dat hij  niet durfde te lachen omdat hij dacht dat hij  God daarmee 
bedroefde...bedroefde... Uit de volle liefde en toewijding van zijn hart gaf hij  er om om Gods 
aangezichtaangezicht niet te bedroeven, in het minste niet, in zijn woorden niet, in zijn 
gedachtengedachten en werken. Hij  was een zeer strikt iemand Daar heb ik zeer veel van 

66 De tam Oude Schri jver s verwijst naar  gereformeerde theologen uit de 17s en 18"  eeuw (zie § 
3.2.1). . 
77 In deze studie wordt alle groepstaal verbreed afgedrukt, bijvoorbeeld Tale Kanattns. 
**  Hij  doelt hier  op een op God gericht en van God afhankelijk leven. 
99 All e in deze studie gehanteerde namen in cases zijn fictief, de weergave van de cases is voor  zover 
mogelijkk  geanonimiseerd. 
100 In deze studie worden uit gesprekken afkomstige letterlijk e citaten gecursiveerd weergegeven. 
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geleerdgeleerd Dat was van een kennis die dieper lag als van mijn eigen vader, jammer 
genoeggenoeg (gesprek met Leen november  1997> 

Leenn spreekt over  de figuren die van grote invloed geweest zijn op zijn eigen 
(geloofsleven.. Zij n schoonvader  heeft in diens spreken en nauwgezette - van liefde 
tott  God getuigende - levenshouding, bij  Leen het verlangen naar  een ander leven 
gewekt.. Van zijn schoonmoeder  leerde hij  het minder  verzekerde geloofsleven 
kennen. . 

Johan. . 
JeJe moest gewoon netjes leven, wat de Bijbel inhield natuurlijk 
KijkKijk  ik leef gewoon, dat weet ik zeker, verkeerd Ik leef niet volgens de Bijbel kijk 
enen dat is toch de bedoeling. En er wordt ons ook altijd gezegd, jullie weten het en 
jeje leeft er niet naar en dat is nog erger als iemand die het niet weet. Want er staat 
ookook nog in de bijbel: die het weet en de weg niet bewandelt, die zal met dubbele 
slagenslagen geslagen worden 
JeJe probeert om het" weg te cijferen, om het weg te douwen Want ik lig 's avonds 
ookook wel eens op bed en dan denk je er over en dan denk ik ook, dat doet de duivel 
bijbij  wijze van spreken, ah je moet er niet aan denken joh, denk aan iets moois. Kijk 
ikik  heb een verzameling bromfietsen bij wijze van spreken en ga dan daar over 
denken.denken. Dat is veel makkelijker en dat probeer je dan ook weer. Zo ongelukkig ben 
jeje dan. Datje het weg wilt cijferen, maar in principe is het,, ja verschrikkelijk dom 
wantwant je leeft maar één keer, je kunt niet meer terug, je kunt ook niet meer anders... 
enen toch doe je het (fragment uit de documentaire van de NPS: Waar  de worm niet 
sterft.. 11-10-1999). 

Johann beschrijft het geloofsleven vooral als 'dat wat ons voorgehouden is'. Hij  laat 
dee spanning zien tussen de voorschriften (wat zou moeten) en de menselijke wil, 
diee naar  het lijkt , zijn eigen gang gaat. Niet de liefde tot God, maar  de wet, de angst 
voorr  de dood en de onherroepelijkheid van het oordeel over  een leven dat door  de 
menselijkee wil gestuurd wordt, tekenen het beeld dat hij  van het geloof en zichzelf 
heeft.. Beelden van de hel, van dubbele slagen waarmee de mens geslagen wordt, 
makenn dat hij  's nachts niet meer  slapen kan. Zij n zondigheid - van God 
afgekeerdheidd - blijkt , zo meent hij , alleen al uit het feit dat hij  liever  over  andere 
dingenn denkt dan dat hij  zich bewust wordt van de overweldigende gevolgen van 
zijnn verkeerde leven en zich, doordrongen daarvan, tot een ander  leven laat 
roepen. . 

111 Hij refereert hier  aan de angst om verloren te gaan, de angst om in de hel te komen: Ik heb wel eens 
gehadgehad dat het me zo aangreep dat ik het gewoon benauwd kreeg en dat ik er uit moest. Dat ik ook niet 
hethet bed kon houden. Dat ik dacht als ik nou eens dood bleef bij wijze van spreken. Ja daar word ik 
echtecht bang van. Van de hel heeft hij een heel concrete voorstelling: er wordt ons voorgehouden, waar 
dede worm niet sterft en waar het vuur niet uitgeblust wordt. 
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Peter. . 
BijBij  het leven in deze geloofsgemeenschap hoort ook dat je, ook al ben je een 
onbekeerdonbekeerd en dus een zondig mens, datje van jou uit al het mogelijke doet. Niet 
datdat je fundamenteel iets zou kunnen doen, maar dat je je in de weg stelt. Dat je je 
onderonder Gods woord begeeft, datje overeenkomstig Gods woord handelt en leeft, dat 
jeje daar je best voor doet. Dat is de plicht van ieder mens die met Gods woord in 
aanrakingaanraking komt, zo wordt dat beleefd Dus ook al ben je onbekeerd, dan heb je 
tochtoch een heleboel verplichtingen die je ook kunt nakomen. Je kunt naar de kerk 
gaan,gaan, je kunt bidden en danken, je kunt eh. je begeven onder mensen waar je 
ietsiets van kunt leren, al die dingen. Nou ik denk dat ik dat wel gedaan heb. In die 
kringenkringen krijgt het betekenis wanneer het, wanneer het van God uit bevestigd wordt, 
datjedatje gelooft. Die bevestiging ken ik niet (gesprek met Peter, november  1996). 

Peterr laat zien dat het in het groepstoebehoren gaat om (meer dan) het beamen van 
dee geloofswaarheden of het zich kleden en gedragen volgens de expliciete 
gedragsvoorschriften.. Bij hem zien we dat groepstoebehoren zit in en tegelijkertijd 
verderr reikt dan de vragen die je stelt, de houding die je aanneemt, de liefde en 
verbondenheidd die je voelt en beleeft tot deze werkelijkheidsbeleving. Reflecterend 
overr het proces dat zich, aan en dóór hem, in zijn leven voltrokken heeft, zegt hij: 
HetHet is als een pak dat al heel lang versleten is en van geen kanten meer past. Maar 
jeje loopt er nog steeds mee, je bent zelfde laatste om te zien datje eruit gegroeid 
bent.bent. Op een gegeven moment moet je onder ogen zien dat je vanuit een ander 
denkraamdenkraam leeft. 

Hett leven en beleven van mensen als Leen, Johan en Peter vormde de aanleiding 
voorr deze studie naar bekering in bevindelijk gereformeerde kring. Leen, Johan en 
Peterr zijn gewone mensen. Zij nemen deel aan het dagelijks maatschappelijk 
verkeer.. Wat hen tot object van studie maakt, is dat zij hun doen en laten ijk(t)en 
aann voorschriften, levenshoudingen, voorkeuren en verlangens, die vorm krijgen 
doorr en vorm geven aan hun betrokkenheid op de bevindelijk gereformeerde 
traditie.. Voor mensen als Leen, Johan en Peter betekent dit dat zij zich, bij 
voortduring,, opgeroepen weten om zich te positioneren in het spanningsveld, dat 
gevormdd wordt door a) de onmiddellijke eisen van de concrete profane omgeving 
enn b) de daaraan anti-thetische bevindelijke traditie waarin opgeroepen wordt om in 
referentiee aan een uit de zestiende en zeventiende eeuw stammend devotioneel 
modell  verder reikende, meer waardevolle en meer existentiële doelen na te streven. 

Probleemstelling g 
Inn de bevindelijk gereformeerde geloofstraditie neemt de oproep tot bekering een 
belangrijkee plaats in. Bekering duidt hier niet op een verandering in 
geloofsinhoudenn of een verandering in groepslidmaatschap, maar op een 
veranderingg in de wijze van geloven. Deze verandering wordt aangeduid als een 
veranderingg van spreken óver geloofsinhouden (meer cognitief) naar een spreken 
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vanuitt  geloofsinhouden (vanuit ervaring en doorleving, waarbij  overigens het 
kennisaspectt  niet vergeten wordt). Het door  Leen en Johan aangeduide andere 
levenn vraagt om een dergelijke bekering. In en door  die bekering gaat men zich 
steedss meer  richten op een leven tot eer  van God: de persoonlijke, individuele 
geloofsrelatie,, die uiteindelijk uitmondt in een leven gericht op de eeuwigheid en 
God,, wordt richtinggevend. Daarbij  is men wel fn de wereld maar  niet vén 
dee wereld. 

Vraagstelling Vraagstelling 
Bekeringg in bevindelijk gereformeerde kring vormt het object van onderzoek van 
dezee psychologische studie. 
Dee exploratieve vraag die we ons daarbij stellen luidt: hoe structureert de weg 
derr bekering het (gelooft)leven van hedendaagse bevindelijk gereformeerden? 
Mett de aanduiding de weg der bekering12 verwijzen we naar het 
bekeringsmodel,, zoals dat theologisch- inhoudelijk is beschreven door de Oude 
Schrijvers.. De beschrijving van deze weg neemt in religieuze beschouwingen, 
preken,, lezingen, tijdschriften en boeken tot op heden een belangrijke plaats in. 
Hett '(geloofs)leven* duidt hier op het leven en ervaren van individuele gelovigen. 
Hett gaat daarbij zowel om het religieuze (be)leven als om het vormgeven aan het 
alledaagsee leven vanuit betrokkenheid op de bevindelijk gereformeerde traditie. 
Onderr 'hedendaagse bevindelijk gereformeerden' verstaan we mensen die behoren 
tott volgende kerkgenootschappen: de Gereformeerde Gemeenten, de 
Gereformeerdee Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland.. Aan bevindelijk gereformeerden in andere kerkgenootschappen gaan 
wee in deze studie voorbij. We zijn tot deze inperking gekomen, daar de 
ontstaansgeschiedeniss van deze drie kerkgenootschappen tot het begin van de 
twintigstee eeuw dezelfde was (zie bijlage één voor de kerkhistorische 
ontwikkelingenn en bijlage twee voor een nadere typering van de 
kerkgenootschappen). . 

Dee vraag, 'Hoe structureert de weg der bekering het (gelooft)leven van 
hedendaagsee bevindelijk gereformeerden?', wordt als volgt uitgewerkt. 
1)) We onderzoeken de wijze waarop bekering in bevindelijk gereformeerde kring 
vormm krijgt en beleefd wordt en hoe dit vanuit een psychologisch perspectief 
begrepenn kan worden. Vij f jaar besteedde de onderzoeker aan participatie, 
observatiee en het voeren van gesprekken. In deze periode werd gezocht naar 
conceptenn waarmee de eigenheid van het bevindelijk gereformeerde sociale 
collectieff  en de daarbinnen als noodzakelijk geldende bekering beschreven kon 
worden.. Eén en ander is neergelegd in het in hoofdstuk twee beschreven 
conceptueell  kader. 

Wanneerr de weg der bekering wordt weergegeven zoals hier, duiden we het devotioneel model 
aan.. Verwijzen we naar de wijze waarop dit model in het leven van individuen vorm krijgt, dan spreken 
wee over 'de weg'. 
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2)) We bestuderen de wijze waarop een cultureel of religieus model het zelrVerstaan 
structureertt  Aanleiding voor  deze meer  metatheoretische uitwerkin g van de vraag 
wordtt  gevonden in: a) de eigen aard van de bevindelijke bekering (zij  duidt een 
binnenn het sociale collectief hoog gewaardeerde geestelijke weg aan die niet 
vanzelfsprekendd vorm krijg t in het leven van alle kerkgangers); en b) de wijze 
waaropp bekering vanuit psychologisch perspectief begrepen wordt, namelijk als een 
transformatiee van het zelf in betrokkenheid op een sociaal medium13. Door  bekering 
opp deze wijze te benaderen komt de transformatie van het zelf in het middelpunt 
vann de belangstelling te staan. De transformatie van het zelf komt tot stand in de 
dialectischee wijze waarop individueel beleven en religieus model zich tot elkaar 
verhouden. . 
Dee spanning die de tweeledige uitwerkin g van de vraagstelling met zich meebracht, 
werdd in de fase van verslagleggingg gereduceerd door  de psychologische benadering 
vann bekering als uitgangspunt te nemen voor  de constructie van een heuristisch 
modell  (§ 4.4). Met dit heuristisch model pogen we zicht te krijgen op de wijze 
waaropp internalisering van de weg der  bekering bijdraagt aan en resulteert in 
dee transformatie van het zelf. 

Mett  deze studie willen we inzicht geven in de aard en de conceptualisering van 
bevindelijkk  gereformeerde bekering en de daarmee verbonden levenswijze. 
Daarnaastt  beogen we dat het onderzoek een bijdrage levert aan a) de psychologie 
vann de bekering en b) de in de cultuurpsychologie aanwezige kennis over  de wijze 
waaropp de zelfervaring van het individu gestructureerd wordt vanuit diens 
betrokkenheidd op een religieus of ideologisch systeem. 

Inkaderin g g 
Sindss het ontstaan van de psychologie als wetenschap (eind 19e eeuw) is de 
aandachtt  uitgegaan naar  bekering als een proces waarin het zelf getransformeerd 
wordt" .. Aanvankelijk stond de gevoeligheid voor  bekering en de aard van deze 

133 Voor  deze omschrijving van bekering baseren we ons op Hood, Spilka, Hunsberger  &  Gorsuch 
(1996,, p.176): "Conversion is self-realization or  self-transformation in that a person adopts or  finds a 
neww self. Moreover, the process occurs within a social medium or  context; specifically, religious 
conversionn entails a religious framework within which the transformed self is described, acts and is 
recognizedd by others. The fact that conversion may result in new habitual modes of action links any 
purelyy intrapsychological processes of conversion to the interpsychological processes mat maintain 
them.** * 
144 Bij  het spreken over  bekering als transformatie van het zelf maken we twee kanttekeningen: ^ 
1)) We verkiezen de omschrijving 'transformati e van het zelf boven de term 'zelftransformatie' daar  het 

inn de bekering gaat om een verandering in de centrale oriëntatie van de mens. Deze centrale oriëntatie 
wordtt  veelal gelokaliseerd in 'het zelf. De term zelftransformatie legt de nadruk op het individu als 
actorr  die de transformatie (aan zichzelf) voltrekt De omschrijving 'transformati e van het zelf 
daarentegenn legt meer  de nadruk op het proces van de verandering. 

2)) In de psychologie is 'het zelf op velerlei wijze benaderd en beschreven. De nadere bepaling 'hef 
lijk tt  ernaar  te verwijzen dat er  een entiteit is die correspondeert met 'het zelf. De positie die wij  ten 
aanzienn van het zelf aannemen, beschrijven we in de § 2.2 en § 2..3. 
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veranderingg van het zelf centraal. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 
namm met name in Amerika het meer  sociaal psychologische en sociologische 
onderzoekk inzake bekering naar  nieuwe religieuze bewegingen ofwel bekering naar 
eenn deviant perspectief een hoge vlucht. In de jaren negentig van de 20e eeuw werd 
eenn narratieve benadering van bekering geïntroduceerd. In hoofdstuk één bespreken 
wee in vogelvlucht de belangrijkste thema's in en resultaten van meer  dan een eeuw 
psychologischh onderzoek naar  bekering. Drie cases uit het onderzoek zullen in 
referentiee aan het holistische stadia model van Rambo (1993) besproken worden. 

Inn hoofdstuk twee beschrijven we het conceptuele kader, waarin de voortdurende 
afwisselingg van periodes van literatuurstudie, dataverzameling, theorievorming en 
data-analysee geresulteerd heeft. 
Hett  onderscheid tussen onbekeerde en bekeerde bevindelijk gereformeerden maken 
wee inzichtelijk door  gebruik te maken van het door  Greenwood (1994a, 1994b) 
gemaaktee onderscheid tussen soorten groepen (sociaal collectieven) en wijzen van 
groepstoebehoren.. Vervolgens bespreken we het door  Jansz (1991) bewerkte model 
vann Harre (1983, 1986), waarmee verschillende fasen in de internalisering 
onderscheidenn kunnen worden. Jansz hanteerde dit model om de ontwikkeling van 
hett  zelf in de tegenstrijdige aanspraak van twee ideologieën te beschrijven. Het zelf 
ontwikkeltt  zich, volgens Jansz, op de grens van publieke opvattingen over  'hoe een 
bepaaldd soort persoon moet zijn'  en privé-ervaringen. In de dialectiek tussen 
publiekee opvattingen en privé-ervaringen internaliseert het individu de publieke 
opvattingen,, om uiteindelijk te worden tot 'een bepaald soort persoon'. Voor  het 
inzichtelij kk  maken van de processen die werkzaam zijn in de voor  bevindelijk 
gereformeerdee bekering typische verandering van het zelf, komen wij  in § 4.4 tot 
eenn aanpassing van het door  Jansz ontwikkelde model. 

Inn hoofdstuk drie beschrijven we de bevindelijk gereformeerde stroming als een 
sociaall  collectief dat bestaat uit individuen die zich verbonden hebben aan 
gemeenschappelijkk  gedragen ordeningen, conventies en afspraken. Dit sociale 
collectieff  kent een interne structuur. Deze structuur  wordt gelegitimeerd in 
referentiee aan het devotioneel model van de weg der  bekering. In hoofdstuk 
dri ee beschrijven we zowel de karakteristieke bevindelijk gereformeerde 
opvattingenn betreffende de praktische levensvoering als het devotioneel model. 

Inn hoofdstuk vier  werken we het door  ons ontwikkelde psychologisch perspectief 
opp de in de weg der  bekering veronderstelde verandering van het zelf uit. Het 
hoofdstukk begint met een beschrijving van de evaluatieve matrix, waarop de 
voorschriften,, afspraken en conventies van het bevindelijk gereformeerde sociaal 
collectieff  en de grondstructuur  van het devotioneel model terugvoeren. Vanuit de 
bevindelijkk  gereformeerde overtuiging dat niet alle kerkgangers bekeerd worden, 
hanterenn we het door  Greenwood (1994a) geïntroduceerde concept 'morele 
carrière' ,, om onderscheid te maken tussen commitment dat gezien moet worden als 
identificati ee met het sociale label en commitment dat van invloed is op het zelf van 
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hett  individu. We begrijpen de weg der  bekering als een specifieke morele 
carrière""  in het bevindelijk gereformeerde sociaal collectief. In deze morele 
carrièree wordt de evaluatieve matrix tot actuele en ervaarbare werkelijkheid. De 
bevindingg speelt hierbij  een centrale rol. We omschrijven bevinding als de 
(affectieve)) doorleving en persoonlijke toeelgening van de gereformeerde 
geloofswaarheden.. Hoe de aangedragen werkelijkheidsbeleving tot ervaarbare 
werkelijkheidd kan worden, beschrijven we met behulp van de rollentheorie van 
Sundén. . 

Vanuitt  de notie dat bekering het vormgeven aan een morele carrière binnen het 
bevindelijkk  gereformeerde sociaal collectief betreft, komen we tot een 
fasespecifiekee geloofsinhoudelijke invullin g van het model van Jansz (1991). 
Hierbi jj  is aandacht voor: a) karakteristieke kenmerken van internalisering, 
behorendd bij  bepaalde punten van de weg; b) de doorwerking van interpersoonlijke 
processen;;  c) de verandering in de structuur  van het verhaal; d) stimulansen; en e) 
obstakelss in het toeöigenen van de weg der  bekering. 

Materiaalverzameling g 
Hoofdstukk vij f is gewijd aan de beschrijving van het proces van dataverzameling en 
eenn verantwoording van de (analysemethode. Daar  in hoofdstuk drie (ook) geput 
wordtt  uit het materiaal, dat in de loop van het onderzoek verzameld werd, geven we 
hieronderr  een vri j  uitgebreide beschrijving van de verschillende databronnen en de 
factorenn die van invloed zijn geweest op de wijze van dataverzameling. 

Hett  onderzoek kende (tot op het moment van verslaglegging) een voortdurende 
afwisselingg van periodes van lezen, dataverzameling, theorievorming en analyse. 
Wee kunnen in het onderzoek grofweg drie periodes aanwijzen, waarin er  sprake 
wass van intensief contact tussen de onderzoeker  en de onderzoeksgroep. Aan de 
constructiee van het conceptueel kader  ligt informati e uit de eerste twee periodes16 

vann dataverzameling ten grondslag 

Dee eerste periode van contact duurde twee jaar  (parttime) en was er  op gericht de 
vraagstellingg te verhelderen en zicht te krijgen op de methode, die het meest 
passendd zou zijn voor  het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 
Explorati ee van het onderzoeksveld geschiedde door  kennis te nemen van een 
veelheidd aan sociologische, theologische, taalkundige en historische studies naar 

155 Greenwood (1994», p. 106-112) omschrijft oen morele carrière als een potentieel progressieve 'route' 
voorr  het vormgeven aan persoonlijke, sociale en maatschappelijke rollen middels welke men reputatie 
enn eigenwaarde kan ontwikkelen en behouden. 
""  In hoofdstuk vij f delen we het onderzoek op in twee ftsen. Fase één betreft de eerste twee perioden 
vann materiaalverzameling. Fase twee betreft de derde periode van materiaalverzameling, het gaat dan 
omm de interviews waarvan de analyse in de hoofdstukken zes, zeven en acht beschreven wordt 
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hett bevindelijk gereformeerde (be)leven17, deelname aan kerkdiensten, gesprekken 
mett kenners van de bevindelijke stroming en het voeren van voorbereidende 
gesprekkenn met bevindelijke gelovigen en enkelen die de stroming verlaten hebben. 
Opp basis van het cultuurpsychologisch perspectief en de resultaten van de eerste 
kennismakingg met de onderzoeksgroep werd gekozen voor een ervaringsnabije 
kwalitatievee benadering. In een dergelijke benadering wordt de gedragssituatie 
gedefinieerdd volgens de betekenissen die de actoren zelf aan de situatie 
toeschrijven.. De onderzoeksprocedure is zo open mogelijk en er wordt gestreefd 
naarr triangulatie van methoden'». 

Dee tweede periode van contact bestreek tweeenhalfjaar. Hierin werden intensieve 
periodenn van materiaalverzameling en verslaglegging afgewisseld door perioden 
vann reflectie en literatuurstudie. 
Dee aard van het materiaal, dat verzameld werd, was heel divers. De onderzoeker 
participeerdee in veertig kerkdiensten, poogde met een klein aantal mensen een 
briefwisselingg te onderhouden", abonneerde zich op het Reformatorisch Dagblad 
enn de landelijke kerkbladen van de kerkgenootschappen waaruit de respondenten 
geworvenn werden, nam eenjaar lang deel aan de door de gereformeerde gemeenten 
aangebodenn tweejarige CGO-cursus ' basiscursus godsdienstonderwijs'20, bezocht 
vijff  avonden van een kerkelijke jongerenvereniging, organiseerde drie 
groepsbijeenkomstenn rond bekeringsgeschiedenissen en bezocht in totaal ongeveer 
twintigg studie-, toog- en zendingsdagen. 

Sociologischee studies van Dekker  &  Peters (1989); van Dijk (1996); Janse (1985) (1993) Van der 
Meidenn (1968), (1993a), (1993b); Stoffels (1993), (1995); Veerman (1994), (1995) en ZwemeV (1994) 
Theologischee studies van Brienen (1978), (1993); Exalto (1984); Graafland (1983), (1987) (1988) 
(1993),, (1994); Quispel (1977) en Van Ruler  (1950), (1954), (1971). De taalkundige studie van Van de 
Ketteri jj  (1972) en historische studies van Bos (1953); Brienen et al, (1983), (1986), (1989) (1990) 
Exaltoo et ai, (1981); Florij n (1985), (1987), (1991); Op 't Hof (1982), (1987); Hofinan (1977) Van' 
Lieburgg (1991), (1994); van Rijswij k (1983); SSNR (1995); en Zwemer (1992), (1993). 

Ditt  betekent dat verschillende methoden strategisch gecombineerd worden om meer  facetten van de 
werkelijkheidd tegelijkertij d te belichten en op elkaar  te betrekken. Kenmerkend voor  de te hanteren 
methodenn is, dat zij  gericht zijn op directe ervaring met de te bestuderen werkelijkheid , dat wil zeggen 
opp participati e (deelnemen en meebeleven) in die werkelijkheid (Packer  &  Addison (1989) Ratner 
(1997);;  Sanjek (1990); Silverman (1993); Spradley (1980); Wester  (1991)). 

Voorr  het verkrijgen van adressen werden twee wegen gevolgd. Onderzoeker  meldde zich aan bij  de 
christelijk ee conespondentieclub (deze weg heeft geen vervolg gekregen) en zette, geïnspireerd door  de 
studiee van A. Geels (1991), een advertentie in het Reformatorisch Dagblad. Daarop kreeg ze een 
vijftienta ll  reacties. Met tien van hen heeft ze meer  dan een keer  gecorrespondeerd. Dit 'experiment' 
heeftt  geen voortgang gekregen. Redenen hiervoor  waren de grote tijdsinvestering en het feit dat de 
onderzoekerr  in haar  eerste contacten niet aan had gegeven wat de reden was waarom zij  contact zocht. 
Naa enkele briefwisselingen maakte de onderzoeker  melding van haar  motivatie, waarop de contacten 
verbrokenn werden. 

CGOO staat voor  Cursus Godsdienstonderwijs. De cursus gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. 
Dee cursus (feitelijk worden er  meerdere cursussen op meerdere niveaus gegeven) stelt zich ten doel 
studentenn op te leiden tot het geven van godsdienstonderwijs op tweedegraadsniveau. Een tweede 
doelstellingg betreft een verdieping van de theologische kennis, die onder  meer  een toerusting kan zijn 
voorr  pastorale werkzaamheden. Men tracht de godsdienstige, culturele en maatschappelijke 
betrokkenheidd van de studenten te bevorderen en te vormen. 
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Introducti e e 

Dee derde periode van contact nam een halfjaar  in beslag. De onderzoeker  voerde 
gesprekkenn met vijfentwinti g bevindelijk gereformeerden, afkomstig uit de 
Gereformeerdee Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud 
Gereformeerdee Gemeenten, andere kerkgemeenschappen van bevindelijk 
gereformeerdee signatuur  en met mensen die de bevindelijk gereformeerde traditi e 
verlatenn hadden. De geïnterviewden werden middels de sneeuwbalmemode 
benaderdd (zie hoofdstuk vijf) . De resultaten van deze studie komen voort uit de 
analysee van dertien van de vijfentwinti g interviews. De selectie van de interviews 
verantwoordenn we in hoofdstuk vijf . 

Analysee van de data 
Inn de hoofdstukken zes, zeven en acht beschrijven we de resultaten van het 
empirischh onderzoek. Het besproken empirisch materiaal beslaat tien21 gesprekken 
mett  bevindelijk gereformeerden, behorend tot de Gereformeerde Gemeenten, de 
Gereformeerdee Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten. 
Mett  de analyse van de gesprekken willen we inzicht krijgen in de processen die 
werkzaamm zijn in de transformatie van het zelf, welke plaats heeft in de bevindelijk 
gereformeerdee bekering. Bij  de analyse van het interviewmateriaal werden de door 
Ganzevoortt  (1998) onderscheiden zes dimensies van het narratieve proces 
gehanteerdd om processen van betekenisconstructie en zelfconstructie zichtbaar  te 
maken.,, De zes dimensies betreffen a) verhaalachtige structuur, b) perspectief, c) 
ervarenn en verstaan, d) rolverdeling, e) positionering in relaties en f) publiek. 
Resultatenn van deze analyses werden in relatie gebracht met de door  ons 
onderscheidenn aspecten van internalisering, zoals beschreven in § 4.4. 
Dee respondenten werden op basis van zelftyperingen betreffende bekering aan 
verschillendee stadia in het heuristisch model (§ 4.4) toegewezen. Stadium één 
betreftt  de onbekeerden, stadium twee de 'veranderde mensen' en stadium drie de 
bekeerden. . 
Inn hoofdstuk zes bespreken we de analyse van drie interviews met mensen die 
zeggenn niet bekeerd te zijn. In het model vallen zij  in stadium één. Bij  de analyse 
vann deze interviews valt op dat deze mensen zich van harte committeren aan het 
bevindelijkk  gereformeerde (be)leven. Toch construeren zij  hun zelfharratief niet of 
slechtss in beperkte mate in termen van het devotioneel model. Een belangrijk deel 
vann het hoofdstuk wordt gewijd aan de obstakels in het religieus ervaren en het 
toeeigenenn van de bekering. 
Dri ee gemterviewden gaven aan dat er  in hun leven iets veranderd*  was. Zij  hebben 
inn meer  of mindere mate iets ondervonden van Gods werkzaamheid in hun leven. 
Dee resultaten van de analyse van deze gesprekken worden in hoofdstuk zeven 
besproken,, als representatief voor  het tweede stadium in het heuristisch model. De 
gemterviewdenn geven aan dat zij  door  predikanten zijn aangemoedigd om maar  te 

211 De overige drie gesprekken werden in hoofdstuk één besproken. 
23 3 



handelenn 'als-of zij  bekeerd zouden zijn. Zij  kregen met andere woorden de 
aanmoedigingg om zich voortdurend in relatie tot God te stellen. De waarde van het 
alsof-handelenn in het mogelijk worden van bevinding begrijpen we vanuit de 
rollentheoriee van Simden. De interviews geven daarnaast zicht op de rol die 
anderenn spelen in de constructie van het zelmarratief; in termen van het bevindelijk 
gereformeerdee devotioneel model. 
Inn hoofdstuk acht wordt de analyse van vier  interviews beschreven. De 
geïnterviewdenn presenteerden zich in hun zelmarratief als bekeerden. Zij  vallen in 
hett  derde stadium van het heuristisch model. De zelmarratieven van deze mensen 
zijnn in belangrijke mate gestructureerd in referentie aan het devotioneel model. Het 
persoonlijkk  proces van de geïnterviewde valt weg uit het verhaal. Het verhaal van 
dezee geïnterviewden draagt in belangrijke mate bij  aan het in het sociale collectief 
levendee beeld van 'de bekering' en 'de bekeerde'. 

Inn hoofdstuk negen evalueren we deze studie. Allereerst gaan we in op de vraag 
welkee bijdrage deze studie heeft geleverd aan de psychologie van de bekering. 
Hiertoee brengen we de resultaten van het onderzoek in verband met het in 
hoofdstukk één besproken holistische model van Rambo. Daarna evalueren we het 
doorr  ons ontwikkelde model. We specificeren de kenmerken van de narratieven die 
typerendd zijn voor  de stadia en bespreken de bijdrage die responsiviteit en 
emplotmentt  hebben geleverd aan het inzichtelijk maken van internalisering. 
Vervolgenss geven we aan op welke wijze, dat wil zeggen langs welke wegen, de 
wegg der  bekering het (geloofe)leven van hedendaagse bevindelijk 
gereformeerdenn structureert. We sluiten het hoofdstuk af door  in te gaan op de 
methodologischee aspecten van de studie. 
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1.. Bekering 

Ditt  onderzoek naar  bekering in bevindelijk gereformeerde krin g is ingebed in 
sociaal-wetenschappelijkk  onderzoek naar  bekering. Psychologisch onderzoek naar 
bekering122 heeft zich geconcentreerd rond de vragen: a) hoe kan bekering 
psychologischh begrepen worden en b) wat zijn de antecedenten en de consequenties 
vann bekering. De antwoorden die op deze vragen geformuleerd werden, werden 
doorr  Richardson (1985) grofweg ingedeeld in een klassiek en een hedendaags 
bekeringsparadigma.. In het klassieke bekeringsparadigma wordt bekering gezien 
alss een plotselinge gebeurtenis die het passieve subject overkomt. Het proces van 
bekeringg is meer  emotioneel dan rationeel gemotiveerd en bekering wordt gezien 
alss een normale oplossing van het adolcscentieconflict (Hood, Spilka, Hunsberger 
&&  Gorsuch, 19%, pp.227-229). 
Inn het hedendaagse bekeringsparadigma wordt bekering gezien als een gradueel 
process en het subject als een actieve zoeker. Het proces wordt rationeel 
gemotiveerd.. In veel studies die gerekend worden tot het hedendaagse paradigma 
betroff  de bekering de toetreding tot een nieuwe religieuze beweging. Bekering tot 
dezee bewegingen werd met argwaan bekeken daar  de ideologie waartoe men zich 
bekeerdee in een spanningsvolle relatie stond met de gevestigde orde. Veel aandacht 
werdd besteed aan het zicht krijgen op antecedenten en bemiddelaars van bekering. 
Binnenn het hedendaagse paradigma kwam in de negentiger  jaren van de vorige 
eeuww een narratieve benadering tot ontwikkeling. In deze narratieve benadering 
wordtt  de aard en de functionaliteit van het bekeringsgetuigenis geproblematiseerd: 
dientt  het getuigenis gezien te worden als een (eindproduct of voltrekt zich de 
bekeringg aan het individu in het (steeds competenter) vertellen over  de eigen 
bekeringg en bevestigt het individu met deze 'alignment het bekeringsmodel en 
bekeringsnarratieff  van de groep. 

222 Zie voor  een overzicht van de studies o.a. Rambo (1993); Hood, Spilka, Hunsberger &  Gorsuch 
(1996);;  Patoutzian, Richardson en Rambo (1999). 
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Hoofdstukk 1 

Ditt hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel (§ 1.1) beschrijven we 
belangrijkee inzichten die voortkomen uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar 
bekering. . 
Inn § 1.1.1 gaan we in op de eerste psychologische studies naar bekering. In deze 
eerstee studies stelden James (1902/1985), Starbuck (1914), Coe (1916) en Pratt 
(1921)) zich de vraag: waarin bestaat de verandering die in bekering tot stand komt 
enn hoe kan deze beschreven worden? 
InIn § 1.1.2. beschrijven we het door Rambo (1993) ontwikkelde stadiamodel van 
bekering.. Startend vanuit de psychologie meende Rambo dat hij bekering slechts 
zouu kunnen begrijpen wanneer hij inzichten uit de sociologie, de culturele 
antropologiee en de theologie mee zou nemen in zijn benadering. Zijn 
overzichtsstudiee resulteert in een holistisch model van bekering waarin aandacht is 
voorr zeven stadia. In de beschrijving van deze stadia zijn resultaten uit een veelheid 
aann studies naar bekering opgenomen. We beschrijven de verschillende stadia kort. 
Dee vraag naar de functie van taaluitingen in de sociale constructie van de religieuze 
werkelijkheidd en de transformatie van het zelf zoals die in de bekering gerealiseerd 
wordt,, staat centraal in § 1.1.3. We bespreken hier de resultaten van de studies van 
Beckfordd (1978), Staples en Mauss (1987) en Snow en Machalek (1984). 
Inn het tweede deel van dit hoofdstuk (§ 1.2) bespreken we het getuigenis van drie 
bevindelijkk gereformeerden. De analyse van deze getuigenissen geschiedt in 
referentiee aan het stadiamodel van Rambo (1993, p. 168-169). Op basis van deze 
analysee problematiseren we het gebruik van het door Rambo ontwikkelde model 
voorr het bestuderen van bevindelijk gereformeerde bekering. 

1.1.. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar  bekering 

1.1.1.. De aard van de verandering 
Jamess (1902/1985) , Starbuck (1914), Coe (1916) en Pratt (1921) omschrijven 
bekeringg als een verandering van het zelf die plaatsvindt in een sociaal medium23. 
Jamess (1902/1985, p.193) en Starbuck (1914, pp. 159-160) typeren de verandering 
vann het zelf als een verandering in 'habitual centre of energy'. Het resultaat van de 
veranderingg van het zelf is dat "a self, hitherto divided and consciously wrong, 
inferiorr  and unhappy becomes unified, consciously right,  superior  and happy in 
consequencee of its firmer  hold on religious realities"  (James, 1902/1985, p. 189). 
Hett  centraal stellen van een betekenissysteem betreft het toeeigenen van het 
betekenissysteem.. Het individu eigent zich toe wat voorheen als kennis werd 
aangenomen.. Wat als instructie werd geaccepteerd, wordt nu realiteit. 
Hett  individu leert zichzelf opnieuw kennen, het is zich meer  bewust van het eigen 
handelenn en de eigen attitudes. De ervaring van dit nieuwe zelf doortrekt het hele 

Mett  sociaal medium wordt gerefereerd aan een sociale groep, een sociale context of een andersoortig 
sociaall  middel dat bijdraagt aan de verandering van het zelf. 
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Bekering g 

bestaan.. Daarbij  is het niet noodzakelijk zo dat de nieuwe waarden die de 
werkelijkheidswaarnemingg tekenen voorheen onbekend waren. Wat bekend was 
kann opnieuw en anders gekend worden en zo kan de persoon zichzelf opnieuw en 
anderss leren kennen. "I t is the way in which new and old things are filled with 
meaningg so mat the person has a sense of possession of them and participation in 
them""  (Starbuck, 1914, p.125). Coe (1916, p.173) duidt bekering aan als een 
veranderingg van kennis van God naar  bekendheid met God. Hij  stelt daarbij  dat 
datgenee wat de mens in de bekering ervaart het resultaat is van suggestie: hij 
ervaartt  wat hij  verwacht te ervaren en reproduceert daarmee de instructie die hij  in 
eenn specifieke religieuze omgeving ontvangen heeft. 

Hett  nieuwe (kennen van zich-) zelf komt in een sociaal medium tot ontwikkeling. 
Inn het toeêigenen van het betekenissysteem spelen zowel wil als overgave een 
belangrijkee rol: de wil geeft richtin g aan onbewuste groeiprocessen24 die 
uiteindelij kk  leiden tot de gewenste ervaring. Zelfovergave, op haar  beurt, is nodig 
opdatt  gewone groeiprocessen samenvloeien in het nieuwe gezichtspunt dat voor  de 
persoonn in kwestie het meest ware (waardevolle) organiserende levenscentrum is of 
wordt.. Het nieuwe inzicht wordt zo de belichaming van waarheid (Starbuck, 1914, 
p.116). . 
Popp-Baierr  (1998) thematiseert in haar  meer  linguïstische benadering van bekering 
hett  onderscheid in retoriek tussen zich bekeren en bekeerd worden. Het transitieve 
dann wel reflexieve gebruik van het werkwoord bekeren kan, volgens Popp-Baier 
(1998,, p.221), door  één en dezelfde persoon afhankelijk van de context waarin 
dezee zich bevindt, gehanteerd worden. Popp-Baier  onderkent met andere woorden 
well  de gelijktijdighei d van wil en overgave maar  thematiseert deze niet als 
psychischee processen maar  als retorische middelen die geworteld zijn in de context 
enn het culturele verhaalmodel. 

Inn latere studies is de relatie tussen verandering in zelfverstaan en betekenissysteem 
uitgebreidd onderzocht. In een overzichtsartikel bespreken Paloutzian, Richardson 
enn Rambo (1999) de resultaten van deze onderzoeken om de vraag te 
beantwoordenn of bekering leidt tot een verandering in persoonlijkheid. Paloutzian, 
Richardsonn en Rambo (1999, p.1066) onderscheiden drie niveaus in de 
persoonlijkheid.. Niveau één bestaat uit eigenschappen en temperament, niveau 
tweee betreft de persoonsspecifieke wijzen waarop het individu uitdrukkin g geeft 
aann zijn eigenschappen of zich aanpast aan verschillende situaties in de wereld. Het 
derdee niveau betreft die aspecten van de persoonlijkheid waarin de identiteit, het 
levensnarratieff  en de zelfdefinitie van de persoon in het licht van algemene 
levensthema'ss en het doel in het leven bepaald worden. Verandering op dit niveau 
betekentt  een verandering in identiteit, levensdefinitie of wereldbeeld. Het 

244 James (19(0/1985, p.210) zegt hierover  "One should be giving one's self over  to the new life, 
makingg it the centre of a new personality and living from within the truth of it which had before been 
viewedd objectively. Let one do all in one's power  and one's nervous system will do the rest." 
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uitgebreidee literatuuronderzoek van Paloutzian, Richardson en Rambo (1999) wijst 
uitt  dat de verandering in persoonlijkheid als gevolg van bekering het meest 
zichtbaarr  wordt op niveaus twee en drie. De eigenschappen en het temperament van 
dee persoon worden door  bekering niet veranderd, wel vindt er  (afhankelijk van de 
verschillenn die er  tussen de betekenissystemen bestaan) een verandering in 
uitdrukkingswijz ee plaats. Aan persoonlijkheidskenmerken en persoonlijke 
strevingenn wordt overeenkomstig het nieuwe religieuze betekenissysteem 
uitdrukkin gg gegeven (Paloutzian, Richardson, Rambo, 1999, pp. 1066-1069). 

James,, Starbuck, Coe en Pratt waren het er  over  eens dat bekering een verandering 
vann het zelf binnen een sociaal medium betrof. Over  de inhoud van de ervaring 
bestondd minder  eenstemmigheid. Met name Pratt was het oneens met de door 
Jamess en Starbuck geformuleerde these dat bekering bestaat in "strugglin g away 
fromfrom  sin rather  than of striving toward righteousness". Pratt meent dat het 
merendeell  der  bekeerlingen geen verslag zou doen van overweldigende depressieve 
ervaringenn wanneer  zij  niet opgevoed zouden zijn in een kerk of gemeenschap die 
henn geleerd heeft daar  op te letten, zo niet die te cultiveren. De door  Starbuck en 
Jamess gegeven typering van bekering zou berusten op een vertekening in het 
onderzoeksmateriaal.. Zij  zouden met name gebruik hebben gemaakt van 
protestantse,, piëtistisch getinte getuigenissen. Het proces dat zij  beschrijven zou 
zodoendee één kerkelij k model volgen en daarmee de notie van overtuiging van 
zondee en hulpeloosheid definiëren als noodzakelijk in het proces van bekering. 
Eenn tweede punt dat Pratt naar  aanleiding hiervan aansnijdt is dat er  volgens hem 
onderscheidd gemaakt dient te worden tussen twee typen bekering: het morele type 
waarinn de bekeerling tot nieuwe inzichten, een verandering in waarden en het 
bereikenn van 'moral selfhood' komt en het emotionele type waarin een affectieve 
ervaringg de kern van de bekering uitmaakt. Pratt stelt zich daarbij  de vraag of de 
emotionelee bekering leidt tot een verandering van het zelf (1921, pp. 148-163). 
Prattt  expliciteert zijn positie omtrent de invloed van het theologisch model en het 
onderscheidd tussen beide typen bekering aan de hand van de geschriften van 
Bunyan.. Hij  meent dat de door  Bunyan beschreven ervaring en verandering niet 
resulteertt  in een veranderde zelfopvatting, noch in een veranderde houding ten 
aanzienn van de wereld. Bunyan's getuigenis is sterk gestructureerd door  een 
conventionelee theologie en reproduceert als het ware slechts het theologisch model 
(Pratt,, 1921, p. 148). 
Kenmerkendd voor  dit theologisch model is dat absolute acceptatie van de 
conventionelee theologie geldt als noodzakelijk om gered te kunnen worden. In deze 
theologiee neemt de Wet een belangrijke plaats in. De Wet stelt een standaard die 
nooitt  bereikt kan worden. Hiermee worden aan de mens alle middelen voor  het 
bereikenn van redding ontnomen. Ten aanzien van het op eigen wil bereiken van 
bekeringg wordt de mens tot een passief subject. Hem rest slechts een focus op 
gevoel,, gerichtheid op het eigen innerlijk . Een sterke affectieve ervaring wordt 
gezienn als een niet te ontkennen teken, zo niet de essentie van bekering (Pratt, 
1921,, p. 149). Deze ervaring wordt beschreven als overtuiging van zonde en 
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hulpeloosheid.. Daarbij gaat het niet om specifieke fouten of zonden, maar veeleer 
omm een algemeen gevoel van zondigheid. Dit gevoel is enerzijds het resultaat van 
doorr de theologie geïnduceerde suggestie en anderzijds voor een belangrijk deel 
verbeeldingg die eerder in de expressie bestaat dan in de ervaring (Pratt, 1921, 
p.. 153). In getuigenissen rond de eigen bekering resulteert dit complex van 
acceptatiee van het theologisch systeem, ontkenning van menselijke invloed, focus 
opp gevoel en innerlijkheid tot dubbelheid in beleven. Deze wordt tekenend 
beschrevenn in een typering die Pratt geeft van de zoektocht van Bunyan: "His 
convictionn of sin and fear of damnation were his torment, yet the one thing he 
fearedd most was the loss of fear and conviction for only by mem he had any 
hope"(Pratt,1921,p.l46). . 
Inn bevindelijk gereformeerde kring worden de geschriften van Bunyan, met name 
zijnn Eens Christens reis naar de eeuwigheid, veel gelezen. De door Bunyan 
(1682)) beschreven ervaringen zijn tot een model voor bevindelijk beleven 
geworden.. Aan het eind van deze studie hernemen we het oordeel van Pratt 
betreffendee de door Bunyan beschreven bekeringsweg. 

1.1.2.. Stadia in de bekering 
Ramboo (1993) beschrijft bekering als een proces van religieuze verandering dat 
plaatsvindtt in een dynamisch krachtenveld van mensen, gebeurtenissen, ideologie, 
instituties,, verwachtingen en oriëntaties. Hij begrijpt bekering als een proces dat a) 
inn de tijd plaatsvindt; b) contextueel bepaald en dus beïnvloed is door een matrix 
vann relaties, verwachtingen en situaties; en c) gestuurd wordt door meerdere, 
interactievee en cumulatieve factoren. Er is met andere woorden geen enkelvoudige 
oorzaakk van bekering, geen enkelvoudig proces en geen eenvoudige consequentie 
vann dat proces (Rambo, 1993, p.5). Bij de constructie van zijn model gaat Rambo 
ervann uit dat bekering actief geconstrueerd wordt door een religieuze groep en door 
dee wensen, verwachtingen en de aspiraties van de potentiële bekeerling. 

Ramboo (1993, pp. 12-14) onderscheidt vijf soorten bekering: 1) 'institutional 
transition',, ofwel de overgang naar een andere kerkgemeenschap binnen dezelfde 
traditie;; 2) 'tradition transition', ofwel de overgang naar een andere traditie; 3) 
'affiliation',, dat is van geen religieuze betrokkenheid overgaan naar religieuze 
betrokkenheid;; 4) 'intensification' of revitalisatie van een eerder (in)formeel 
bestaandee betrokkenheid; en 5) 'defection', het zich losmaken van een religieuze 
groep.. In alle gevallen is volgens Rambo sprake van zelf-realisatie of zelf-
transformatiee in een sociaal medium. In een specifieke sociale groep of context 
vindtt de persoon een nieuw zelfj of neemt hij een nieuw zelf aan. Dit nieuwe zelf 
wordtt herkend door anderen die zich tot hetzelfde (religieuze) betekeniskader 
rekenen.. Dat bekering mogelijk zichtbaar wordt in nieuwe wijzen van handelen laat 
hett verband zien tussen a) intra-psychische aspecten van het bekeringsproces (de 
aspiraties,, behoeften en oriëntaties van de potentiële bekeerling), b) de aard van de 
groepp waartoe men zich bekeert en c) de interpersoonlijke of sociaal-
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psychologischee processen die de persoonlijke bekering mogelijk maken en 
(be)vestigenn (Hood et al., 1996, p.276). Daarbij gaat verandering in gedrag veelal 
vooraff  aan verandering in overtuiging(en) (Hood et al, 1996, p.285). 
Bekeringg betreft bij Rambo het zich keren tot of zich afkeren van nieuwe religieuze 
bewegingen,, wijzen van leven, systemen van geloof en wijzen van in relatie staan 
mett de godheid of de realiteit Hij besteedt met name aandacht aan de vraag hoe en 
waaromm mensen komen tot een verandering in lidmaatschap van religieuze groepen. 
Voorr ervaringen van wedergeboorte of kwalitatieve intensivering van religieuze 
betrokkenheidd is beperkt aandacht. 

Inn het bekeringsproces onderscheidt Rambo zeven stadia: 'context', 'crisis', 
'quest',, 'encounter', 'interaction', 'commitment' en 'consequences'. Ieder stadium 
betreftt een bepaald element of een bepaalde periode in het veranderingsproces. De 
stadiaa worden gekarakteriseerd naar clusters van thema's, patronen en processen 
(ziee Overzicht 1.1). We geven een korte beschrijving van de karakteristieke 
thema's,, patronen en subprocessen die Rambo (1993) in de verschillende stadia van 
hett bekeringsproces onderscheidt. 

Onderr 'context' verstaat Rambo het krachtenveld waarin de bekering plaats heeft. 
'Context'' betreft a) de wijzen waarop toegang wordt verkregen tot het 
betekenissysteem;; b) de bemiddeling van het betekenissysteem; c) de modellen en 
methodenn van bekering, en d) de bronnen van weerstand. De keuzes die mensen 
makenn in het lezen van boeken, het hanteren van de media, het spreken met 
vrienden,, hun netwerk van relaties en het cumulatieve effect van scholing, training 
enn institutionele structuren beïnvloeden de potentiële bekeerling. Tegen deze 
achtergrondd van invloeden vindt het eerste contact met de potentiële bekeerling 
plaats.. Dit contact leidt mogelijk tot exploratie van het aangeboden alternatieve 
betekenissysteemm en verder zoeken naar andere alternatieven of commitment aan de 
aangebodenn religieuze overtuiging. 

'Crisis'' of desoriëntatie gaat veelal vooraf aan bekering. Een crisis kan religieus, 
politiek,, psychologisch of cultureel van aard zijn of bestaan in een levenssituatie 
waarinn ineens nieuwe mogelijkheden ter beschikking staan. De door een positieve 
off  negatieve gebeurtenis in gang gezette crisis kan erin resulteren dat vanzelfspre-
kendhedenn niet langer functioneel zijn en dat een mens dus op zoek gaat naar 
nieuwee of reeds latent aanwezige mogelijkheden. 

'Quest'' betreft het streven van mensen naar maximalisatie van de ervaring van 
betekeniss en zinvolheid. Dit streven zet mensen aan tot activiteit. De mate waarin 
hett individu actief op zoek gaat naar vervulling wordt niet bepaald door de 
spanningsverhoudingg tussen kwetsbaarheid van het individu en de 
overredingskrachtt vanuit de omgeving alleen, ook de emotionele, intellectuele of 
religieuzee beschikbaarheid van het individu speelt een rol. De motivatie tot 
veranderingg is divers (denk aan het verwerven van macht, het bevorderen van 'self-
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esteem',, het krijgen en onderhouden van relaties en verlangen naar  transcendentie) 
enn de verschillende factoren werken op elkaar  in. Met name Richardson (1985) 
heeftt  laten zien dat er  ook een vorm van bekering bestaat waarin de bekeerling 
actieff  op zoek gaat naar  nieuwe ervaringen, spirituele kennis of transformatie. 

'Encounter''  betreft de ontmoeting tussen een potentiële bekeerling en een 
contactpersoonn in een bepaalde context. Op de uitkomst van de ontmoeting zijn 
onderr  andere de volgende factoren van invloed: overeenkomst en aansluiting tussen 
ideologieën,, leeftijd, sexe, scholing. Het ontmoetingsstadium betreft niet alleen de 
affectieve,, intellectuele en cognitieve behoeften van de potentiële bekeerling, maar 
ookk van de contactpersoon uit de groep. Charisma en emotionele relaties spelen 
hierr  een rol. Een belangrijk punt in dit stadium betreft de vraag of het levensverhaal 
vann de bekeerling op enigerlei wijze in de ideologie herkenning vindt dan wel of de 
ideologiee in het eigen levensverhaal geïncorporeerd kan worden. 

Wanneerr  na de ontmoeting het contact wordt voortgezet, intensiveert de 
'interaction' .. De bekeerling leert nu meer  kennen van de leer, de levensstijl en de 
verwachtingenn van de groep. Hij  krijg t ook meer  mogelijkheden om deel te nemen 
inn de groep. Belangrijke factoren zijn hier  de mate waarin de groep de contacten 
controleert,, de wijze waarop de bekeerling overtuigd wordt, de vorming vann sociale 
relaties,, en de mate waarin van de bekeerling verwacht wordt het oude leven 
vaarwell  te zeggen en het nieuwe te omarmen (is integratie van beide levens 
mogelijk?). . 
Ramboo (1993, p.107) spreekt in deze fase van processen van inkapseling op fysiek, 
sociaall  of ideologisch niveau. Daarnaast onderscheidt hij  vier  niveaus van 
interactie::  a) het niveau van relaties; b) het niveau van rituelen; c) het niveau van 
retoriek::  dit voorziet in een interpretatiesysteem, het individu weet zich erdoor 
gegidstt  en ontdekt betekenis; en d) het niveau van de rollen: dit consolideert de 
betrokkenheidd van het individu. 
Aann rollen zijn, aldus Rambo (1993, p. 121), twee karakteristieken te onderkennen: 
1)) de verwachtingen die bepaalde (belangrijke) personen hebben over  het meest 
gepastee gedrag voor  iemand in een specifieke positie; en 2) de zogenaamde 
'enactment''  van een persoon die een bepaalde positie toegewezen krijg t dan wel 
inneemt.. "Playin g a role mat conforms to reciprocal expectations in a social setting 
enabless the potential or  new convert to experience and enact a new way of life. 
Ritualss enable the potential convert to experience religion beyond the merely 
intellectuall  level. Rhetoric provides the convert with a system of interpretation 
relevantt  not only to the religious sphere of lif e but also, in some cases, to die 
totalit yy of a person's life. A new sense of self often emerges through the 
interaalisationn of a new role as a convert"  (Rambo, 1993, pp. 167-168). 

31 1 



Hoofdstukk 1 

Overzichtt 1.1. Samenvatting van het stadiamodel van Rambo (1993, pp. 168-169). 

Stegee 1 
Context t 

Macrocontext t 
 Systems of acces and 
control l 

Microcontext t 
-- Degree of integration 

andd conflict 

Contourss of context 
-Cultur e e 
-Social l 

 Personal 
-- Religious 
Valencee of dimension 

Contextuall  influcences 
-Resistancee and 

rejection n 
-- Enclaves 
-- Paths of conversion 
-Congruence e 
-- Types of conversion 

Traditio nn transition 
Institutiona l l 

transition n 
Affiliatio n n 
Intensification n 
Apostasy y 

-- Motives of conversion 
Intellectual l 
Mystical l 
Experimental l 
Affectional l 
Revivalism m 
Coercive e 

Normative: : 
proscriptionss and 
prescriptions s 

Stagee 2 
Crisis s 

Naturee of crisis 
-Intensity y 
-Duration n 
-Scope e 
-Source e 

internal/external l 

Catalystss for conversion 
-- Mystical experiences 
-- Near-death experience 
-- Illness and healing 
-- Is that all there is? 
-- Desire for 

transcendence e 
-- Altered states of 

consciousness s 
-- Protean selfhood 

 Pathology 
-Apostasy y 
-- Externally stimulated 

crisis s 

Stagee 3 
Quest t 

Responsee style 
-Activ e e 
-- Passive 

Structurall  availability 
-Emotional l 
-- Intellectual 
-- Religious 

Motivationall  structures 
-- Experience pleasure 

andd avoid pain 
-- Conceptual system 
-- Enhence self-esteem 
-- Establish and maintain n 

relationships s 
-Power r 
-Transcendence e 

Stagee 4 
Encounter r 

Advocate e 
-- Secular  attributes 
-- Theory of conversion 
-- Inducements to 

conversion n 

Advocate'ss strategy 
-- Strategic style 

Diffuse e 
Concentrated d 

-Modess of contact 
Public/privat e e 
Personal/imper--
sonal l 

Benefitss of conversion 
-- System of meaning 
-Emotional l 

gratificatio n n 
-- Techniques for  living 
-Leadership p 
-Power r 

Advocatee and Convert 
-- Initia l response 
-- Resistance 
-- Diffusion of 

innovation n 
-- Differential motivation 

andd expierences 

Missionaryy adaptations 

Convertt  adaptations. 

'Commitment'' betreft het expliciet en publiek maken van de persoonlijke 
betrokkenheidd op en participatie in de nieuwe religieuze groep. In deze 
overgangsfasee leert de bekeerling op welke wijze hij, als veranderde persoon, moet 
denken,, handelen, voelen en ervaren. Cruciale elementen in dit stadium zijn: 
biografischee reconstructie, het in verschillende levenssferen toepassen van een 
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Stadiumm 5 
Interaction n 

Encapsulation n 
Spheree of Change 
-Physical l 
-Social l 
-Ideological l 

Relationships s 
-Kinship p 
-Friendship p 
-Leadership p 
-- Disciple/teacher 

Rituals-- Choreography of the 
soul l 
-- Deconstmction 
-Reconstruction n 

Rhetoric-systemss of 
interpretation n 
-Attributio n n 
-- Modes of understanding 

Roles-reciprocall  expectations 
andd conduct 
-Selff  and God 
-- Self and Others 

Stadiumm 6 
Commitment t 

Decisionn making ritual s 
-Separation n 
-Transition n 
-Incorporatio n n 

Surrender r 
e e 

-Conflict t 
-- 'Givin g in*: relief and 
liberation n 
-- Sustaining surrender 

Testimony: : 
Biographical l 
Reconstruction n 
Integratingg personal and 
communityy story 

Motivatio nn reformulation 
 Multipl e 

-Malleable e 
-Interactiv e e 
-- Cumulative 

Stadiumm 7 
Consequences s 

Personall  bias in assessment 

Naturee of consequences 
-Affective e 
-- Intellectual 
-Ethical l 
-Religious s 
-- Social/Political 

Socioculturall  and historical 
consequencess of conversion 

Religiouss landscapes 

Unintendedd sociocultural 
consequences s 
-- Nationalism 
-- Preservation of the vernacular 

 Secularization 

Psychologicall  consequences 
-Progression n 

 Regression 
-Stasis s 

Storiess of conversion 

Theologicall  consequences 

nieuww systeem van attributie, het nemen van beslissingen en overgave, het 
uitvoerenn van belijdenisrituelen, pijninductie. 

Dee 'consequences' van bekering kunnen divers zijn en zich bij verschillende 
personenn op onderscheiden wijzen uiten. "In any case, conversion is precarious; it 
mustt be defended, nurtured, supported, affirmed. It needs community, 
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confirmation,, and concurrence. As converts develop spiritually , their  understanding 
becomess more sophisticated and they review, reinterpret, and revalue their 
experience""  (Rambo, 1993, p. 170). 

1.1.3.. Het bekeringsverhaal 
Beckfordd (1978); Snow &  Machalek (1984); Staples &  Mauss (1987) en Rambo 
(1993)) wijzen op de eigen aard van het bekeringsgetuigenis. Het getuigenis kan 
gezienn worden als een reconstructie van ervaringen. Het ontleent zijn vorm aan de 
bronnenn die in de interpersoonlijke communicatie beschikbaar  en betekenisvol zijn. 
Dee vorm en inhoud van de getuigenissen liggen met andere woorden niet vast maar 
variërenn naar  tij d en context. 
Beckfordd (1978, p.260) meent dat in het aan elkaar  vertellen van het (persoonlijk) 
bekeringsverhaall  (de legitimiteit van) het betekenissysteem van de groep bevestigd 
wordt,, terwij l tegelijkertij d de legitimiteit van de persoonlijke ervaring aan dit 
betekenissysteemm ontleend wordt. 

Snoww en Machalek (1984, p.170) beschrijven bekering als een verandering in 
(relatievee dominantie van) betekenissystemen ('universes of discourse'). Daarbij 
gaatt  het er  niet om of de dominant geworden 'universe of discourse' nieuw is of 
niet,, maar  of deze van perifeer  centraal is geworden. Deze verandering valt niet af 
tee lezen uit geritualiseerde uitingen van bekering (bekeringsverhalen en 
toetredingsrituelen)) maar  wordt zichtbaar  in het alledaagse spreken en redeneren 
vann bekeerlingen. Er  is sprake van biografische reconstructie25, bekeerlingen 
hanterenn een algemeen geldend attributiesysteem waarmee alles over  het zelf, 
anderenn en gebeurtenissen in de wereld begrepen kan worden en bekeerlingen 
stellenn analoog redeneren uit. Dit laatste houdt in dat de uniciteit van de eigen 
ervaringg en het eigen systeem wordt benadrukt en dat men bij  voorkeur  iconische 
metaforen266 hanteert. Voorts wordt in vrijwel alle situaties de rol van bekeerling 
dominantt  (Snow &  Machalek, 1984, p. 173-74). 
Snoww en Machalek (1984, p.176) menen dat in bekeringsgetuigenissen de 
individuelee biografie verbonden wordt aan de doelen, rituelen en de ideologie van 
dee groep. De constructie van dit getuigenis kan gekarakteriseerd worden als een 
'alignment''  proces. 
Stapless en Mauss (1987, p.146) omschrijven bekering als een proces van 
transformatiee van het zelf, dat (voornamelijk) talig tot stand komt. De bekeerling 

255 Deze biografische reconstructie houdt in dat het individu 'een nieuw verteden krijgt '  dat aansluit bij 
off  uitmondt in het nieuwe betekenissysteem. 
266 Snow en Machalek stellen hier  analoge metaforen (waarmee overeenstemming en vergelijkbaarheid 
benadruktt  wordt) tegenover  iconische metaforen. Iconische metaforen laten de eigen aard van de 
dingenn zien. Middels iconische metaforen (bijv . God is liefde) worden zijns-uitspraken gedaan die de 
uniciteitt  van het object en de daarmee verbonden ervaring vestigen. Waar  iconische metaforen de 
authenticiteitt  en de heiligheid van de bekering benadrukken, vormen analoge metaforen juist een 
bedreigingg voor  de bijzondere aard van de bekering. Analoge metaforen vestigen immers de aandacht 
opp de overeenkomst in dat wat verschillend lijk t (Snow & Machalek, 1984, p. 174). 
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speeltt  in dit proces een actieve rol. "I t is through language that individuals 
transformm themselves"  ( Staples en Mauss, 1987, p. 137). 

1.1.4.. Samenvatting 
Voortbouwendd op de inzichten uit de beschreven benaderingen van bekering, 
beschrijvenn we bekering als een transformatie van het zelf. Deze transformatie 
wordtt  voorgesteld als een proces dat vorm krijg t in betrokkenheid27 op een sociaal 
medium21. . 
Dee transformatie van het zelf vindt uitdrukkin g in en komt tot stand door 

a)) het toeëigenen (internaliseren29) van het betekenissysteem: het wordt een deel 
vann de persoon en de persoon participeert er  in; 

b)) het komen tot een betekenisvol zelfverstaan en zelfervaren doordat een 
(nieuw)) betekenissysteem (als 'master  attributio n scheme') de (verdeelde) 
betekenisgevingg gaat sturen; 

c)) een samenspel tussen wil en overgave. 
Inn de bekering staat het persoonlijk ervaren in een dialectische relatie met de 
religieuzee traditie . Het (non)verbale interpersoonlijke handelen is constitutief voor 
dee transformatie van het zelf. Het persoonlijk bekeringsgetuigenis dient daarbij  een 
tweeledigg doel: 

a)) het realiseren van de transformatie 
b)) het verwerven en toeelgenen van een sociale identiteit (de status van 

bekeerling)) in het sociale veld zowel binnen als buiten het specifieke sociale 
medium. . 

1.2.. Drie bevindelijk gereformeerde cases 
Ingedeeldd naar  de typologie van bekering van Rambo (1993, pp. 12-14) kan 
bekeringg in bevindelijk gereformeerde krin g gerekend worden tot het type 
'intensification' .. Bevindelijk gereformeerde bekering betreft immers (meestal) 
geenn verandering in groepstoebehoren ('institutiona l transition' of 'traditio n 
transition' )) noch een verandering van geen religieuze betrokkenheid naar  religieuze 
betrokkenheidd ('affiliation' ) of van religieuze betrokkenheid naar  losmaking van 
religieuzee betrokkenheid ('defection'). In de bekering in bevindelijk gereformeerde 
krin gg gaat het om een verandering in aard van betrokkenheid die plaatsvindt binnen 
éénn en dezelfde traditie . 

277 De aanduiding 'i n betrokkenheid op' heeft onze voorkeur  boven de aanduiding 'binnen' een sociaal 
medium,, omdat het niet gaat om groepslidmaatschap of om rituelen die de verandering in 
groepslidmaatschapp markeren, maar  om de vervanging van één 'universe of discourse' door  een ander 
off  om het totaal dominant worden van een betekenissysteem dat voorheen van perifere betekenis was. 
MM  Het sociale medium betreft hier  zowel de interpersoonlijke context, verbonden met een bepaalde 
groepp of ideologie, de institutionele context als de dogmatische of canonieke context. 
***  Jansz (1991, pp. 132-136) wijst er  op dat internalisering meer is dan het kunnen reproduceren van 
kennisinhouden.. De inhouden worden verbonden met het verhaal van de persoon en krijgen daarmee 
eenn persoonlijke inkleuring . 
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Ramboo omschrijft 'intensification' als het gerevitaliseerde commitment aan een 
gelooff  waarmee de bekeerling al eerder  (in)formeel betrokken is geweest. "I t 
occurss when nominal members of a religious institution make their  commitment a 
centrall  focus in their  lives, or  when people deepen their  involvement in a 
communityy of faith through profound religious experience and/or  lif e transitions 
lik ee marriage, childbirt h and approaching death"  (Rambo, 1993, p. 13). 

Dee eigen aard van de bevindelijk gereformeerde bekering willen we illustreren aan 
dee hand van de cases van Jeroen, Ferdinand en Theo. 
Jeroen,, Ferdinand en Theo vertellen over  de overgang die zij  gemaakt hebben in 
kerkelij kk  toebehoren. Jeroen werd, na in de Gereformeerde Kerk te zijn 
grootgebrachtt  en een daaropvolgende periode van onkerkelijkheid, lid van een 
Gereformeerdee Gemeente. Ferdinand en Theo veranderden binnen de bevindelijk 
gereformeerdee stroming van kerkgenootschap. 
Bijj  Jeroen en Theo wordt de verandering in betrokkenheid zichtbaar  in een 
veranderingg in levensvoering, toch blijf t bij  Jeroen de vraag spelen: ben ik 
werkelij kk  bekeerd? Bij  Ferdinand is er  wat levensvoering betreft sprake van 
continuïteit.. Met de verandering in groepstoebehoren brengt hij  zijn 
kerklidmaatschapp in overeenstemming met de opvattingen die hij  al had. Ook hij 
meentt  onbekeerd te zijn. 

Dee analyse van de cases wordt gestructureerd door  referentie aan het model van 
Ramboo (1993). Onder  vermelding van de stadia van Rambo presenteren we delen 
vann het levensverhaal van de geïnterviewden. Hier  wordt vervolgens met 
gebruikmakingg van door  Rambo aangereikte concepten op gereflecteerd. Met deze 
analysess maken we inzichtelijk dat de eigen aard van bekering in bevindelijk 
gereformeerdee krin g vraagt om een toespitsing van het model van Rambo. 

1.2.1.. Jeroen 
Jeroenn is half in de veertig. Hij  is opgevoed in een stad in het westen van het land, 
behoordee aldaar  tot de Gereformeerde Kerk. In zijn tienerjaren heeft hij  de kerk de 
rugg toegekeerd. Hij  krijg t verkering met een vrouw uit de Gereformeerde 
Gemeentenn (verder  aangeduid als GG), ze gaan samenwonen en krijgen dan bezoek 
vann ouderlingen uit de GG. Naar  aanleiding van dit huisbezoek besluiten ze de 
kerkgangg weer  op te pakken. In het dagelijks leven vinden grote veranderingen 
plaats.. Deze zijn nodig om de persoonlijke vormgeving aan het leven in 
overeenstemmingg te brengen met de voorschriften van de groep. In het plaatselijk 
jeugdwerkk maakt Jeroen snel carrière, hij  voelt zich als een vis in het water. Enige 
jarenn later  krijg t Jeroen ook een baan in eigen kring. Hij  ervaart het als prettig om 
zowell  in werk als vrij e tij d zich letterlij k ingebed te weten in bevindelijke kring. 
Jeroenn heeft het gevoel dat hij  regelmatig te veel door  andere dingen in beslag 
wordtt  genomen om voldoende aandacht te kunnen geven aan het geloofsleven. Hij 
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tobtt  over  de vraag naar  het waarom van de grote verandering in zijn leven want 
naarr  hij  meent is hij  nog niet bekeerd. 

Dee beschrijving en analyse van het verhaal van Jeroen structureren we aan de hand 
vann vij f van de zeven stadia van het model van Rambo: 'context', 'encounter', 
'interaction' ,, 'commitment' en 'consequences'. De stadia 'crisis'  en 'quest'  komen 
tenn aanzien van de verandering in groepstoebehoren niet aan de orde. Reden 
hiervoorr  is dat de aanleiding voor  de verandering niet bij  hem wordt gevonden: hij 
iss meegegaan met zijn vrouw. In tegenstelling tot het moment van de overgang 
spelenn 'crisis'  en 'quest'  op dit moment wel. Zij  komen voort uit de onzekerheid 
rondd het doel van de verandering. Deze heeft immers nog niet geresulteerd in het 
verkrijgenn van zekerheid over  zijn al dan niet bekeerd zijn in de bevindelijk e zin 
vann het woord. 

'Context''  en 'encounter'. 
Opp een dag krijg t de vriendin van Jeroen (Asta) twee ouderlingen op huisbezoek, 
Jeroenn is erbij  aanwezig: Dat was ontzettend schrikken voor die broeders. Ze 
wistenwisten niet dat Asta samenwoonde en ze zagen mij voor het eerst. Een beetje ruig, 
langlang haar, grote baard Toch was het een fijn  gesprek, in die zin, ik had niet het 
gevoelgevoel dat ik door die mensen veroordeeld werd Het was toch dat zij met de liefde 
vanvan hun hart erop wezen van dit kan eigenlijk niet. Asta was er behoorlijk van 
ondersteonderste boven. Asta neemt daarop het besluit weer  naar  de kerk te gaan, ik zeg 
'nou'nou goed ik ga een keer mee, dan ga ik goed luisteren en dan zal ik je haarfijn 
vertellenvertellen wat er niet deugt aan die kerk en dan is het meteen klaar ook'. Dus zijn 
wijwij  zondagmorgen naar de kerk gegaan en sindsdien heb ik eigenlijk nauwelijks 
meermeer een zondag overgeslagen. Maar goed dan moet alles nog een beetje recht 
gebreidgebreid worden. Daar hadden we ook echt allebei een beetje last van. Dus Asta is 
weerweer thuis gaan wonen bij haar ouders. We hebben allebei belijdeniscatechisatie 
gedaan,gedaan, schuldbelijdenis voor het samenwonen en we zijn getrouwd In de 
gemeentegemeente werden we goed opgevangen. 

Reflectiee op 'context'  en 'encounter'. 
Hoewell  Asta en Jeroen niet actief kerkelij k betrokken zijn en hun levenswijze in 
zekeree zin conflicteert met de in bevindelijke krin g voorgestane levenswijze, is het 
appèll  van de bevindelijk gereformeerde godsdienst en levenswijze in de contacten 
mett  de familie van Asta voortdurend aanwezig. In reactie op de aankondiging van 
hett  bezoek van dee ouderlingen weten Asta en Jeroen zich (vooraf) al aangesproken 
opp hun levenswijze. Ze gaan de confrontatie niet uit de weg. Wanneer  de 
ouderlingenn hen niet veroordelend maar  met liefde waarschuwend tegemoet treden, 
vallenn hun woorden in opengewoelde aarde. De positieve wijze waarop de 
ouderlingenn en later  ook de kerkgemeenschap hen tegemoet treden is cruciaal voor 
dee bereidheid van Jeroen en Asta om zich door  het appèl aan te laten spreken. 
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Dee persoonlijke en door  bezorgdheid en warmte getekende benadering van de 
ouderlingenn roept met name bij  Asta gevoelens van schuld op. Zij  besluit weer  naar 
dee kerk te gaan en hij  gaat met haar  mee. Daarmee is Asta (en haar  familie) degene 
diee Jeroen in het nieuwe betekenissysteem inleidt. In haar  vindt hij  een betrouwbare 
gidss en in de gemeente vindt hij  verbondenheid. De verbondenheid met God groeit 
inn latere fasen: Zo'n echt schuldbesef had ik in het begin niet. Maar die trouw en 
diedie liefde van God, dat ik er ondanks alles nog ben. Zoveel trouw en zorg over je 
leven.leven. Datje dan meer ziet van de goedertierenheden dan van de toorn van God en 
zijnzijn wraak, die wel gerechtvaardigd is. God kan geen zonde ongestraft laten. Maar 
nogmaalsnogmaals datje hier nog steeds bent, dat is groot, daar kun je klein onder worden. 
Datt  Asta en hij  samen voor  deze weg kiezen en er  ook voor  hun relatie en 
persoonlijkk  zelfVerstaan belangrijke consequenties aan verbinden, lijk t de basis te 
zijnn voor  een blijvende verandering. Rambo (1993, p.170) spreekt hier  over  de 
betrouwbaarheidd van de contactpersoon en de consolidering van de verandering 
doordatt  deze gedragen wordt door  interpersoonlijke relaties met belangrijke 
anderen. . 

Vanuitt  het schema van Rambo kan de ommekeer  in het leven van Jeroen gezien 
wordenn als gemotiveerd door  affect en interpersoonlijke relaties: "th e direct, 
personall  experience of being loved, nurtured and affirmed by a group and its 
leaders""  (Lofland &  Stark, 1965, in Rambo, 1993, p. 15). 

'Interaction ''  en 'commitment'. 
Opp het narratief van de 'encounter'  volgt vrijwel onmiddellijk een opsomming van 
dee 'commitment'- of overgangsrituelen waarmee Asta en Jeroen hun keuze niet 
alleenn effectueren maar  ook publiek maken. Jeroen past zijn uiterlij k aan, Asta gaat 
weerr  thuis wonen, ze belijden publiekelijk schuld voor  hun levenswijze, leggen 
'belijdeniss des geloofs' af en trouwen. Ook in het privé-domein voeren ze 
belangrijkee veranderingen door: 

a)) Ze schonen hun bezit aan platen en boeken op, de boeken gaan naar  de 
zending,, de platen breken ze doormidden. 

b)) De tv gaat de deur  uit 
c)) De vriendenkring verandert: Een aantal heel radicaal, ik had er ook geen 

behoeftebehoefte meer aan en dat is dus helemaal weg. Op dat moment was dat wel 
moeilijkmoeilijk maar er kwam veel voor terug omdat je je opgenomen voelde in de 
kerkelijkekerkelijke gemeente. De vriendschap werd overgenomen door anderen waar 
jeje eigenlijk veel meer liefde van ondervond. 

d)) Na verloop van tij d weet Jeroen zijn werk niet meer  te combineren met zijn 
geloofsovertuiging.. Hij  solliciteert op een baan in eigen krin g en krijg t dan 
zijnn huidige baan aangeboden. Hij  ervaart de overeenstemming in contexten 
alss prettig. 

e)) Samen met een ander  kerkli d blaast hij  het jeugdwerk nieuw leven in. Om 
beterr  thuis te raken in de leer  volgt hij  onder  andere twee jaar  lang de CGO. 
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Naastt  deze veranderingen in levensstijl maakt Jeroen zich het religieuze systeem 
vann de Gereformeerde Gemeenten eigen: Een aantal jaren heb ik daar niet veel 
vanvan begrepen hoor, van die preek. Wat nou precies bedoeld werd, dat wist ik echt 
allemaalallemaal niet. De eerste tijd dan denk je van ja, wat is dat nou die noodzaak voor 
bekering.bekering. Dat was ik helemaal niet gewend, ja wat, wat is dat dan. Maar met die 
cursuscursus3030 en ook met andere predikanten heb ik toch aardig doorgekregen waar het 
nounou om gaat in de GG, gelukkig. (...) 
SchuldSchuld en zonde daar begreep ik toch niet alles van. Ik voelde wel dat ik heel 
verkeerdverkeerd was bezig geweest in het leven. Dat wel, maar zo 'n echt schuldbesef. Echt 
beseffenbeseffen datje zondigt tegen een goeddoende God, dat had ik in het begin niet. En 
jaja bekering daar snapte ik ook niet veel van. 
(...)) Dat verhaal van Paulus kan ik nog geen echte plaats geven voor mezelf. Ik 
bedoelbedoel je kunt verklit raken als je in de Bijbel leest datje 'echt in de schuld moet 
komen'komen' en 'koorden van veroordeling om je hals' en 'tienduizend talenten om de 
schuld'...schuld'... die termen die dan van toepassing zijn, dan denk ik, ja ik voel me nog 
nietniet echt schuldig. Dat is misschien ja ook een blokkade waarvoor je zit. Het is dan 
welwel zo dat ik hier [op deze plek binnen de gezindte]31 ben, maar eerst moet je je 
ellendeellende kennen en diep kennen. Ik kan dat voor mezelf niet zo 'n plaats geven. 

Mett  dankbaarheid spreekt Jeroen over  het feit dat hij  werk heeft gevonden binnen 
eigenn kring. Vanuit zijn functie wordt nu en dan van hem verwacht dat hij  een 
overwegingg of een inleiding houdt. Aan de voorbereiding van deze (religieuze) 
overwegingenn beleeft hij  veel genoegen. Hij  merkt dat de bijbelteksten dan meer 
voorr  hem gaan leven. 
Reflecterendd op de noodzaak van bekering zoals die wordt voorgesteld in 
bevindelijkk  gereformeerde krin g overheerst bij  Jeroen echter  twijfel : Ik durf nog 
nietniet te zeggen: ik ben bekeerd Dat niet. Dat is ook, zeg maar, een schaduw over 
hethet leven. Je zou zo graag daar ook een antwoord op willen. (...) Dan denk ik ook 
vanvan ja, als je terugkijkt op je leven dan denk je van dit kan toch niet zomaar. Ik 
bedoel,bedoel, als een beest geleefd en dan deze verandering. Wat ik zelf helemaal niet 
gewildgewild heb. Dan denk ik de Heere moet daar een bedoeling mee hebben. Ik kan me 
nietniet voorstellen dat de Heere zo 'n grote plager is om te zeggen van ik haal je uit de 
wereld,wereld, ik zetje in de kerk en ik laatje weer vallen. Dat kan ik me niet voorstellen. 
AanAan de andere kant, heb ik het verdiend, nee.... 

Graagg zou Jeroen op een Paulusachttge wijze zekerheid krijgen over  zijn al dan niet 
bekeerdd zijn: En als je dan die lijdensgeschiedenis van de Heere een beetje leest en 
dandan op die grafzerken, ja dan denk je. Wat daar gebeurd is, is zo groot, daar word 
jeje dan helemaal stil van. En dan hoopje op zoiets als bij Paulus. Dat de Heere dan 
metmet kracht komt en dan bliksems uit de hemel.... Datje iets weet. Dat hoopje dan 

300 Hij  doelt hier  op de Cursus Godsdienst Onderwijs. 
311 In de citaten uit bet levensverhaal van de geïnterviewden zijn soms verduidelijkende toevoegingen 
vann de hand van de auteur  opgenomen. Deze staan tussen vierkante haken [...]. 
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enen je hebt vaak van die goede voornemens en als je dan een preek hoort datje dan 
denkt,denkt, ja nou moet het anders en je komt thuis en de koffie wordt gezet met wat 
lekkerslekkers erbij en het leven gaat gewoon door.... 

Reflectiee op 'interaction' en 'commitment'. 
Datt  het behoren tot de bevindelijk gereformeerde kerkgemeenschap Jeroen wat 
waardd is, komt niet alleen naar  voren in de overgangsrituelen maar  blijk t ook uit de 
radicaliteitt  waarmee Jeroen en Asta zowel op materieel, sociaal als cognitief gebied 
veranderingenn doorvoeren. De inkapseling in het bevindelijk gereformeerde kader 
vindtt  aanvankelijk vooral plaats op ideologisch (ze doen platen en boeken en de tv 
weg)) en sociaal gebied (verandering in vriendengroep en het verwerven van een 
positiee binnen het jeugdwerk). Wanneer  Jeroen dan binnen de nieuwe groep werk 
vindtt  waarvoor  ze verhuizen is ook fysieke inkapseling een feit. 

Dee voortvarendheid waarmee Jeroen zich binnen de stroming in zowel jeugdwerk 
alss later  in zijn werk een positie verwerft, werkt echter  niet noodzakelijk ten gunste 
vann de verwerving van zijn religieuze identiteit en de (reconstructie van zijn zelf-
narratief .. Jeroen meent dat de legitimiteit van zijn professionele functioneren 
medebepaaldd wordt door  en geëvalueerd wordt aan zijn wijze van religieus 
(be)leven.. Hierdoor  ervaart hij  het uitdrukkin g geven aan zijn onzekerheid op 
geloofsgebiedd als een potentiële bedreiging voor  zijn maatschappelijk functioneren. 
Dee discrepantie tussen zijn professionele positie (waarin hij  soms ook religieuze 
overwegingenn houdt) en zijn religieus ervaren dat getekend wordt door  twijfe l en 
vervreemding,, heeft voor  de constructie van zijn identiteit en de constructie van 
zijnn zelfnarratief twee consequenties: 
1)) Jeroen voelt zich kwetsbaar: Ik denk dat als het levensverhaal hier bekend zou 
worden,worden, dat mensen dan nog eerder geneigd zijn om je omlaag te halen, van zo is 
hijhij  bezig geweest, dan dat ze zeggen van wat is God toch goed 
2)) Jeroen heeft de verschillende periodes in zijn leven nog weinig geïntegreerd. 
Terr  bescherming van zijn huidige positie kiest hij  ervoor  om het eerste deel van 
zijnn leven eigenlijk onbespreekbaar  te maken in zijn contacten met mensen die tot 
dee groep behoren. Blijkbaar  meent hij  dat mensen verwachten dat iemand in zijn 
positiee een smetteloos verleden heeft en aan die eis kan hij  niet voldoen. Hij  heeft 
'dus''  iets om zich voor  te schamen, iets om te verbergen. 
Dee angst voor  het oordeel van en het veroordeeld worden door  andere mensen staat 
inn schril contrast met de waarde die Jeroen hecht aan verbondenheid en de ervaring 
vann een zelfde lap gescheurd te zijn . Doordat hij  zich niet volledig 
uitspreektt  over  wie hij  is of over  de vragen die er  bij  hem leven, is er  op 
persoonlijkk  vlak weinig voortgang in het toeëigenen van het nieuwe perspectief en 
belemmertt  hij  de constructie van zijn zelfnarratief in bevindelijk gereformeerde 
kring .. Waardevolle ervaringen op geestelijk gebied doet hij  wel op wanneer  hij  in 
hett  kader  van zijn rolinvullin g op het werk religieuze overwegingen voorbereidt. 
Hett  ingroeien in het bevindelijk gereformeerde beleven lijk t mee te liften met de 
wijzee waarop hij  dit deel van zijn leidinggevende en representerende functie invult . 
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'Consequences'. . 
Inn het licht van de grote verandering die in het leven heeft plaatsgevonden 
omschrijftt  Jeroen het leven vóór  de verandering als leeg: Een stuk onbevrediging. 
ZondagZondag ging je niet meer naar de kerk, dus sliep je uit. Zondag was je bezig 
gewoongewoon een grote sleur, in feite leeg ook want je moet iets hebben en heb je niets 
dandan ga je wel zoeken maar het bevredigt niet. Het is allemaal leeg. Je moest het 
éénéén compenseren met het ander. Heel leeg. Veel drinken, veel bezig met van alles 
enen nog wat maar eigenlijk alleen maar zoeken, denk ik achteraf. 
JeJe leefde van de ene dag in de andere dag en je deed precies waar je zin in had en 
jeje trok je nergens wat van aan. Nu kun je elke dag danken dat je 's ochtends 
wakkerwakker wordt en datje er 's avonds nog bent. 

Reflectiee op de 'consequences'. 
Hett  leven voorafgaand aan de ommekeer  schilderen als onbevredigend, een sleur, 
leegg is een veel gehanteerde wijze van reconstructie in bekeringsverhalen. Nauta 
(1989,, p.30) meent zelfe: 'de nieuwe mens heeft vooral een nieuw verleden*. Ook 
Snoww en Machalek (1984, p.178) geven aan dat datgene wat bekeerlingen vertellen 
vann hun leven voorafgaand aan de bekering meer  informati e verschaft over  de 
huidigee ervaring en oriëntatie in de wereld dan dat het daadwerkelijk iets over  het 
verledenn van de persoon vertelt. Door  het verleden als moreel minder  af te 
schilderenn wordt de plausibiliteit van de verandering vergroot en de 
betekenisvolheidd van het nieuwe perspectief bevestigd. Het oude zelf wordt 
conformm het nieuwe systeem afgeschilderd als afkeurenswaardig. Jeroen zegt: ik 
konkon geen zin zonder vloek zeggen. 

Hoewell  Jeroen aangeeft dat hij  zijn leven sinds de ommekeer  als betekenisvol(ler) 
ervaartt  en de verandering in zijn leven vanuit het model van Rambo gezien kan 
wordenn als een bekering, meent Jeroen vanuit zijn religieuze perspectief dat hij  de 
werkelijk ee bekering niet kent. Behalve dat hij  hoopt dat de zekerheid rond zijn 
eigenn staat inslaat als een Paulusbekering, blijf t onduidelijk waar  hij  feitelij k naar 
opp zoek is. Zij n door  angst voor  afwijzing gemotiveerde schroom om met anderen 
overr  zijn levensweg te spreken speelt hem hier  parten: zijn mijmeringen blijven in 
hett  eigen perspectief besloten: datje toch bang moet zijn dat het toch niet zo is dat 
dede Heer e je gebruikt als een stuk steiger hout om hier te werken en mensen er op 
aanaan te sporen en dat als het gebouw klaar is, datje dan geen levende steen bent 
maarmaar met het steigerhout wordt weggegooid en verbrand. Zo 'n brei van gedachten, 
hopen,hopen, niet zeker weten en ook niet weten van heb je recht om te hopen. Maar ja 
datdat kan ik verder moeilijk handen en voeten geven. 
Doordatt  Jeroen weinig met anderen over  zijn geestelijke weg spreekt, blijven door 
anderenn gestimuleerde perspectiefwisselingen, die mogelijk andere elementen in 
zijnn verhaal zouden doen oplichten, achterwege. 
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Analysee van het verhaal van Jeroen met gebruikmaking van het model van Rambo 
geeftt zicht op de factoren die een rol spelen bij de verandering in 
groepstoebehoren.. We wezen op de volgende factoren: a) de familiale context; b) 
dee wijze waarop het eerste contact vorm krijgt; c) de 'opname-bereidheid' van de 
gemeenschap;; d) het 'alignmentproces'; e) de rituele bekrachtiging van de keuze en 
f)) de inzet die 'interaction' en 'commitment' vragen. 
Analysee van het verhaal op basis van het model van Rambo maakt niet inzichtelijk 
welkee processen een rol spelen in de twijfel en de onzekerheid die bij Jeroen leven. 
Dezee twijfel en onzekerheid kunnen niet toegeschreven worden aan een te geringe 
instemmingg met het betekenissysteem, te geringe 'alignment' of afwezigheid van 
eenn plausibiliteitsstructuur (ofwel onvoldoende inkapseling). Al deze aspecten zijn 
bijj  Jeroen ruimschoots aanwezig. Voor het begrijpen van de persoonlijke ervaring 
enn overtuiging dat de volledige verandering in levensvoering en sociaal systeem 
niett voldoende zijn voor (bevindelijke) bekering behoeft het model van Rambo 
uitbreidingg dan wel nadere specificatie. 

1.2.2.. Ferdinand 
Ferdinandd is 31 jaar oud. Het gezin waarin hij opgroeit, kerkt in een Gekrookte 
Riett Gemeente. Daarnaast leest men 'de Wachter Sions', het landelijk kerkblad van 
dee Gereformeerde Gemeenten in Nederland. In het gezin heeft men groot respect 
voorr de auteurs van 'de Wachter'. 
Ferdinandd heeft twee broers en een zus. Zijn ouders waren middenstanders. Ze 
hebbenn de kinderen gestimuleerd in het volgen van een studie, allen hebben een 
hbo-opleiding.. Op school nam Ferdinand een uitzonderingspositie in. Hij deed niet 
meee aan feestjes etc. Hij moest altijd goed weten waarom hij bepaalde dingen wel 
deedd en andere niet. Zijn positie als buitenstaander heeft hem weerbaar gemaakt. 
Dee ouders van Ferdinant zijn nog steeds Nederlands Hervormd, de kinderen neigen 
allenn naar de GGN. De aantrekkingskracht die de uitgetreden gemeenten op 
Ferdinandd en zijn broers en zus uitoefenen, vindt haar bron in de WachterSions, het 
landelijkk kerkblad van de GGN. 
Tott zijn zestiende was Ferdinand vrij onkritisch maar wel fanatiek betrokken bij de 
kerkelijkee gemeente. Hij kon het niet hebben wanneer mensen zaten te slapen in de 
kerk.. Het verbaast hem dat de kerk (NHK-Gekrookte Riet) zo ver van de kerk zoals 
doorr God bedoeld, af is geraakt. Ferdinand leeft in de overtuiging zelf niet bekeerd 
tee zijn. 

Ferdinandd vertelt over zijn overgang van het Gekrookte Riet naar de 
Gereformeerdee Gemeenten in Nederland (verder aangeduid als GGN). De overgang 
naarr een ander kerkgenootschap gaat bij Ferdinand niet gepaard met een 
veranderingg in levensvoering en betekenissysteem32. Opgegroeid in een 

Zowell  Het Gekrookte Riet als de GGN behoren immers tot de bevindelijk gereformeerde stroming. 
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bevindelijkee enclave in een katholieke context heeft Ferdinand zich van jongs af 
aann geoefend in het verdedigen en beargumenteren van de positie die hij  inneemt 
Dee door  Ferdinand aangegane breuk is een uitvloeisel van zijn uitzonderingspositie 
enn de wijze waarop hij  aan die positie uitdrukkin g heeft gegeven in sociale 
contacten. . 
Ferdinandd beheerst het bevindelijk gereformeerde taalspel. Radicaal 
argumenterend,, presenteert hij , met een veelheid aan verwijzingen naar 
bijbeltekstenn en de bevindelijk gereformeerde lezing hiervan, de positie van de 
GGN.. Daarnaast kan hij  in de Tale Kanaftns levendig vertellen over  kenmerken 
vann het ware leven van anderen. Voorts weet hij  het (emotionele) appèl om zelf 
verantwoordelijkheidd te nemen in het zoeken naar  bekering, met vrome taal af te 
houden. . 
Hett  verhaal en de analyse van het verhaal van Ferdinand structureren we in 
referentiee aan de stadia van Rambo. Na een bespreking van 'context', bespreken we 
'crisis' ,, 'quest'  en 'encounter'  als één subparagraaf om vervolgens kort in te gaan 
opp 'interaction' , 'commitment' en 'consequences' als derde subparagraaf. Deze 
driedelingg vloeit voort uit de motivatie die Ferdinand heeft om van 
kerkgenootschapp te veranderen. Hij  kiest niet voor  een nieuw betekenissysteem 
maarr  voor  andere vertolkers dié en een ander  instituut dat 'hetzelfde' 
betekenissysteemm op een betere, zuiverder  manier  vertegenwoordigen. Ten aanzien 
vann 'interaction' , 'commitment' en 'consequences' is derhalve vooral sprake van 
continuïteit t 

'Context' . . 
Ferdinandd is opgevoed in een protestantse enclave in een katholieke omgeving. Het 
kunnenn beargumenteren en onderbouwen van zijn anders-zijn heeft van jongs af 
aann een rol gespeeld in zijn leven: Van meet af aan sta je op scherp. Als mensen 
opmerkingenopmerkingen hebben naar je, dan maak je ze gelijk monddood, je verdedigt jezelf, 
jeje hebt een pantser opgebouwd Deze wijze van spreken en argumenteren typeert 
dee wijze waarop Ferdinand spreekt over  zijn overgang van 'Het Gekrookte Riet' 
naarr  de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 

Reflectiee over  'context'. 
Dee mondigheid van Ferdinand en het genoegen dat hij  beleeft aan het argumenteren 
overr  de juistheid of zuiverheid van (religieuze) overtuigingen zijn het resultaat van 
dee uitzonderingspositie die Ferdinand van jongs af aan heeft ingenomen. Voor  het 
vestigenn en legitimeren van en het vasthouden aan zijn positie (zowel vroeger  als 
nu)) zijn deze interactiestijlen effectief. Het pantser  werkt goed om zo min mogelijk 
persoonlijkk  geraakt te worden. Voor  het tot stand brengen van een meer 
persoonlijkee betrokkenheid op de weg der  bekering zijn deze interactiestijlen 
echterr  disfunctioneel. We gaan hierop in onder  'interaction' , 'commitment*  en 
'consequences'. . 

43 3 



Hoofdstukk 1 

'Crisis' ,, 'quest'  en 'encounter'. 
Ferdinandd wij t zijn verandering-in-toebehoren aan zijn wens om bij  de zuivere kerk 
tee behoren. Hij  geeft aan dat hij  zich niet veilig voelt in de Gekrookte Riet 
Gemeenten::  Wanneer je de leer die je krijgt voorgehouden netjes maar ter zake 
kundigkundig en effectief hint weerleggen, dan voel je je gewoon niet meer veilig bij dat 
soortsoort mensen [hij  verwijst hier  naar  een aantal Gekrookte Riet predikanten] want je 
vertrouwtvertrouwt er je ziel aan toe en dat gaat aan op een eeuwigheid Je hebt maar één 
levenleven wordt ons voorgehouden en aan het einde van dit leven zal de beslissing 
vallenvallen naar de mens gesproken en als je dan bij zulke onbestemde warhoofden, als 
jeje daar onder de dienst zit, dan voel ik mezelf niet thuis. (...) Dan voelen we ons 
tochtoch veiliger bij de leer die in de GGN wordt verkondigd. Ferdinand wijst de 
directee beschikbaarheid van het landelijk kerkblad van de GGN aan als bron voor 
dezee crisis in het (toe)vertrouwen. Dat blaadje van ds. Mallan was achteraf gezien 
eeneen tijdbom, want telkens kwam in dat blaadje naar voren dat 'de kerke Christi' 
voldoetvoldoet aan drie kenmerken: een zuivere leer, een gezonde sacramentsbediening 
enen een handhaven van de kerkelijke tucht. De Gekrookte Riet Gemeenten blijven, 
volgenss Ferdinand, ten aanzien van deze drie aspecten in gebreke. Als voornaamste 
breekpuntenn wijst hij  op het kerkbegrip (dat hogere kerkbesturen in kunnen grijpen 
inn processen in locale kerken) en de geringe lij n in de leer  voor  wat betreft 
verbond,, doop, uitwendige roeping en aanbod van genade. 

Dee GGN is voor  Ferdinand een aantrekkelijk kerkgenootschap. Hij  vindt hier  de 
helderheidd die hij  zoekt. Hij  vindt er  voorbeeldige personen, Godvrezende mensen. 
Voorr  Ferdinand vormen zij  oriëntatiepunten. Zij  overtuigen hem van de waarde en 
dee juistheid van de levenswijze en het betekenissysteem. Op cruciale momenten in 
hunn leven kunnen zij  Gods betrokkenheid op hun leven aanwijzen. Ook de 
geloofsmartelarenn uit de gereformeerde traditi e vormen voor  Ferdinand 
oriëntatiepunten::  dat zijn mensen die vanwege hun geloof het leven hebben moeten 
verliezen.verliezen. Nou er zijn maar weinig mensen die voor een hersenschim, wat ze 
eigenlijkeigenlijk zelf niet geloven hun leven willen verliezen. Gegeven hun functie van 
'oriëntatiepunt ''  lijk t Ferdinand aan dit 'niet voor  een hersenschim willen sterven' 
dee consequentie te verbinden dat hun overtuigingen juist en waar  moeten zijn. 
Watt  leer  betreft krijg t hij  in de GGN eerlijke antwoorden: helder  en tot op zekere 
hoogtee systematisch. In de GGN hanteert men een eenduidig begrippenapparaat: 
OpOp een gegeven moment moetje met elkaar afspreken, als we het over bekering 
hebben,hebben, dan bedoelen we dit en voor die andere daar hebben we gewoon andere 
woordenwoorden voor he. Dat is tenminste in mijn beleving dat vergroot de helderheid van 
jeje inzicht in de leer. 

Reflectiee over  'crisis' , 'quest'  en 'encounter'. 
Dee crisis die voor  Ferdinand aanleiding is om te komen tot een verandering van 
kerklidmaatschapp betreft de dissonantie die hij  ervaart tussen zijn eigen radicale 
wijzee van redeneren en argumenteren en de veel minder  nauwgezette 
argumentatiestijll  van (sommige) predikanten van Gekrookte Riet Gemeenten. De 
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helderheidd in argumenteren, de ordelijkheid in taalgebruik en de systematiek in het 
redenerenn en onderbouwen van de eigen religieuze positie die hij in de Wachter 
aantreft,, spreken hem meer aan. Ze voorzien hem van het materiaal waarmee hij 
zijnn eigen wijze van argumenteren kracht bij kan zetten. 
Ferdinandd heeft van jongs af aan veel in het groepslidmaatschap geïnvesteerd, de 
felheidd waarmee hij anderen tegemoet treedt, is tekenend hiervoor. Hij is ten volle 
overtuigdd van de waardevolheid van de overtuigingen en levenswijze. Wanneer 
zegspersonenn uit het Gekrookte Riet in hun levenswijze en hun wijze van 
argumenterenn minder nauwgezet zijn dan Ferdinand, zet dit de relevantie van de 
doorr Ferdinand voorgestane levenswijze en de investeringen die hij hiervoor heeft 
gedaann onder druk. De ervaren dissonantie wordt door Ferdinand omschreven als 
eenn gevoel van onveiligheid. In de kleine groep van de GGN met zijn gering aantal 
predikantenn en zijn strikte leer vindt Ferdinand de helderheid, ordelijkheid en 
systematiekk die hij zoekt. De ernst waarmee in de GGN uitvoering wordt gegeven 
aann de strikte leer (en de handhaving van de tucht) bevestigt de waarde van de 
offerss die Ferdinand gebracht heeft. Aanleiding tot deze interpretatie geeft de wijze 
waaropp Ferdinand martelaren aanwijst als oriëntatiefiguren. 

Ferdinandd verbindt zuiverheid van de leer en het streven naar het veiligstellen van 
dee ziel met elkaar. Met zijn keuze voor 'de meest zuivere bediening*  draagt hij er 
zorgg voor dat hij, van zijn kant, al het mogelijke bijdraagt aan het veilig stellen van 
zijnn ziel voor de eeuwigheid. Het veiligstellen van de juiste 
mogelijkheidscheppendee voorwaarden lijkt meer bij de ervaringswereld van 
Ferdinandd te horen dan het zoeken naar een persoonlijke relatie met God. De 
'quest'' van Ferdinand betreft dan ook niet zozeer zijn eigen (be)leven als wel de 
verwonderingg en verontwaardiging over het feit dat 'de kerk' zo ver van de zuivere 
vormgevingg is afgeraakt en dat er zoveel mensen slapend in de kerk zitten. 

Ferdinandd is onduidelijk over de invloed die anderen hadden op het toenadering-
zoekenn tot de GGN. Wel kent hij waarde toe aan het echtpaar waar hij in de kost is 
geweest.. Zij behoren tot de GGN en zijn in hun wijze van (religieus) leven radicaal. 
Wanneerr het zich losmaken van Het Gekrookte Riet gezien wordt als bekering dan 
spelenn in deze 'defection' (Rambo, 1993, p.13) met name (bepaalde) predikanten 
eenn belangrijke rol. De losse en inconsistente wijze waarop zij redeneren vormt 
voorr Ferdinand reden om zich los te maken van Het Gekrookte Riet. 

'Interaction',, 'commitment' en 'consequences'. 
Opgevoedd binnen de bevindelijk gereformeerde stroming weet Ferdinand heel goed 
watt de leer van de GGN is. Hij is bijbels goed onderlegd. Met gemak bedient hij 
zichh van bijbelcitaten. Ook over het verloop van de geestelijke weg kan hij, op 
kennis-- en kenmerkenniveau veel vertellen: Als God iemand bekeert dan gaat die 
zienzien dat ie zelf ellendig is. Zo'n jongen, zo'n vrouw en zo'n man die zeggen van ik 
benben ellendig ik ben zo verschrikkelijk ellendig. Ik kan zo niet sterven en je kunt 
zien,zien, dat doet die mensen wat, dat is niet alleen lippentaai, maar dat bezet hen, 
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achtervolgtachtervolgt hen, laat hen niet met rust. Ze speuren Gods woord na, ze komen 
getrouwgetrouw onder de kerkdienst en dan krijgen ze niet alleen beloftes of zoiets, maar 
zeze krijgen, ze worden er eerst op gewezen dat ze zondig zijn, ellendig, dat ze van 
GodGod zijn afgevallen en dat ze nou nooit meer eigenlijk in Gods gemeenschap meer 
terugterug kunnen komen en dat brengt hen in nood. Die nood die straalt er vanaf. Ik 
kankan hier bespiegelend, beschouwend praten, maar ze, voor hun is het een deel, is 
hethet werkelijkheid, » het realiteit geworden. Ik weet dat ik zondig ben, maar dat is 
volvol te houden, heel goed vol te houden. Voor die mensen is het niet meer vol te 
houden.houden. Die gaan ook van alles doen om hun zonden weg te poetsen, komen er 
achterachter dat dat niet kan want God die wil geen weggepoetste zonden hebben maar 
diedie wil de zondaar hebben zoals die daadwerkelijk is. Onbekwaam tot enig goed.... 
UiteindelijkUiteindelijk leren ze dat.... 

Ferdinandd zegt niet dat de levenswijze van mensen die een ander leven kennen 
bijj  hem het verlangen wekt naar dat leven. Noch spreekt hij over tobberijen over 
zijnn eigen geestelijke staat. Sterker nog, hij gaat aansporingen om vooral zelf ook 
omm bekering te vragen uit de weg. Zo vertelt hij dat hij op een begrafenis van een 
oudtantee een man tegenkwam die zijn overgrootvader nog gekend had. 
Overgrootvaderr was een bekeerde man. De man spreekt de wens uit dat ook 
Ferdinandd nog eens bekeerd zal worden. Ferdinand houdt de boot af. Ik zei: ja dat 
zalzal noodzakelijk zijn meneer. En dat hoop ik', ik zeg 'maar ja.... U hebt zelf net 
gezegdgezegd dat de bekering een zaak is, een werk is van God zelf en dat een mens daar 
nietsniets aan toe of af kan doen, dat heeft u net zelf gezegd'. Dus eigenlijk zei ik van 
'God'God zal het toch moeten doen'. Op de een of andere wijze trigger de hem dat en 
hijhij  zei: 'ja dat is waar maar ik zou toch maar als een arme bedelaar vragen, 
dagelijksdagelijks schooien of God jou toch genadig wil zijn want ik heb toch meegemaakt 
datdat heel arme schooiers door God heel rijk gemaakt konden worden'. Dat zei die 
metmet zoveel indruk en hij zei ook, 'daar heb ik zelf iets van leren kennen in mijn 
leven'.leven'. Daar ging wat van uit op dat moment, daar ging echt wat vanuit. Daar 
gingging meer van uit dan van heel die begrafenis. (...) Hij zegt 'als je het niet doet is 
hethet sowieso verloren en hij zegt als je in die weg blijft  en God vraagt, dan zou het 
GodGod toch kunnen behagen om over te komen'. Nou daar ging echt wat van uit en 
dandan ga je naar huis en dan denk je er nog eens over na en de volgende dag denk je 
erer nog eens wat over na en geleidelijk ebt dat weg en ja dan herneemt... dan is 
allesalles ineens belangrijk weer. En dat is nou precies wat er ook bij ons geleerd 
wordt.wordt. Een mens moet zich onder de middelen stellen. Hij heeft de dure plicht om 
alsals God de middelen geeft, daar gebruik van te maken en we zullen veel 
verantwoordingverantwoording af moeten leggen over welke gelegenheid die God gegeven heeft 
enen die wij zelf verzaakt hebben maar wij zelf kunnen de wasdom niet geven, de 
bekeringbekering niet grijpen, dat is een eenzijdig werk van God. 

Reflectiee over 'interaction', 'commitment' en 'consequences'. 
Ondankss de verandering in groepstoebehoren wordt het verhaal van Ferdinand 
gekenmerktt door continuïteit. Ferdinand komt niet tot een nieuw zelfverstaan, noch 
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leidtt de verandering in groepstoebehoren tot een reconstructie van zijn verleden. 
Wanneerr we de thema's en processen die Rambo bij deze drie stadia onderscheidt 
(ziee figuur 1.1) nagaan, komt geen van de genoemde processen terug in het verhaal 
datt Ferdinand vertelt Op grond hiervan stellen we dat de overgang van Ferdinand 
naarr een ander kerkgenootschap vanuit het model van Rambo niet gezien kan 
wordenn als bekering. 

Watt de bevindelijke bekering aangaat meent Ferdinand dat hij slechts uitwendige 
kenniss heeft. Zijn overtuigdheid van de waarheid en zijn talige competentie ten 
spijt,, rekent hij zich niet tot de bekeerden. 
Inn zijn verhaal geeft hij geen blijk van een typisch bevindelijk gereformeerde 
'quest',, heb ik deel aan het heil? In het citaat rond de confrontatie met de 
mann die zijn overgrootvader nog kende blijkt hoe zijn talige competentie hem in 
staatt stelt de aanspraak die er gedaan wordt op zijn verantwoordelijkheid uit de 
wegg te gaan. Zelf omschrijft hij wat er gebeurt als volgt: Gewoon een oude man 
tegenovertegenover eigenlijk een jongere man staat die dus zich probeert te verschuilen 
achterachter God of zo 'maar ja God moet het doen' en dat ie toch effe doorprikt en dat 
diedie zegt van ja u kunt dat wel zeggen maar toch maar vragen, net als je 
grootvadergrootvader heeft gedaan, toch maar vragen en wie weet. God mocht het nog eens 
heiligenheiligen aan je hart en dat is toch de weg waarin wij nou moeten komme'. 
Ferdinandd sluit de weergave van deze interactie niet af met een referentie aan zijn 
eigenn tekort maar door te wijzen op de juistheid van het perspectief waar hij zich 
achterr geschaard heeft: dat is nou precies wat er ook bij ons geleerd wordt. Het 
voorbeeldd wordt ingezet om de juistheid en zuiverheid van de verkozen positie te 
verdedigen.. Door centrale elementen uit de leer nog eens extra te benadrukken33, 
houdtt Ferdinand de aanspraak buiten zichzelf en is het besef van eigen tekort goed 
uituit te houden. 

Ferdinandd is er in dit zelmarratief niet op uit om te laten zien wat de betrokkenheid 
opp het betekenissysteem voor hem persoonlijk betekent en welke consequenties dit 
heeftt voor zijn religieus (be)leven. Hij is er op gericht de legitimiteit van zijn keuze 
tee verantwoorden. Zijn interactiestijl staat ten dienste van dit doel maar blijkt 
disfunctioneell  in het komen tot een ander zelfverstaan. Hij is sterk gericht op het 
juistt formuleren van geloofsleer en dogma's, maar verbindt deze niet met zijn eigen 
leven. . 
Analysee van het verhaal van Ferdinand met behulp van het model van Rambo 
maaktt inzichtelijk dat de plausibiliteit van en het commitment aan een 
betekenissysteemm mede bepaald wordt door het afwegen van de eigen investeringen 
tegenn de consequentheid van het handelen van zegspersonen. Dat Ferdinand 
ondankss zijn uitgesproken mening en zijn met de overtuigingen in 

333 Ferdinand haalde de volgende elementen uit de leer  aan: de mens moet de middelen gebruiken, 
verantwoordingg afleggen voor  alle kansen die hij  voorbij  heeft laten gaan en God bewerkt bekering. 
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overeenstemmingg zijnde levensvoering toch meent onbekeerd te zijn, kan vanuit het 
modell  van Rambo niet begrepen worden. 

1.2.3.. Theo 
Theoo is 47 jaar oud. Hij vertelt weinig over het gezin waaruit hij afkomstig is. Hij 
vermeldtt slechts dat een broer van hem bij een ongeluk om het leven is gekomen. 
Hijzelff  was toen achter in de twintig. Theo is middenstander. Het bestaan als 
middenstanderr - niet altijd van voldoende inkomen verzekerd - is van invloed op 
zijnn geloofsleven en de ervaring van 'een leven in afhankelijkheid'. Theo is 
getrouwdd en vader van vijf kinderen, waarvan er één ongeveer tien jaar geleden is 
overledenn aan de gevolgen van een ongeluk. 
Theoo behoorde tot zijn tiende jaar tot de GGN. Van zijn tiende tot zijn dertigste 
wass hij lid van een Gereformeerde Bond Gemeente, in die tijd is hij minder strikt in 
zijnn levensgang. Rond zijn dertigste verandert dit. Theo verlaat de Bond omdat hij 
err geestelijk niet meer gevoed wordt en hij de prediking als godslasterlijk ervaart. 
Vann zijn dertigste tot zijn vijfenveertigste behoort hij tot de Gereformeerde 
Gemeenten.. Aanvankelijk herkent hij zich in de prediking maar ook hier besluit hij 
uitt de gemeenschap te stappen omdat hij het niet eens kan zijn met de prediking. 
Hijj  wordt er niet meer gevoed en krijgt geen antwoorden op de vragen die hij stelt 
Sindss korte tijd is hij lid van de Oud Gereformeerde Gemeente. Hij ervaart de 
predikantt ter plaatse als een dienaar Gods en hij herkent zich in de prediking. 
Theoo heeft geen contacten meer met mensen die tot zijn dertigste tot zijn 
vriendenclubb behoorden. De contacten met de familie zijn gering. 

Inn het geval van Theo is zowel sprake van 'intensification' als van 'institutional 
transition**  (Rambo, 1993, p. 13). De veranderingen van kerkgenootschap (hij 
verandertt twee keer) volgen op een periode van intensievere betrokkenheid. 
Aanleidingg voor die intensivering vormt een sterke betrokkenheid op de vraag: Als 
jijjij  nou komt te sterven, hoe zal het dan voor jou zijn? De 'institutional transitions' 
wordenn gemotiveerd door religieuze ervaringen die sterk verbonden zijn met de 
predikingg van bepaalde predikanten. 
Theoo geeft aan dat hij in de periode van 'intensification' 'de dingen' heel anders is 
gaann zien. Dit leidde tot aanpassingen in zijn levensstijl, ofwel tot 'alignment' aan 
dee groepsvoorschriften. Theo spreekt uitgebreid over tekenen van Gods 
werkzaamheidd in zijn leven, maar over de vraag of hij iets van de Heere kent, gaat 
hett niet. De verandering in het zelf lijkt bij Theo vooral gelegen in het zich 
toeöigenenn van een afhankelijke levenshouding. Hij legt gebeurtenissen in zijn 
levenn voor aan God en hoopt dat hij op enigerlei wijze antwoord van Hem krijgt. 
Theoo meent dat in een dergelijke levenshouding God en mens op een juiste wijze 
tott elkaar gepositioneerd zijn: ken Hem in al uw wegen, staat er in het woord, en 
HijHij  zal uw paden recht maken. Dus daar bedoel ik mee we moeten de Heere maar, 
inin al ons leven moeten we hem maar kennen. We moeten alles maar op de knieën 
voorvoor Zijn aangezicht brengen. En dan hoeft de Heere niet naar mij te horen hoor, 
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wantwant Hij  is niets aan ons verplicht, helemaal niet, maar het is een wonder als ie het 
doet. doet. 

Bijj  de bespreking van het verhaal van Theo gaan we in op de stadia 'context', 
'crisis' ,, 'quest'  en 'encounter'  en 'interaction' en 'commitment'. 'Consequences' 
blijf tt  buiten beschouwing daar  Theo weinig vertelt over  veranderingen die hij  in het 
geloofslevenn doormaakt. Bij  de stadia 'interaction' en 'commitment' komen wel 
enkelee consequenties van de verandering aan de orde. 

'Context* . . 
Dee plaatselijke gemeente waar  Theo woont, kent een rijk e schakering aan 
(bevindelijke)) kerkgenootschappen. Een alternatieve gemeente met een gelijkaardig 
betekenissysteemm maar  een ander  accent in de prediking is, met andere woorden, 
eenvoudigg voorhanden. Theo vertelt weinig over  zijn leven en de sociale context. 

'Crisis' ,, 'quest'  en 'encounter*. 
Theoo haalt vier  saillante (crisis)gebeurtenissen uit zijn leven aan: het overlijden van 
zijnn broer, het overlijden van zijn dochter, de bestaansonzekerheid rond het 
voortbestaann van de zaak en een hoog oplopend conflict met een naaste 
medewerkerr  die al jaren bij  Theo in dienst is. Onduidelijk blijf t of deze 
crisisgebeurtenissenn van invloed zijn geweest op het godsdienstig (be)leven van 
Theo. . 
Theoo legt een indirect verband tussen het overlijden van zijn broer  en de 
existentiëlee vraag rond het voortbestaan na de dood die bij  hem gaat spelen Een 
paarpaar jaar daarvoor had ik mijn broer verloren. (...) Toen hij in die kist lag kwam 
zozo bij me op van 'ah jij  hier nou gelegen had, hoe had het dan met jou geweest?' 
WantWant we moeten toch allemaal een keer voor God verschijnen en rekenschap 
afleggenafleggen van onze daden. Maar ja daar leeft een mens overheen als de Heere er 
nietniet in mee komt. Twee weken later zaten we in Spanje. Het opkomen van die vraag 
verwondertt  Theo niet. 
Dee verhalen die Theo betreffende de andere drie gebeurtenissen vertelt, geven 
inzichtt  in de wijze waarop Theo zijn betekenissysteem inzet om betekenis te geven 
aann moeilijke gebeurtenissen in zijn leven en de wijze waarop hij  in het verloop 
vann gebeurtenissen Gods hand ziet. Hierover  meer  onder  'interaction' . 

Stiltee in de relatie met God vormt voor  Theo de aanleiding om bij  een ander 
kerkgenootschapp te gaan kijken. Over  de overgang van de Gereformeerde Bond 
naarr  de Gereformeerde Gemeenten zegt hij : ik kon daar [in de GB] helemaal niet 
meermeer luisteren. Toen ben ik zondag 's middags een keer naar de GG gegaan, daar 
kwamkwam toen een ds. en char hoorde ik dingen van de stoel, nou Nicolette, 
wonderlijkewonderlijke dingen. Precies wat er die week gebeurd was, kwam de ds. toen te 
verklaren.verklaren. Maar ik begreep niet wat dat was. (...) Dat heeft drie maanden lang 
geduurdgeduurd Die leraar, die ds. verklaarde heel mijn hart, zo wonderlijk. Daarvoor 
hadhad ik nog nooit wat gehoord. Ik had wel over Gods woord horen preken maar in 
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dede Gereformeerde Gemeenten daar hoorde ik wonderlijke dingen, wat er in je hart 
leefde,leefde, dat werd besproken eigenlijk En toen ben ik het toch heel anders gaan 
zien. zien. 

Overr  de overgang van de Gereformeerde Gemeenten naar  de Oud Gereformeerde 
Gemeentenn zegt Theo: Toen kregen we hier ds. en dat ging gewoon niet. (...) Ik 
hadhad er vreselijk veel moeite mee om onder het gehoor bij deze predikant te zitten. 
HetgeenHetgeen wat die bracht was een pracht verhaal om het zo te zeggen. Een stukkie 
kerkgeschiedenis,kerkgeschiedenis, een stukkie uitleg van de tekst. Ja de geestelijke inhoud van het 
woord,woord, dat werd er heel erg in gemist. Dat ging ook om de vreselijke noodwegen 
waarinwaarin we verkeerd hebben de afgelopen jaren, veel kruis- en drukwegen, veel 
ellendigeellendige dingen34. Maar dat voor mij toch altijd belangrijk was dat me dat op een 
bepaaldebepaalde plaats bracht. We hebben dan altijd op onze knieën de Heere heilig mee 
lastiggevallen,lastiggevallen, om alles maar voor zijn heilig aangezicht neer te leggen. Maar dat 
isis nooit gebeurd eigenlijk onder deze ds. Daar kwam nooit eens een woord van de 
stoelstoel dat daar betrekking op had eigenlijk (...) Wanneer hij, in deze periode een 
aantall  keer  kerkt binnen de OGG, krijg t hij  hier  een gelijkaardige ervaring als bij 
zijnn overgang naar  de GG: hij  krijg t antwoord op zijn vragen.35 

Reflectiee rond 'crisis', 'quest'  en 'encounter'. 
Datt  Theo existentieel betrokken raakt op de vraag: 'hoe sta ik ervoor  als er  een 
eindee komt aan mijn leven?' lijk t zijn wortels te hebben in zijn opvoeding binnen 
dee GGN. In dit kerkgenootschap wordt deze vraag met regelmaat prangend gesteld. 
Hett  actueel worden van die vraag in een periode in zijn leven dat hij  het wat 
kerkgangg en levensstijl betreft wat minder  nauw neemt, wekt in hem onrust. Hij 
herneemtt  de kerkgang maar  vindt daar  niet wat hij  hoopt te vinden: overtuigende 
relevantiee van wat er  in de kerk gebracht wordt voor  het leven van alle dag. Hoewel 
hijj  zijn 'quest'  niet duidelijk uitwerkt , gaat hij  ook eens bij  de Gereformeerde 
Gemeentenn kerken. Niet de persoonlijke contacten, niet de persoon van de 
voorgangerr  maar  een wonderlijk e ervaring van het zich herkennen in de prediking 

344 Het betreft hier  de ervaringen met de werknemer die al jaren bij  hem in dienst was. 
355 Toen heb die man het woord heb die verklaard aangaande die tekst van de de bruid die uit ging op de 
stralenstralen van Jeruzalem en haar liefste zocht en ze vond hem hem niet. Van het begin tot het einde haalde die 
manman heel de toestand aan van waar waar ikzelf in verkeerde. Dat ik in het begin nog dacht dat te het zo van 
eeneen briefje afzat te lezen. Dat sloeg zo wonderlijk op heel die toestand waar ik in verkeerde. Ik zal die 
dienstdienst nooit meer vergeten, ik was een gewaterde hof, ik zat te huilen als een kleine jongen. En dat 
maakmaak je zelf niet hoor. 
(...)(...) toen zei ik zo, terwijl de ds. aan het preken was, ik zei Heere ah dat nou echt van U mag zijn, dat 
dede Heere dat echt zo in zijn mond gaf he, laat laat ie dan ook wat mogen zeggen over Jesqja 54 [een tekst 
diee hij  net met veel indruk had gelezen]. Hij  wijst zo door de kerk heen en het leek of ie me zo maar 
rechtstreeksrechtstreeks aanwees en hij zegt zitten ze nog in ons midden, zegt ie, die verslagen zijn gelijk de bruid 
verslagenverslagen werd door de wachters op de muren van Jeruzalem, Jeruzalem, zitten ze nog in ons midden zegt ie. En 
hijhij  stopt zo en hij hij  zegt nou daar heb ik ik nog een woord voor uit Jesqja 54 het laatste vers... Toen mocht 
ikik  in de de dadelijkheid geloven dat dat van de Heere was die tot mijn ziel sprak 
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maaktt  dat hij  met regelmaat de weg gaat vinden naar  de GG. Aan de tweede 
wisselingg van kerkgenootschap gaat een gelijkaardige ervaring vooraf. 
Beidee keren beschrijft Theo de overgang als een overgang van niet meer kunnen 
luisterenluisteren naar oortjes krijgen, ofwel het kunnen of leren verstaan. Theo geeft aan 
datt  dit 'oortjes krijgen ' niet op stel en sprong gebeurt: ik begreep niet wat het was 
(...)(...) het heeft drie maanden geduurd Om het te leren verstaan was - herhaald -
contactt  nodig: 'interaction' . Hoewel de ervaring van herkenning en gekend worden 
gezienn kan worden als het aangesproken worden van latent aanwezige, in de 
opvoedingg meegekregen betekenisstructuren, lijk t de ervaring verdiept te worden 
doorr  frequente blootstelling aan het betekenissysteem. 

'Interaction ''  en 'commitment'. 
Herhaaldee kerkgang binnen de GG leidt ertoe dat Theo 'het'  anders is gaan zien: 
DanDan gaat de zonde vanzelfde deur uit. De televisie gaat er uit en de radio die gaat 
erer uit. Daar hoefje niets voor te doen. Je wereldse vrienden blijven vanzelf weg. 
DatDat gaat allemaal zo makkelijk, daar hoefje niets voor te doen. Dan zeggen ze ook 
welwel eens he, als de Heere werkt, wie zal het keren hè. Dat staat er in het woord 
DanDan kan je gewoon niet anders, alleen maar Zijn bevel opvolgen (...). 
Off  er  een verandering in zijn religieuze overtuigingen optreedt is niet duidelijk , wel 
heeftt  Theo een heel specifieke opvatting over  de God-Mens verhouding: De Heere 
moetmoet een mens te sterk worden. Hij  (de mens) moet van dood levend gemaakt 
worden.worden. Dat is het eerste begin en als je Gods woord verstaat en begrijpt dan lees 
jeje daarin dat de Heere altijd, het enige doel dat de Heere met een mens heb dat is 
hemhem tot Hem te trekken. (...) Nou is de Heere vrij  in hoe hij nou werkt met een 
mens.mens. De ene krijgt die weg en de ander krijgt die weg maar hij moet er altijd 
maarmaar van uit gaan dat de Heere een mens slaat en met liefde hoor. (...) Dat is nou 
echtecht liefde als de Heere een mens te sterk wordt en als die hem dan slaat in de 
dingendingen waar die het meest aan vast zit. (...) Want er staat in Gods woord: wie 
vadervader of moeder, vrouw of kind meer liefheeft als Mij,  die is Mijns niet waardig. 

Tenn aanzien van de feitelijk e overgangen geeft Theo aan dat hij  hiertoe pas over  is 
gegaann nadat hij  van boven heeft begrepen dat dit de bedoeling is: Ik dacht dat ik 
hethet niet uit mezelf heb gedaan. Het besluit om naar  een ander  kerkgenootschap over 
tee stappen wordt maanden en soms jaren uitgesteld. Bij  de overgang van de GB 
naarr  de GG is de directe aanleiding een wijze van prediking die Theo als spotten 
metmet Gods woord ervaart: ik weet nog dat ik er huilende uit kwam en ik zei Heere dit 
kankan toch niet meer hè. Toen kwam er zomaar bij me van 'en de Heere zelf sloot 
toe'.toe'. Dat staat zo aangaande de ark. De ark die werd toegesloten door de Heere 
zelfzelf Toen ben ik nooit meer teruggegaan. 

Tenn aanzien van de overgang naar  de OGG is Theo extra huiverig omdat hij  meent 
datt  zijn lidmaatschap van de GG door  God gewild was. Hij  wil er  echt zeker  van 
zijnn dat het besluit Gods goedkeuring weg kan dragen. Het duurt twee jaar  voor  hij 
diee zekerheid krijgt : we zijn in februari van dit jaar bepaald bij dit woord: scheidt 
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uqfenuqfen gaat uit het midden van hen. Ik heb er maanden naar lopen zoeken waar 
datdat nou eigenlijk stond Totdat ik in augustus dit jaar zat te lezen in een boek en 
daardaar staat heel helder in 'Scheidt u af en gaat uit het midden van hen'. En dat had 
betrekkingbetrekking op het kerkverband waar ik nog lid van was. Toen kreeg ik bevestiging 
datdat het zodanig was dat het voor mij niet langer kon. (...) Toen heb ik mijn 
lidmaatschaplidmaatschap opgevraagd om dan te mogen verkeren waar de Heere tot mijn ziel 
gesprokengesproken had We zijn daar lid geworden en hebben rust gekregen, niet die 
bestrijdingenbestrijdingen die we voor die tijd erg gehad hebben. 

Reflectiee over  'interaction' en 'commitment'. 
Inn het verhaal van Theo blijf t onduidelijk wanneer  de verandering in 
levensgerichtheidd heeft plaatsgevonden: is deze het resultaat van het bezig gaan met 
dee vraag hoe hij  er  aan het einde van zijn leven voor  zal staan (op basis daarvan 
konn hij  immers niet meer  luisteren binnen de GG) of is deze het gevolg van 
herhaaldee blootstelling aan de prediking in de GG? Evident is dat zaken die 
aanvankelijkk  aantrekkelijk leken (tv, 'wereldse' vrienden, regelmatig op vakantie) 
hunn aantrekkelijkheid verliezen en dat Theo met zeker  gemak deze betrokkenheden 
loss kan laten: daar hoefje niets voor te doen. Hij  bouwt een nieuwe vriendengroep 
op::  wat eigen was wordt vreemd en wat vreemd was wordt eigen. Het betreft hier 
contactenn met mensen uit Gods Volk en contacten die Theo heeft met de predikant 
vann de OGG. Dit persoonlijk gekend worden door  een religieuze zegspersoon en 
vann deze persoon bevestiging ontvangen over  de eigen geestelijke staat, is voor 
Theoo van grote waarde. 

Dee uitspraken die Theo doet over  Gods slaande hand en de liefde die God uitdruk t 
inn het de mens slaan in de dingen waar hij het meest aan vast zit krijgen een 
pijnlijk ee bijsmaak wanneer  Theo vertelt over  het overlijden van zijn dochtertje en 
hett  feit dat deze periode in zijn leven ondanks het verdriet toch een heel goede tij d 
iss geweest omdat het hem op dat moment dichtbij  God bracht. De wijze waarop 
dezee gebeurtenis verder  door  heeft gewerkt in het geloofsleven van Theo wordt niet 
helder. . 

Inn het geval van Theo lijk t het nieuwe zelfverstaan voornamelijk te bestaan in de 
ervaringg van de aanwezigheid van een betekenisvolle relatie met God: 'Gods 
bemoeieniss met zijn leven'. Van Theo uit wordt deze relatie onderhouden door 
allesalles maar op de knieën voor Zijn aangezicht te brengen.36 Het gaat Theo daarbij 
niett  alleen om het God kennen in alle dingen van het leven, maar  ook om het 
aannemenn van een juiste houding ten overstaan van God: een mens moet zijn plaats 
weten. weten. 
Godss bemoeienis leidt Theo af uit: het antwoord krijgen op zijn vragen. Hij  volgt 
hierbijj  een procedure. 

366 Ook het interview heeft Theo religieus ingekaderd: voorafgaand aan het gesprek is hij  in gebed 
gegaann en hij  sluit het gesprek af met gezamenlijke bijbellezing en gebed. 
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-- Theo bevindt zich in een (penibele) situatie, zoekt hierover  'het aangezicht des 
Heereri.Heereri. Hij  vraagt om een teken van God en krijg t (al dan niet) een tekstwoord dat 
hemm op dat moment bijzonder  aanspreekt. 
-- Theo zoekt op waar  die woorden vandaan komen (zijn ze uit Gods Woord 
afkomstig?)) en bekijk t de context waarin het woord in de Schrift voorkomt, is die al 
dann niet vergelijkbaar  met de eigen situatie? 
-- Vervolgens vraagt Theo aan God of het bevestigd mag worden in een kerkdienst 
off  door  iemand uit Gods volk. 
Wanneerr  dit allemaal gebeurd is meent Theo dat God Zij n bemoeienis kenbaar 
heeftt  gemaakt. Theo volgt deze procedure ook om zekerheid te krijgen over  Gods 
instemmingg met de overgang die hij  beoogt te maken naar  een ander 
kerkgenootschap.. Hij  weet daarmee zijn eigen leven ingebed in het verhaal van 
God. . 

Dee waarde die Theo hecht aan wonderlijk e goddelijke tekenen en de uitgebreide 
wijzee waarop hij  hierover  vertelt, belemmeren het zicht op de zelfkennis die uit de 
betekenisvollee relatie met God voortkomt. We krijgen geen zicht op de geestelijke 
weg,, in termen van bijvoorbeeld het zichzelf leren kennen in relatie tot Christus of 
hett  verwerven van meerdere kennis van Christus. 

Theoo hanteert in het gesprek vrijwel nooit een binnenwereldlijk perspectief. Hij 
hultt  zich in traditionele, religieuze termen. Onenigheid tussen hem en anderen 
interpreteertt  hij  als vijandschap tegen God. Daarbij  staat God aan zijn kant en gaan 
anderenn dwaalwegen. Een meer  eigentijdse, psychologiserende reflectie is afwezig. 
Dee belangrijkste boodschap die hij  af wil geven lijk t te zijn: ik dacht dat ik het niet 
uituit  mezelf gedaan had 

Datt  er  in het leven van Theo iets veranderd is, lijk t duidelijk . Sinds de verandering 
iss Theo bedacht op het ontdekken van Gods hand in zijn leven. Hij  oefent zich in 
eenn leven in afhankelijkheid en het opluisteren van Gods werkzaamheid. 
Wanneerr  de Heere erin meekomt ervaart hij  de alledaagse werkelijkheid als 
eenn door  God gestuurde werkelijkheid. De werkelijkheidswaameming en (talige) 
duidingg worden dan vanuit een religieus perspectief gestructureerd en in religieuze 
taall  uitgedrukt . 
Off  Theo tot een veranderd zelfverstaan is gekomen wordt niet duidelijk . Zij n 
verhaall  bestaat uit vele anekdotes. Deze anekdotes lijken te zijn aangehaald om de 
wonderlijk ee en krachtige werking van Gods handelen in het dagelijks leven 
zichtbaarr  te maken. Theo heeft daarmee een duidelijk e boodschap: De mens moet 
zichh ten aanzien van God op een juiste wijze positioneren: De Heere moet een 
mensmens te sterk worden. Ook moet een mens zich bewust zijn van het doel dat God 
mett  een mens heeft: Hij  wil hem tot Zich trekken. 

Gebruikmakendd van het model van Rambo wordt inzichtelijk dat de 
'intensification' ,, 'defection' en 'affiliation ' gemotiveerd worden door  de predikant, 
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dienss boodschap en wijze van verkondigen. Evenals bij Jeroen wordt de nieuwe 
betrokkenheidd geconsolideerd doordat de familieleden van Theo loyaal zijn aan 
zijnn keuze. Deze loyaliteit is verbonden met de geestelijke autoriteit die de 
gezinsledenn aan het ervaren van Theo toekennen. 
Welkee psychologische processen door de verandering in levensgerichtheid in gang 
gezett worden, blijf t onduidelijk daar Theo religieuze taal hanteert en veelvuldig 
refereertt aan wonderlijke gebeurtenissen welke volgens hem niet te begrijpen zijn, 
dochh alleen bevindelijk te verstaan. Door conflicten voor te stellen als conflicten 
tussenn God en de duivel hoeft hij geen zelfreflectie te plegen. 
Theoo laat zich in het gesprek niet expliciet uit over zijn al dan niet bekeerd zijn. 
Well  claimt hij regelmatig een bekeerde identiteit, met name wanneer hij zegt: 
vanuitvanuit zichzelf verstaat de mens dit niet, dan moet er wel iets in zijn leven gebeurd 
zijn.zijn. Aangezien hfj het wel heeft begrepen ziet hij zichzelf dus als iemand in wiens 
levenn een verandering is gekomen. 
Inn het interview geeft Theo geen zich op voortgang in de geestelijke weg. Hij 
verteltt slechts over wonderlijke gebeurtenissen die hem en anderen ten deel zijn 
gevallenn en de levenshouding die hij voorstaat: het steeds weer op de knieën voor 
GodGod brengen. Om het religieus (be)leven van Theo te begrijpen schiet het model 
vann Rambo tekort. 

1.3.. Bevindelijk gereformeerde bekering geproblematiseerd 
Gebruikmakendd van het door Rambo ontwikkelde stadia-model voor het bestuderen 
vann bekering analyseerden we drie cases uit bevindelijk gereformeerde kring. We 
kregenn daarmee zicht op de (sociaal) psychologische processen die spelen bij de 
veranderingg in groepstoebehoren waarover de geïnterviewden vertelden. 
Hett bleek minder eenvoudig om, gebruikmakend van het model van Rambo, zicht 
tee krijgen op het eigene van bekering in bevindelijk gereformeerde kring. In deze 
bekeringg wordt verandering van levensstijl (van spreken, uiterlijk en handelen) en 
groepstoebehorenn zowel in het persoonlijk ervaren als in het sociale verkeer in 
zichzelff  onvoldoende geacht om van bekering te kunnen spreken. 

Uitt de voorgaande analyses kwam naar voren dat het eigenlijke van de bevindelijk 
gereformeerdee bekering niet gelegen is in een verandering in groepstoebehoren of 
eenn verandering in betekenissysteem. Op grond van deze waarneming kan bekering 
inn bevindelijk gereformeerde kring in referentie aan het model van Rambo 
getypeerdd worden als 'intensification'. We werken de eigen aard van bevindelijk 
gereformeerdee bekering in vier punten uit. De eerste drie punten geven aanleiding 
omm vragen te stellen bij de toereikendheid van de door Rambo uitgewerkte 
processenn voor het begrijpen van bevindelijk gereformeerde bekering. Het vierde 
puntt geeft aanleiding om bij het bestuderen van bevindelijk gereformeerde 
bekeringg aansluiting te zoeken bij de narratieve benadering in de psychologie van 
dee bekering. 
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Allereerstt  blijk t in bevindelijk gereformeerde krin g veelal geen sprake te zijn van 
dee revitalisatie van betrokkenheid waar  'intensification' naar  verwijst. Bevindelijk 
gereformeerdenn zijn over  het algemeen sterk betrokken bij  de kerk. Ze leggen zich 
inn het dagelijks leven toe op het uitvoeren van religieuze handelingen als gebed en 
bijbellezingg en ze structureren hun leven veelal naar  de (on)geschreven regels van 
dee groep. Ze zijn met andere woorden goed op de hoogte van wat zowel religieus 
alss sociaal wenselijk geacht wordt en handelen daar  ook naar. Op grond hiervan 
magg verondersteld worden dat het toeëigeningsproces waar  in de stadia 
'interaction ''  en 'commitment' naar  verwezen wordt, door  de sterke religieuze 
betrokkenheidd van bevindelijk gereformeerden op alle kerkgangers van toepassing 
is.. Er  lijk t wat dat betreft dus geen onderscheid te zijn tussen bekeerden en 
onbekeerden.. Dit roept de vraag op waarin het onderscheid tussen bekeerden en 
onbekeerdenn gelegen is. 

Eenn tweede punt vormt het feit dat bekering in bevindelijke krin g naar  drie zaken 
verwijst. . 
a)) Naar  een geestelijke weg, de zogenaamde weg der  bekering. Deze 
geestelijkee weg is, in al zijn stadia en onderscheidingen, in de 17*  en 18e eeuw op 
schriftt  gesteld door  de Oude Schrijvers, 
b)) Naar  het moment van de ommekeer; 
c)) Naar  het proces van omkering dat volgt op de aanvankelijke ommekeer. Dit 
process kent geen vanzelfsprekend verloop maar  vraagt actieve betrokkenheid van 
dee persoon. 
Bekeringg in bevindelijke krin g betreft dus een cultureel (devotioneel) model én de 
wijzee waarop deze cultureel voorgestane weg vorm krijg t in het persoonlijk leven. 
Dee voorgestane geestelijke weg wordt aan alle kerkgangers als noodzakelijk 
voorgehouden.. Gegeven de hoge betrokkenheid op het religieuze systeem zijn alle 
bevindelijkk  gereformeerden bekend met deze weg, toch meent slechts een klein 
deell  der  kerkgangers bekeerd te zijn. Bekering betreft dus niet het zich cognitief 
toeeigenenn van dit betekenissysteem (hoewel dit wel een voorwaarde vormt). Het 
eigenlijkee van de bekering betreft het op ervaringsniveau deel hebben aan de 
voorgesteldee religieuze relationele werkelijkheid. 
Dee weg der  bekering beschrijft een proces waarin een mens zichzelf leert zien 
inn het licht van en in relatie tot God. Hij  leert daarmee niet alleen zichzelf (in 
relatiee tot God) beter  kennen maar  krijg t ook zicht op wie God voor  hem is. In het 
gaann van die weg spelen religieuze ervaringen (het 'bevinden' dat wat in de 
godsdienstt  voor  waar  wordt gehouden ook speciaal voor  jou geldt) een belangrijke 
rol .. Voor  een goed verstaan van bevindelijk gereformeerde bekering is het daarom 
noodzakelijkk  inzicht te krijgen in de psychologische processen die werkzaam zijn 
inn bevinding. 

Mett  het tweede punt hangt een derde punt samen. De voorgegevenheid van de 
wegg der  bekering, de nadruk die in bevindelijk gereformeerde krin g gelegd 
wordtt  op de noodzaak tot bekering en de beperkte groep 'bekeerden' leiden tot de 
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vraag::  wie komt er  in bevindelijk gereformeerde krin g tot bekering? Anders 
gezegd::  welke persoonlijke, sociale, religieuze factoren maken het voor  mensen 
mogelijkk  om tot bekering te komen en welke factoren vormen een obstakel in de 
bekering?? Het door  Rambo gepresenteerde model geeft aan deze aspecten weinig 
aandacht.. Dit hangt samen met het feit dat de door  hem bestudeerde studies rond 
bekeringg allen uitgaan van bekeerden en dat in deze studies bekering toch 
voornamelijkk  een verandering in groepstoebehoren inhoudt en minder  duidt op een 
inn een bepaalde groepering voorgestane religieuze weg. 

Eenn vierde en laatste punt ten aanzien van de bevindelijke bekering betreft de door 
Prattt  (1921) geuite twijfe l of piëtistische (c.q. bevindelijke bekering) wel leidt tot 
eenn nieuw zelfVerstaan en niet begrepen moet worden als een door  de 
conventionelee theologie gestructureerde reproductie van het theologisch model. 
Prattt  lijk t hiermee te suggereren dat mensen in het geven van een 
bekeringsgetuigeniss slechts het model navertellen. De studies van Beckford (1978), 
Stapless en Mauss (1987) en Snow en Machalek (1984) wijzen uit dat het aspect 
vann reproductie van het model evident aanwezig is in de bekeringsgetuigenissen 
vann individuele gelovigen. Genoemde auteurs menen dat de aandacht niet uit moet 
gaann naar  de inhoud van het verhaal, maar  naar  het proces van het komen tot en het 
vertellenn van dit verhaal. Uitgaande van de idee dat het persoonlijk narratief niet op 
zichh staat maar  altij d vorm krijg t op de grens van collectief betekenissysteem en 
persoonlijkee ervaring, benaderen zij  het komen tot en het vertellen van het 
bekeringsverhaall  als de wijze waarop de transformatie van het zelf(verhaal) 
geschiedt.. Het proces van constructie van het persoonlijk bekeringsverhaal 
belichaamtt  daarmee het proces van internalisering en 'alignment'. In het komen tot 
eenn talige uitdrukkingswijz e krijg t de transformatie gestatte. 
Gegevenn de voorgegevenheid van de structuur  van het bevindelijk gereformeerde 
bekeringsverhaall  scharen wij  ons in deze lij n van onderzoek. In het bestuderen van 
dee wijze waarop de transformatie van het zelf vorm krijgt , gaat het ons niet om het 
eindresultaatt  maar  om het proces zoals dat zichtbaar  wordt in de wijze waarop 
geïnterviewdenn hun verhaal construeren. 

Hett  conceptueel kader  waarmee we de punten één en vier  psychologisch benaderen, 
wordtt  in hoofdstuk twee uitgewerkt. In hoofdstuk drie worden de sociale en 
theologischee achtergronden van de punten twee en drie beschreven, waarna deze 
achtergrondenn in hoofdstuk vier  ter  nadere specificering van het theoretisch kader 
ingevoegdd worden. 
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Voortbouwendd op de resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar 
bekering,, zoals beschreven in § 1.1, formuleren we een aantal vooronderstellingen 
diee bepalend zijn voor de wijze waarop we bekering in deze studie psychologisch 
benaderen. . 
a)) Bekering vatten we psychologisch gezien op als een transformatie van het zelf 

welkee vorm krijgt in betrokkenheid op een sociaal medium. Dit betekent dat in 
bekeringg het persoonlijk ervaren in een dialectische relatie staat met de 
religieuzee traditie. 

b)) In de dialectiek nissen persoonlijk ervaren en religieuze traditie eigent het 
individuu zich het betekenissysteem toe. Zowel wil als overgave spelen hierbij 
eenn rol. 

c)) Indien het toegeëigende betekenissysteem als 'master attribution system' de 
betekenisgevingg gaat sturen, komt het individu tot een betekenisvol 
zelfVerstaan. . 

d)) Het (non)verbale interpersoonlijke handelen is constitutief voor de 
transformatiee van het zelf. Het persoonlijk bekeringsgetuigenis dient daarbij een 
tweeledigg doel: 
-- het realiseren van de transformatie; 
-- het verwerven en toeeigenen van een sociale identiteit (de status van 

bekeerling)) in het sociale veld zowel binnen als buiten het specifieke sociale 
medium. . 

Inn dit hoofdstuk werken we deze vooronderstellingen middels de constructie van 
eenn conceptueel raamwerk uit. In § 2.1 beschrijven we, inhakend op het onder a) 
genoemdee punt rond de dialectiek tussen individu en sociaal medium, de 
metatheoretischee achtergrond van het onderzoek. In § 2.2. gaan we in op de 
structurerendee werking van het groepstoebehoren (ad c). Vanuit de theorie van 
Greenwoodd (1994a, 1994b) onderscheiden we drie verschillende typen groepen op 

57 7 



Hoofdstukk 2 

basiss van de aan- of afwezigheid van interne structuur. De structurerende werking 
vann groepstoebehoren op het handelen van individuen is volgens Greenwood 
slechtss werkzaam bij betrokkenheid in groepen die een interne structuur van regels, 
afsprakenn en gewoonten kennen. Vervolgens maken we, eveneens in de lijn van 
Greenwoodd (1994a, 1994b), onderscheid naar type betrokkenheid van participanten 
inn deze groepen. Daar waar sommigen participeren met een zekere vrijblijvendheid, 
participerenn anderen op een zodanige wijze dat groepstoebehoren voor hen 
constitutieff  is voor hun identiteit. In de terminologie van Greenwood geven zij 
binnenn de groep vorm aan een morele carrière. In § 2.3. openen we een theoretisch 
perspectieff  waarmee we de transformatie van het zelf kunnen begrijpen (ad b). Met 
Janszz (1991) gaan we er vanuit dat het proces van zelfwording plaats heeft 'op de 
grenss van publiek en privé'. Voor het proces van zelf-wording formuleerde Jansz 
uitgaandee van Harre (1983, 1986) een model waarin hij vier stadia van zelfwording 
omschrijft.. Uitgangspunt is dat het interpersoonlijke domein bepalend is in de 
vormingg van het persoonlijke domein. We beschrijven de verschillende stadia. In § 
2.44 beschrijven we de concepten waarmee we ingaan op het onder d) genoemde 
punt:: dat het (non)verbale interpersoonlijke gedrag constitutief is voor de 
transformatiee van het zelf. We maken hier gebruik van inzichten uit de narratieve 
psychologie.. In de narratieve psychologie wordt aandacht besteed aan de relatie 
tussenn verhaalconstructie en zelfconstructie. De wijze waarop mensen in de 
verhaallijnn gebeurtenissen aan elkaar verbinden om de actuele situatie te 
rechtvaardigenn of betekenisvol te maken, geeft inzicht in de wijze waarop mensen 
zichzelff  en de wereld om zich heen verstaan. In de narratieve psychologie wordt dit 
aangeduidd als 'plotting' (§ 2.4.1). 
Paloutzian,, Richardson en Rambo (1999) geven aan dat bekering resulteert in een 
anderee wijze van attributie, in een veranderde wijze van aanpassing aan 
verschillendee situaties in de wereld en in een veranderde kijk op zichzelf in het 
lichtt van algemene levensthema's en doelen in het leven. Op grond hiervan 
veronderstellenn we dat de transformatie van het zelf, die in de bekering vorm krijgt, 
zall  resulteren in een veranderde wijze van betekenisgeving ofwel een verandering 
inn 'plotting'. 

Eenn ander aspect aan het narratief is de 'telling' (§ 2.4.2). Het betreft hier de wijze 
waaropp het individu zich al sprekend in relatie tot anderen positioneert. De analyse 
vann de 'telling' sluit aan op de waarneming dat niet ieder verhaal overal en aan 
iedereenn verteld kan worden. Met name het punt van de (on)gelijkheid tussen de 
sprekerss in de mogelijkheden die ze hebben om de situatie te definiëren is 
interessantt in het kader van obstakels en stimulansen in het alledaagse contact om 
tott de zelfervaring van bekeerde te komen. 
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2.1.. Het metatheoretisch kader 
Inn deze studie staan we een cultuurpsychologische benadering37 voor  waarin de 
menss als relationeel, responsief en re-actief wezen wordt benaderd. We menen dat 
inn het handelen, het spreken en het bewegen zélf betekenissen worden 
geconstrueerdd en dat de mens in het zich positioneren in diverse velden en in relatie 
tott  anderen, tot op zekere hoogte, telkens opnieuw 'wordt '  maar  nooit 'is' . 

Dee cultuurpsychologische benadering brengt met zich mee dat we de sociale 
werkelijkheidd benaderen als een intentionele wereld: De sociale werkelijkheid is 
reëel,, feitelijk en krachtig dankzij  en voorzover  er  een gemeenschap van mensen is 
vann wie de overtuigingen, wensen, emoties, doelgerichtheid en mentale 
representatiess op deze werkelijkheid gericht zijn en erdoor  beïnvloed worden. De 
socialee werkelijkheid is met andere woorden het product van menselijk handelen. 
Anderzijdss gaat de sociale werkelijkheid (als intentionele wereld) aan individuele 
mensenn vooraf. Ze wordt belichaamd door  sociaal overgeërfde instituties, 
praktijken ,, kunst, technologie, teksten en wijzen van spreken. "I t is those inherited 
conceptions,, evaluations, judgments and goals embodied in cultural tilings about 
whichh the intending think, out of which the intending build their  lives and with 
respectt  to which the intending give substance to their  minds, souls, will s and 
directedd actions. Psyche and culture are thus seamlessly interconnected*' (Shweder, 
1990,, p.26). De sociale werkelijkheid is dus niet slechts de context waarin de mens 
handelt.. Ze is constituerend voor  de 'make up'*  van de persoonlijke handelings-, 
waarnemings-- en reflectiepraktijk . Voor  het begrijpen van menselijk gedrag lijk t 
hett  dan ook van groot belang dat zowel aandacht wordt besteed aan de individuele 
houdingg ten aanzien van de inhoud van het sociale systeem waartoe men zich 
bekent,, als aan de concrete handelingspraktijk waarin het individu betrokken is. 

Inn deze studie benaderen we de intentionaliteit van het menselijk handelen als een 
uitdrukkingsvor mm van de dialectiek tussen sociale werkelijkheid en individu. Het 
individuelee zelf wordt gezien als relationeel geconstitueerd. We werken beide 
aspectenn verder  uit. In § 2.2 openen een perspectief op de structurerende werking 
vann groepsoebehoren. In § 2.3. gaan we in op de aard van het individuele zelf. 

377 Vertegenwoordigers van een cultuurpsychologische benadering zijn: Baerveldt en Verheggen (1999), 
vann Belzen (1999a, b), Gergen (1991, 1994, 1999), Gogen en Snotter  (1989), Greenwood (1994a, 
1994b),, Harre en Gillet (1995), Harre en Stearns (1995), Kvale (1992), Semin en Gergen (1990), 
Snotterr  (1989, 1992, 1993a,b, 1995a,b), Shweder  (1990), Smith, Ham* en Langenhove (1995a,b), 
Stigler,, Shweder  en Herdt (1990), Voestermans (1992,1997) en Weiten (1991). 
MM  Hier  niet bedoeld als uiterlijk e 'make up' maar  juist als het doortrokken, het opgebouwd zijn van de 
menss uit zowel bewust overgedragen culturele inhouden (op cognitief-reflectief niveau) als uit in 
praktijke nn overgedragen culturele inhouden. In het laatste geval komen de overgedragen culturele 
inhoudenn niet op het niveau van talige explicitering. Dit in de dagelijkse handelingspraktijk werkzame 
productieprincipee van cultuur  wordt door  Bourdieu aangeduid als 'habitus1 (Weiten, 1991, p.34). 
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2.2.. Dialectiek tussen sociale werkelijkheid en individu 
Dee dialectiek tussen sociale werkelijkheid en individu brengt zowel het individu als 
dee sociale werkelijkheid voort. In § 2.2.1 beschrijven we de sociale werkelijkheid 
alss een product van menselijk handelen. Vervolgens gaan we in op de wijze waarop 
dee sociale werkelijkheid het handelen van mensen structureert (§ 2.2.2.). In 
navolgingg van Greenwood (1994a) menen we dat deze structurerende werking niet 
slechtss gelegen is in door  de externe omgeving aangebrachte grenzen en 
beperkingen,, maar  bepaald wordt door  het commitment van het individu aan 
bepaaldee sociale collectieven. In § 2.2.3 bespreken we de relatie tussen 
groepstoebehorenn en zelfwording. 

2.2.1.. De sociale werkelijkheid: product van menselijk handelen 
Dee sociale werkelijkheid kent een bepaalde ordening en structuur. Deze staan niet 
opp zichzelf, hoewel ze zich wel zo aan ons voordoen, maar  zijn de resultante van 
processenn van externalisering, objectivering en internalisering (Berger  en 
Luckmann,, 1966). 
Externaliseringg betreft de continue overdracht van menselijk 'zijn '  aan de wereld. 
Inn en door  het fysieke en mentale handelen van de mens (als externalisering van 
menselijkk  'zijn' ) ontstaat een samenleving. Een samenleving is met andere woorden 
hett  product van menselijk handelen. 
Objectiveringg betreft het verschijnsel dat (fysieke en mentale) producten van het 
menselijkk  handelen een werkelijkheid aannemen die als feitelijkheid buiten en 
tegenoverr  de makers komt te staan. De samenleving als feitelijkheid kent een 
morelee orde. Dit wordt zichtbaar  in het geheel van rechten, plichten, normen en 
conventiess ten aanzien van (on)juist handelen en de sancties die in de samenleving 
geldenn om deze orde te handhaven. 
Middelss internalisering maken mensen zich de sociale werkelijkheid eigen. 
Internaliseringg betreft het onder  controle krijgen van zaken en betekenissen die 
buitenn de controle van het individu lagen. Daarbij  betreft 'onder  controle krijgen' : 
a)) het begrijpen of invoelen van bepaalde betekenissen en handelingswijzen; b) het 
voorr  zichzelf en de sociale omgeving betekenisvol kunnen hanteren of toepassen 
vann (talige) middelen; c) het effectief, doelmatig en sociaal aangepast kunnen 
handelenn in de sociale omgeving. Internalisering resulteert er  in dat het individu 
zowell  cognitief als praktisch greep heeft op maatschappelijke fenomenen, 
structureringenn en regels en dat hij  deze ook kan toepassen39. Jansz (1991, p. 128) 

399 Rosenwald (1992, p.273) hanteert hier, Wittgenstein (1922, p. 189) citerend, het beeld van de ladder. 
Internaliseringg is compleet wanneer  het individu de ladder  waar  hij  is opgeklommen, van ach af kan 
gooien.. Heeft het individu de ladder, het zicht op de stappen die tot het bereiken van dit inzicht, deze 
houding,, of handeling geleid hebben niet meer  nodig, dan is de transformatie compleet De nieuwe 
visiee of wijze van handelen is op zichzelf komen te staan. 
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geeftt  hiermee aan dat in sociale interacties cognitieve inhouden gecommuniceerd 
wordenn en praktische handelingskennis wordt overgedragen40. 

2.2.2.. Sociale structurerin g van menselijk handelen 
Janszz geeft aan dat internalisering ertoe leidt dat de menselijke psyche 
gestructureerdd wordt naar  de ordeningen, conventies en afspraken die in de sociale 
werkelijkheidd gelden. Greenwood (1994a, p.82) meent dat deze structurerende 
werkingg slechts dan werkzaam is wanneer  het individu zich committeert aan, 
instemtt  met en handelt in overeenstemming met de ordeningen, conventies en 
afsprakenn die in de betreffende werkelijkheid gelden. De structurerende werking 
wordtt  niet van buiten af aan het individu opgelegd, maar  is werkzaam dankzij 
commitmentt  van het individu aan de geldende ordeningen, conventies en afspraken. 

Dee mate van structurerin g wordt volgens Greenwood (1994a) bepaald door  a) de 
aardd van de groep waar  het individu zich toe rekent en b) de aard van de 
betrokkenheidd van het individu op de groep. We gaan op beide aspecten in. 

Add a) De aard van de groep waartoe men zich rekent. 
Tenn aanzien van de groepsaard onderscheidt Greenwood (1994a, pp.85-88) drie 
typenn groepen: a) samengestelde groepen, b) afgeleide sociaal collectieven en c) 
intrinsiekk sociaal collectieven. 

Samengesteldee groepen bestaan op basis van toevalligheid. De aanwezigen delen 
eenn bepaald kenmerk, maar  de groep kent geen interne structuur  die gerelateerd is 
aann afspraken, conventies of ordeningen. Een winkelende menigte vormt een 
samengesteldee groep. Zij  die tot deze groep behoren delen één kenmerk: ze zijn 
allenn op hetzelfde moment in dezelfde straat aan het winkelen. 
Afgeleidee sociaal collectieven bestaan uit individuen die een bepaald kenmerk 
gemeenschappelijkk  hebben. Dit kenmerk is volgens bepaalde overtuigingen, 
afsprakenn of gewoonten sociaal betekenisvol. Bijvoorbeeld alle gepensioneerden, 
mensenn die aids hebben of mensen met een bepaalde sociaal economische status. 
Intrinsiekk sociaal collectieven bestaan uit individuen die zich verbonden hebben 
aann gemeenschappelijk gedragen ordeningen, conventies en afspraken. Intrinsiek 
sociaall  collectieven hebben een interne structuur. Gedeelde gedragspatronen of 
uiterlijk ee kenmerken maken dat intrinsiek sociaal collectieven voor  anderen 
herkenbaarr  zijn als (afgeleide) sociaal collectieven41. Deze dubbelheid: intern de 

400 Harr e (1998, p.32) geeft aan dat het hierbij  niet gaat om het volgen van de (ongeschreven) regels 
maarr  om het handelen overeenkomstig de regels. Sear! in Harre (1998, p.32) "he doesn't need to know 
thee rules of the institution to follow them in order  to conform to the rules; rather  he is just disposed to 
behavee in a certain way, but he has acquired those unconscious dispositions and capacities in a way 
thatt  is sensitive to the rule structure of the institution.' 1 

411 De omgekeerde redenering dat alle afgeleide sociaal collectieven een interne structuur  hebben, geldt 
overigenss niet. 
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gedeeldee verbondenheid aan ordeningen, gewoonten en afspraken en extern de 
herkenbaarheidd van deze groep als groep met een bepaald sociaal betekenisvol 
kenmerkk wordt bijvoorbeeld zichtbaar bij bevindelijk gereformeerden. Intern 
hebbenn zij zich aan overtuigingen en gedragsvoorschriften verbonden en van 
buitenaff  zijn zij herkenbaar als onderscheiden groep (bevindelijk gereformeerden 
bijvoorbeeldd door hun wijze van kleden en hun overtuigingen rond mediagebruik). 

Dee specifieke aard van de groep ligt niet vast, zij wordt bepaald door de 
betrokkenheidd van zowel buitenstaander als participant: is men bekend met de 
(on)geschrevenn regels van de groep, is men buitenstaander zonder enige kennis van 
dee interne structuur of beoogt men 'lid' te worden van het collectief en binnen het 
collectieff  een positie te gaan bezetten waaraan men persoonlijke identiteit ontleent? 
Inn dit laatste geval spreekt Greenwood over het vormgeven aan een morele carrière 
(1994a,, pp. 106-112). 

Onderr een morele carrière verstaat Greenwood de mogelijke en potentieel 
progressievee 'route42' voor het vormgeven aan een persoonlijke, sociale en 
maatschappelijkee rol middels welke men reputatie en eigenwaarde kan ontwikkelen 
enn behouden. De term carrière verwijst naar de wijze waarop de rolinvulling 
bijdraagtt aan de vorming en het behoud van reputatie en eigenwaarde en naar de 
toenemendee bekwaamheid van het individu in het vormgeven aan de rolinvulling. 
Carrièress kennen in potentie een progressief verloop. Het morele aan deze carrières 
betreftt het feit dat het handelen van het individu gewogen wordt als al dan niet 
passend. . 

Add b) De wijze waarop het individu betrokken is op de groep. 
Tenn aanzien van de aard van de betrokkenheid meent Greenwood dat participatie in 
intrinsiekk sociaal collectieven kan, maar niet noodzakelijk hoeft te leiden tot een 
(herstructureringg van het denken van het individu. Alleen wanneer het individu 
vormm geeft aan een morele carrière binnen het intrinsiek sociaal collectief is de 
participatiee in en het commitment aan de ordeningen, conventies en afspraken van 
hett intrinsiek sociaal collectief constitutief voor de persoonlijke identiteit. 

Inn intrinsiek sociaal collectieven bestaan verschillende morele carrières waaraan 
vormgegevenn kan worden. Of men vorm geeft aan een morele carrière en eventueel 
wisseltt van morele carrière is afhankelijk van de aanspraak die op de persoon 
gemaaktt wordt en de relatieve dominantie van deze en andere morele carrières. De 
matee waarin een dergelijke carrière bepalend is voor iemands identiteit over 
verschillendee sociale velden heen duiden we aan met de term relatieve dominantie. 
Hiermeee geven we aan dat in een bepaalde periode de betrokkenheid op een morele 

422 Onder  'routes' vallen de sociale, culturele, maatschappelijke of economische wegen waarlangs men 
vormm kan geven aan persoonlijke, sociale en maatschappelijke rollen (Greenwood, 1994a, pp. 106-
112). . 
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carrièree in één sociaal collectief zo dominant kan zijn dat andere morele carrières 
waaraann in andere sociaal collectieven vormgegeven wordt door  deze 
betrokkenheidd gekleurd worden. Ook kan het zo zijn dat er  tijdelij k minder  of niet 
geïnvesteerdd wordt in het vormgeven aan andere carrières. 
Maaktt  het individu geen gebruik van de morele carrières die het intrinsiek sociaal 
collectieff  aanbiedt dan heeft hij  in dit sociaal collectief conceptuele noch praktische 
mogelijkhedenn om de eigen identiteit te bepalen. Greenwood illustreert dit aan het 
sociaall  collectief van het huwelijk : als 'getrouwd' individu maak je deel uit van een 
sociaall  collectief en heb je de mogelijkheid om vorm te geven aan een morele 
carrière.. Ben je gescheiden, dan behoor  je niet langer  tot het collectief van het 
huwelijkk  en heb je dus ook niet langer  de mogelijkheid om de morele carrière van 
partnerr  (in dit collectief) vorm te geven. Een vergelijkbaar  onderscheid bestaat 
tussenn de werkenden en de werklozen (Greenwood 1994a, pp.87, 132-134; 1994b, 
P-40). . 

Dee wijze waarop het individu vorm geeft aan zijn verschillende morele carrières, de 
manierr  waarop hij  tegenstrijdige eisen oplost en vorm geeft aan de onderlinge 
verhoudingg tussen morele carrières verschaft inzicht in het dynamische geheel van 
iemandss identiteitsproject. 
Mett  de term identiteitsproject verwijst Greenwood naar  de wijze waarop het 
individ uu zich (psychologisch) in de wereld engageert. Hij  duidt het 
identiteitsprojectt  aan als een fundamentele set van overtuigingen, principes en 
commitments.. Deze set komt tot stand vanuit en vindt uitdrukkin g in de 
persoonlijkee betrokkenheid in meerdere collectieven. Het identiteitsproject van een 
individ uu wordt zichtbaar  in de wijze waarop hij  zijn reputatie en eigenwaarde wil 
bepalenn in de veelheid aan sociale manieren die hem daartoe in een bepaalde 
cultuurr  en een bepaalde historische periode ter  beschikking staan43. Het wordt dus 
zichtbaarr  in de sociaal collectieven waarin iemand participeert, in de morele 
carrièress middels welke hij  vorm en uitdrukkin g geeft aan het beeld dat hij  van 
zichzelff  heeft en hoopt te houden en in dat wat een persoon meer  of minder 
belangrijkk  vindt in zijn leven. Het identiteitsproject van een individu44 is niet 
noodzakelijkk  een product van een bewuste keuze, noch is men zich altij d reflectief 
bewustt  van zijn betrokkenheid op een identiteitsproject. "These fundamental 
beliefss principles and commitments play a central role in the psychological 

433 Greenwood meent dat het menselijk handelen niet opgaat in fragmentatie maar  dat in de fragmentatie 
uitdrukkin gg gegeven wordt aan fundamentele overtuigingen en principes. In deze stelluigname reageert 
hijj  op het radicale sociaal constructionisme, waarin gesteld wordt dat in het menselijk handelen geen 
constantee gevonden wordt 
444 Greenwood meent dat niet alleen individuen, maar  ook groepen identiteitsprojecten kunnen hebben. 
Inn het westen tendeert men ertoe het individuele identiteitsproject los te maken van het collectieve 
identiteitsprojectt  Daarbij  kan bet eigen belang boven het groepsbelang gaan. In andere maatschappijen 
enn culturen wordt het individuele handelen in hoge mate gereguleerd door het gezamenlijke 
identiteitsproject::  het gedrag van het individu reflecteert daar  zowel positief als negatief op de identiteit 
vann het collectief. (De krijger  representeert de groep, als hij  verliest heeft de groep verloren. Dat ziet 
menn ook terug bij  sportwedstrijden; als de nationale ploeg wint hebben 'wij '  gewonnen.) 
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explanationn of the intentional behaviour  of persons because they provide the 
evaluativee matrix for  a great many content-full psychological states such as 
emotionss and motives mat (....) play an important role in the psychological 
explanationn of intentional behaviour  of persons. They determine the types of action 
thatt  we are proud of, offended at, ashamed of that we hope to achieve, seek revenge 
for,, try to compensate for  and so forth"  (1994a, p. 106). Het individu wordt met zijn 
identiteitsprojectt  geconfronteerd wanneer  de ordeningen, conventies en afspraken 
vann de sociaal collectieven waarin het individu participeert met elkaar  conflicteren. 

Waarr  persoonlijke identiteit45 bepaald wordt door  betrokkenheid op sociaal 
gelokaliseerde466 identiteitsprojecten en de morele carrières waarin ze uitdrukkin g 
vinden,, heeft een verandering in betrokkenheid op het sociaal collectief of een 
daarinn gewaardeerde morele carrière invloed op de persoonlijke identiteit van het 
individu .. Greenwood wijst een vijfta l bedreigingen voor  de persoonlijke identiteit 
aan: : 

-- verlies van commitment aan een bepaalde morele carrière, bijv . verandering van 
werkk of sportclub; 

-- succes of falen in het beantwoorden aan de inhouden van de morele carrière; 
-- afbraak van het sociaal collectief waarin het identiteitsproject vorm krijgt , 

bijvoorbeeldd de partnerrelati e bij  echtscheiding; 
-- afbraak of het kapot gaan van een gedeeld identiteitsproject van intimi , zoals 

hett  familiebedrij f of ouderschap; 
-- doorwerking van sociale labeling: welke morele carrières zijn beschikbaar  voor 

eenn individu met deze sociaal belangrijke kenmerken. 

Mett  zijn insteek zet Greenwood zich af tegen de social labeling benadering van 
identiteitt  (Epstein (1973), Festinger  (1957), Giddens (1984), Tajfel (1981) en 
Turnerr  (1987)). Wanneer  individuen gebruik maken van sociale labels om de eigen 
positiee duidelijk te maken, verwijzen ze, aldus Greenwood (1994a, p.128-141), 
naarr  de locaties in het sociale veld waarmee mensen zich identificeren dan wel 
geïdentificeerdd worden. Aan die labels kan het individu echter  geen identiteit 
ontlenen.. De labels beschrijven het sociale belang van kenmerken of eigenschappen 
diee mensen aan zichzelf toeschrijven dan wel door  anderen aan hen toegeschreven 
worden.. Sociale labels als voertuigen van sociale vergelijking zijn medebepalend 
voorr  de mogelijkheden die het individu heeft voor  het vormgeven aan een morele 

455 In zijn gerichtheid om te komen tot een werkelij k 'sociale' psychologie positioneert Greenwood zich 
inn het vakgebied van de sociale psychologie. In de sociale psychologie neemt de term identiteit, 
refererendd aan de sociale wijze waarop iemand gekend wordt en zich in de sociale werkelijkheid 
positioneert,, een meer  centrale plaats in dan de meer  persoonlijkheidspsychologische aanduiding 'het 
zelf.. We zijn van mening dat de aanduiding persoonlijke identiteit, als het beeld dat iemand van 
zichzelff  in relatie tot de sociale werkelijkheid heeft, deel uit maakt van 'het zelf in de 
persoonlijkheidspsychologischee zin van het woord, zonder  dat beide volledig in elkaar  opgaan. 
466 We duiden de identiteitsprojecten aan ais sociaal gelokaliseerd daar ze ((on)bereflecteerd) vorm 
krijge nn en uitdrukkin g vinden in de alledaagse handelingspraktijk , in de (on)willekeurige positionering 
inn diverse sociale velden en in het vormgeven aan morele carrières. 
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carrièree binnen het collectief waartoe hij zich rekent. Ze zijnn echter niet constitutief 
voorr identiteit daar ze geen richting geven aan het handelen of een doel in het leven 
formuleren. . 
Hett identiteitsproject van het individu en de verschillende morele carrières waarin 
ditt identiteitsproject tot uitdrukking komt, zijn, volgens Greenwood, constitutief 
voorr persoonlijke identiteit. 

Gegevenn het feit dat iemand zich in verschillende sociaal collectieven begeeft, 
komtt de individuele positionering in een maatschappelijk veld tot stand in het 
spanningsveldd van identiteitsproject, een diversiteit aan morele carrières, de eisen 
enn verwachtingen uit de lokale situatie, de positionering van de andere deelnemers 
inn het veld en het interpersoonlijke proces. Zo bezien is de individuele 
positioneringg in het veld een continu proces, waaraan het individu zowel een 
actievee (vormende) als een passieve (gevormd worden) bijdrage levert. 
Persoonlijkee identiteit wordt sociaal geconstitueerd en is daarmee relationeel van 
aard.. Op deze relationele aard gaan we in § 2.3 nader in. 

23.. Het zelf als relationaliteit 
Janszz (1991, p.116) meent dat er bij het bestuderen van het zelf gezocht moet 
wordenn naar een tussenpositie waarin zowel aandacht is voor intrapersoonlijke 
processenn als voor processen die zich afspelen in het interpersoonlijke en publiek-
collectievee domein. Het publieke-domein heeft, volgens Jansz, in de vorming van 
hett zelf, het primaat over het privé-domein. Hij beroept zich daarbij o.a. op Shotter 
(1989),, Vygotsky (1978,1981,1987) en Wertsch (1985). 
Janszz (1991) beschrijft de wederzijdse constructie van 'persoon' en 'zelf op de 
grenss van het publieke- en het privé-domein. 'Persoon' en 'zelf zijn volgens Jansz 
onlosmakelijkk met elkaar verbonden. Met de aanduiding persoon wordt verwezen 
naarr de publieke opvatting van wat en wie deze individuele mens is. Zelf refereert 
aann de reflectieve of experièntiële zijde van de individuele mens. Jansz werkt beide 
begrippenn nader uit 

Hett begrip 'persoon' verwijst naar het biologisch individu en de sociale en 
psychologischee betekenissen die met dit individu verbonden zijn. Jansz (1991, 
p.58)) onderscheidt negen karakteristieke elementen: 
1)) het begrip 'persoon' refereert aan een wezen met lichamelijke en mentale 
karakteristieken; ; 
2)) het begrip 'persoon' refereert aan een rationeel wezen dat in staat moet zijn om 
tee handelen in overeenstemming met sociaal gewaardeerde uitingsvormen; 
3)) de persoon is een intentioneel wezen dat in staat is activiteiten in zijn leven te 
plannen; ; 
4)) de persoon is een actief handelend wezen dat keuzes maakt die ingebed zijn in 
enn mede bepaald worden door sociale en morele conventies; 
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5)) de psychologische betekenis die toegekend wordt aan de belichaamde persoon is 
afhankelijkk van sociale relaties, ofwel van de houding die anderen ten aanzien van 
dee persoon innemen; 
6)) de persoon dient in staat te zijn tot wederzijdsheid en perspectiefwisseling. Zijn 
persoon-zijnn wordt bepaald door de wijze waarop hij anderen als persoon tegemoet 
treedt; ; 
7)) de persoon is in staat tot communicatie en het concept van de persoon is in 
grammaticalee vormen belichaamd; 
8)) de persoon is in staat om over zichzelf als persoon te reflecteren, weet zich 
gescheidenn van anderen; 
9)) de begrippen 'persoon' en moraliteit zijn met elkaar verbonden: 'persoon-zijn' 
betekentt rechten hebben maar ook plichten vervullen, bijvoorbeeld het leven naar 
dee morele principes en conventies van een cultuur. Hij dient verantwoordelijkheid 
tee nemen voor zijn handelen. 
Samenvattendd meent Jansz (1991, p.65) dat de persoon gezien moet worden als "an 
embodied,, social agent, capable of self-reflection and moral judgment." Hierbij 
verwijstt 'social' naar het betrokken zijn in interacties met anderen. De precieze 
invullingg die aan het concept 'persoon' wordt gegeven, wordt bepaald door de 
ideologischee en culturele context waarin het belichaamde individu handelt. 
Afhankelijkk van de context worden bepaalde karakteristieke elementen, die met het 
conceptt verbonden zijn, meer dan wel minder benadrukt. 

Terr conceptualisering van het 'zelf dat behoort tot het privé-domein, introduceert 
Janszz (1991, p.115) het zelfnarratief. Hij hoopt daarmee zowel een 
subjectivistischee als een sociale reductie van het zelf te voorkomen. 
Janszz lokaliseert het zelfnarratief) op de grens tussen de interpersoonlijke wereld 
vann communicerende personen en de intrapersoonlijke wereld van zelfreflectie47. In 
hett zelfnarratief vertelt de persoon het verhaal over hoe hij geworden is tot wie hij 
nuu is. Hij duidt wat anders een onbepaalde stroom aan activiteiten zou zijn. 
Hiermeee is het specifieke karakter van het zelfnarratief gegeven: het wil inzichtelijk 
makenn hoe deze mens geworden is wie hij nu is, "it is an account"4*. (Jansz, 1991, 
p.117). . 
Waarr het zelmarratief door het individu beschouwd wordt als persoonlijk bezit, 
geeftt de talige vertolking ervan zicht op zijn sociale oorsprong. Het zelmarratief is 
ontstaann in de sociale interactie van communicerende individuen en maakt deel uit 
vann een talige handelingspraktijk. In die handelingspraktijk geeft het zelfnarratief 

477 Jansz meent dat 'selfhood' (de ervaring een bepaald soort persoon te zijn) onderdeel uitmaakt van 
'personhood'::  "individua l human beings are persons because they understand themselves as such" 
(Jansz,, 1991, p.75). Hoe het individu zichzelf als zodanig begrijpt , wordt medebepaald door  de 
ideologischee en culturele context waarin hij  functioneert. 
411 "I t is an ordered account of the relationship between a variety of self-relevant elements across time" 
(Gergenn &  Oergen, 1988 in Jansz, 1991 p.118). Dit betekent dat het individu in de wijze waarop hij 
zelfrelevantee gebeurtenissen presenteert en met elkaar  verbindt, zijn naïeve theorie of interpretati e 
presenteertt  die verklaringsgrond wil zijn voor  de situatie waarin het individu zich nu bevindt. 
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zichtt  op de stabiliteit van het zelf en de openheid voor  verandering. De inhoud van 
hett  zelfharratief is afkomstig uit het interpersoonlijke verkeer  en wordt begrensd 
doorr  de cultuur  (Jansz, 1991, pp.115-123). In § 2.4 zullen we de psychologische 
functiee van de constructie van het zelmarratief beschrijven. 

Dee culturele structurerin g van het zelf middels voortdurende co-constructie van 
'persoon''  (fragmentarisch want contextueel bepaald) en 'zelf (stabiliteit dankzij 
hett  zelmarratief) heeft Jansz (1991) in een model beschreven. Hij  gaat daarbij  uit 
vann het primaat van het publieke collectieve domein en wijst internalisering in het 
process van zelfwording een centrale rol toe. De vooronderstelling dat het publieke 
collectievee domein in de constructie van het zelf het primaat heeft over  het privé-
individuelee domein, grondt Jansz (1991, p. 13) in een viertal waarnemingen: 
a)) de sociale werkelijkheid bestaat voordat het kind is geboren; 
b)) de taal als publiek collectief fenomeen gaat vooraf aan de individuele spraak; 
c)) subculturele condities van 'personhood' gaan vooraf aan het individu dat 

'persoon''  wordt; en 
d)) morele conventies gaan vooraf aan de individuele vertaling, acceptatie of 

afwijzin gg van die conventies. 

Inn § 3.2.1 beschrijven we het model van Jansz (figuur  2.1). Speciale aandacht gaat 
uitt  naar  internalisering als het centrale proces in de verwerving van identiteit (§ 
2.3.1.1)) en responsiviteit als basisprincipe van het menselijk handelen (§ 2.3.1.2). 

2.3.1.. Van 'personhood' naar  'selfhood' 
Inn de constructie van het zelmarratief onderscheidt Jansz (1991, p. 138-142) vier 
stadia*. . 

Stadiumm 1: 'Ideologies personhood' 
Inn de cultuur  bestaan ideeën over  hoe een persoon zou moeten zijn. Middels 
internaliseringg van taalvormen leert het individu deze publieke ideefin rond 
personhoodd en de wijze waarop dit uitwerkt in het aanspreken van mensen kennen. 
Hett  individu maakt met andere woorden kennis met de (intersubjectieve) bronnen 
waaruitt  hij  kan putten voor  het zelmarratief dat hij  in interactie presenteert. 

Stadiumm 2: 'Personhood' 
Inn interacties tussen individuen komt het tot een staat van intersubjectiviteit waarin 
dee privé-werelden van de gesprekspartners gevormd en met elkaar  gedeeld worden. 
Hett  individu wordt aangesproken als participant in deze realiteit en in antwoord 
daaropp handelt het 'alsof hij  een bepaald soort persoon is. Het individu heeft 
echterr  de ander  (nog) nodig om zijn privé-wereld op te bouwen. De tekenvormen 
zijnn (nog) extern aan de persoon. 

499 Jansz baseert zich op het door  Harre (1983) geconstrueerde conceptuele model. 
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Locatie e 
Individu Individu 

Manifestatie e 
Publiek Publiek 

Stadiumm 4 
'Self-narrative' ' 

Stadiumm 3 
'Selfhood' ' 

Stadiumm 1 
ideologies s 
personhood' ' 

Stadiumm 2 
'Personhood' ' 

Collectief Collectief 

Privé Privé 

Figuurr 2.1. Het twee-dimensionele conceptuele model van Jansz 1991. 

Stadiumm 3: 'Selfhood' 
Hett individu beheerst de tekenvormen en heeft sommige van de publiek 
beschikbaree vormen (bronnen) geïnternaliseerd. De mens ervaart zich nu zoals hij 
zichh op privé-collectief domein (als-of handelend) had voorgedaan. Hij heeft nu 
eenn (cultureel gestructureerd) zelfharratief op intra-psychisch niveau. 

Stadiumm 4: 'Self-narrative' 
Hett ontwikkelde zelfharratief is volgens Jansz niet slechts individueel bezit, het 
wordtt (ten dele) aan anderen verteld, bijvoorbeeld wanneer mensen verklaringen 
gevenn voor hun gedrag. In het publiek maken van het zelfharratief (door Harre in 
Janszz (1991, p.140) aangeduid als het 'publiceren' van het zelfharratief) zoekt een 
menss zijn behoefte aan uniciteit en differentiatie te bevredigen, echter nooit zonder 
dee behoefte aan groepstoebehoren uit het oog te verliezen. Dit laatste leidt ertoe dat 
eenn mens beperkt wordt in zijn mogelijkheden van het publiceren: hij heeft 
rekeningg te houden met locale morele conventies. Bepaalde elementen van het 
zelfharratieff  zullen geaccepteerd worden, andere delen niet. De delen die 
'gepubliceerd'' worden, dragen bij aan de publieke definitie van de 'persoon'. Deze 
stapp wordt door Harre (in Jansz, 1991, p.141) aangeduid als conventionalisering: 
"ann individual expression of selfhood, originating in a person's self narrative may 
sometimess be taken up by a community and thus give way to a new element in a 
conventionn of personhood". 
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2.3.1.1.. Internalisering 
Bijj  de beschrijving van het intemalisatieproces50 maakt Jansz gebruik van de 
socialee leertheorie van Vygotsky ( 1978, 1987) en de verdere uitwerkin g daarvan 
doorr  Wertsch (1984, 1985). Vygotsky's theorie kent drie vooronderstellingen: a) 
ontogenetischee ontwikkeling is het resultaat van een permanente interactie tussen 
natuurlijk ee en sociale krachten; b) cognitieve ontwikkeling heeft zijn oorsprong in 
socialee processen, het intrapersoonlijk e heeft wortels in het interpersoonlijke; c) 
cognitievee en mentale processen worden bemiddeld door  tekens. Deze tekens 
kunnenn zowel linguïstisch als niet-lingulstisch van aard zijn31. Ieder  teken is een 
psychologischh instrument waarmee we de realiteit leren kennen (Jansz, 1991, 
pp.l27-132yi. . 

Internaliseringg leidt ertoe dat het individu bewust gebruik leert maken van externe 
tekenvormen.. Observatie van internalisatieprocessen bij  kinderen laat zien dat a) 
voorr  internalisering de actieve inzet van de lerende nodig is; b) de 
interactiepartnerss een staat van intersubjectiviteit bereiken waardoor  de privé-
wereldenn van de gesprekspartners getranscendeerd worden in een tijdelij k gedeelde 
socialee realiteit; c) interactiepartners semiotische mechanismen53 inzetten om de 
overgangg van het interpersoonlijk naar  het intrapersoonhjk functioneren mogelijk te 
maken.. De studies naar  gezamenlijk probleemoplossen van Wertsch (1984, 1985) 
latenn zien dat probleemoplossing als act vooraf gaat aan het begrijpen van wat zich 
heeftt  voorgedaan. Het verwerven van de kennis waarmee het kind welbewust tot 
dezee probleemoplossing komt, volgt met andere woorden op het vanuit naïviteit 
alreedss kunnen oplossen van het probleem. Wanneer  het kind de 
handelingspatronenn geïnternaliseerd heeft, heeft het zowel cognitief als praktisch 
greepp op fenomenen, structureringen en regels en kan hij  deze ook toepassen, ofwel 
externaliseren.. Met deze externalisatie draagt hij  zelf weer  bij  aan de sociale 
werkelijkheid . . 

Dee cruciale rol van internalisering in het komen tot een zelf werkt Jansz uit 
wanneerr  hij  spreekt over  de verwerving van tekenvormen en andere vormen van 
taal.. Met de internalisering van taalvormen wordt het kind geïnitieerd in en initieert 
hett  zichzelf in een sociale wereld van gebruiken, afspraken en regels. Veel van 

500 Wij  duiden het intemalisatieproces aan met het concept internalisering. In de term internalisering ligt 
hett  proceskarakter  van de verinnerlijkin g besloten. 
511 Vygotsky hanteert een brede opvatting van communicatie. Hieronder  vallen ook wijzen en kijken . 
522 Jansz (1991, pp. 132-136) geeft aan dat de processen van sociaal leren, zoals beschreven door 
Vygotsky,, de verwerving van praktische en intellectuele kennis betreffen. De studie van Jansz 
onderzoektt  inhoeverre de door  Vygotsky onderscheiden processen ook zichtbaar  zijn in de transitie van 
'personhood''  naar  'selfhood', ofwel of deze ook zichtbaar  zijn in de verwerving van (een idee van) een 
zelf. . 
533 Hierbi j  valt te denken aan a) refereren om de aandacht van de ander  te richten of b) af- of verkorten 
waarbijj  de lerende de tussenstappen in het denken zelf moet maken. 
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dezee afspraken hebben een moreel karakter54. Zij  maken de morele orde van de 
socialee werkelijkheid uit. "A s an embodied being doing things and making 
utterances,, the child contributes to the communicative interaction. His 
contributions,, however, will first  be unintended, but in the interaction with his 
parentss or  other  people, intentions will be ascribed to what he does and says. As a 
result,, the child gains control over  the signforms that are relevant for  being a 
person.. Partly through his own activities he participates in the communication 
aboutt  personhood, which first existed external to him"  (Jansz, 1991, pp, 137-138). 

Deell  uitmakend van de sociale werkelijkheid leert het kind niet alleen een persoon 
tee zijn, het leert een 'bepaald soort persoon' te zijn. Een 'bepaald soort persoon' 
zijnn betreft een praktische wijze van kennen die relevant is in specifieke concrete 
situaties.. Vanuit verbondenheid met de sociale en culturele omgeving handelt het 
individu .. Daarbij  is hij  gevoelig voor  de ruimt e die in de situatie aanwezig is om 
meerr  of minder  passend gedrag te vertonen. Het kunnen handelen volgens de 
mores,, door  Shorter  (1993b, pp.6-8) aangeduid als het handelen vanuit praktisch 
morelee kennis, komt op uit het verloop der  handelingen en krijg t daarin 
tegelijkertij dd zelf ook weer  vorm. Het handelen volgens de mores wortelt in de 
fundamentelee responsiviteit van de mens. 

2.3.1.2.. Responsiviteit: 'answerability*  en 'addressivity' 
Shotterr  (1989, pp. 143-147) beschrijft responsiviteit wanneer  hij  zegt dat in de 
constructiee van het zelf het 'You' altij d voorafgaat aan het T . Het kind komt als 
nieuww element in een situatie en wordt daarin niet benaderd als 'ik '  maar  als 'jij' . 
Vann jongs af aan wordt het aangesproken als ander  - 'addressivity'-. In het 
samenspell  tussen aangesproken worden en antwoorden35 - 'answerability'  - leert het 
kindd langzamerhand dat 'ik '  en 'jij '  onderscheiden zijn en dat zij  elkaar  ruimt e 
gevenn en grenzen stellen. In dit 'aangesproken worden' en 'antwoord geven' -
'antwoordd zijn' - ontwikkelt het kind zich'tot een bepaald soort persoon'. "I n 
learningg the architecture of address children learn not only a set of ideal reciprocal 
rightss and duties to do with an equality of access to communicative opportunities, 
butt  also the actual distributio n of such opportunities in the region of their 
developmentt  and hence the nature of the social structure there"  (Shotter, 1989, 
p.. 146). 'Addressivity'  en 'answerability'  worden mede bepaald door 
a)) sociale positie en de daarmee verbonden status en macht; 

544 Met de aanduiding moreel wordt gewezen op de tweezijdigheid van de socialisatie: het individu heeft 
zowell  rechten als plichten. Het morele aspect van het handelen betreft daarnaast de evaluatie van het 
handelenn in referentie aan het geheel van afspraken, gebruiken en regels die in de sociale werkelijkheid 
gelden. . 

Naastt  aangesproken worden en antwoorden is vanzelfsprekend ook sprake van aanspreken en 
antwoordd krijgen. In het geval van een jong kind betreft dit aanspreken: tij d en ruimt e innemen en zich 
latenn gelden. 
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b)) talige vermogens van mensen, zowel wat betreft retoriek als wat betreft het 

kunnenn verantwoorden van het eigen handelen, dat wil zeggen het leggen van 
verbandenn tussen omstandigheden en eigen handelen; en 

c)) zelfreflectie. 
Inn de ontwikkelingsgang van het kind neemt de complexiteit van 'addressivity' en 
'answerability'' toe. 

Processenn van aanspreken en antwoorden bepalen elkaar wederzijds. In het 
aansprekenn van de anderr - 'addressivity' - ben ik tegelijk antwoord op die ander en 
vraagg ik die ander antwoord op mij te zijn, 'answerability'. In de wijze waarop dit 
interactieprocess vorm krijgt, speelt anticipatie op de reactie van de ander een 
belangrijkee rol. Ganzevoort (1999, p.12) spreekt hier van complementariteit. Ieder 
aangesprokenn worden is een uitnodiging om een complementaire positie in te 
nemen.. Deze positie kan het bestaan van de ander (bewust) bevestigen dan wel 
ontkennen.. Om in verschillende situaties en ontmoetingen adequaat en flexibel te 
(kunnen)) reageren, pleit Ganzevoort ervoor dat mensen elkaar op een diversiteit 
vann manieren aanspreken. Hierdoor maken zij zich een groeiend repertoire van 
complementrollenn en praktisch morele kennis eigen. 

2.3.2.. De fundamentele responsiviteit van het zelf 
Doorr responsiviteit als basisprincipe van menselijk handelen aan te wijzen wordt 
hett zelf als proces geconceptualiseerd. Het zelf is geen onveranderlijke eenheid in 
zichzelf.. Het ontleent uniciteit aan de stabiliteit van bepaalde aspecten van 
activiteiten,, praktijken en procedures waarmee mensen zich van anderen kunnen 
onderscheiden.. Die aspecten betreffen de verschillen in relaties tussen de eigen 
positiee en plaats en de posities van de mensen om hen heen. Daarbij is niet alles 
bepaald,, noch alles geoorloofd. Het individu handelt binnen de mogelijkheden en 
dee grenzen die hem geboden worden. 

Janszz en Snotter stellen dus niet het T maar het 'You' centraal: hoe autonoom een 
menss ook is, hij is altijd afhankelijk van de wijze waarop anderen hem aanspreken, 
hijj  is altijd tweede persoon enkelvoud (Shorter, 1989, pp. 144-148). We duiden dit 
aann als de fundamentele responsiviteit van het zelf. 
Doorr de waarde die Jansz en Shorter hechten aan de positie van de tweede persoon 
enkelvoudd treden vijf aspecten van het interpersoonlijk verkeer op de voorgrond, 
diee van belang zijn in de ontwikkeling van het zelf: 
a)) Het individu handelt en spreekt altijd vanuit begrip van wat een mogelijke 
responss van de ander kan zijn. Afhankelijk van wie we aanspreken laten we een 
anderr beeld van onszelf zien: "The anticipated response is a crucial part of what it 
iss for a person to be self-conscious: people must understand what socially they are 
tryingg to achieve in what individually they actually do" (Shorter, 1989, pp. 145). 
b)) Het individu handelt vanuit het besef dat de ander het handelen zal beoordelen 
enn mogelijk zal sanctioneren.. Hij zal in het handelen dus rekening houden met de 
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legitimiteitt  en de redelijkheid of begrijpelijkhei d van het handelen, het kan immers 
zijnn dat hij  zijn eigen gedrag zal moeten (kunnen) verantwoorden voor  anderen. 
Snotterr  (1989) duidt dit aan als 'social accountability'. 
c)) In het handelen houdt het individu rekening met de wederzijdse rechten en 
plichten,, maar  ook met de wijze waarop de mogelijkheden in de situatie verdeeld 
zijn,, dat wil zeggen met de sociale structuur  van de situatie. 
d)) Verantwoordelijk handelen houdt in dat men zich bewust is van het feit dat het 
handelenn van dit moment niet op zichzelf staat maar  mede bepaald wordt door 
historiciteitt  en temporaliteit. Van mensen wordt verwacht dat zij  zich in het 
handelenn bewust zijn van hun persoonlijke levensgeschiedenis en dat zij  deze 
kenniss meenemen in het handelen. 
e)) Individuele ontwikkeling is het resultaat van een proces tussen de eerste en de 
tweedee persoon. Dit proces is een intentioneel proces, het verwijst naar  iets voorbij 
zichzelff  en het wordt voor  de deelnemers een gedeelde bron waaruit opnieuw 
handelenn gegenereerd wordt. Dit wordt door  Shorter  aangeduid als 'shared 
intentionality ''  (Snotter, 1995a). 

2.3.3.. Een 'bepaald soort persoon' zijn 
Hett  zelf(narratief) ontstaat telkens opnieuw op het snijvlak van het 
interpersoonlijkee en het üitrapersoonlijk e domein. Begiftigd met lichamelijke en 
geestelijkee mogelijkheden en onmogelijkheden neemt het individu al voordat hij 
geborenn is een plaats in tussen anderen. In het aangesproken worden door  anderen, 
hett  anticiperen op een mogelijke reactie van anderen en het aanspraak doen op 
anderenn krijg t het individuele zelf vorm. Vanuit een diversiteit aan relaties leert het 
individ uu een 'bepaald soort persoon' te zijn: steeds met andere accenten, want 
afstemmendd en inspelend op actuele situaties met specifieke verwachtingen en 
specifiekee verdelingen van rechten en plichten en daarmee samenhangende 
(onmogelijkheden. . 
Eenn 'bepaald soort persoon zijn' wordt onder  andere zichtbaar  in de unieke wijze 
waaropp het individu zich in een veelheid aan situaties en relaties begeeft: 
a)) in de wijze waarop hij  anticipeert op en gevoelig is voor  het gedrag van anderen 

enn weet heeft van wat gegeven de situatie gepast gedrag is: dat wil zeggen de 
'ethicall  logistics' van de situatie (Shorter, 1993b, pp. 102-103); 

b)) in zijn sociale competentie, ofwel in de mogelijkheden die hij  heeft om 
praktischh morele kennis te vergaren en deze effectief in te zetten; 

c)) in zijn talige bekwaamheid (retoriek); 
d)) in de mate waarin hij  zelfbewust is, dat wil zeggen zich positioneert vanuit zijn 

persoonlijkee levensgeschiedenis; 
e)) in de mate waarin hij  aanspreekbaar  is op zijn handelen; en 
f)) in de mate waarin hij  zich bewust is van zijn positie in het veld en daarnaar 

handelt. . 
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Daarbijj  wordt het innerlij k (het zelf) gestructureerd "by us living 'into ' and 
'through''  so to speak die opportunities and enablements offered us by the otherness 
bothh around us and within us"  (Snotter, 1993b, p. 110). 
Snotterr  introduceert hier  een nog niet door  ons opgenomen element: de ander(en) 
enn het andere bevinden zich niet alleen extern aan het individu, maar  bevinden zich 
ookk in het individu: als interne representaties of ik-posities5*, als geïnternaliseerde 
regels,, afspraken en conventies, als betekenisstructuren of interpretatieschema's. 

Eenn 'bepaald soort persoon zijn' vindt zijn neerslag in het zelfharratief dat 
langzamerhandd vorm krijgt . Dit zelfharratief wordt door  Jansz omschreven als het 
verhaall  waarin de persoon vertelt hoe hij  geworden is tot wie hij  nu is. In dit 
narratieff  worden zelfrelevante gebeurtenissen, zoals die door  de tij d heen hebben 
plaatsgevonden,, op een geordende wijze in relatie tot elkaar  geplaatst. Het 
bestuderenn van een zelfharratief geeft daarmee niet alleen zicht op deze 
zelfrelevantee gebeurtenissen maar  ook op de psychologie van het individu . In de 
psychologiee heeft zich sinds het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw 
eenn benadering ontwikkeld die gericht is op de psychologisch relevante aspecten 
vann de constructie van (zelf)narratieven. 

2.4.. Narratieve psychologie 
Dee narratieve psychologie, met als belangrijke vertegenwoordigers onder  anderen: 
Crosslcyy (2000a,b), McAdams (1993,1999), Polkinghome (1988), Sarbin (1986a) 
will  zicht krijgen op: 
a)) de wijze waarop gebeurtenissen met elkaar  verbonden worden en de 

(impliciete)) (zelf) overtuiging die daaruit spreekt17; 
b)) de middelen die het individu inzet om de opeenvolging van gebeurtenissen 

plausibiliteit ,, legitimiteit en overtuigingskracht te verlenen; 
c)) de wijze waarop het individu afstemming zoekt en vindt met zijn 

gesprekspartners)) en zijn eerdere zelfpresentaties. Het gaat daarbij  om zowel 
dee persoonlijke als de sociale (interpersoonlijke) noodzakelijkheid van 
coherentiee van het levensverhaal (Linde, 1993, p.18). 

Omm zicht te krijgen op de werkzaamheid van verhalen - narratieven - in a) de 
constructiee van betekenis, b) de individuele positionering in het sociale veld en c) 

MM  Hermans (2001, p.254) geeft aan dat de mens in principe een veelheid aan ik-posities in kan nemen. 
Sommigee posities verdwijnen in de loop van de tijd , andere treden juist (opnieuw) op de voorgrond. 
Nieuwee posities zijn vaak een combinatie van eerdere posities. 
577 Ochberg geeft aan dat verhalen gezien kunnen worden als verwijzend naar een 'lezing' van de 
opeenvolgingg van gebeurtenissen, zoals die door  de spreker  geprefereerd wordt Hij  voegt daar  echter 
aann toe dat deze 'lezing' gewantrouwd moet worden en tegelijkertij d gelezen kan worden ate een zich 
afzettenn tegen of het bezweren van een tegenovergestelde en minder  geprefereerde lezing. Ochberg 
beschouwtt  in deze het verhaal als een 'argument': in het vertellen en/of leven van het eigen verhaal 
maaktt  men het tegenovergestelde verhaal, dat teveel angst oproept, onzichtbaar. "W e are to take 
seriouslyy the notion that a story is fundamentally an internal argument between what is said aloud and 
whatt  is on the verge of being said"  (Ochberg, 1994, pp. 140 -141). 
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dee psychologie in die beide elementen, bespreken we psychologische noties rond 
structuurkenmerkenn van 'plotting ' (§ 2.4.1) en "telling ' (§ 2.4.2). 

2.4.1.. 'Plotting' 
Theodoree Sarbin, één van de grondleggers van de narratieve psychologie, 
omschrijftt  een narratief als: "a symbolised account of actions of human beings that 
hass a temporal dimension. The story has a beginning, middle and an ending. (...) 
Thee story is held together  by recognisable patterns of events called plots. Central to 
thee plotstructur e are human predicaments and attempted resolutions"  ( Sarbin, 
1986b,, p.3). 
Belangrijkk  aan deze omschrijving is dat de weergave van gebeurtenissen in het 
narratieff  niet gezien wordt als een representatie van wat er  feitelijk is gebeurd, maar 
aangeduidd wordt als een constructie: 'a symbolised account'. In het narratief gaat 
hett  niet om waarheid in de zin van feitelijkheid, maar  om de mogelijkheid die het 
verhaall  biedt om een nieuwe cyclus van verhalen en consequenties te genereren. 
Rosenwaldd duidt dit aan als 'livin g action' (Rosenwald, 1992, p.272). 
Hett  tweede element dat Sarbin aanhaalt, betreft het verloop in de tijd . Een narratief 
iss geen opsomming van op zichzelf staande gebeurtenissen. In het narratief worden 
gebeurtenissenn met elkaar  verbonden en daarmee betekenisvol. De betekenis van 
gebeurtenissenn wordt bepaald door  de plaats die ze krijgen tussen andere zaken die 
inn het narratief spelen. Door  de plotstructuur  te verbinden aan menselijke 
categorieënn en oplossingsstrategieën verduidelijk t Sarbin de betekenis die de 
analysee van verhalen heeft voor  de psychologie. Het uiteenleggen van de wijze 
waaropp het individu in het vertellen van verhalen betekenis construeert, geeft 
inzichtt  in de psychologie van het individu. 

Inn § 2.4.1.1 gaan we in op het narratief als 'symbolised account', in § 2.4.1.2 
besprekenn we de sequentiële aard van het narratief. 

2.4.1.1.. Het narratief als 'a symbolised account' 
Hett  narratief als 'account', waarmee de verteller  inzichtelijk maakt hoe hij  (of de 
situatie)) is geworden tot wie hij  nu is, geeft niet noodzakelijk de feitelijk e gang van 
zakenn weer. Ten dienste van de constructie van een coherente en consistente 
identiteitt  worden gebeurtenissen geselecteerd, gereviseerd en aangevuld 
(Polkinghorne,, 1988, p.106). De inherente meerduidigheid van gebeurtenissen 
biedtt  hiertoe de mogelijkheid. Deze maakt het mogelijk dat, al naargelang het doel 
inn en het doel mét het narratief, verschillende subplots die uit de gebeurtenissen 
voortt  kunnen vloeien, geactualiseerd worden (Crites, 1986, p.161; Polkinghorne, 
1988,, p.17). In die actualisatie worden feitelijk e gebeurtenissen en verbeelding 
gecombineerdd (Sarbin, 1986b, p.9). Daarbij  maakt de verteller  (impliciet) gebruik 
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vann 'models of intelligibility specific to the culture*. Deze modellen31 

(verhaallijnen,, zegswijzen etc.) weerspiegelen de sociale en maatschappelijke 
structuurr van de samenleving waar men zich toe rekent59 (Rosenwald, 1992, p.265). 
Dee verteller richt zich in het vertellen op de toehoorders van het narratief. Het kan 
hierr zowel een sociaal als een intrapersoonlijk publiek betreffen. Met dit laatste 
doeltt Mc.Adams (1999, p.489) op geïnternaliseerde representaties van een partner, 
bestee vriend, religieus leider, collega of God. 

2.4.1.2.. De sequentiële aard 
Kenmerkendd voor een narratief is dat gebeurtenissen en handelingen in de tijd met 
elkaarr verbonden worden. De wijze waarop dit gebeurt, wordt bepaald door het 
doell  in het narratief. In de gerichtheid op het doel ontstaat een waardegeladen 
ruimte.. In deze ruimte krijgen gebeurtenissen en handelingen waarde en betekenis 
naarr de mate waarin ze bijdragen aan de realisatie van het doel (Gergen & Gergen, 
1987,, p.24; Polkinghorne, 1988, pp. 18-20). 

Hoewell  de ingrediënten van het narratief: 'setting', personages, intentionaliteit en 
perspectief,, op een oneindig aantal manieren invulling krijgen, is de structuur van 
narratievenn relatief invariant. Stein en Policastro (McAdams 1999, p.481) 
onderscheidenn zes structuurelementen: setting, initiërende gebeurtenis, interne 
reactie,, poging, consequentie en reactie. Daarbij worden de laatste vijf elementen in 
dee verschillende episodes waaruit het narratief is opgebouwd, telkens herhaald tot 
menn uiteindelijk komt tot een afronding. In de afronding worden conflicten en 
spanningenn in het narratief opgelost en er komt een einde aan de temporele 
sequentialiseringg van handelingen. 

Gergenn & Gergen (1987, pp.24-25) menen dat er op grond van sequentialisering 
driee soorten narratieven onderscheiden kunnen worden: 

511 Deze betekenisstructuren vertenen impliciete plausibiliteit aan het verloop van gebeurtenissen: de 
geringstee aanduiding van het hanteren van een bepaalde structuur  genereert bij  de luisteraar 
verwachtingenn en anticipatie. Ontbrekende verbindingen worden door  de luisteraar  als het ware 
automatischh ingevuld. "Once a plot is initiated the action assumes a ideological orientation and the 
listenerr  comes to expect that he or  she will eventually encounter  an 'ending' that resolves the problems 
andd tensions that got the story going in the first place"  (Kermode in McAdams, 1999, p.480). De 
keerzijdee van de rol die culturele betekenisstructuren spelen is dat het publiek slechts geboeid blijf t 
wanneerr  het verhaal wendingen maakt die discontinu zijn met alledaagse gedragspatronen en/of het 
verondersteldee verloop van bet verhaal (Bruner, 1986; Scheibe, 1986). 
599 hl die betekenisstructuren liggen sociale en maatschappelijke ordeningen (bijv . macht, ongelijkheid 
etc.)) verankerd (Rosenwald, 1992, pp. 267-271). Daarom kunnen niet alle verhalen in alk contexten 
verteldd worden: het onkritisch hanteren van de structuren draagt, wellicht ten koste van de persoonlijke 
ontwikkelin gg van de verteller, bij  aan de bevestiging van de bestaande orde; met het kritisch hanteren 
off  het doorbreken van de structuren loopt de verteller  de kans a) als 'gevaar  voor  de orde' beschouwd te 
wordenn en b) dat het verhaal niet of negatief ontvangen wordt Hiermee zijn meteen de grenzen 
aangegevenn die door  het publiek gesteld worden (Rosenwald, 1992, pp. 277-282). 
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a)) het progressieve narratief: in dit narratief is er voortgang in de richting van het 
doel; ; 

b)) het regressieve narratief: in dit narratief beweegt het narratief zich van het doel 
af; ; 

c)) het stabiliteitsnarratief: in dit narratief blijf t de ontwikkeling van het personage 
tenn aanzien van de gewaardeerde positie vrijwel onveranderd. 

Dramatischee betrokkenheid in het narratief wordt daarbij bepaald door de relatie 
tussenn de gebeurtenissen, i.e. 
-- de mate van verandering en de snelheid van de verandering, dit betreft de steüte 

vann de narratieve helling; 
-- de verandering van richting ten aanzien van het doel, dit betreft de richting van 

dee helling; 
-- de kans op verandering zowel in steilte als in richting, dit betreft de anticipatie 

opp verandering. 

McAdamss (1999, p.486) duidt deze dramatische betrokkenheid in het narratief aan 
mett de term 'narrative tone'. De 'narrative tone' kan positief zijn (zoals in de 
komediee en de romantische sage) of negatief (zoals in de tragedie of de ironie; 
Frye,, 1957). 

Inn de narratieve psychologie neemt het bestuderen van de 'plotting' een belangrijke 
plaatss in. 'Plotting' of emplotment betreft de wijze waarop in het narratief 
gebeurtenissenn in het verloop van de tijd met elkaarr verbonden worden. Menselijke 
motivatiess en oplossingen vormen, aldus Sarbin (1986a), een centraal element van 
dee 'plotting'. De (per)formatieve kracht van het vertellen van verhalen wordt 
zichtbaarr door de analyse van de 'telling' van verhalen. 

2.4.2.. Telling' 
Inn de 'telling' van verhalen construeren mensen een beeld van zichzelf in relatie tot 
anderen.. Ze plaatsen zich daarmee in de morele zelf-ander-arena en nemen 
verantwoordelijkheidd voor het eigen leven. Shorter (§ 2.3) wees gevoeligheid voor 
dee 'ethical logistics' van de situatie, sociale competentie en retorische 
bekwaamheidd aan als essentiële aspecten van positionering. Wij menen dat deze 
aspectenn middels analyse van gesprekssituaties onderzocht kunnen worden. De 
doorr Harre en van Langenhove (1999) voorgestane benadering, 'positioning 
theory',, biedt hier mogelijkheden. 'Positioning theory' benadert interactieve 
situatiess op een discursieve, taalkundige manier. Men poogt hiermee zicht te 
krijgenn op de wijze waarop afwisseling en afstemming van ik - ji j posities 
('turntaking'),, actief en passief taalgebruik en woordkeus bijdragen aan de 
constructiee van een zelf en de positionering in het veld. 

'Positioningg theory' neemt de daad van het spreken als uitgangspunt. Ze gaat er 
vanuitt dat sprekers in de constructie van zinnen, episodes en verhalen signalen 
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afgevenn over  hoe zij  willen dat zowel de boodschap als zijzelf begrepen worden. 
Hett  gaat daarbij  om zaken als persoonlijke verantwoordelijkheid ('agency') en de 
praktischee wijze waarop de spreker  zich tot zichzelf en de ander  verhoudt (Quigley, 
2001,, pp.158,160). 
Veronderstellingg hierbij  is dat het gebruik van grammaticale categorieën (als 
gehanteerdee persoons- en/of werkwoordsvorm) bijdraagt aan het vormen en in 
standd houden van sociale identiteit. Het specifieke belang van deze categorieën is 
datt  zij  voortdurend en verplichtend gebruikt worden, men kan niet om het gebruik 
ervann heen (Quigley, 2001, p, 161). In het hanteren van een grammaticale vorm 
neemtt  de spreker  in de sociale werkelijkheid een positie in. Bij  de analyse van 
taaluitingenn richt men zich in deze benadering niet op de 
oorzakelijkheidsconstructiess die in het narratief gepresenteerd worden, maar  op de 
redenenn die de spreker  heeft om zich op deze wijze uit te drukken. Het gaat om 
intenties,, waarden, overtuigingen en wederzijdsheid in het spreken als retorisch-
responsievee handeling (zie § 2.3.2). 

2.5.. Recapitulatie 
Inn de eerste vier  paragrafen van dit hoofdstuk hebben we een conceptueel kader 
gepresenteerdd waarmee we twee problematische aspecten van bekering in 
bevindelijkk  gereformeerde krin g inzichtelijk kunnen maken. Het conceptueel kader 
iss het resultaat van theoretische reflectie op onderzoeksmateriaal dat in de eerste 
tweee onderzoeksperioden verzameld werd. 

Hett  door  Greenwood (§ 2.2) aangereikte concept 'morele carrière' biedt 
mogelijkhedenn om het onderscheid tussen bekeerden en onbekeerden inzichtelij k te 
maken.. Wanneer  we bevindelijke bekering benaderen als het vormgeven aan een 
specifiekee morele carrière binnen een bepaald sociaal collectief is het mogelijk om 
opp theoretische gronden onderscheid te maken tussen onbekeerden en bekeerden. 
Hett  concept 'morele carrière' maakt inzichtelijk dat het al dan niet vormgeven aan 
zo'nn carrière van invloed is op de mate waarin het persoonlijk handelen en 
(be)levenn sturing ontvangt vanuit het sociaal collectief waarop men betrokken is. 
Daarnaastt  vestigt het concept de aandacht op overtuigingen, principes en 
gewoontenn die als onderliggende structuren doorwerken in de persoonlijke 
betrokkenheidd op meerdere sociaal collectieven. Greenwood duidt de overtuigingen 
etc.. aan als het identiteitsproject van het individu. 
Hett  morele van de carrière is gelegen in het feit dat het persoonlijk handelen 
geëvalueerdd wordt: Is het handelen in dit sociaal collectief gepast en wordt 
competentt  vormgegeven aan een morele carrière? Volgens Greenwood geschiedt 
dezee evaluatie in referentie aan de centrale elementen of gerichtheden van het 
identiteitsprojectt  van het sociaal collectief. We gaan hier  in § 4.1 nader  op in. 

Hett  door  Jansz gepresenteerde model (§ 2.3) biedt mogelijkheden om het proces 
vann structurerin g van het zelf door  commitment aan de morele carrière van de 
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wegg ondanks het modelreproducerende karakter van bevindelijk gereformeerde 
bekeringsgetuigenissenn inzichtelijk te maken. Jansz (§ 2.3.1) geeft aan dat 
internaliseringg er toe leidt dat publieke opvattingen over hoe een bepaald soort 
persoonn 'zou moeten zijn' deel uit gaan maken van of structuur geven aan de 
zelfervaringg van het individu. Hij beschrijft internalisering als een leerproces. In dit 
process onderscheidt hij vier stadia. In het eerste stadium maken mensen (al 
handelend)) kennis met het betekenissysteem, in het tweede stadium gaan zij 
handelenn volgens de regels, hij noemt dit alsof-handelen. In het derde stadium 
ervaartt het indiviu zichzelf zoals hij zich had voorgedaan te zijn, hij wordt met 
anderee woorden competenter in zijn handelen en in het vierde stadium is hij wie hij 
beoogdd had te zijn en treedt hij zelfbewust als zodanig naar buiten. 
Voorr het bestuderen van de wijze waarop de weg der bekering als devotioneel 
modell  het (geloofe)leven van hedendaagse bevindelijk gereformeerden structureert, 
passenn we het model van Jansz aan. De aanpassing betreft het door hem 
onderscheidenn vierde stadium van internalisering: het zelmarratief. Waar Jansz 
(1991)) in navolging van Harre aangeeft dat het individu in het (ten dele) publiek 
makenn van zijn zelmarratief bijdraagt aan de publieke opvattingen van 
'personhood',, menen wij dat een individu, door de voortdurende externalisering 
vann menselijk-zijn in het menselijk handelen (§ 2.2.1), ook in de verwervende en 
construerendee stadia van het model een bijdrage levert aan de publieke opvattingen 
vann hoe een bepaald soort persoon, in dit collectief, behoort te zijn. Dankzij het 
samenspell  tussen externalisering en correctie en/of bevestiging door anderen, vindt 
voortdurendee wederzijdse (reconstructie plaats. Hierbij mag verondersteld worden 
datt de individuele (reconstructie - transformatie - grotere veranderingen laat zien 
dann de veranderingen die in het collectieve model zichtbaar worden. Hoewel wij 
mett Jansz van mening zijn dat het zelmarratief waarin de internalisering voltooid is, 
eenn belangrijke bijdrage levert aan het collectieve model, menen wij dat het 
'publiceren'' van dit zelfharratief niet als een apart stadium in de verwerving 
gepresenteerdd moet worden. In het heuristisch model (§ 4.4) worden de drie eerste 
stadiaa van het model van Jansz uitgewerkt: 'Ideologies personhood', 'personhood' 
enn 'selfhood'. 
Voorafgaandd aan de presentatie van het heuristisch model (hoofdstuk vier), 
beschrijvenn we in hoofdstuk drie het bevindelijk gereformeerde sociaal collectief. 
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3.. Bevindelijk gereformeerden. 

Dee bevindelijk gereformeerde stroming in het Nederlandse protestantisme vatten 
wee in deze studie op als een sociaal collectief. In dit collectief wordt veel waarde 
gehechtt  aan een levensvoering waarin men zich geïnspireerd en gereguleerd weet 
doorr  de (Staten)Bijbel, de gereformeerde belijdenisgeschriften en de geloofsleer 
vann de Nadere Reformatie. Kenmerkend voor  de werkelijkhetdsuitspraken die 
binnenn dit collectief gedaan worden is dat zij , over  de grenzen van het religieuze 
collectieff  heen reikend, een alomvattend referentiekader  vormen van waaruit een 
veelheidd aan situaties, ervaringen, emoties en handelingen gestuurd en begrepen 
kann worden. 

Hett  bevindelijk gereformeerde beleven vindt zijn wortels in de Reformatie (16e 
eeuw)) en de Nadere Reformatie (17e en 18e eeuw, zie bijlage 1). De bevindelijke 
spiritualitei tt  kwam tot uitdrukkin g in een levensstijl die werd aangeduid als de 
leerwijzee der  'fijnen ' (18e eeuw). 'Fijnen' zonderden zich van 'de wereld' af, 
warenn sterk op medegelovigen en gelijkgezinden betrokken. Ze namen geen deel 
aann werelds vermaak als kermissen en dansavonden. Fijnen vormden een 
subcultuurr  met eigen sociale regels, codes en taalgebruik. Aanvankelijk nog 
(redelijk )) in overeenstemming met het culturele klimaat, namen de 'fijnen ' ten tijd e 
vann de Verlichtin g een conservatieve houding aan ten aanzien van 
maatschappelijkee en culturele ontwikkelingen. Deze trend heeft zich tot op de dag 
vann vandaag doorgezet. In de terminologie van Greenwood is de bevindelijk 
gereformeerdee stroming zowel een intrinsiek sociaal als een afgeleid sociaal 
collectief. . 

Inn de tweede helft van de twintigste eeuw leidde de tendens tot afzondering tot een 
bevindelijkee gereformeerde zuil binnen de Nederlandse samenleving. Naast eigen 
scholenn (voor  zowel basisonderwijs als voortgezetonderwijs) verenigingen, 
weekbladen,, kledingzaken, begrafenisondernemingen, reisondernemingen, 
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instellingenn voor  bejaarden en geestelijk gehandicapten en een eigen instelling voor 
geestelijkee gezondheidszorg (ELEOS60), heeft men een eigen politieke parti j  (SGP), 
eenn eigen bureau voor  hirwelijksbemiddeling?' en al meer  dan 25 jaar  een eigen 
krant ,, het Reformatorisch Dagblad62. 
Bevindelijkk  gereformeerden zijn zowel voor  elkaar  als voor  de buitenwereld 
herkenbaarr  als mensen die een zelfde religieuze oriëntatie hebben. In § 3.1 
beschrijvenn we een aantal van de sociale kenmerken. Uit het onderzoek van Coster 
(1998)633 blijk t dat er  tussen en in de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten (een grote) variatie 
bestaatt  in het belang dat men aan deze uiterlijk e kenmerken hecht en de striktheid 
waarmeee men zich aan deze (on)geschreven regels (Scholten, 1995a;b;c;d) houdt. 
Inn voetnoten halen we resultaten van het door  Coster  verrichtt e onderzoek aan 
Paragraaff  3.2 is gewijd aan de geschriften waarin het bevindelijk gereformeerde 
(be)levenn wortelt en het devotioneel model van de weg der  bekering. In § 3.3 
beschrijvenn we de bronnen waaruit hedendaagse bevindelijk gereformeerden voor 
hunn persoonlijke godsdienstigheid putten. In § 3.4 sluiten we het hoofdstuk 
samenvattendd af. 

Dee beschrijvingen die in dit hoofdstuk gegeven worden zijn het resultaat van 
uitgebreidd literatuuronderzoek, participerende observatie, interviews, 

600 Eleos beeft overigens een bredere achterban dan alleen de bevindelijk gereformeerde zuil. 
611 Ook neemt het aantal huweiijksadvertenties in het Reformatorisch Dagblad toe. Overtuigd als men is 
datt  huwelijken door  en voor  God gesloten worden, werden huwelijksbureaus en huwelijksadvertenties 
inn het verleden als 'niet te gebruiken middelen' beschouwd. Het al dan niet vinden van een 
huwelijkspartnerr  was immers door  God bepaald. In geval van mensen die zich voor  een tweede keer  op 
dee huwelijksmarkt begeven wordt de uitdrukkin g 'schuldloos gescheiden', die voorheen van groot 
belangg werd geacht om de rechtmatigheid van de scheiding voor  God te benadrukken, steeds minder 
gebezigd. . 
22 "Hoewel het RD in formele zin geen enkele binding heeft met de SGP, is duidelij k dat men bewust 

enn weloverwogen op deze parti j  koerst Niet alleen stemmen de meeste abonnees op deze partij , de 
toonaangevendee personen bij  het RD en de SGP hebben niet zelden dubbelfuncties of zijn familie van 
elkaar.. Niet in de nieuwsinfbrmatie maar  in het beleid bij  het RD ligt de macht En ten aanzien van dit 
beleidd koerst het RD op de bevindelijk gereformeerden. Over  de visie op abortus, euthanasie, New Age, 
dee wet gelijke behandeling, de paus, de moderne theologie en de uniciteit van het Christendom is de 
Gereformeerdee Gezindte het wel eens. Maar  wanneer  het gaat over  de scheidingbrengende onderwerpen 
alss het aanbod van genade, de toeeigening des heils, de EO, het bezit van televisie, de vrouw in de SGP 
enn vaccinatie tegen polio, kiest het RD voor  de Gereformeerde Gezindte in engere zin (zie ook v.d. 
Meiden,, 1993a, p.195). Dit leidde in 1981 tot een conflict met de hervormd gereformeerde achterban" 
(vann der  Schans, 1996, p.124). 
633 Bij  gelegenheid van het 25 jari g jubileum van dr. C.S.L. Janse bij  het Reformatorisch Dagblad werd 
inn 1998 een herhalingsonderzoek gedaan van het door  Janse in 1981 verrichtt e onderzoek. Thema van 
ditt  onderzoek was de spanning tussen assimilatie en persistentie bij  de emancipatie van de bevindelijk 
gereformeerden.. Evenals in 1981 werd de enquête in 1998 uitgezet onder  ouders en leerlingen van een 
aantall  reformatorische scholen. De in 1981 gebruikte itemlijst , bestaande uit 25 uitspraken, werd 
gehanteerd.. Deze bestaat uit items rond uiterlijk e kenmerken, onderwijs, kerk en ambten in de kerk etc. 
(Coster,, 1998, p 26). 
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briefwisselingenn en een uitgebreid knipselarchief van artikelen uit het 
Reformatorischh Dagblad en diverse kerkbladen64. 

3.1.. Bevindelijk Gereformeerden45: een uitzonderlijk e groep 
Dee bevindelijk gereformeerde levensoriëntatie komt tot uitdrukkin g op het gebied 
vann kleding, man-vrouw verhoudingen, mediagebruik, verzekeringen en inentingen. 
Specifiekk voor  het kerkelij k leven zijn de invullin g van de zondag, de zondagse 
kerkdienstt  en de status die predikanten en bekeerden hebben binnen de kerkelijk e 
gemeenschap.. We gaan kort op deze aspecten in. 

Inn bevindelijk gereformeerde krin g dienen mannen en vrouwen zich van elkaar  te 
onderscheidenn in kleding. De reden hiervoor  vinden bevindelijk gereformeerden in 
hett  vijfd e vers van Deuteronomium 22: Het kleed eens mans zal niet zijn aan eene 
vrouwvrouw en een man zal geen vrouwenkleed aantrekken; want al wie zulks doet, is 
denden Heere uwen God, een gruwel Concreet betekent dit dat vrouwen geacht 
wordenn rokken of jurken te dragen. Deze dienen zodanig te zijn dat de begeerte van 
hett  andere geslacht er  'niet moedwillig1 door  wordt opgewekt. Eén en ander  houdt 
inn dat de rokken over  de knie dienen te reiken, niet strak noch doorzichtig mogen 
zijnn en geen hoge split mogen hebben. Hoewel, met name in de zogenaamde 
'lichtere''  gemeenten, lang niet altij d aan deze laatste wenselijkheden voldaan 
wordt,, gaat het overgrote deel der  vrouwen in bevindelijk gereformeerde krin g nog 
altij dd in rokken (van variërende lengte) gekleed. Daarnaast wordt het wenselijk 
geachtt  dat vrouwen matig zijn in het (ijdele) gebruik van sieraden en make-up en 
ookk in hun haardracht blij k geven van hun vrouwelijkheid , hetgeen betekent dat ze 
langg haar  dienen te hebben. Verder  wordt er  van hen verwacht dat ze zich niet 
blootshoofdss maar  met een hoedje op in de kerk begeven. Het haar  van jongens en 
mannenn dient kort te zijn. Met uitzondering van een verlovings- of huwelijksrin g 
dragenn zij  geen sieraden. Opvallend weinig mannen in bevindelijk gereformeerde 
krin gg hebben een baard of snor  (Meeuse, 1993a). 

644 In de periode 1991 - 1999 was ik geabonneerd op de Saambinder, het landelijk kerkblad van de 
Gereformeerdee Gemeenten; De wachter Sions', het landelijk kerkblad van de Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland en het Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 
655 Zie voor  een uitvoerige beschrijving van het bevindelijk (be)leven: v.d. Meiden, 1993a; van Dijk 
1996,, Verrips, 1978. Voor  sociologische beschrijvingen van de bevindelijk gereformeerde stroming zie: 
Jansc,, 1985,1993; Veerman, 1994,1995,1996; Van der  Schans, 1996; Coster, 1998. Voor  historisch 
ontwikkelingenn in het sociale collectief Zwemer, 1992, 1993, 1994. Voor  beschrijvingen van het 
dagelijkss (be)leven in romanvorm: Siebelink, 1999; Langenberg, 1996,1998. 
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Inn huwelijk en gezin bestaat een vri j  strikt e arbeidsdeling66. Vrouwen nemen veelal 
dee verzorging van de (vele) kinderen op zich, mannen werken buitenshuis. Hoewel 
inn het huwelijksformulier  staat dat de vrouw dienstbaar  zal moeten zijn aan haar 
man,, ziet men de relatie tussen man en vrouw idealiter  als gelijk67 en gekleurd door 
wederzijdss respect en trouw. Vanuit die idee, maar  met aan de Bijbel ontleende 
argumenten,, pleit men ervoor  dat seksualiteit niet voorafgaand aan en alleen binnen 
hett  huwelijk gepraktiseerd wordt. Het krijgen van kinderen wordt hierbij  gezien als 
eenn beschikking en zegen van de Heere, waarin een mens zich niet te mengen 
heeft6*.. Op grond hiervan acht men geboorteregeling, die op een andere dan 
'natuurlijke ''  manier  geschiedt, onwenselijk. Hoewel ook hier  weer  variatie bestaat 
inn de wijze waarop men met één ander  omgaat, is men geneigd om 
voorbehoedmiddelen699 en voortplantingsbevordering (zoals bijvoorbeeld in-vitro -
fertilisatie)) af te wijzen. 

Bevindelijkk  gereformeerden weren de televisie70 uit hun huizen. Educatief gebruik 
iss wel toegestaan. Evenals disco's, schouwburgen, bioscopen en andere vormen van 
wereldss vermaak (bijvoorbeeld gokken, kaarten of andere kansspelen en 

Hett  RD voorzag de afgelopen jaren in een veelheid van artikelen over  het gezinsleven. In deze 
artikelenn werd veel aandacht geschonken aan de positie van de vrouw a) in het gezin, b) in haar  in de 
maatschappijj  ondergewaardeerde functie, c) in het opvoeden van de kinderen 'in de vreze des Heeren', 
d)) bij  de opvoeding in afhankelijkheid van God. Heikele onderwerpen als incest, echtscheiding 
(artikelenreekss in 1995), ambt en functie van de vader  als opvoeder  (artikelenreeks in 1994), leven met 
handicapss en psychische problematiek, omgaan met problemen in de ouder-kind relatie, opvoeding in 
hett  algemeen, bezinning op ethische vragen (werkende moeders, mobiele bereikbaarheid), 
gezinsvormingg en stille armoede in eigen krin g (artikelenreeks in 1995) worden daarbij  niet gemeden. 
Ookk wordt aandacht gegeven aan verschillende leefvormen en de speciale problematiek van 
alleenstaanden,, ouderen en homosexuelen. 
677 Met gelijkheid op de werkvloer  of het feit dat vrouwen ook leidinggevende functies kunnen bekleden 
enn daarbij  boven mannen staan, heeft men, getuige de positie die de SGP ten aanzien van lidmaatschap 
vann vrouwen inneemt, meer  moeite. 
***  Het bekijken van geboorteadvertenties in het Reformatorisch Dagblad levert de niet uit bevindelijke 
krin gg afkomstige lezer  een veelheid aan informati e op. Niet alleen krijg t hij  zicht op de grootte van de 
gezinnen,, die veelal groter  is dan gemiddeld, hij  krijg t ook zicht op de wijze van in het leven staan. De 
advertentiess zijn vaak eenvormig van opzet. Beginnend met De Heere die leven gaf en leven spaarde 
verblijddeverblijdde ons met de geboorte van.... Opvallend aan deze formulerin g is: 
-- in de kennisgeving is niet zozeer  het kind de eerst aangeduide maar  God als Gever  van het leven; 
-- de dubbele formulering: die leven gaf en leven spaarde. Hierin ligt de almacht van de Gever  besloten 
Niett  alleen het ontvangen van het nieuwe teven, ook het 'bewaren' van het leven van de moeder  is een 
gavee van God. 
699 Uit het onderzoek van Coster  (1998, p.47) blijk t dat er  tussen 1981 en 1998 een belangrijke 
verschuivingg optreedt inzake instemming met het item Het is tegenwoordig verantwoord wanneer men 
doordoor het gebruik van voorbehoedmiddelen de gezinsgrootte beperkt houdt. Zowel bij  ouders als bij 
leerlingenn wordt 20% meer  instemming met dit item gevonden. In 1998 stemt 33.3% van de 
onderzochtee ouders daarmee in en 46.4% van de deelnemende leerlingen. Het generatieverschil blijf t 
gelijk. . 

Inn een overzicht geven we de percentages instemming met uitspraken rond televisie, bioscoopbezoek 
enn wedstrijdsport weer. Bij  allen is een verschuiving zichtbaar  in de richting  van meer  acceptatie. Bij 
tv-gebruikk  en bioscoopbezoek is het generatieverschil met 14% toegenomen (Coster, 1998, p.42-43). 
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wedstrijdsport)) zou de tv de mens van God afleiden en de wereld en daarmee de 
duivell  in huis brengen71 (Meeuse, 1993b; Veenendaal, 1994). 

Hoewell  hun aantal slinkt, zijn er  in bevindelijke krin g mensen die weigeren zich te 
verzekerenn en WAO of andere sociale uitkeringen aan te nemen72. Dit doen zij 
vanuitt  de idee dat men zijn leven niet mag bouwen op door  mensen geconstrueerde 
zekerheden.. Wenselijk is het wanneer  men zich afhankelijk weet van God en zich 
opp Hem verlaat.73. Ondanks het feit dat men niet ongevoelig is voor  de redenering 
datt  het oppotten in een oude sok, op de bank of een beroep op de stichting 
Onesiforus744 voorziet in een vergelijkbare zekerheid als die waarin middels 

Televisiee moet uit gezinnen geweerd worden 

Terechtt  is bioscoopbezoek in refo krin g 
tegengegaan n 
Wedstrijdsportt  wordt in refo krin g te veel 
verketterd d 

Ouders s 
1981 1 
82.2 2 

97.8 8 

36.2 2 

1998 8 
81.9 9 

88.6 6 

40 0 

Leerlingen n 
19811 1998 
51.55 38 

67.44 44 

52.33 62.8 

711 "Veel programma's zijn (niet alleen) in de ban van de moderne tijdgeest, maar  zijn vooral bedoeld als 
provocatiess en beogen grensverleggende effecten op het samenstel van nog breed gedragen waarden en 
normen.. De media gaan voorop in de grote aandacht voor  seks, sport en lichaamsgerichte consumptie. 
Diee aandacht appelleert aan het onvervulde verlangen van de postmoderne mens, voor  wie er  geen 
theemutss (overkoepelend geheel) van waarden en normen meer  is, maar  die zich laat leiden door  de 
mediaa in het doen van keuzes voor  de inrichtin g van het leven"  (v.d. Vlies, 1998, p. 183). 
733 Hierbi j  moet, aldus C.S.L.Janse (persoonlijk gesprek, 29 mei 1996), onderscheid gemaakt worden 
naarr  de aard van verzekeringen. Zo stuit het afsluiten van vrijwillig e verzekeringen als brand- en 
glasverzekeringenn op relatief veel weerstand en heeft men meestal geen bezwaar  tegen bijvoorbeeld 
pensioenuitkeringen. . 
733 Het leven in afhankeli jkhei d van de Heere neemt in bevindelijke krin g een belangrijke plaats 
in.. Dit kwam tot uitdrukkin g in weerstand tegen (overmatig) verzekeren, inenting en gebruik van 
voorbehoedmiddelen.. We geven de resultaten uit het onderzoek van Coster  rond verzekeren, inenten en 
gebruikk  van voorbehoedmiddelen in een overzicht weer. Ook hier  weer  een presentatie van de 
percentagess instemming met de items. 

Ouderss Leerlingen 
19811 1998 1981 1998 

Verzekerenn betekent een aantasting van het 54.3 37.2 27.3 15.4 
gelooff  in Gods voorzienigheid 
Inentingg tegen een besmettelijke ziekte moet 30.8 47.9 51.7 74.3 
wordenn aangemoedigd 
Tegenwoordigg verantwoord als men door  11.5 33.3 26.0 46.4 
gebruikk  van voorbehoedmiddelen 
dee gezinsgrootte beperkt houdt 

Bijj  de bespreking van deze resultaten geeft Coster  aan dat er  over  de gehele lini e sprake is van 
assimilatiee (Coster, 1998, pp. 46-68). 
744 De stichting Onesiforus voorziet in gelden voor  hen die als gevolg van het, op grond van 
gewetensbezwaren,, niet verzekerd zijn in financiële problemen zijn gekomen (persoonlijk gesprek met 
Janse,, 29 mei 1996). 
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verzekeringenn voorzien wordt, meent men toch dat men zich tegenover 
medegelovigenn moet verantwoorden wanneer men zich verzekerd heeft, of geld van 
dee sociale zekerheid aanneemt. Een aantal personen kiest ervoor om gebruik te 
makenn van de AOW tot men het bedrag (al dan niet met rente) heeft 
terugontvangenn dat men er, in de loop der tijd, onvrijwilli g voor heeft moeten 
betalen.. De aanwezigheid van mensen die zich niet willen verzekeren noch geld 
vann de sociale zekerheid aan willen nemen, dwingt bij mede-kerkgangers respect af 
enn wordt door hen verstaan als een oproep om barmhartigheid te betrachten en hun 
medeleven,, op welke wijze dan ook, te betonen. Ook kan het vertellen of lezen van 
verhalenn over wonderlijke uitreddingen" mensen die zich toch verzekerd heeft 
inn gewetensnood brengen. Een gesprek hierover gaat men dan ook liever uit de 
weg. . 

Inn gezinnen geldt een vrij strikte zondagsrust. Op de dag des Heeren begeeft 
menn zich twee keer ter kerke en onthoudt men zich van handelingen waarvoor 
anderenn (betaald) werk moeten verrichten. De zondag wordt ook wel aangeduid als 
dee marktdag voor de ziel. Op deze dag, die men geacht wordt binnen het 
gezinn door te brengen, dient men zich met geestelijke zaken bezig te houden en 
geenn andere dan noodzakelijke arbeid te verrichten of te laten verrichten. Dit 
betekentt onder andere dat men op zondag bij voorkeur geen gebruik maakt van het 
openbaarr vervoer, geen kopje koffie gaat drinken in een horeca-gelegenheid, geen 
benzinee gaat tanken76. Sommigen zijn wel heel consequent: 

Halloo N, 
Hett is nu vrijdagavond als ik een begin maak aan een brief aan jou. Mij n man is er op het 
ogenblikk niet, dan zie ik wel hoe ver ik kom. Maandag gaat hij toch pas op de post, omdat 
wee niet willen dat anderen voor ons werken. Bedankt voor je brief (...) 

(Brieff  van A, 30-9-94)77 

Err bestaat variatie in de striktheid waarmee men zich hieraan houdt. Zo acht men 
hett in sommige gemeenschappen tot op heden onwenselijk wanneer men met de 
autoo of de fiets naar de kerk gaat, terwijl men zich in een andere kerkgemeenschap 
beraadtt over uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Dergelijke verschillen ziet 
menn ook in de individuele invulling van de zondag terug. Zo zijn er mensen die het 
onwenselijkk vinden wanneer (logerend) bezoek zich op zondag aandient. Om het 
karakterr van de zondag als rustdag te bewaren zien zij het bezoek liever op 

799 Met de term u i t redd ingen wordt verwezen naar meer of minder wonderlijke wijzen waarop een 
oplossingg wordt gevonden voor lastige situaties. Deze oplossingen of doorbraken worden toegeschreven 
aann de werkzaamheid van God. 
766 Ook hier weer enkele cijfers uit het onderzoek van Coster (1998, p.43). Het item Op Zondag mag 
menmen gebruik maken van het openbaar vervoer om zieken te bezoeken of naar de kerk te gaan, leidt tot 
38.1%% instemming bij de ouders en 63.3% instemming bij de leerlingen. Het zijn hier met name de 
ouderss die wat (4.2%) verschoven zijn richting instemming. 
777 In de eerste periode van het onderzoek werd gedurende enkele maanden een briefwisseling 
onderhoudenn met tien bevindelijk gereformeerden (zie hoofdstuk vijf) . 
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zaterdagavondd kennen en maandagochtend weer  vertrekken. Anderen hebben er 
geenn bezwaar  tegen als bezoek zich 's zondags aandient. 

Inn kerkdienstenn binnen bevindelijk gereformeerde kerkgenootschappen wordt 
uitsluitendd op hele noten (dat wil zeggen niet ritmisch) gezongen uit de 
psalmbundel,, aangevuld met enkele gezangen. Hierbi j  hanteert men veelal de 
berijmin gg van 177379. Amankelijk van de 'zwaarte*0'  van de gemeente zingt men 
vlott  dan wel lang7?am door  de hele noten heen. 
Zwaarr  beladen zijn de diensten waarin het avondmaal bediend wordt. Voorafgaand 
aann deze diensten worden de kerkgangers middels een voorbereidingspredikatie 
opgeroepenn tot het houden van een voorbereidingsweek. De voorbereidingspreek is 
err  op gericht de mens aan zijn staat voor  de Heere te ontdekken. Nog 
sterkerr  dan in andere preken worden kenmerken van de verschillende fasen op de 
wegg der  bekering aangeduid. Kerkgangers worden met klem gedrukt op de 
vraagg of ook zij  geroepen zijn aan de tafel des Heeren. Deze op ontdekking 
gerichtee prediking is bedoeld als aanzet voor  een week van zelfonderzoek voor  wat 
betreftt  de eigen staat en de vraag of je j e al dan niet tot de genodigden aan de tafel 
magg weten. Immers wie aan het avondmaal aangaat zonder  door  God genodigd te 
zijnn loopt het gevaar  zich een oordeel te eten en te drinken , echter  wie niet 
aangaatt  maar  wel genodigd is, zondigt tegen de Heilige Geest en 
beschaamtt  de Heere. Een moeilijk dilemma dus. Slechts enkele malen per  jaar 

711 De items rond kerkgang (Coster, I998,pp. 37-41) nemen we hier  in een kleine tabel op. Hierbi j 
vattenn we de items samen en geven we de percentages instemming weer. 

Statenvertalingg is verouderd, vraagt om 
nieuwee vertaling 
Steedss meer  zingen van gezangen is verkeerd 

Tweemaall  naar  de kerk op Zondag is onze 
plicht t 
Groott  deel v. gemeente aan avondmaal, 
slechtt  teken 
Vrouwenn en meisjes behoren tijdens 
kerkdienstenn hoofddeksel op 

1919 Een aantal gemeenten, met name in Zeeland gebruikt nog de zestiende eeuwse psalmberijming van 
Datheen.. . 
ww De aanduidingen 'zwaar' dan wel 'tient '  refereren aan de l igging van de gemeente. Onder  l igging 
verstaatt  men een bepaalde interpretati e of uitwerkin g van de geloo&leer. De l igging van een persoon 
off  gemeente wordt bepaald door  de positie die aangenomen wordt ten aanzien van de uitverkiezing, de 
wedergeboortee en de praktische levenswijze. Liggin g wordt aangeduid roet het begrippenpaar 
zwaarr  (wettisch-voorwaardelijk en lijdelijk ) en licht (de eis om te geloven en het gebruik van de 
middelenn benadrukkend, minder  nadruk op de zondekennis) (Janse, 1993, p.65; v.d. Meiden, 1993a, 
p.21;;  Zweroer, 1992, p.52-56). Liggin g wordt door  meerdere kenmerken of typische uitingsvormen 
bepaald. . 
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Ouders s 
19811 1998 
10.44 24.4 

84.55 74.6 

95.55 93.4 

64.88 54.3 

91.22 83.4 

1981 1 
14.1 1 

53.2 2 

67.8 8 

30.1 1 

62.6 6 

1998 8 
33.5 5 

40.9 9 

61.7 7 

20.4 4 

58.3 3 
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wordtt  het avondmaal bediend. Afhankelij k van de ligging van de gemeente nemen 
relatieff  veel of heel weinig mensen aan het avondmaal deel. 
Dee ruimt e van de nodiging*1 wordt voor  een belangrijk deel bepaald door  de 
liggingg van de predikant. De beslissing of men al dan niet aangaat, ligt echter  bij 
dee individuele persoon. De vrijmoedigheid om aan te gaan wordt door  de 
helderheidd van zijn bekeringsweg en door  zijn persoonlijke ligging bepaald. Als 
criteriu mm voor  het al dan niet aangaan geldt de bekering. Een bekeerd mens is 
genodigd,, ook als zij n geloof niet werkzaam*2 is. Niettemin kan het zijn dat 
eenn bekeerde door  een slordige levenswandel of verachtering in de genade*3 

geenn vrijmoedigheid heeft om aan te gaan. 

Inn het gemeenteleven in bevindelijk gereformeerde krin g nemen bekeerden en 
predikantenn een uitzonderlijk e positie in. Zij  worden gezien als door  God geleerde 
mensen,, hun woord en opvatting heeft gezag. Door  hen te typeren als oogappels en 
knechtenn van de Heere bestaat de mogelijkheid dat zij  een onaantastbare positie 
binnenn de gemeente innemen en dat hun oordeel over  de geestelijke staat van 
anderenn voetstoots als waar  en juist wordt geaccepteerd. Met name predikanten 
wordenn op deze wijze op een voetstuk geplaatst. De idee dat zij  een speciale 
roepingg hebben speelt hierbij  zeker  een rol. 
Binnenn de Oud Gereformeerde Gemeenten gaat men tenn aanzien van deze speciale 
roepingg zo ver  dat mannen zonder  (theologische) vooropleiding, uitsluitend op 
basiss van singuliere gaven, predikant kunnen worden. Ze moeten dan natuurlij k wel 
vann hun bekering, roeping en gaven, ten overstaan van het curatorium kunnen 
getuigen.. Dit getuigen dient te geschieden in de, steeds meer  in onbruik rakende, 
Talee Kanattns. Deze taal, voor  een belangrijk deel ontleend aan de 
Statenvertalingg van de Bijbel (met name de psalmen), geldt binnen bevindelijke 
krin gg als dé taal waarin over  geestelijke zaken gesproken kan worden*4. Overigens 

811 De ruimt e van de nodiging betreft het insluitende dan wel uitsluitende karakter  van de 
uitnodigingg om aan het avondmaal aan te gaan. Een prediking geldt als rui m wanneer  de 
avondmaalsgangg wordt aangeboden ter  versterking en bevestiging van het beginnende geloof. Van 
eenn uitsluitende prediking is sprake wanneer  alleen zij  genodigd worden die gelden als verzekerde 
gelovigen,, dat wil zeggen zij  die voor  zichzelf en voor  anderen gelden als bekeerde mensen, de ver 
gevorderdenn in het leven der  genade. 
22 De werkzaamheid van het geloof wordt afgelezen aan de betrokkenheid die het individu 

ervaartt  op de godsdienst en de (doorleefde) instemming met de leer. 
133 Hoewel men in bevindelijk gereformeerde krin g meent dat er  geen afval der  hei l igen is, 
spreektt  men wel van verachtering in de genade. 

Opp een CSFR -avond sprak Dr. Post: "Zodr a iemand wedergeboren is, krijg t hij  ook een nieuwe Tale 
aangereikt.. Vaak voegen geestelijke ervaringen zich in de geijkte woordpatronen die beschikbaar  zijn. 
Dee Tale Kanaans is niet een bepaald vocabulaire maar  een metafoor  waarin kinderen van God met 
elkaarr  spreken over  het werk van de Heilige GeesfPost raadde de studenten aan om hoofdstukken en 
perikopenn uit de Heilige schrift uit het hoofd te leren, want "dat werkt door  in het gehele leven"  (RD 16 
januarii  1999). 
Civitass Studiosorum in Fundamento Reformato, kortweg CSFR is een interkerkelijk e reformatorische 
studentenvereniging. . 
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Boxx 3.1 'Het voorpaginacommentaar, de plaats bij uitstek, waar de identiteit het 
meestmeest gestalte krijgt', (v.d. Schans, 1996, p. 126). 

Commen taarr  Refojongeren en media [uit het Reformatorisch Dagblad, 3-10-2003 ] 

Ëenn harde confrontatie 
mett de werkelijkheid. 
Datt is de uitkomst van 
hett onderzoek dat deze 
krantt gehouden heeft 
onderr 1198 leerlingen 
vann reformatorische 
scholenn voor voortgezet 
onderwijss en daarnaast 
bijj  234 jongeren uit het 
protestants-christelijk k 
onderwijs.. De enquête 
toontt aan dat jongeren 
dee moderne cultuur 
volledigg accepteren. 
Sterker:: zij drinken die 
mett volle teugen in. Zo 
geeftt bijna 60 procent 
vann de jongeren toe 
vaakk naar popmu-ziek 
tee luisteren. Eenzelfde 
percentagee kijkt 
geregeldd naar een 
speelfilmm via een dvd-
speierr of videorecorder. 
Datt de moderne com-
municatiemiddelen n 
grotee invloed hebben op 
dee jeugd van orthodox-
protestantsenn huize is al 
langerr bekend. Ouders, 
leerkrachtenn en ambts-
dragerss beseffen dat 
hierr inderdaad een 
probleemm ligt. Bij de 
bezinningg op dit 
probleemm heeft de 
aandachtt zich de laatste 
jarenn vooral gericht op 
dee risico's van internet. 
Gegevenn dat dit een 
nieuww medium is, valt 
datt goed te verklaren. 

Maarr het gevaar bestaat 
datt daarmee de bezin-
ningg op het gebruik van 
anderee communicatie-
middelenn op de achter-
grondd raakt, terwijl de 
ontwikkelingenn op dat 
terreinn doorgaan. Dat 
err jongeren zijn die 
bladenn met discutabele 
inhoudd lezen en naar 
popmuziekk luisteren, is 
opp zich geen nieuws. 
Datt film en televisie 
aantrekkingskracht t 
hebbenn op de reforma-
torischee jeugd, weten 
ouderss ook wel. Daar 
waarschuwenn opvoeders 
enn ambts-dragers tegen. 
Daaromm hebben 
bijvoorbeeldd verschil-
lendee kerken tv-bezit 
censurabell  gesteld. De 
vraagg is of kerken het 
daarmeee redden. Uit het 
RD-onderzoekk blijkt dat 
ditt niet het geval is. Bij 
jongerenn uit kerkver-
bandenn die duidelijke 
regeiss hebben voor het 
gebruikk van televisie, is 
err een behoorlijk deel 
datt desondanks 
geregeldd achter het 
schermm zit. Het 
waarschuwenn heeft dus 
weinigg effect. Daar-bij 
komtt dat moderne 
middelenn als video's en 
dvd'ss het de gebruiker 
makkelijkerr maken om 
tamelijkk onopvallend 

filmss te bekijken. 
Jongerenn geven in 
openhartigee gesprekken 
mett deze krant eerlijk 
toee dat de meeste ou-
derss geen idee hebben 
watt hun kinderen lezen, 
beluisterenn en bekijken. 
Omm die reden brengen 
wee vanaf vandaag wel-
bewustt een serie artike-
lenn waarin we opvoe-
derss confronteren met 
dee mediaconsumptie 
vann hun kroost. Ook dat 
iss een harde confronta-
tiee met de werkelijk-
heid.. Deze krant heeft 
inn het verleden geregeld 
ge-waarschuwdd voor 
on-doordachtt gebruik 
vann de media. Vanwege 
dee ernst van de situatie 
willenn we nu -bij uit-
zondering-- lezers recht-
toe,, rechtaan laten zien 
watt jongeren consu-
meren.. Opdat daar een 
openn gesprek met de 
jongerenn over gevoerd 
kann worden. Veel 
vaderss en moeders 
denkenn nog dat de 
onthutsendee cij-fers wel 
voorr de refo-jongeren 
gelden,, maar niet voor 
hunn kind. De gedachte 
datt een krantenverslag 
vann een radio-
uitzending,, de 
beschrijvingg van de 
inhoudd van een film of 
vann een blad jongeren 

opp het idee zou brengen 
ookk eens aan deze 
dingenn te ruiken, is 
naïef.. Iedere refojongere 
kentt deze geur al. Door 
lezerss met deze serie te 
confronterenn willen we 
hett belang van een 
anderee welriekende 
geurr onderstrepen. Die 
kunnenn ouders, 
opvoederss en 
ambtsdragerss ver-
spreidenn door over het 
mediagebruikk van hun 
kinderenn het gesprek 
aann te gaan. Media zijn 
dee voertuigen van het 
modernee levensgevoel. 
Datt geven ook niet-
christenenn grif toe. 
Dezee wereldse sfeer 
roeptt aanvankelijk bij 
jon-gerenn nog schrik 
op.. Gewenning legt de 
stemm van het geweten in 
razendd tempo het zwij-
genn op. „Voor een vloek 
inn een film zet ik de tv 
niett meer uit", vertelde 
eenn jongere. Uit statis-
tischee gegevens blijkt 
datt deze omslag niet op 
dee leeftijd van 15,16 
jaarr plaatsheeft, maar 
zoo rond het twaalfde 
jaar.. Juist daarom zal al 
vóórr de overstap naar 
dee middelbare school 
veell  aandacht gegeven 
moetenn worden aan het 
mediagebruik. . 

gaann er in 'lichtere' kringen stemmen op voor openheid ten gunste van meer 
eigentijdsee wijzen van getuigen. 

87 7 



Hoofdstukk 3 

3.1.1.. Diversificatie van de bevindelijk gereformeerde zuil 
Mochtt  door  bovenstaande opsomming het beeld ontstaan zijn dat bevindelijk 
gereformeerdenn rigide en wereldvreemd zijn, dan behoeft één en ander  bijstelling. 
Vanuitt  een groeiend besef dat men, ondanks de prioritei t van eeuwige belangen, 
eenn taak heeft in deze wereld, heeft men in de loop van de twintigste eeuw een 
groott  aantal eigen instituten opgericht waarin men vanuit Bijbels perspectief 
werkzaamm wil zijn in deze wereld. Zo vormt de SGP sinds haar  oprichting een 
stabielee factor  in de Nederlandse politiek. 
Warenn bevindelijken vroeger  veelal werkzaam als kleine boeren, boerenarbeiders, 
middenstanderss en mensen met een geringe opleiding, tegenwoordig is dit niet meer 
hett  geval. In de afgelopen decennia hebben bevindelijk gereformeerden een sociaal 
economischee opgang doorgemaakt. Hierdoor  doen ze qua inkomensniveau niet 
onderr  voor  de gemiddelde Nederlander. Ook op het gebied van opleiding is de 
achterstandd althans onder  het mannelijk deel der  bevindelijken ingehaald. Men is 
alertt  voor  de consequenties die hieraan verbonden kunnen zijn voor  wat betreft de 
gerichtheidd in het leven. Een groot aantal thema-artikelen in het Reformatorisch 
Dagblad133 en een aantal vri j  recente publicaties rond de inhoud en rechtmatigheid 
vann de bevindelijke zuil"  illustreren de spanning tussen vreemdelingschap*7 en 
wereldgelijkvormigheid .. Voortdurende reflectie op de eigen positie in de 

*55 In een artikelenreeks in het Reformatorisch Dagblad, getiteld 'Verzuil d en verdeeld, gereformeerde 
gezindtee op weg naar  de 21e eeuw', werd op de overgang van 1995 naar  1996 ingegaan op het thema 
eenheidd en verdeeldheid in de gereformeerde gezindte. Ook in andere publicaties wordt de vraag 
gesteldd naar  de relatie tussen kerkelijk e verdeeldheid en maatschappelijke samenwerking. In diverse 
artikelenn in het Reformatorisch Dagblad, (landelijke) kerkbladen, het blad Daniël en de uitgave van 
Costerr  (1998) wordt aandacht besteed aan de wijze waarop men in bevindelijke krin g vorm geeft aan 
hett  vreemdel ingschap. 
MM  "Er  is in dertig jaar  veel veranderd in reformatorisch Nederland. De klassieke uniformitei t heeft 
plaatss gemaakt voor  diversificatie. Er  is een tendens tot individualisering merkbaar. De zuil lijk t de 
greepp op oude gemeenschappelijke kenmerken op het gebied van kleding en haardracht, 
televisiegebruiktelevisiegebruik en politieke keuze te verliezen. Ook de klassieke standpunten op het terrein van de 
christelijk ee leer  zijn minder  vanzelfsprekend als voorheen."  (P. Meinders, Koers, 18 sept 1998) "De 
innerlijk ee verdeeldheid biedt vooral jongeren gelegenheid zich te laten bevruchten door  twijfel , 
individualismee en afkerigheid van dogmatiek of heilsorde. Diversiteit van meningen over  details biedt 
hunn geen houvast of gezag. (...) is zij  [de jeugd] nog van binnenuit overtuigd van de enige, ware 
funderingg van de zuil in de vreze Gods? Hebben wij  ons niet te veel tevredengesteld met de 
uiterlijkhedenn zonder  meer? Zij  zijn verre van onbelangrijk. Essentieel. Maar  zij  moeten opbloeien van 
binnenuitt  Is in standhouding van de zuil niet een doel op zich geworden? Heeft de zuil nog inhoud of 
iss ze hol geworden. (...) Het volk wil regels, terwijl  God een persoonlijke relatie wil. Zodra het levend 
gelooff  niet meer  primair  het continue element uitmaakt in de reformatorische zuil, gaat het verkeerd. 
Wee schieten tekort zodra de 'waarheid' rationeel en niet bevindelijk blijkt "  (G. Roos, Reformatorisch 
Dagbladd 24-12-1998). 
877 Vaak wordt vreemdelingschap aangeduid met de uitspraak: wel in de wereld maar  niet 
vann de wereld zijn . Het betreft de wijze waarop men in het leven staat: In het leven, werken, 
wonenn in de wereld houdt men voor  ogen dat het heil, het ware geluk, niet hier  en nu, niet in dit 
bestaan,, maar  in het leven na dit leven gevonden zal worden. De idee is dan ook dat men niet samen 
moett  willen vallen met de wereld, noch mee moet willen doen met alles wat de wereld te bieden heeft. 
Menn dient los te komen van de wereld en moet reiken naar  wat na dit leven komt: 'gemeenschap met 
Godd voor  hen die bekeerd zijn' . 
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maatschappijj  en de eigen houding ten aanzien van die maatschappij  maakt deel uit 
vann de dagelijkse strij d die ingegeven wordt door  de eerste vraag van de 
Heidelbergsee Catechismus: * Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven?' 

3.2.. Gedeelde overtuigingen 
Dee invullin g die in bevindelijke krin g aan bekering gegeven wordt, vloeit voort uit 
tweee bronnen: de belijdenisgeschriften en de geschriften van de Oude 
Schrijvers.. In deze paragraaf geven we een inhoudelijke beschrijving van het 
devotioneell  model dat in bevindelijk gereformeerde krin g rond bekering bestaat. 
Wee gaan daarbij  in op de wortels van het model (§ 3.2.1), de basiselementen van de 
geloofsleerr  (§ 3.2.2), en het devotioneel model (§ 3.2.3). 

3.2.1.. De wortels van het devotioneel model 
Dee bevindelijk gereformeerde levensvoering en bijbeluitleg wortelen in de 
Reformatiee en de Nadere Reformatie. De Reformatie was gericht op een zuivering 
enn aanscherping van de geloofsleer. In de Nadere Reformatie werd zuiverheid van 
leerr  én leven centraal gesteld. In wat volgt typeren we de gereformeerde 
belijdenisgeschriften,, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse 
geloofsbelijdeniss en de Dordtse Leerregels. We wijzen de bronnen aan die de 
Oudee Schrijver s hanteerden bij  de beschrijvingen van de geloofsweg. De 
beschrijvingg van deze geloofsweg duiden we in het vervolg aan als de weg der 
bekering.. Deze weg vormt het devotioneel model voor  het religieus (be)leven en 
dee (religieuze) levenshouding van mensen uit bevindelijk gereformeerde kring. 

Dee gereformeerde belijdenisgeschriften werden geschreven om in het krachtenveld 
vann geestesstromingen ten tijd e van de Reformatie de (gereformeerde) positie te 
expliciteren.. De belijdenisgeschriften reiken de basisstructuur  aan voor  het typisch 
gereformeerdee devotioneel model. Zij  onderscheiden zich hiermee van 'De twaalf 
artikelenn van het algemeen ongetwijfeld Christelij k geloof, en de 
geloofsbelijdenissenn van Nicea en Athanasius (4e eeuw). In deze geschriften wordt 
dee eenheid van het Christelij k geloof beschreven. 
Naa een korte typering van de gereformeerde belijdenisgeschriften geven we een 
algemenee typering van de geschriften van de Oude Schrijvers. 

DeDe Nederlandse Geloofsbelijdenis 
Inn de 37 artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 1561 wordt niet alleen 
vastgesteldd en uitgewerkt wat de gereformeerde lezing van de 12 artikelen van het 
algemeenn ongetwijfeld Christelij k geloof is, ook worden grenzen aangegeven 
betreffendee de bronnen (de onfeilbaarheid van de Bijbel), de sacramenten en de 
kerkelijk ee orde. Tevens worden verschillende elementen uit de gereformeerde 
geloofswegg beschreven: de voorzienigheid en Gods regering, de verkiezing, de 
gevallenn staat van de mens, de persoon van de Middelaar  en het eigenen van Diens 
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werk,, de heiligmaking, de eis van God aan de mens - de eis tot geloof - en de 
functiee en de noodzaak van de kerkelijke instellingen. 

DeDe Heidelbergse Catechismus 
Dee Heidelbergse Catechismus (in het vervolg aangeduid als de H.C.) opgesteld in 
1563,, wordt wel aangeduid als de samenvatting van de gereformeerde leer. In het 
eerstee artikel van de H.C. wordt de gewenste God - mens relatie en daarmee de 
noodzaakk van bekering" aangeduid. De invulling die in de H.C. gegeven 
wordtt aan de sacramenten en het gebed, geven aan de bekering als kernstuk van de 
leerr een verdere uitwerking. 
Inn de tweeënvijftig zondagen van de H.C. worden de drie stukken*9 van het 
gelooff  uitgewerkt: zondag één tot en met vier betreft het stuk der ellende; de 
zondagenn vijf tot en met eenendertig betreffen het stuk der verlossing, de 
zondagenn tweeëndertig tot en met tweeenvijftig betreffen het stuk der 
dankbaarheid.. De inhoud van deze stukken komt aan de orde in § 3.2.3. 

DeDe Dordtse Leerregels 
Hett meest uitgesproken model van de weg der bekering vinden we in de 
Dordtsee Leerregels, goedgekeurd op de Dordtse synode van 1618-1619. De 
leerregels,, ook wel de 'Vij f artikelen tegen de Remonstranten' genoemd, gaan 
expliciett in op breekpunten in het gereformeerde beleven (dat wil zeggen op het 
onderscheidd tussen Calvinisten en Remonstranten) en werken deze in alle 
radicaliteitt uit. Hierbij wordt telkens één leerregel zeer nauwkeurig uitgewerkt en 
beschreven.. Vervolgens krijgt de eigenheid van de regel vorm door de dwalingen 
eveneenss uit te leggen en direct ook te weerleggen90. De inhoud van deze artikelen 
betreft: : 
11 De goddelijke verkiezing en verwerping; 
22 De dood van Christus en de verlossing der mensen door dezelve; 
33 en 4 De verdorvenheid van de mens en bekering tot God, en de manier van 

deze; ; 
55 De volharding der heiligen. 
Dee uitwerking van de in deze artikelen besproken onderwerpen heeft in bevindelijk 
gereformeerdee kring gefungeerd als een nadere precisering en uitwerking van de 
processenn die verondersteld worden te spelen in de bekering. In sommige kerken 

""  De impliciete aanduiding vinden we in de zinssnede: 'dat ik niet mijn , maar  mijns getrouwen 
Zaligmakerss Jezus Christus eigen ben'. De omkering (of bekering) zit hem in 'niet mijn , maar  mijns 
Zaligmakerss eigen ben'. 
199 Onder  stukken in de weg verstaan bevindelijk gereformeerden niet alleen 'onderdelen' van de 
weg,, dat wil zeggen verschillende fasen of stadia in de weg, maar  ook de zogenaamde gestalten 
vann de weg, dat wil zeggen de verschijningsvormen of de wijze waarop de weg zich ervaringsmatig 
aann de mens voordoet 
900 Tot op de dag van vandaag worden uitwerkingen van de gereformeerde leer  die niet stroken met de 
eigenn uitwerkin g aangeduid met termen die verwijzen naar  specifieke articulaties van de leer  die in de 
Reformatiee als dwaling werden gekenmerkt De denk hier  aan uitspraken als 'arminiaanse leer'  of 'puur 
remonstrantss \ 
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wordtt  wekelijks een gedeelte uit deze leerregels gelezen, vaak in afwisseling met de 
Nederlandsee Geloofsbelijdenis. 

Aanvankelijkk  werd de doorwerking van de Reformatie zichtbaar  in het 
omschrijven,, veiligstellen en afbakenen van de in ontwikkeling zijnde 
gereformeerdee leer  ten opzichte van andere christelijk e posities. Vele dogmatische 
geschriftenn en politiek- religieuze stellingnamen waren hiervan het zichtbare 
resultaat.. Beschrijvingen van beleefde en geleefde vroomheid waren in die tij d 
voornamelijkk  afkomstig uit de Schotse, Engelse en Duitse puriteins-pietistische 
tradities.. In deze tradities bestonden beschouwingen over  en uitwerkingen van de 
verschillendee fasen in de geestelijke weg. 
Eindd zestiende, begin zeventiende eeuw is een aantal Nederlandse theologen de 
meningg toegedaan dat een reformatie van de leer  alleen niet voldoende is. Willem 
Teelinckk (1579-1629), Gisbertus Voetius (1589-1676), Jodocus van Lodenstein 
(1620-1676),, Jacobus Koelman (1632-1695) en Wilhelmus a Brakel (1635-1711) 
samenn met anderen ook wel de Oude Schrijvers genoemd, staan een reformatie 
vann leer  én leven voor. 

DeDe Oude Schrijvers 
Voortbouwendd op voornoemde buitenlandse tradities en een gereformeerde 
interpretati ee van het devotioneel model van de Moderne Devotie91, komen de 
Oudee Schrijvers ieder  met een eigen accent tot een beschrijving van de 
gereformeerdee geloofsweg. De structuur  van deze weg wordt ontleend aan de 
belijdenisgeschriften.. Minutieus worden de kenmerken van fasen en stadia in de 
wegg omschreven. Hierbi j  is aandacht voor  zowel leerstellige als persoonlijke, 
emotionelee elementen. Waarschuwingen, oordelen en bemoedigende woorden 
ontbrekenn niet. 
Dee boeken van de Oude Schrijvers worden tot op heden door  zowel 
predikanten,, ambtsdragers als kerkgangers gelezen en bestudeerd92. Zij  vormen een 
voedingsbodem,, inspiratiebron en model voor  de persoonlijke geloofsweg. Door  in 

911 Zie hiervoor  onder  andere: op 't Hof (1987). 
922 Tegenwoordig verschijnen vele van deze geschriften als boekenreeks of als vervolgverhaal in 
kerkbladen.. Zo verzorgt uitgeverij  Den Hertog een uitgave over  'de Bekering' zoals beschreven door 
W.. a Brakel. Verschillende hoofdstukken uit zijn dogmatiek 'De redelijke godsdienst'  worden in 
hedendaagss Nederlands en dunne uitgaven op de markt gebracht Niet alleen aan de geschriften van 
maarr  ook aan de schrijvers zelf wordt in kranten, tijdschrifte n en kerkbladen aandacht besteed. Het 
betreftt  dan niet alleen hun persoonlijke geloofsweg en de wederwaardigheden en obstakels die zij  in 
hunn leven tegen zijn gekomen, maar  ook de wijze waarop zij  in preken en üjdredes ingingen op tekenen 
vann de tijd.  Zo werd in bet Reformatorisch Dagblad ook het geestelijk gehalte van de zonsverduistering 
(111 aug. 1999) beschreven. Daartoe plaatste men op 12 jul i 1999 een artikel over een preek van 
Spurgeonn (gehouden op 14 maart 18S8) rond de tekst Ik formeer het licht Deze preek is ter 
gelegenheidd hiervan ook opnieuw uitgegeven onder de the): De zon verduisterd, uitgegeven bij  Den 
Hertog. . 
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referentiee aan deze (voor)beelden te reflecteren op het eigen ervaren en beleven, 
plaatstt  de lezer  zich in de gereformeerde vroomheidstraditie. 

Wee illustreren de aard van deze geschriften aan De redelijke godsdienst van W. a 
Brakel.. We beperken ons daarbij  tot de opbouw van de tekst. In bijlage drie geven 
wee een samenvatting van het door  W. a Brakel gepresenteerde devotioneel model. 

W.. a Brakel benadrukt dat de bekeringsweg globaal gezien een bepaalde structuur 
kent.. Toch meent hij  dat God met ieder  mens een eigen weg gaat. Er  bestaan dus 
verschillenn tussen geloofswegen. Brakel schenkt niet alleen aandacht aan de wijzen 
waaropp God met een mens werkt, hij  werkt ook de vruchten, kenmerken, obstakels 
enn valkuilen in de persoonlijke doorleving van de geloofsweg uit. De hieruit 
resulterendee beschrijving van de geloofsweg kent een scholastisch aandoende 
systematiek. . 
Globaall  gezien onderscheidt a Brakel de volgende onderdelen in de weg: a) de 
roepingg b) de wedergeboorte, c) het geloof, d) het zaligmakend geloof, e) de 
rechtvaardigmaking,, f) de aanneming tot kinderen, g) de geestelijke vrede en h) de 
geestelijkee blijdschap. In De redelijke godsdienst worden deze onderdelen 
systematischh en volgens een strak schema uitgewerkt. Op de omschrijving van het 
themaa volgt een theologisch inhoudelijke en bijbelsgefundeerde uitwerkin g van dit 
thema.. Hierin komen verschillende aspecten van de leer  aan de orde. In het daarop 
volgendee discussie en vragengedeelte worden bewijzen voor  de juistheid van de 
uitgewerktee opvatting worden opgevoerd; tegenwerpingen aangedragen vanuit op 
hett  eerste gezicht anders-georiënteerde bijbelteksten, het menselijk ervaren of 
vanuitt  andere geestelijke stromingen. Afsluitend wordt een op de leer  gebaseerd 
antwoordd gegeven. 
Dezee strakke, systematische opbouw leidt ertoe dat er  een verregaande 
differentiërin gg plaatsvindt zowel naar  de inhoud van de geloofsleer  als naar  de 
kenmerkenn en soorten van bekering, persoonlijke ervaringen en de soorten 
gelovigen.. De systematiek in de opbouw van de tekst wordt nog eens benadrukt 
doorr  de wijze waarop de tekst in het boek is afgedrukt. Door  kernachtige 
inhoudelijkee aanduidingen in de kantlij n is het eenvoudig de structuur  en de 
hoofdpuntenn uit het relaas te halen. 

3.2.2.. Geloofsleer 
Uitgaandee van de Heidelbergse Catechismus zullen we enkele elementen uit de 
gereformeerdee geloofsleer  bespreken. De keuze om uit te gaan van de Catechismus 
wordtt  ingegeven door  het feit dat deze gehanteerd wordt in de zogenaamde 
leerdiensten.. Deze kerkdiensten vinden op de zondagmiddag of zondagavond 
plaats.. Met zijn 52 Zondagen beslaat de catechismus precies een kalenderjaar. 
Doorr  het predikantentekort en de keuze van andere teksten op doop- en 
avondmaalszondagenn doet men er  veelal anderhalf tot twee jaar  over  om de hele 
catechismuss in leerdiensten te behandelen. In gemeenten zonder  eigen predikant 
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leestt  men in de lees-leerdiensten de catechismusverklaring van een bepaalde 
predikant.. Wanneer  deze verklarin g volledig is doorgenomen begint men met een 
catechismusverklaringg van andere predikant De kerkgangers weten welke 
verklarin gg gehanteerd wordt. Zij  kunnen zelf het boek aan schaffen en ter 
voorbereidingg van de dienst de preek al een keer  lezen. Door  het steeds opnieuw 
centraall  stellen van de catechismus raken kerkgangers door  en door  vertrouwd met 
dee structuur  van de leer  en houdt men de inhoud ervan actueel in het beleven van 
dee mensen. 

Dee kernelementen in de leer  worden in Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus 
genoemd.. In de 51 Zondagen die er  op volgen worden ze nader  uitgewerkt en 
ingevuld. . 

Zondagg 1 (HC) 
Watt  is uwe enige troost, beide in het leven en sterven? 
Datt  ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn, maar  mijns 
getrouwenn Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar  bloed 
voorr  al mijne zonden volkomenlijk betaald en mij  uit alle heerschappij  des 
duivelss verlost heeft, en alzo bewaart, dat zonder  den wil mijns hemelsen 
Vaderss geen haar  van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij  alle ding tot mijne 
zaligheidd dienen moet, waarom Hij  mij  ook door  zijnen Heiligen Geest van het 
eeuwigee leven verzekert en Hem voortaan te leven van harte willi g en bereid 
maakt t 

Dee verschillende elementen zullen hier  schetsmatig uitgewerkt worden. We gaan 
eerstt  kort in op het appèl dat in Zondag 1 besloten ligt We bespreken de 
uitgangspositiee die de mens in de geloofsleer  heeft; vervolgens wordt het 
Godsbegripp uitgewerkt waarna de basisstructuur  van het gereformeerde beleven, in 
termenn van een weg van omkering en bekering» beschreven wordt. Voor  de 
beschrijvingg putten we naast de Heidelbergse Catechismus uit: Korte lessen over 
kortkort begrip (Kersten, (1992/1940) en de schriftelijk e cursus: De Christelijke leer 
(Deputaatschapp Evangelisatie der  Gereformeerde Gemeenten, 1999)93. 

ZondagZondag I 
Zondagg 1 van de Heidelbergse Catechismus stelt bevindelijk gereformeerden een 
existentiëlee vraag. In het antwoord dat daarop volgt, wordt een verlangen, een 
strevenn uitgesproken. Het antwoord wijst niet alleen aan dat het fout is gegaan toen 
dee mens het heil in zichzelf ging zoeken - 'dat ik niet mijn*  -, het geeft ook aan hoe 
hett  goed kan komen - 'maar  mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus, eigen 
ben''  -. In Zondag 1 wordt beschreven: wat een mens van God uit wordt 

933 Voor  deze bronnen is gekozen omdat (gedeelten uit) de Heidelbergse Catechismus en Korte lessen 
overover kort begrip tot de basiskennis van bevindelijk gereformeerden behoren. De laagdrempelige cursus: 
DeDe Christelijke leer is bedoeld om buitenstaanders bekend te maken met de basisovertuigingen die 
binnenn bevindelijk gereformeerde krin g leven. 
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aangeboden;;  waar  hij  in zijn leven op gericht moet zijn; en waarin de 
levenshoudingg resulteert. 
Inn referentie aan Greenwood wijst Zondag leen morele carrière aan. Door  uit te 
sprekenn dat men ernaar  verlangt te ervaren dat men Christus toebehoort, opent het 
individuu zich voor  een mogelijk progressieve route waarmee hij  vormgeeft aan een 
persoonlijke,, religieus gemotiveerde rol middels welke men niet alleen reputatie en 
eigenwaardee kan ontwikkelen en behouden, maar  ook eeuwig heil kan verwerven. 
Zondagg 1 is onderdeel van de geloofsleer. Dit betekent niet dat de levenshouding 
waarnaarr  verwezen wordt een ervaringswerkelijkheid voor  het individu is. Het in 
Zondagg 1 aanwezige appèl komt tot iedere kerkganger  die het aanhoort of leest. 
Mogelijkk  wordt de vraag een persoonlijke vraag: wat is üw enige troost, waar  gaat 
üww verlangen naar  uit? 

Uitgangspositie Uitgangspositie 
Uitgangspuntt  van de leer  is dat God van eeuwigheid de mens in de tij d geschapen 
heeft.. Hij  deed dit niet omdat Hij  de mens nodig had, maar  vanuit Zij n welbehagen. 
Dankzijj  Zij n almacht en onderhoudende hand (algemene genade) bestaat de 
wereld.. God is aan niemand verantwoording voor  Zij n daden schuldig. In 
bevindelijkk  gereformeerde krin g gaat men dus uit van het absolute primaat van 
God.. De loop van de geschiedenis en de menselijke mogelijkheden tot handelen 
wordenn door  Hem bepaald. 

Dee gereformeerde leer  veronderstelt dat God de mens bij  de schepping heeft 
geschapenn naar  Zij n beeld. Dat wil zeggen dat de mens, voor  de zondeval, zuivere 
kenniss bezat van God, in alles op God gericht was (Zij n heil igheid) en 
beantwoorddee aan de wet van God (Zij n gerechtigheid). De mens bezat een 
heiligg gemoed en was van goede wil. Uitgaande van deze kenmerken kon de mens 
beantwoordenn aan het doel dat God met zijn leven voor  had: leven tot eer  van Hem. 
Zolangg de mens gehoorzaam was aan God zou de zaligheid94 zijn deel zijn en 
zouu hij  niet sterven. Deze overeenkomst tussen God en mens maakt volgens de 
gereformeerdee leer  het werkverbond93 uit. 
Mett  het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, de enige boom in de hof 
vann Eden waarvan niet gegeten mocht worden, liet de mens96 echter  zien dat hij  zelf 
zijnn leven wilde besturen. Hij  ging op de plaats van God staan. Hierdoor  werd het 

944 Onder  zal igheid verstaat men in bevindelijk gereformeerde krin g het eeuwig leven in 
gemeenschapp met God. 

Hett  werkverbond houdt in dat de mens door  zijn 'werken' (inzet voor en gehoorzaamheid aan 
God)) de zaligheid kon verdienen. Met dat het werkverbond verbroken werd, veranderde de 
uitgangspositiee volledig. De zaligheid werd een zaak van genade, dat wil zeggen het wordt 'om niet' 
vann God ontvangen, uit Zij n welbehagen. Pleitgrond voor  het verkrijgen van de zaligheid is daarbij  het 
lijdenn en sterven van Christus als genoegdoening voor  alle zonden. Alleen door  middel van het 
genadeverbondd is herstel van de verbroken relatie met God mogelijk. 
**  Met het eten van de boom verbrak Adam het werkverbond. Als verbondshoofd representeerde hij 
heell  de mensheid. De consequenties van die breuk gelden dan ook niet alleen hem, maar de gehele 
mensheid.. In bevindelijke krin g wordt daarom ook wel gesproken over  de val in Adam. 
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werkverbondd verbroken. Aan deze breuk zijn drie consequenties verbonden: a) de 
menss verliest het beeld van God (kennis, heiligheid en gerechtigheid), b) het wordt 
hemm onmogelijk vanuit zichzelf tot God terug te keren en het goede (dat is dat wat 
gerichtt  is op Gods eer) te doen, en c) het lichaam wordt sterfelijk . Wel behoudt hij 
dee wil en ingeschapen kennis van God. Dit laatste vormt de basis voor  zijn 
geweten. . 
Mett  dat de mens het beeld van God verloren heeft en dus een van God 
gescheidenn leven leidt is de erfzonde zijn deel geworden. Hij  is geestelijk 
dood97,, dat wil zeggen zondig, en van God afgekeerd. De mens leeft in zijn eigen 
gerechtigheid,, naar  wat hij  denkt dat goed is. We duiden dit aan als het menselijk 
egocentrisme.. In zijn geestelijk dood zij n is hij  niet meer  in staat het goede te 
doenn maar  geneigd tot alle kwaad. Hij  maakt zich dagelijks schuldig aan 
allerhandee dadelijke zonden: in gedachten, woorden en werken doet hij  dingen 
diee niet tot Gods eer  of tot heil van de naaste zijn. 
Dee zondeval leidde niet alleen tot de geestelijke dood91 van de mens maar  ook 
tott  de lichamelijk e dood en alle vormen van lichamelijk lijden (de zogenaamde 
tijdelijk ee straffen zoals lijden en ziekte, verdriet, ongemakken in dit leven). Bij 
ditt  alles dient de mens te bedenken dat God het zo niet gewild heeft. Hij  had alles 
volmaaktt  geschapen. Hoewel Hij  ellende, verdriet en dood niet wilde, bestaan ze 
onderr  Zij n toelating. Hij  gebruikt ze om de mens daar  te krijgen waar  Hij  hem wil 
hebben.. Het lijden is het gevolg van de menselijke zondigheid. God kan er  niet 
voorr  ter  verantwoording worden geroepen. 

Dee schuld die de mens door  de ontkenning van Gods almacht in de zondeval op 
zichh geladen heeft, wil God vereffend zien. Door  de val is het voor  een mens niet 
langerr  mogetijk om uit zichzelf tot God terug te keren en het goede te doen. In zijn 
handelenn maakt hij  de schuld aan God alleen maar  groter. Een natuurlij k mens 
iss zich daarvan ten diepste echter  niet bewust. Hij  zal er  aan ontdekt moeten 
wordenn dat redding uit eigen kracht hopeloos is. Genade en vergeving moeten hem 
vann God uit gegeven worden. Hij  kan er  met een beroep op het vervangend lijden 
enn sterven van Christus om smeken. 
Tenn dienste van het ontdekt worden aan de eigen geestelijke staat voor 
Godd begeeft men zich onder  een confronterende en ontdekkende prediking, leest 
menn stichtelijke lectuur  en wordt men aangespoord om te reflecteren op het 
waaromm en het waartoe van bijvoorbeeld ziekte, natuurrampen en oorlog. 

God:God: de goddelijke drie-eenheid. 
Volgenss de gereformeerde leer  bestaat God in drie personen, de Vader, de Zoon en 
dee Heilige Geest, die één in wezen zijn. Dat wil zeggen dat de 

977 Hij  raakt de gemeenschap met God kwij t en is niet langer  gericht op Gods wil. 
911 Voor  een onbekeerde betekent de geestel i jke dood ook de eeuwige dood, dit betekent dat 
hijj  nooit, ook niet na zijn leven, in gemeenschap met God zal leven en dat hij  onder  de toorn Gods valt 
enn in het oordeel tot de bel veroordeeld zal worden. 
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wezenskenmerken""  van deze drie personen (zoals barmhartigheid, 
rechtvaardigheid,, heiligheid, almacht) gelijk zijn, maar  zij  in hun 
werkzaamheid1000 onderscheiden zijn. 
Dee Vader  is de Schepper  en regeerder  van hemel en aarde, hij  schiep de mens 
naarr  Zij n welbehagen. Hij  onderhoudt de wereld en regeert haar. Dit laatste doet 
Hijj  naar  Zij n eeuwige raad101 en Zij n voorzienigheid102. Dit wil niet zeggen 
datt  Hij  alles doet wat een mens van Hem verlangt, maar  wel dat Hij  in wat er  ook 
mett  de mens gebeurt ervoor  zorgt dat Zij n raad (zijn plan) zal bestaan. De 
veelgehoordee vraag wat bepaalde gebeurtenissen (roepstemmen van lijden, 
verdriet,, ongeluk) een mens te zeggen hebben, volgt uit deze opvatting. 
Ookk de zonde valt onder  de regering van de Vader. Hij  gebruikt ze ten dienste 
vann de uitvoering van Zij n raad. Daarbij  wordt aangetekend dat een mens niet uit 
dwang,, maar  uit vrij e wil zondigt. Hiermee is de spanning tussen eigen 
verantwoordelijkheidd en lijdelijkhei d (God heeft het beschikt, ik kan er  niets aan 
doen)) een gegeven. 

Dee Zoon, is de Middelaar  en de Verlosser. Hij  heeft de zonden van de wereld 
gedragenn en de straf die op de erfzonde volgde, betaald. Om deze straf tot het einde 
toe,, dat wil zeggen volledig, te betalen moest hij  zowel mens als God zijn. Zij n 
mens-zijnn was nodig opdat de menselijke natuur  de straf uit moest boeten, het offer 
vann ander  dan menselijk bloed was daartoe onvoldoende. In zijn mens-zijn was de 
Zoonn rechtvaardig103 en zonder  zonden. Zij n God-zijn was nodig omdat: Hij  anders 

999 De wezenskenmerken van een persoon betreffen dat wat het wezen, de aard, de essentie van deze 
persoonn uitmaakt Dat wat hem/haar  maakt tot wat hij  is. 
'°°° Onder  werkzaamheid verstaat men datgene wat deze persoon doet, de werken die hij  verricht . 
1011 De eeuwige raad Gods refereert aan de opvatting dat God voor  de grondlegging der  aarde een 
plann had met de wereld. Zij n raad bestaat er  dan in dat het volgens Zij n plan verloopt 

Onderr  voorz ien ighe id verstaat men de voorbeschikking Gods, dat wil zeggen dat Hij  voorziet in 
alless wat een mens naar  lichaam en geest nodig heeft De Heidelbergse Catechismus zegt in Zondag 10, 
vraagg 27 en 28 over  de voorzienigheid: "Voorzienigheid is de almachtige en alomtegenwoordige kracht 
Godss door  welke Hij  hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijne hand nog 
onderhoudtt  en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze 
enn drank, gezondheid en krankheid, rijkdo m en armoede en alle dingen, niet bij  geval maar  van Zijn e 
Vaderlijk ee hand ons toekomen. 
Waartoee dient het ons dat wij  weten dat God alles geschapen heeft en nog door  zijne voorzienigheid 
onderhoudt? ? 
Datt  wij  in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar  zijn mogen en in alles dat ons nog 
toekomenn kan, een goed voorzicht hebben op onzen trouwen God en Vader  dat ons geen schepsel van 
zijnee liefde scheiden zal aangezien alle schepselen alzoo in zijne hand zijn, dat zij  tegen zijnen wil zich 
nochh roeren noch bewegen kunnen". 
Inn de dagelijkse praktij k betekent dit onder  andere dat mensen gestimuleerd worden na te denken over 
dee vraag wat de Heere, in de dingen die gebeuren, de mens te zeggen heeft. Dit betekent dat zij  die ziek 
zijnn in de eerste plaats aangespoord worden te reflecteren op het waarom en het waartoe van die ziekte 
enn dat ze daar  niet gemakkelijk tegen in opstand komen. Gezien de staat van de mens is alle voorspoed 
immerss onverdiend, laat staan vanzelfsprekend. Idealiter  is er  bij  genezing na ziekte of bij  voorspoed in 
zakenn sprake van verwondering en dankbaarheid. In het veelvuldig nalaten van die dankbaarheid wordt 
dee menselijke zondigheid zichtbaar. 
1033 Hij  beantwoordde aan de wet 
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dee straf niet tot het einde toe had kunnen dragen; Hij door Zijn Geest zondaren uit 
dee geestelijke dood op moet kunnen wekken opdat zij weer voor God kunnen 
bestaan;; en Hij vernieuwing van leven zou kunnen geven. 
Alss Middelaar bekleedt Hij drie ambten. In Zijn onderwijzende functie van 
Profeett maakt hij mensen bekend met God. Daarmee krijgen ze zicht op Zijn 
goedheidd en heiligheid en de eigen zondigheid en verlorenheid. Als Profeet leert 
Hijj  de mens geloven en volgens dat geloof leven. Als Priester heeft Hij Zichzelf 
gegevenn voor de zonden van mensen. In Zijn bidden en offeren (offer zijn) bewerkt 
Hijj  de rechtvaardigmaking van de mens. Op grond van Zijn eigen lijden en 
sterven,, pleit Hij voor de troon van de Vader voor volkomen vergeving van zonden 
voorr de mens. In het ambt van Koning verlost Hij de mens van zonde, dood, 
duivel1044 en hel. Zijn goede werken worden de mens, als zou deze ze zelf gedaan 
hebben,, toegerekend in de Heiligmaking. Hij beschermt de mens tegen diens 
doodsvijanden:: de Satan105, de wereld en het eigen hart. De wapens waarmee Hij de 
menss tegen deze doodsvijanden (in de geestelijke zin van het woord) beschermt 
zijn:: de verwondering, de liefde en het verlangen. Met dat de mens gaat verlangen 
tee leven naar Gods eer, verliest al wat tegen dit verlangen inwerkt zijn 
aantrekkingskrachtt Dit wordt toegeschreven aan het werk van de Heilige Geest. 

Dee Heilige Geest is de Toepasser. Door het werk van de Heilige Geest wordt, de 
menss in de waarheid ingeleid en krijgt hij deel aan Christus. Het werk van de 
Heiligee Geest vertroost de mens. Hij overtuigt hem van zonde en doet voorspraak 
bijj  de Vader, op grond van het lijden van Christus. 

1044 De duivel wordt omschreven als 'lasteraar' (Gispen e.a,, 1994, p.229). Het betreft hier  een boze 
geestt  In de gesprekken met geïnterviewden komt de figuur  van de duivel meermalen voor: de duivel 
verzoektt  hen, poogt hen aan het twijfelen te maken over  de waarheid van de leer  dan wel de echtheid 
vann de ervaringen. Zo wordt bijvoorbeeld de evolutieleer  gezien als een werk van de duivel. Deze leer 
zouu de almacht van God in twijfe l trekken en de Bijbel als Woord van God in diskrediet brengen. Ook 
dee twijfe l aan de eigen geestelijke staat - is het wel waar  geweest?- wordt de duivel aangerekend. 
1055 Satan wordt omschreven als 'de tegenstander' (Gispen e.a., 1994, p.633), het betreft alles wat Gods 
plann tegenwerkt Zo vertelde iemand die ik tijdens een bijeenkomst ontmoette dat ze soms als ze 's 
zondagss naar  de kerk gaat en het niet gaat zoals ze wil, het idee heeft dat Satan aan het werk is. De 
onenigheidd die ontstaat doordat de kinderen niet aangekleed willen worden enn haar  man zijn eigen gang 
gaatt  en zij  tegen de stroom op aan het zwemmen is, neemt haar  dan zo in beslag dat ze een deel van de 
dienstt  niet kan luisteren. Ook het afgeleid worden van de inhoud van de preek of het gebed, 
bijvoorbeeldd door  krakende papiertjes, schuivende kinderen of iets van buiten de kerk ziet ze als het 
werkk van de Satan. 
Gispenn e.a,(1994, pp. 229-230): "De satan is door  God geschapen als goede engel, is dus een geest 
Dochh hij  is in de waarheid niet staande gebleven. (...) Hij  werkt bij  de toelating van God, is sinds de 
zondevall  van het menselijk geslacht de overste dezer  wereld. Hij  keert zich in het bijzonder  tegen het 
werkk van Christus die gekomen is om hem zijn macht te ontnemen en die hem overwonnen heeft. De 
satann beschikt krachtens de zondeval van de mensheid over  alle mensen van nature, doch de door 
Christuss vrijgemaakten zijn aan zijn macht onttrokken.' ' 
Ondankss het door  Gispen gemaakte onderscheid tussen Duivel en Satan betreft de onderscheiden 
aanduidingg dezelfde figuur . 
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3.2.3.. Devotioneel model: de weg der  bekering 
Volgenss bevindelijk gereformeerden is het doel van het menselijk leven: leven tot 
eerr van God. Door de val is de mens van dit doel vervreemd. Daarom moet de 
mens,, zo meent de gereformeerde leer, in zijn gerichtheid omgekeerd worden. Deze 
omkeringg wordt voorgesteld als een proces dat 'in dit leven' nooit echt wordt 
voltooid.. De mens, ontvangen en geboren in zonde (gescheidenheid van God) 
verandertt in de bekering niet van aard. Hij zal ook na de bekering nog zondigen. 
Pass wanneer de mens sterft (de verlossing van het lichaam der zonde) zal 
dee bekeerde gemeenschap met God hebben. Het opgeven van het op zichzelf 
gerichtt zijn blijkt een levenslange strijd. 

Inn de gereformeerde leer worden, naar aanleiding van zondag 1, drie stukken 
onderscheiden.. Deze vormen de basis van het gereformeerde geloofsleven en het 
doorr de Oude Schrijvers minutieus uitgewerkte devotioneel model: de weg 
derr bekering. Deze stukken zijn niet alleen omschreven onderdelen van de leer 
maarr ook terugkerende ervaringsmomenten in het bekeringsproces. Bij welk stuk 
vann de weg de bekering (als moment en als proces) zijn aanvang heeft varieert: 
sommigenn worden door wet getrokken (zij ervaren zich schuldig aan alle 
geboden)) anderen door de liefde. 
Inn § 3.2.3.1 beschrijven we de inhoud van deze stukken met behulp van 
Vreugdenhill  (1999)106. Ze worden aangeduid als het stuk der ellende, het 
stukk der verlossing en het stuk der dankbaarheid. § 3.2.3.2 is gewijd aan 
dee door Van de Ketterij (1972) ontwikkelde kegeltheorie betreffende bevindelijke 
bekering. . 

3.2.3.1.. Ellende,Verlossing en Dankbaarheid. 
HetHet stuk der ellende 
Inn het stuk der ellende wordt een mens, voor het eerst of opnieuw, aan zijn 
schuldd - zijn doodsstaat - ontdekt. Hij leert dat hij in onverzoende staat met 
Godd leeft en daardoor veroordeeld is tot de eeuwige dood. 
Dee in § 3.2.2 beschreven opvatting over de staat van de mens voor God 
neemtt in het geloofssysteem een centrale plaats in. De overtuiging dat dit ook voor 
mijj  geldt, kan het resultaat zijn van een proces of opgeroepen worden tijdens een 
preekk of door een schokkende gebeurtenis, ziekte, overlijden - de zogenoemde 
roepstemmenn van de Heere -. 
Hoewell  een mens in het stuk der ellende geleerd moet krijgen dat hij zondaar 
is,, omdat hij in zijn van God afgekeerde leven Hem niet de eer geeft die Hem 
toekomt,, is het vaak de daaruit volgende consequentie van de eeuwige dood die, 

Vreugdenhill  spreekt hier over de orde des HeiIs: de volgorde waarlang Christus Zijn verworven 
heill  toepast De orde des Heils betreft het bevindelijke geloofsleven (1999, p.9). 
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confronterendd aangeboden, tot ontdekking leidt107. Extrinsiek gemotiveerd door 
dee dreiging van de eeuwige dood wordt een mens geactiveerd tot handelen. Hij 
will  het onheil keren en het heil bewerkstelligen. Middelen hiertoe ziet hij onder 
anderee in het pogen te leven volgens de Wet10*, een striktere levenswandel en een 
sterkeree betrokkenheid op religieuze praktijken. De vlucht in activisme ten dienste 
vann zielsbehoud resulteert, zo veronderstelt men, in de ontdekking dat men zelf niet 
inn staat is om zich op een naar bevindelijk gereformeerde overtuiging juiste wijze 
tott God te verhouden. Hoe goed men het ook probeert, de mens ontdekt dat hij de 
wett nooit kan houden, steeds verzaakt in zijn religieuze praktijken en een striktere 
levenswandell  in gedachten, woorden en werken, niet altijd volhoudt. 
Hett stuk der ellende resulteert daarmee niet alleen in een schuldbekentenis, 
maarr vanuit de menselijke ontoereikendheid ook in de roep om een Verlosser die 
genoegdoeningg heeft gedaan. In de gereformeerde traditie betekent dit dat de 
ontdektee mens Christus als Verlosser nodig gaat krijgen. 

Wordtt het stuk der ellende aanvankelijk gekleurd door zielennood en angst 
voorr het oordeel, later krijgt het verdriet om de eigen zondigheid, het tekortschieten 
inn de verering van God en in sommige gevallen het verlangen naar een leven in 
volmaaktee gemeenschap met God een steeds voornamere plaats. 

HetHet stuk der verlossing 
Inn het stuk der verlossing leert de zondaar een weg van uitkomst uit de ellende 
kennen.. De uitkomst wordt niet gevonden in het eigen handelen, maar juist in het 
loslatenn van de eigen gerechtigheid109 en het nodig krijgen van en deel 
hebbenn aan het werk van de Verlosser. Dit verlossend werk van Christus geldt, 
alduss de gereformeerde leer, niet alle mensen, maar alleen de uitverkorenen Gods. 
Wiee tot die uitverkorenen behoort, is bij goddelijk besluit, van eeuwigheid bepaald. 
Dee mens kan hierop geen invloed uitoefenen. 

Wee raken hier aan de leer der predestinatie. Aan de uitverkiezing (predestinatie) is 
hett eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels gewijd. Dit eerste hoofdstuk handelt 

1077 Vreugdcnhil (1999, pp. 39-53) geeft aan dat het benadrukken van de menselijke ellende in de 
predikin gg een krachtig middel is om überhaupt ruimt e te maken voor  Christus. Zonder  een dergelijke 
(somss erg directe) confrontatie zou, zijns inziens, de mens menen geen Verlosser  nodig te hebben. De 
predikin gg van de el lende staat is er  dan ook op gericht om door  de (on)bekeerde 
zelfgenoegzaamheidd neen te breken en de mens te overtuigen van de ernst van de zaak. Deze prediking 
leidtt  ertoe dat kerkgangers los weken van de alledaagse zaken. Het leven, de beslissingen die mensen 
nemenn en de consequenties die deze hebben,worden in een verder  reikend kader  (God, oordeel en 
eeuwigheid)) geplaatst Dit schept ruimt e voor  de evangelieverkondiging als weg van uitkomst 
10>> Een leven volgens de Wet houdt meer  in dan alleen het houden van de tien geboden. De Wet 
beslaatt  de eerste vij f boeken van het oude testament Toch wordt hier  met 'de wet' verwezen naar  de 
tienn geboden. In de vier  eerste geboden wordt een mens voorgehouden hoe hij  zich ten aanzien van God 
tee houden heeft opdat deze krijg t wat Hem toebehoort. In de laatste zes gaat het over  het zich verhouden 
tott  medemensen. 
1099 Het loslaten van eigen gerechtigheid betreft het zelf willen bewerkstelligen van de 
verlossing. . 

99 9 



Hoofdstukk 3 

overr  de Goddelijk e verkiezing e_n_ verwerping. Uitgaande van de 
gevallenn staat van de mens zou God niet onrechtvaardig zijn wanneer  hij  alle 
mensenn verloren zou doen gaan. Toch heeft God - van eeuwigheid - besloten 
eenn deel van de mensen toe te brengen (zij  worden inwendig geroepen) en 
anderenn te verwerpen. Zij  die toegebracht worden, de uitverkorenen, de 
kleinee kudde, de ware gelovigen, zijn in zichzelf niet beter  dan zij  die Hij 
laatt  liggen. Zij  hebben met andere woorden hun bekering niet aan zichzelf te 
dankenn maar  uit een vrij e beschikking van God. Indien een mens niet uitverkoren is 
zall  hij  niet zalig kunnen worden110. 

Inn het stuk der  verlossing vindt de zogenaamde rechtvaardigmaking van 
dee mens plaats. In de rechtvaardigmaking ziet God (de Rechter) niet langer  de 
zondaarr  aan, maar  Christus' borgtochtelij k werk. Zij n lijden en sterven tot 
vergevingg van de zonden. Het werk van Christus wordt een mens uit genade en niet 
omm de eigen levenswandel of het persoonlijk geloof toegerekend. 
Opp de toerekening van de weldaden volgt vanuit de gelovige mens de 
aanneming,, dat wil zeggen het persoonlijk voor  waar  aannemen, het doorleven en 
toefiigenenn van het verlossend werk van Christus. In een afwisseling van 
toerekeningg en toeëigening raakt de gelovige steeds meer  verzekerd van zijn 
persoonlijkk  deel in de genade. Hierin speelt de toepassing door  de Heilige 
Geestt  een centrale rol. De toepassing door  de Heilige Geest betreft het 
ervaren1111 persoonlijk vrijgekocht te zijn door  Christus en deel te hebben aan de 
doorr  Hem bewerkstelligde verzoening. Dit is geen zaak van 'weet hebben' van 
hetgeenn de traditi e zegt en daarmee instemmen, maar  van een doorleefd weten. Dit 
doorleefdd weten wordt in bevindelijk gereformeerde krin g aangeduid als 
bevinding.. Het al dan niet deelhebben aan die kennis ligt vast in de uitverkiezing. 

Waarr  uitverkiezing idealiter  zou moeten leiden tot verwondering en dankbaarheid 
voorr  Gods clementie met de mens, leidt zij  bij  een deel van het kerkvolk tot 
verontwaardigingg en onverschilligheid: Ik kan er toch niets aan doen en Als de 
HeereHeere wil, zal het gebeuren. Ook wat de uitverkiezing betreft geldt: Het is niet 
'om''  de werken van de mens, noch 'om' zijn geloof dat een mens de verlossing ten 
deell  valt. Zolang een mens meent dat hij  een stukje bij  kan dragen aan zijn 
verlossingg en zich met het oog hierop uitslooft in goede en religieuze werken, 
ontkentt  hij  de algenoegzaamheid112 van het werk van Christus. Daarmee doet 
hijj  tekort aan Gods eer. Goede en religieuze werken zouden slechts met het oog op 
dee eer  Gods uitgevoerd dienen te worden. In dit stuk van de weg komt de 

1100 In bevindelijk gereformeerde gemeenschappen is er  in 1953 een kerkscheuring geweest die zijn 
oorsprongg had in de vraag aan wie het evangelie al dan niet aangeboden mocht worden (zie bijlage 1). 
1111 Hoe belangrijk ook, het ervaren 'an sich' kan geen grond zijn voor  geloofszekerheid. Daarvoor is 
hett  menselijk ervaren door  bijvoorbeeld inbeelding te onbetrouwbaar. 
1122 De a lgenoegzaamheid van het werk van Christus betren de overtuiging dat men allien door  en 
dankzijj  het lijden en sterven van Christus deel kan hebben aan het heil, een mens heeft daar  niets aan 
toee te voegen. 
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spanningg tussen heilszekerheid in relatie met Gods soevereiniteit en eigen 
verantwoordelijkheid" 33 scherp naar  voren. 

Dee gereformeerde leer  meent dat de rechtvaardigmaking een mens alleen door 
hett  (ware) geloof14 ten deel valt. Geloof is daarbij  niet alleen het hebben van 
(stellige)) kennis van God en de beloften die in het evangelie geopenbaard zijn, 
maarr  ook het hartelijk e vertrouwen dat zonden om Christus' wil vergeven zijn. 
Waarr  het eerste (de kennis) het resultaat van 'werken* kan zijn, mag het tweede (het 
vertrouwen)) niet automatisch verondersteld worden. Zolang het deelhebben aan 
Christuss op grond van instemming met de Bijbelse leer  wordt verondersteld"5, is 
hett  geloof naar  bevindelijk gereformeerde overtuiging een huis dat op zand is 
gebouwd116.. Het ontdekt worden aan deze wankele basis is het doel van het stuk 
derr  ellende. 

Hett  stuk der  dankbaarheid 
Inn het stuk der  dankbaarheid geeft de mens uitdrukkin g aan zijn dankbaarheid 
jegenss God om de verkregen algemene en bijzondere genade117. Het stuk der 
dankbaarheidd krijg t vorm in (Ievens)heiliging en goede werken. Leven naar 

1133 Deze spanning als centraal theologisch thema in de (kerk)geschiedenis van de Gereformeerden werd 
recentelijkrecentelijk  door  van der  Zwaag (2003) in een encyclopedische (historische en theologische) studie 
beschreven. . 
11 u Men onderscheidt een viertal soorten geloof: 
Historischh ge loof betreft het aannemen dat de Schrift waar  is, maar  er  niet de zaligheid in zien. 

Historischh geloof is noodzaketijk maar  niet genoeg. 
T i jdgelooff  betreft het belijden van waarheid, voor  enige tij d met uiterlij k genoegen. Heeft geen 

dieptee en verdwijn t weer. Geen deel aan Christus. 
Wondergelooff  betreft het geloof in Gods almacht God zal een wonder  doen geschieden. Niet 

gerichtt  op genade en Gods Woord. 
Zaligmakendd ge loof betreft zekere kennis van God en de beloften die in het Evangelie 

geopenbaardd zijn en een hartelij k vertrouwen dat zonden om Christus*  wil vergeven zijn. Dit is het 
waree geloof. Hiertoe is bekering nodig. 

1133 Tegen deze teer  van de veronderstelde wedergeboorte (uitgewerkt door  A. Kuyper) heeft 
menn zich in 'zware' gemeenten sterk verzet. Kuyper  meende dat verondersteld mag worden dat een 
mens,, die geboren is uit gelovige ouders, wedergeboren is, tenzij  het tegendeel blijk t 'Zwaren' menen 
datt  de mens door  de val in Adam een zondaar  is en niet kan leven naar  het doel dat God met zijn 
levenn voorheeft Men veronderstelt dat een mens verloren gaat tenzij  hij , in gedachten, woorden en 
werken,, getuigt van een verandering. De nadruk op de noodzaak van de wedergeboorte betekent een 
verwerpingg van de leer  van Kuyper. 
l l éé Een verondersteld vertrouwen op het deelhebben aan het offer  van Christus wordt door 
bevindetijkenn gezien als 'geloven op widetjes' of 'juichend Christendom'. Dit vertrouwen berust, 
volgenss bevindetijken, op een aanname en resulteert niet noodzakelijk in een verandering in 
levenshoudingg (geneigdheden)'.Geloof op wieletjes'gaat voornamelijk in op de wondere grootheid 
enn almacht Gods en beeft weinig oog voor, noch maakt het gevoelig voor  de diepe val van de 
mens.. De noodzaak van bekering en daadwerkelijk innerlijk e omkering wordt niet gevoeld of 
doorleefdd en daarmee wordt tekort gedaan aan de goddelijke genade (en dus aan Gods eer). 
1177 Onder  algemene genade verstaat men al het goede dat ieder  mens uit Gods onderhoudende hand 
ontvangtt  Bekering is een bijzondere genade. Dat wil zeggen dat het slechte voor  een beperkt 
aantall  mensen, de uitverkorenen, geldt 
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dee wet en zich uitputten in het doen van goede weiken heeft vier  functies: 1) het 
maaktt  de verlossing zichtbaar, 2) in die goede werken wordt God verheerlijk t en 
daarmeee krijg t ook de mens zijn plaats111, 3) op zo'n leven rust Gods goedkeuring 
enn daarmee krijg t de (omgekeerde) gelovige vrede in het hart en groeit de 
geloofszekerheid,, en 4) het kan verlangen, jaloersheid, opwekken, en leiden tot 
dee bekering van anderen'19. 
Inn de omschrijving van wat goede werken zijn raken we aan de menselijke en 
conflictueuzee kant van de levensheiliging. De H.C. (antw. 91) geeft aan dat werken 
goedd zijn indien a) het vruchten zijn van een waar  geloof, b) ze (volledig) 
overeenkomenn met wat de Heere in Zij n Wet eist en c) ze gericht zijn op Gods eer. 
Zowell  intentie als uitwerkin g (consequenties) blijken belangrijk in de beoordeling 
vann het handelen. Kern is echter  dat de mens zich niet vergelijkt met andere 
mensen,, maar  zich afvraagt of hij  God in zijn handelen betrokken120 heeft en of het 
wass naar  Zij n wil. De reflectie op deze vraag geschiedt in gebed en prediking. 

Hett  leven der  dankbaarheid krijg t vorm om zichzelfs wil, het heeft naar  bevindelijk 
gereformeerdee overtuiging niets toe te voegen aan de verlossing. Tevens doet het 
nietss af aan de zondige aard van de mens. in het leven der  dankbaarheid voelen 
mensenn zich niet langer  ingeperkt door  de regels maar  leven zij  uit zichzelf in 
overeenstemmingg met die regels. 

3.2.3.2.. De kegeltheorie van de bevindelijke bekering 
Inn zijn studie De weg in woorden beschrijft Van de Ketterij 121 (1972) het piëtistisch 
woordgebruikk  na 1900. Hij  baseert zich daarbij  voornamelijk op de Saambinder, 
hett  communicatieblad van de Gereformeerde Gemeenten. Van de Ketteri j  gaat er 
vann uit dat het piëtistisch taalgebruik gezien kan worden als een in de traditi e 
ontstanee groepstaal die meer  gevoelsmatig ervaren dan exact begrepen wordt. Hij 
wijstt  de Tale Kanaans aan als a) het belangrijkste communicatiemiddel in de 

1111 Hieraan wordt uitdrukkin g gegeven in een leven in de vreze des Heeren, dat wil zeggen een 
levenn waarin zowel God als mens de plaats krijgen die zij  in relatie tot elkaar  behoren te hebben. Van 
dee mens uit wordt een leven in de vreze des Heeren getekend door  een mengeling van achting, 
angst,, ootmoed, nederigheid, en verlangen. 
1199 Het laten zien van de aantrekkelijkheid van een leven met God en anderen daartoe uitnodigen 
(zonderr  meteen allerhande kenmerken en beperkingen aan te voeren) wordt wel aangeduid als 
gunning.. Ook het uitspreken van de wens dat het allemaal afgebroken mag worden, dat wil zeggen 
datt  een mens tot inzicht komt niet zelf iets aan de bekering toe of af te kunnen doen, moet constructief 
gunnendd begrepen worden. 

Weett  de mens zich van God afhankelijk of heeft hij  uit eigen kracht en naar  eigen goeddunken 
gehandeld?? Is hij  zelfvoldaan of tevreden over  het eigen handelen? Heeft hij  oog voor  de zondigheid die 
inn welk handelen dan ook doordringt en dus een gebed om vergeving en het verzoenend bloed van 
Christuss behoeft? 
1111 Van de Ketteri j  heeft bet piëtistisch taalgebruik vanuit een binnenperspectief bestudeerd, hij 
behoordee zelf tot de groep. 
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uitwisselingg tussen ware vromen, en b) als het instrument om tot kennis van God en 
goddelijkee zaken te komen (Van de Ketterij, 1972, p.13). 

Hett door Van de Ketterij ontwikkelde model van de weg heeft de vorm van een 
kegel122.. De verticale as van de kegel wordt bepaald door de drie stukken van 
dee weg: het stuk der ellende, het stuk der verlossing en het stuk der 
dankbaarheid. . 
Dee tijdsspanne die voorafgaat aan het stuk der ellende betreft de periode 
waarinn de mens nog niet aan zichzelf ontdekt is. Het beslaat met andere 
woordenn de doodsstaat. De kegel zelf, die begint zodra een mens aan zichzelf 
ontdektt wordt, beslaat de staat des levens. De weergave van het model van de 
kegell  is hier slechts bedoeld om inzichtelijk te maken hoe de concepten die 
gebruiktt worden ter aanduiding van momenten op de weg der bekering, zich 
tott elkaar verhouden. 

Figuurr 3.1 Modelmatig verloop van de geloofsweg, volgens Van de Ketterij 
(1972,(1972, p.330). 

Menselijkk ervaren De mens voor God 

Staatt des doods 

S I - EE \ / Roeping 
Stukk der ellende 

E-VV  \ i ^ \ / Staatsverwisseling 
Stukk der verlossing V S2 Y Levendmaking 

V-H H 
Stukk der dankbaarheid. 

Heiligmaking g 

1222 Een toelichting op de belangrijkste woorden en woordparen uit de studie van Van de Ketterij is in 
bijlagee 4 opgenomen 
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Dee individuele geloofsweg stelt Van de Ketteri j  voor  als een spiraal. Daarbij 
ervaartt  de gelovige in de verschillende stukken herhaaldelijk ellende, verlossing 
enn dankbaarheid. De staatsverwisseling of levendmaking is een kenbaar  -
eenn te herinneren - moment op de weg. Dit moment wordt in het model 
weergegevenn als het punt waar  de lijnen elkaar  kruisen. Het eigene van de weg 
wordtt  zichtbaar  in de kegelvorm. Het eigene van individuele geloofswegen wordt 
zichtbaarr  in de afstand tussen de verschillende onderdelen van de kegel. 

Inn § 3.2 beschreven we de structuur  en de inhoud van het devotioneel model de 
wegg der  bekering. De brede doorwerking van de mens- en wereldbeschouwing 
(§§ 3.2.2) op het dagelijks leven wordt gerealiseerd dankzij  de 
alomtegenwoordigheidd van structuurelementen van de weg in de socialisatie, de 
prediking,, op bijeenkomsten die in eigen krin g georganiseerd worden en in de 
lectuurr  die mensen lezen123. In § 3.3. beschrijven we de bronnen middels welke de 
wegg wordt overgedragen. 

3.3.. Bronnen van persoonlijke godsdienstigheid 
Socialisatie. Socialisatie. 
Voorbeeldfigurenn en belangrijke anderen, zoals ouders, leerkrachten, grootouders, 
predikanten,, ambtsdragers of godzalige leeftijdgenoten spelen in de bemiddeling 
vann groepseigen waarden, normen, gewoonten en modellen een belangrijke rol. Zij 
zijnn als het ware levende weg-modellen. De eigenaardigheden van hun leven en 
getuigen,, hun gevoeligheden en voorkeuren worden mogelijk op non-reflectieve 
wijze,, steunend op de emotionele banden, overgenomen. Overtuigingen, 
opvattingen,, onderscheidingen en structureringen worden als vanzelfsprekend of op 
basiss van gevoel begrepen, zonder  dat ze persoonlijk bereflecteerd en doorwerkt 
zijn.. Voor  een deel van het kerkvolk leidt dit er  toe dat zij  de leegte tussen model 
enn ervaring niet weten te overbruggen. Zij  stemmen op basis van overtuiging en 
opvoedingg in met het gepresenteerde model en voldoen, als lid van de groep, aan 
dee gedragsvoorschriften. Het veronderstelde religieuze ervaren kennen zij  echter 
niet. . 

Meegaandd in de tijdgeest vinden bevindelijk gereformeerden steeds minder  tij d 
voorr  een geestelijk gesprek. In gezinnen komt het eigen beleven nauwelijks ter 
sprake.. Een uitzondering hierop vormt het jaarlijks e huisbezoek. Ook het al dan 
niett  toevallig openvallen124 tijdens een verjaardagsbezoek, bij  een kopje koffie, 

1233 Voor  een groot deel der  bevindelijk gereformeerden geldt dat de socialisatie, inclusief onderwijs en 
vrij ee tijdsbesteding in eigen krin g vorm krijg t 
1244 Met openval len wordt bedoeld dat iemand met ruimte , dat wil zeggen vrijelijk , spreekt over 
hett  eigen geestelijk leven en ervaren. 
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opp straat of tijdens een min of meer  georganiseerd gezelschap123 (bijvoorbeeld bij 
dee dominee aan huis na afloop van een avondmaalsdienst) of op een 
ontmoetingsdag1266 geschiedtt  nog wel maar  behoort tot de uitzonderingen. 
Inn de context van de noodzaak van bekering en de strakke structurerin g van het 
dagelijkss leven volgens de gedragsvoorschriften van het groepstoebehoren, blijf t 
hett  existentieel beleven van het geloof27 veelal onbesproken. Onverwachte 
doorkijkje ss in het zieleleven van (grootouders (bijvoorbeeld moeder  die op haar 
knieënn op de badmat zit te bidden), broers en zussen of belangrijke 
voorbeeldfigurenn (ouderlingen, predikanten, onderwijzers, opa's of oma's) laten 
blijvendee indrukken achter. Zij  overtuigen de waarnemer van de authenticiteit en de 
uiteindelijk ee waarde van het geestelijk leven en wekken verlangen naar  soortgelijke 
ervaringenn in het eigen leven. 

Kerkgang. Kerkgang. 
Voorr  bevindelijk gereformeerden is de kerkgang een centraal onderdeel van het 
leven.. Twee keer  per  zondag begeeft men zich ter  kerke. In sommige gemeenten 
wordtt  ook door  de week nog een dienst gehouden. De liturgi e kent een vast, sober 
patroon.. Het Woord staat centraal. In (vrijwel ) iedere preek12*  wordt het kerkvolk 
gewezenn op de noodzaak van bekering. Het geestelijk leven van velen wortelt in de 
•• op hele noten gezongen - psalmen. Na verloop van jaren zijn de teksten en 
melodieënn geïnternaliseerd, zij komen op willekeurige momenten in het bewustzijn. 

SchriftelijkeSchriftelijke bronnen 
Niett alleen gezamenlijke bijbellezing maar ook persoonlijke lezing maakt 
onderdeell uit van het dagelijks leven. Werken van Oude Schrijvers en 
prekenbundelss van dominees uit vroeger en recenter tijden worden ten dienste van 
persoonlijkee reflectie en voortgang op de weg gelezen en herlezen. Het lezen van 
bekeringsgeschiedenissen,, sterfbedbeschrijvingen of historische verhandelingen 

mm Een geze lschap betreft een samenkomst van bekeerde mensen waarop men met elkaar spreekt 
overr het persoonlijk wedervaren op geloofsgebied. Zie voor een uitvoeriger beschrijving bijlage 1. 
1266 Ontmoette 'het vrome volk' elkaar- vroeger - op het plaatselijk gezelschap, tegenwoordig worden er 
landelijkee gezelschapsdagen gehouden. Op deze ontmoetingsdagen, ingesteld om in een mogelijkheid 
tott onderling contact te voorzien, treft het kleine kuddeke (voornamelijk oudere) ware gelovigen 
elkaarr in de pauze tussen de door (voornamelijk Gekrookte Riet) predikanten en oefenaars gehouden 
inleidingen.. In het vragengedeefte dat volgt op de inleiding door de predikant of oefenaar, nemen de 
aanwezigenn de gelegenheid te baat getuigenis af te leggen van het eigen ervaren en beleven betreffende, 
hett besprokene. De opzet van deze dagen is onvergelijkbaar met de persoonlijke uitwisseling van 
ervaringenn in de intimiteit van het regelmatig bij elkaar komende geze l schap . Deze 
ontmoetingsdagenn worden op vaste dagen in het jaar gehouden. Ze worden aangekondigd in het 
Reformatorischh Dagblad. 
1277 De persoonlijke worsteling op de geloofsweg, het proces van zoeken, leegte, twijfel, strijd en 
vervullingg blijft onbesproken. 
mm Van kerkdiensten worden bandopnames gemaakt die binnen en buiten de eigen gemeente circuleren. 
Daarnaastt worden al sinds jaar en dag prekenbundels uitgegeven die in stille uren door het kerkvolk als 
geestelijkk voedsel gelezen worden. 
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overr gemeenten geldt als een aangename, zinvolle en verantwoorde wijze van 
ontspanning.. We beschrijven kort de onderscheiden aard van deze uitgaven. 

A)) Hedendaagse uitgaven betreffende de geloofsleer 
Inn de eigentijdse uitgaven betreffende de geloofsleer worden visies op de 
geloofswegg samengevat en uitgelegd. Dit geschiedt in hedendaags Nederlands en 
opp toegankelijke en begrijpelijke wijze. Het in deze uitgaven uitgewerkte 
bekeringsmodell komt in grote lijnen overeen met het model dat in de 
belijdenisgeschriftenn en de boeken van de Oude Schrijvers gepresenteerd wordt. 
Dee eigentijdsheid betreft de toonzetting en vormgeving. Overtuigingskracht wordt 
niett gezocht in ervaringsverhalen en wonderlijke gebeurtenissen maar in een 
systematischh objectiverende opbouw en overeenkomstig taalgebruik. De auteurs129 

zoekenn aansluiting bij jongeren die op grond van zowel persoonlijke als 
traditieverbondenn argumenten een positie in de hedendaagse Nederlandse 
samenlevingg innemen. De combinatie van rationeel overtuigend en vroom 
taalgebruikk grondt de religieuze overtuiging van de jongeren in zowel heden als 
traditie.. De uitgaven dragen bij aan de emancipatie van de bevindelijke 
positioneringg in de hedendaagse samenleving. 

B)) Bekeringsgeschiedenissen 
Inn bekeringsgeschiedenissen en sterfbedbeschrijvingen wordt de individuele levens-
off stervensweg gebruikt ter illustratie van de werkzaamheid van God130 in het leven 
vann (verloren) mensen. Het gaat hier dus om het dagelijks beleven en ervaren van 
individuelee gelovigen. Telkens opnieuw verzinkt de ervarende mens in tobberijen 
enn overpeinzingen over de eigen levenswijze gespiegeld aan het Bijbels appel. Ook 
speeltt telkens opnieuw de vraag naar de authenticiteit en betekenis van (ontvangen) 
toepassingen131.. Toetsing en overweging blijken nodig want inbeelding en 
wensdenkenn is de mens niet vreemd. Daarnaast zal, zo veronderstelt men, ook de 
duivell niet nalaten om het de gelovige op allerhande wijzen moeilijk te maken. Hij 
zaaitt vertwijfeling, voedt het ongeloof, nodigt de mens uit om over ontoelaatbaar 
geachtee grenzen heen te gaan en houdt de mens vervolgens voor dat deze nu 

1299 De auteurs van deze werken zijn veelal predikanten. De boeken zijn een neerslag van een 
catechesecycluss rond een specifiek thema, bijvoorbeeld Vreugdenhil (1991), een reeks avonden rond 
eenn (allegorische) beschrijving van een geloofsweg (Vergunst, 1986) of de weergave van een reeks 
lezingenn rond een actueel thema (Roos, 1994) dan wel ter ere van een jubileum van een 
kerkgemeenschap. . 
1300 Die werkzaamheid van God in het leven van verloren mensen wordt in de titels van dergelijke 
geschriftenn aangeduid als: verheerlijking van de genade Gods,; de -weg die de Heere gegaan is met; de 
leidingenleidingen Gods met; het welzalig sterven van of kortweg de krachtdadige bekering van.... De nadruk 
diee in deze titels gelegd wordt op het genadekarakter van de ervaringen en de verhouding tussen actor 
(God)) en reactor (mens) - uitgedrukt in termen van de leidingen van God met....- maakt de 
uitgangspositiee van waaruit deze verhalen geschreven worden duidelijk: ze staat omschreven in 
Zondagg 1 van de H.C. 
1311 Met de term toepass ing wordt verwezen naar de ervaring dat een bepaald schriftgedeelte en de 
daarvann gegeven uitleg op het eigen leven 'van toepassing' is. 
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werkelijkk te ver is gegaan en dat bekering voor hem niet meer kan. Een aanzienlijk 
deell van bekeringsgeschiedenissen bestaat uit een beschrijving van de 
toeleidendee weg132. 

C)) Historische studies 
Dee afgelopen decennia kwamen veel historische uitgaven op de markt131. In deze 
uitgavenn gaat het over personen en gebeurtenissen uit zowel de grote als de kleine 
kerkgeschiedenis.. De werken zijn door leken, dominees en wetenschappers 
geschreven.. In deze uitgaven gaat het niet alleen om de bekeringsweg van de 
beschrevenn persoon. Ook zijn leerstellige positie, de wederwaardigheden die hem 
inn zijn strijd voor de zuivere waarheid ten deel vielen, zijn volharding en de door 
dee Heere geschonken uitreddingen en inzichten worden beschreven. Hoewel 
zeerr divers van aard en gehalte bieden deze uitgaven zicht op het ontstaan en het 
verloopp van de (kleine) kerkgeschiedenis. Tevens wordt inzichtelijk welke rol 
individuelee personen (veelal dominees) in de institutionalisering van de 
bevindelijkee waarheid en de emancipatie van het bevindelijk gereformeerde 
volksdeell hebben gespeeld. De lezers krijgen daarmee inzicht in de wijze waarop 
dee denkbeelden van deze voormannen zich in de context van hun leven en 
maatschappelijkee positie ontwikkelden134. Daarnaast wordt inzichtelijk welke 
kosten,, zowel persoonlijk als materieel, met de strijd om de zuivere waarheid 
gemoeidd zijn geweest. Uitgaven als dezen geven de lezer zicht op het feit dat de 
relatieff luxe positie waarin hedendaagse bevindelijk gereformeerden zich bevinden 
vann zeer recente datum is. Impliciet worden de lezers opgeroepen om niet alleen 
kenniss van te nemen van de gebeurtenissen en de offers maar er ook naar te leven. 

1311 De toele idende weg beslaat de periode van geboorte tot het moment van bekering dat 
beschrevenn wordt in het stuk der verlossing. De volgende stadia worden meestal omschreven: a) 
tekeningg van het zorgeloze en onbekommerde leven, waarin overigens soms wel momenten van inzicht 
doorbrekenn (dat ik dacht dat ik sterven moest en niet kon); b) stilgezet worden (km ik wei zo 
doorleven?);doorleven?); c) terugvallen en werkzaamheden krijgen (dat telkens weer de waag gaat spelen 
naarnaar je wijze van In het leven staan en dat gerelateerd aan (speciale) bijbelteksten); d) aan je zonden 
ontdektt worden; e) in de onmogelijkheid geraken; en t) een Middelaar nodig krijgen en Diens 
heilswerk,, langzamerhand, kunnen eigenen. In de geloofsleer wordt dit omschreven als de 
(persoonlijke)) roeping. Ten dienste van 'de verheerlijking van de genade Gods' wordt in 
bekeringsgeschiedenissenn veel tijd en aandacht besteed aan de toeleidende weg. Aan de 
ontwikkelingenn na de bekering wordt veel minder aandacht besteed. 
1333 Florijn (1985,1987,1991), Gohrerdingen (1993a,b), Hille &  Vermeulen (1995), Natzijl & van Dijk 
(1995),, Vogelaar (1996), Bel, (1988,1993,1996,1998,1999). 
134Bell en Florijn (in het RD, 1 december 1999, p. 19) geven aan "het grootste gedeelte van deze mensen 
[voormannen]] stichtte maar heeft in leerstellig, in theologisch opzicht weinig nieuws gebracht Men 
sprakk voor een ded wat het kerkvolk horen wilde: liever een stichtelijke toespraak dan een goede 
exegesee of een leerstellige preek". 
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D)) Uitgaven ten dienste van reflectie op de actualiteit en de context 
Doorr de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten135 worden boekjes uitgegeven 
waarinn jongeren middels anekdotes en vragen ten dienste van persoonlijke reflectie 
enn overweging aangemoedigd worden om na te denken over de wijze waarop zij in 
hett leven en de eigen traditie staan. De kerkelijk voorgestane weg wordt daarbij als 
dee belangrijkste bron van waarheid en waardevolheid gepresenteerd. Vaak is er een 
duidelijkk onderscheid tussen Me wereld' en 'wij ' en wordt sterk vanuit het 
perspectieff  van de eigen traditie gesproken. Men ontkent echter niet dat verslaving, 
hangg naar de wereld en sexuele problematieken ook in eigen kring voorkomen. 

E)) Dag- en weekbladen. 
Alss laatste schriftelijke bron wijzen we op kerkbladen, tijdschriften en het 
Reformatorischh Dagblad. In deze uitgaven vindt men a) heruitgaven van preken; b) 
overwegingenn en beschouwingen verzorgd door predikanten; c) besprekingen van 
theologischee uitgaven die raken aan de eigen theologische positie; en d) 
presentatiess en besprekingen van boeken die de eigen kring betreffen. Predikanten 
enn hoogopgeleiden voeren hierin veelal het woord. Ook hier worden de thema's en 
uitgavenn in de lijn van de traditie behandeld. 

Bijeenkomsten Bijeenkomsten 
Gegevenn de van oudsher benadrukte noodzaak van een reformatie van leer én leven 
vindenn in bevindelijk gereformeerde kring met enige regelmaat appèlbijeenkomsten 
plaats.. Op deze bijeenkomsten wordt een actueel politiek of maatschappelijk thema 
datt de eigen stroming aanbelangt, besproken. In de inleidingen die worden 
gehouden,, worden de aanwezigen opgeroepen tot waakzaamheid en alertheid en 
daarmeee dus tot bezinning op de eigen positie. 
Dee zendingsdagen kennen een ander doel. Op deze dagen spreken predikanten over 
dee gang van het geestelijk leven met daarbij de nadruk op zending. Deze zending 
betreftt echter niet alleen het brengen van de waarheid in andere landen, maar ook 
reflectiee op de eigen godsdienstigheid. De opbrengst van de collectes is voor de 
zending. . 
Ontmoetingsdagenn worden maar door een klein deel van het kerkvolk bezocht. Een 
selectt groepje predikanten, vaak uit Gekrookte Riet gemeenten, houdt er 
voordrachten.. In deze voordrachten wordt aandacht geschonken aan de geestelijke 
weg.. Het vrome volk wordt ontdekt aan het gevaar van het 'zich bekeerd weten'. 
Wiee in dit weten rust vindt en niet langer zoekt naar verdieping of de ervaring van 
dee relatie met God kan immers verachteren in de genade. Vanuit gunning 
wordtt telkens opnieuw benadrukt dat het een weldaad zou zijn wanneer een 
waarlijkk bekeerde als een onbekeerde weer naar buiten zal gaan. Na afloop van de 
voordrachtenn (die gemiddeld 1 tot 1,5 uur duren) is er de mogelijkheid tot vragen 
stellen.. Regelmatig worden hier getuigenissen gegeven die met overname dan wel 

1333 DE dod hier op uitgaven van de jeugdbond gereformeerde gemeenten: Leune, Eikelboom, Mauritz &. 
vann der Veer (1992), Leune &  Mauritz (1990,1996), Mauritz &  Visser (1993). 

108 8 



Bevindelijkk gereformeerden 

vermaningg beantwoord worden. In de pauzes ontmoet het vrome volk elkaar en is 
err mogelijkheid tot lering van en aan elkaar. 
Zogenaamdee SRB-avonden georganiseerd door de Stichting Reformatorische 
Bezinningsavonden,, worden gehouden op zaterdagavonden. Op deze 
interkerkelijkee bezinningsavonden die onder andere bedoeld zijn als een goede 
voorbereidingg voor de zondag, worden lezingen gehouden over principiële en 
pastoralee onderwerpen. Veelal verzorgen predikanten de lezing. Na de lezing is er 
tijdd voor het stellen van vragen en voor ontmoeting en ontspanning. SRB-avonden 
wordenn ook bezocht door jongeren die behoren tot gemeenten waar geen 
jongerenwerkk bestaat. 

3.4.. Recapitulatie 
Bevindelijkk gereformeerden kunnen beschouwd worden als een binnen de 
Nederlandsee samenleving aanwezig sociaal collectief. Strikte regels voor de 
dagelijksee levensvoering worden uit een, op de Reformatie en Nadere Reformatie 
geënt,, religieus kader afgeleid. De stroming kent een sterke in-group mentaliteit. In 
dee vele eigen instellingen en instanties worden de geformuleerde ge- en verboden 
enn de voorgestane normen en waarden als normaal geaccepteerd en gehanteerd. 
Middelss deze instellingen profileert de stroming zich. 
Eenn leven in volledig cultureel isolement is door de geringe grootte van de groep en 
dee toegenomen geografische spreiding niet mogelijk. Veel bevindelijk 
gereformeerdenn wonen in gewone woonwijken met naast zich onkerkelijke of 
anders-gelovigee buren. Ook is men meer en meer genoodzaakt buiten de eigen 
kringg werk te zoeken en mee te gaan in de sociale en economische ontwikkelingen 
vann de omringende maatschappij. Dat één en ander van invloed is op de individuele 
levensvoeringg en de striktheid waarmee men zich houdt aan de (on)geschreven 
regels,, wordt in bevindelijk gereformeerde kring als zorgelijk ervaren. De zuil, als 
bewaarplaatss voor het bevindelijk religieus erfgoed (doxa en praxis), biedt 
mogelijkhedenn voor een veilige maatschappelijke emancipatie. Deze emancipatie, 
inn combinatie met een toegenomen geografische spreiding, leidt echter ook tot 
individualiseringg in het vormgeven aan de persoonlijke levensvoering. 

Inn Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus wordt de individuele gelovige 
geconfronteerdd met de vraag wat is uw enige troost in het leven en sterven. Het in 
bevindelijkk gereformeerde kring als wenselijk geldende antwoord wordt uitgedrukt 
inn een mens-en wereldoriëntatie en de drie stukken (ellende, verlossing en 
dankbaarheid)) die samen de kern van het beleven vormen. Het devotioneel 
modell de weg der bekering beschrijft de geestelijke weg inhoudelijk. De weg 
omvatt zowel de toeleidende weg, het moment van bekering (de 
staatsverwisseling)) als het proces van bekering dat 'in dit leven' feitelijk nooit 
wordtt afgerond. In het model van de weg spreekt men dan over de 
rechtvaardigmakingg en de heiligmaking. Gegeven het feit dat de aard van 
dee mens in de bekering niet verandert (hij blijft van God afgekeerd), worden 
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ellende,, verlossing en dankbaarheid ook in deze stadia van de weg 
herhaaldelijkk ervaren. Tevens zij opgemerkt dat het niet vanzelfsprekend is dat 
iederee wedergeborene evenveel van de weg kent of deze tot het einde toe 
doorloopt.. De voortgang op de weg kan op velerlei wijze stagneren of versnellen. 
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Bekeringg in bevindelijk gereformeerde kring duidt drieerlei zaak aan: a) een door 
eenn religieuze groep voorgestane geloofsweg; b) de aanvankelijke ommekeer in het 
levenn die aanleiding is voor een fundamentele herordening in het leven van het 
individu;; c) een geloofsweg die volgt op de aanvankelijke ommekeer. Deze drie 
zakenn hangen nauw met elkaar samen. De voorgestane geloofsweg, het devotioneel 
model,, gaat aan het individuele ervaren vooraf en structureert dit. Het individuele 
ervarenn draagt bij aan het voortbestaan van het devotioneel model en moduleert dit 
tottot op zekere hoogte. De bekering als moment maakt deel uit van het proces van 
bekeringg dat vorm krijgt in het gaan van de geestelijke weg. 
Inn dit hoofdstuk presenteren we het heuristisch model, waarmee we inzicht willen 
krijgenn in de wijze waarop de transformatie van het zelf in de bevindelijk 
gereformeerdee bekering gerealiseerd wordt. We maken daarbij gebruik van in 
hoofdstukk twee geïntroduceerde concepten. 

Bekeringg geldt in bevindelijk gereformeerde kring als noodzakelijk. Sinds de breuk 
tussenn God en mensen, waarover het Genesisverhaal vertelt, mist de mens zijn 
bestemming:: te leven tot eer van God en tot heil van de naaste. In de bekering als 
geloofswegg leert een mens met en vanuit deze kennis te teven en poogt hij in zijn 
handelen,, denken en spreken vorm te geven aan 'het leven tot eer van God'. In 
termentermen van de theorie van Greenwood betekent dit dat het individu zijn handelen, 
denkenn en spreken plaatst in de evaluatieve matrix van de religieuze traditie. De 
structuurr van de matrix wordt bepaald door overtuigingen, principes en 
betrokkenhedenn die van fundamentele waarde worden geacht door de groep en het 
individu.. In § 4.1. bespreken we de evaluatieve matrix van de bevindelijk 
gereformeerdee traditie en bekering als een verandering in levensoriëntatie of 
emplotment. . 
Zowell in de aanvankelijke bekering (de bekering als moment) als in de bekering als 
geloofswegg (bekering als proces) nemen momenten van religieus ervaren een 
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belangrijkee plaats in. In deze momenten verandert de werkelijkheidswaarneming 
vann de persoon zodanig dat deze (even) gelooft dat die bijbelse waarheden zfjn 
werkelijkheidd en zijn waarheid zijn. In deze momenten kan hij de religieuze 
overtuigingenn doorleefd toeeigenen. Daarmee is deze kennis kwalitatief 
onderscheidenn van het cognitief kennen van de overtuigingen. Het doorleefd 
kennen,, in bevindelijk gereformeerde kring bevinding genoemd, is van essentieel 
belangg voor het religieus leven. Bevinding mag echter niet op zichzelf komen te 
staann en grond voor de persoonlijke religiositeit gaan vormen. In § 4.2 openen we 
eenn psychologisch perspectief op bevinding. 
Inn het persoonlijk religieus (be)leven nemen kennis van de geloofsleer en de 
traditie,, bevinding en de evaluatie van het persoonlijk handelen, denken en 
sprekenn een centrale plaats in. Het persoonlijk religieus leven krijgt mogelijk vorm 
inn 'de weg der bekering13*'. In § 4.3 beschrijven we het heuristisch model waarmee 
wee 'de weg der bekering' psychologisch inzichtelijk willen maken. Recapitulatie 
vann de inhoud van het hoofdstuk geschiedt in § 4.4. 

4.1.. De bevindelijk gereformeerde evaluatieve matrix 
Greenwoodd (1994a, p. 106) gaf aan dat zowel individuen als groepen een 
identiteitsprojectt hebben. Onder een identiteitsproject verstaat hij een set van 
overtuigingen,, principes en betrokkenheden die van fundamentele waarde zijn voor 
dee wijze waarop een persoon of groep zich engageert in de wereld. Het 
identiteitsprojectt van een persoon of een groep wordt zichtbaar in de wijze waarop 
dezee hun reputatie en eigenwaarde vormen en bewaren. Het identiteitsproject van 
eenn individu wordt eveneens zichtbaar in de sociaal collectieven waarin iemand 
participeert,, de morele carrières middels welke hij vorm en uitdrukking geeft aan 
hett beeld dat hij van zichzelf heeft en hoopt te houden en dat wat hij van waarde 
acht.. Een groep maakt haar identiteitsproject niet alleen duidelijk in de doelen die 
dee groep zich stelt maar ook in de 'producten' die de groep aflevert en in de keuzes 
diee gemaakt worden ten aanzien van toelating van individuen en de allianties die al 
dann niet met andere groepen aan worden gegaan. 
Bijj zowel individuen als groepen voorziet het identiteitsproject in een evaluatieve 
matrix.. De structuur van de matrix wordt gevormd door de set van overtuigingen, 
betrokkenhedenn en principes. Deze set is bepalend voor de wijze waarop men zich 
inn de wereld engageert. Hij is terug te voeren op een aantal basisdimensies die 
geldenn als assen van de matrix. 
Greenwoodd meent dat inhoudsvolle psychologische gesteldheden als emoties en 
motievenn voor handelen te begrijpen zijn vanuit de plaats die handelingen, 
gedachtenn of uitspraken in de matrix innemen. Het eigen handelen, denken en 
sprekenn wordt met andere woorden geëvalueerd in referentie aan de set van 
overtuigen,, betrokkenheden en principes. Deze evaluatie geschiedt veelal niet 

1366 Wanneer we verwijzen naar het devotioneel model zoals dat te boek werd gesteld door de Oude 
Schrijverss wordt de weg der bekering verbreed weergegeven. Wanneer we met 'de weg der 
bekering** de individuele geloofsweg aanduiden, plaatsen we deze tussen aanhalingstekens. 
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bewust.. Zij komt retrospectief tot stand wanneer het individu nadenkt over de wijze 
waaropp gebeurtenissen samenhangen met gevoelens van gekwetst zijn, schaamte of 
trots. . 

Dee assen van de evaluatieve matrix van de bevindelijk gereformeerde traditie 
komenn overeen met die van de algemeen christelijke evaluatieve matrix: de 
verticalee as wordt gevormd door het woordpaar God - Mens, de horizontale as 
doorr het woordpaar Tijd - Eeuwigheid. 
Dee eigenheid van het bevindelijk gereformeerde beleven wordt zichtbaar in a) de 
zwaartepuntenn die vanuit de traditie (de belijdenisgeschriften en de ontwikkelde 
geloofsleer)) in de matrix zijn gelegd en b) de nadruk op de (beperkte) middelen die 
mensenn vanuit de traditie worden aangeboden om tot de gewenste positionering in 
dee matrix te komen, met name de drie Sola's van Luther: door de Schrift alleen 
(solaa scriptura), door geloof alleen (sola fide), door genade alleen (sola gratia). 

Inn § 4.1.1 en § 4.1.2 beschrijven we de assen van de matrix. Vervolgens gaan we in 
opp de gerichtheid die naar bevindelijk gereformeerde overtuiging de levenswijze 
moett tekenen. Deze gerichtheid, af te lezen aan de plot van het levensverhaal, is 
niett vanzelfsprekend aanwezig. De mens maakt zich deze gerichtheid in de 
bekeringg eigen. De weg der bekering beschrijven we in § 4.1.3 als de cultureel 
aangebodenn route ofwel de morele carrière137 waarin het toeeigenen van dit plot tot 
uitdrukkingg komt Hoewel we onderkennen dat de uit- en doorwerking van 
verschillendee dogma's van invloed is op het religieus ervaren, specificeren we de 
matrixx niet naar de zwaartepunten die in de gereformeerde dogmatiek 
geformaliseerdd zijn. 

4.1.1.. De verticale as: God - Mens 
Dee gereformeerde teer stelt dat God de mens niet om zichzelf geschapen heeft, 
maarr slechts ter meerdere eer en glorie van Hem. De mens is dus geschapen om 
Godd aan Zijn eer te doen komen. De grootste zonde van de mens is dan ook, dat hij 
niett God maar zichzelf in het middelpunt plaatst. In het egocentrisme van de mens 
ligtt zijn fundamentele zondigheid. Hij denkt oorzaak in zichzelf te zijn, zelf de 
maatstaff te kunnen bepalen, God niet nodig te hebben. Mensen zijn, aldus 
bevindelijken,, gevallen in Adam. In de beschreven houding komt volgens 

1377 We duiden de weg der bekering aan als een morele carrière. De weg als devotioneel model 
beschrijftt het proces van geestelijke ontwikkeling dat in het sociaal collectief als waardevol en echt' 
geldtt Geestelijke ontwikkeling typeren als 'het vormgeven aan een morele carrière* kan weerstand 
oproepen.. Gegeven het feit dat wij het zelf typeren als tot stand komend op de grens van het publieke-
enn het privè-domein refereert de aanduiding morele carrière aan: 
a)dee voorgegeven structuur van *de weg', er ligt een script klaar voor de wijze waarop deze positie in 

hett sociaal-religieuze veld, deze menselijke rol, vorm moet krijgen; 
b)dee progressieve aard van 'de weg', voortgang wordt verwacht; 
c)dee evaluatie van de wijze waarop 'de weg' vorm krijgt Het vormgeven kan meer of minder geslaagd 

zijn. . 
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bevindeiijkenn de, door veel mensen niet erkende, doodsstaat van de mens13* 
tott uitdrukking. Ten diepste kent de mens God niet. Sterker nog: hij wil God niet 
(er)kennen.. Daarin schuilt ook de valkuil van de dode godsdienst: mensen gaan 
naarr de kerk, lezen uit de Bijbel, bidden, gebruiken de juiste woorden en klanken, 
enn stemmen in met gepredikte geloofsdogma's, maar missen de persoonlijke 
doorleving.. Ze 'weten' (hebben 'kennis van' en 'zijn bekend met') maar het is voor 
henn (nog) geen werkelijkheid. Ook in een (strikt) leven naar de godsdienst 
(wetticisme),, of het met hand en tand verdedigen van de leer (fanatisme), kan 
menselijkee zondigheid schuilen Alles wat de mens bevestigt in zijn egocentrisme en 
daarmeee afhoudt van God is een uiting van de menselijke zondigheid. Een mens 
vindtt dan rust in dat wat buiten (gemeenschap aan) God ligt. 

Inn de aanvankelijke omkering, ofwel het aan je staat voor de Heere ontdekt 
worden,, gaat het er om dat de mens zich voor het rechtvaardigen van eigen gedrag 
niett langer meet aan andere mensen of door mensen opgestelde regels, maar zich 
geplaatstt weet tegenover een almachtige, rechtvaardige, algoede maar ook 
straffendee God139. Met de uitdrukking ik ben de grootste aller zondaren 
wordtt aangegeven dat voor het rechtvaardigen van het eigen handelen de 
vergelijkingg met anderen er in principe niet (meer) toe doet. Dat is slechts een lapje 
voorr het bloeden. Het beroep op gedragingen van anderen maakt de persoonlijke 
schuld,, zondigheid, niet minder: 'God is mijn tegenover, ik kan alleen nog schuldig 
pleiten'.. Met God als beoordelingscriterium is de mens zondig en (vanuit zichzelf) 
onbekwaamm tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dit laatste wil 
overigenss niet zeggen dat een mens geen goed doet140. Het goede van het menselijk 
handelenn valt in het niet bij het offer dat gebracht is. Voorts draagt het goede van 
hett menselijk handelen uiteindelijk niet bij aan zijn heil. 

'3** Naar deze staat verwijzen bevindeiijken als ze menen dat: de mens dood is voor God,of voor 
Godd niet kan bestaan. Gods toorn zou te groot zijn. Slechts door de persoon van de Middelaar, 
Christus,, kan de mens voor God bestaan. 

99 Een God die de aarde slechts laat bestaan zolang er nog mensen toegebracht moeten worden. 
Inn bevindelijke kring gaat men er op grond van de leer van de uitverkiezing van uit dat at van voor de 
scheppingg van de wereld vaststaat hoeveel mensen bekeerd (toegebracht) zullen worden. 
Toegebrachtt moeten worden wil hierbij zeggen dat zij toegevoegd zullen worden aan het 
kleinee kuddeke van ware gelovigen. Toegebrachte mensen geven in hun handel en wandel 
blijkk van hun bekering. Zij zijn erop gericht om God aan Zijn eer te doen komen. Het aantal bekeerden 
waarvann God heeft besloten dat zij bekeerd zullen worden, moet bereikt worden omdat anders God 
tekortt gedaan wordt Daarom, zo is de overtuiging, zal de aarde blijven bestaan zolang er nog mensen 
toegebrachtt moeten worden. Dat het getal der gelovigen nog niet vol is, leest men af uit 
hedendaagsee bekeringen. Getuigenissen van hedendaagse bekeringen worden zo tekens van hoop: het 
kann nog, want ook vandaag de dag worden er nog mensen bekeerd. 
1400 Dat een mens toch goed kan doen is, naar bevindelijk gereformeerde overtuiging, dankzij Gods 
weerhoudendee genade. Door het goede dat een mens bewerkstelligt toe te schrijven aan Gods 
weerhoudendee genade spruit dit niet voort uit de mens maar uit Goddelijk ingrijpen. 
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4.1.22 De horizontale as: Tijd - Eeuwigheid 

MIkk ben uit de kerk van mijn ouders weggegaan omdat ik er niet kon leven. 
Omdatt ik er niet mocht leven. Ik moest weg. En ik heb er hard voor moeten 
vechtenn om er weg te komen. 
Ikk kon daar niet blijven. Niet om dat hoedje op naar de kerk of die lange 
kousenn of op Zondag niet buiten spelen, zelfs niet om die polio-inenting, dat 
wass allemaal niet zo belangrijk, 't Ging om die fixatie op het hiernamaals. 
Niett de wereld in, geen boeken lezen, niet van het leven genieten, want elke 
dagg kan je laatste zijn. Het was het opgesloten zijn. Het opgesloten zijn in 
doodd en schuld en straf. Als een kind slechtziend geboren wordt, of als een 
kindd verdrinkt dan is dat verdiend, dan is dat de straf van God voor onze 
zonden.. Dat is natuurlijk onleefbaar. Onaanvaardbaar". 
(Langenberg,, 1998, pp.152-154) 

Waarr een mens van nature gericht is op het-leven-in-de-tijd, dat is de tijd van 
levenn (vroeger, heden en (nabije) toekomst) daar menen bevindelijk 
gereformeerdenn dat de mens daar zijn heil niet in moet zoeken. Hij moet in dit 
levenn gericht zijn op wat na dit leven komt: de eeuwigheid. Uitgaande van een 
lineairee tijdsopvatting meent men dat het leven hier slechts een ademtocht is en 
getekendd wordt door voorlopigheid, tijdelijkheid en eindigheid. De eeuwigheid die 
volgtt op dit leven daarentegen duurt voort. 

Vann centraal belang in de eeuwigheidopvatting van bevindelijk gereformeerden is 
dee opvatting dat de ziel na de dood naar de hemel of naar de hel gaat De 
(uitverkoren)) ziel die naar de hemel gaat, zal daar ontdaan zijn van het lichaam 
derr zonden en eindelijk zonder belemmering God kunnen eren. In de hemel staat 
nietss meer tussen God en de mens. Het is om deze reden dat mensen die weten dat 
zijj door God gekend zijn zo nu en dan aangeven dat zij verlangen naar volmaakte 
heiliging.. Daar dit niet in dit leven vorm krijgt, spreekt men van een hartelijk 
verlangenn naar de ontbonden staat. Dit betekent overigens niet dat het 
afscheidd van achterblijvende dierbaren hen gemakkelijk valt. Voor de achterblijvers 
zelff geldt veelal dat, indien men verzekerd is van de bekeerde staat van de 
overledene,, het afscheid draaglijker wordt vanuit de opvatting dat de overledene 
hett beste deel heeft. 
Anderss is het gesteld met hen, en dat is in principe ieder mens tenzij het tegendeel 
iss gebleken, die nog geen (andere) zekerheid hebben. 'Onbekeerden' vrezen het 
uurr van hun dood want de hel wordt voorgesteld als een oord van verderf en 
lijden,, met schreeuwende zielen. Het is daarom voor ieder mens persoonlijk van 
groott belang voor de dood te weten welke zijn staat voor de eeuwigheid is. 
Vanuitt de overtuiging dat men in dit leven zekerheid verkregen moet hebben daar 
mett de dood het eeuwig wel of het eeuwig wee geldt, zien velen, in tijden 
vann ziekte en dood, uit naar tekenen van hoop voor de ziel. Het getuigenis geven 
vann ervaringen waarin men Gods hand ziet is van grote betekenis. Hierdoor krijgt 
menn mogelijk enig zicht op de geestelijke staat van de verteller. 
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Datt de strijd om de ziel geen zaak is die licht valt, krijgen bevindelijken van jongs 
aff  aan mee. Niet alleen in het aanleren van het gebed om een nieuw hart, maar ook 
inn het belang dat men hecht aan dingen die men doet en de waarde die men hecht 
aann bijvoorbeeld tijdelijke roem en welvaren. Zo vormt de overtuiging van de 
tijdelijkheidd van het leven een extra drempel om bijvoorbeeld naar disco's, 
bioscopenn en andere centra van werelds vermaak te gaan. Immers het 
stervensuurr kan ieder moment komen. En: is er wel redding voor wie geen 
zekerheidd heeft en in de disco uit het leven geroepen wordt? 

God d 

II I 

I I 

III I 

IV V 

Mens s 

Figuurr 4.1. De evaluatieve matrix die ten grondslag ligt aan de bevindelijk 
gereformeerdegereformeerde godsdienst. 

4.1.3.. 'De weg der bekering': verandering in emplotment 
Dee assen van de evaluatieve matrix raken de menselijke existentie. Ze plaatsen de 
menss in het spanningsveld van leven en dood en stellen vragen bij de zinvolheid 
vann dit (tijdelijke) leven indien het in zichzelf besloten blijf t en eindigt bij de dood 
vann het lichaam. Leven in referentie aan de matrix is er op gericht een 
levenshoudingg te genereren waarin de mens gedurende zijn leven in de tijd van 
zichzelff  en de tijd af, gericht moet zijn op God en de eeuwigheid. Het gaat om een 
levenn in afhankelijkheid, om een levenshouding waarmee men aangeeft wel in 
maarr niet van deze wereld te zijn. 
Dee in bevindelijke kring als wenselijk voorgehouden levenshouding betreft zowel 
instemmingg met de (geloofs)leer van de traditie, het zich houden aan de 
gedragsvoorschriften,, het bestendigen van sociale relaties binnen de kring als het 
vindenn van en vormgeven aan een levensinvulling vanuit een (zich ontwikkelende) 
affectievee betrokkenheid op de matrix. 

Inn bevindelijk gereformeerde kring weet men zich geplaatst in relatie tot een 
almachtigee God die al dan niet ingrijpt in het leven maar zeker zal oordelen over de 
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individuelee levensvoering. Bewustwording van de existentiële spanning, die met 
ditt oordelen samenhangt, roept een veelheid van emoties op. Afwisselend ervaart 
men n 
-- angst (voor het oordeel, nu of later) en verwondering (om tekenen van Gods 

werkzaamheidd in het persoonlijk leven); 
-- verlangen (naar gekend en geaccepteerd te worden) en afkeer (want de wereld 

trekt); ; 
-- wanhoop (want je doet zo je best en blijkt telkens niet in staat om 'juist' te leven) 

enn berusting (Hij moet het doen); 
-- onverschilligheid (want het dagelijkse moet gedaan) en verdriet om 

onverschilligheidd en leegte. 

Hett eerste kwadrant (I) van de matrix (Tijd - Mens) tekent de gerichtheid die 
dominantt is in het dagelijks leven: andere mensen zijn het referentiepunt en de tijd 
iss een aflopend perspectief. Betekenissen van gebeurtenissen en de levensloop 
wordenn in termen van dit plot geconstrueerd. Het christelijk collectief veronderstelt 
echterr een werkelijkheid die uitgaat boven deze en meent dat de plotstructuur van 
dezee andere werkelijkheid autoriteit heeft over de binnenwereldlijke plotstructuur. 
Identiteit(re)construerendee betrokkenheid op het bevindelijk gereformeerde sociaal 
collectieff  betekent dan ook dat mensen zich opgeroepen weten om te leven vanuit 
hett besef van de aard van hun existentie: zij bestaan niet dankzij zichzelf, maar 
dankzijj  God; het aardse leven reikt tot de dood maar de ziel leeft in eeuwigheid. 

Positioneringg in het Mens - Tijd vlak van de matrix (vlak I) valt samen met onze 
lijfelijk ee existentie. Bekering houdt in dat men er op gericht is om in het 
vormgevenn aan het leven niet voortdurend samen te vallen met vlak I. In het 
handelenn in 'de tijd' moet men gericht zijn op en oog hebben voor het derde vlak: 
Godd en Eeuwigheid. Een dergelijke transformatie gaat niet vanzelf. Voortdurende 
confronterendee prediking waarin de vanzelfsprekende gerichtheid van de mens in 
dee wijze waarop hij betekenis geeft, wordt beschreven als onvoldoende of van 
minderee waarde, en existentiële crises (ziekte, overlijden, echtscheiding etc.) 
waarinn de grenzen van het menselijk bestaan geactualiseerd worden, kunnen het 
beginpuntt vormen van de als noodzakelijk beschreven transformatie van het zelf. 
Wanneerr een mens de rust wordt opgezegd gaat dezee zichzelf zien in het licht 
vann de eeuwigheid, er wordt dus geappelleerd aan lijfebehoud (de Tijd-Eeuwigheid 
dimensie).. Tevens gaat de vraag spelen: 'wie ben ik voor God?' Daarbij is God niet 
alleenn de Schepper en Onderhouder van deze wereld, maar ook de absolute norm in 
termenn van het goede en het ware. De nadrukkelijk aangeboden en als waardevoller 
bestempeldee gerichtheid wordt voor kortere of langere tijd richtinggevend voor het 
handelen141. . 

1411 Zie bijvoorbeeld Jeroen uit hoofdstuk 1 die zegt: Je hebt vaak van die goede voornemens en als je 
dandan een preek hoort datje dan denkt, ja nou moet het anders en je komt thuis en de de koffie wordt gezet 
metmet wat lekkers er bij en het leven gaat weer gewoon door. 
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Inn termen van de narratieve psychologie kan een blijvende verandering in 
gerichtheidd begrepen worden als een verandering in emplotment: De plot van het 
levenn van de individuele mens, opgevoed in het bevindelijk gereformeerde sociaal 
collectieff  en bekend met de verhalen van de traditie, de geloofsleer en de 
gedragsstructurering,, wordt opengebroken. Latent aanwezige plotstructuren 
(bijvoorbeeldd rond de relatie tussen ongeluk, gerichtheid in het leven en de 
alregeringg van God) worden geactualiseerd. Ze resulteren mogelijk in een tijdelijke 
off  blijvende reconstructie van het eigen verhaal. Daarbij worden andere prioriteiten 
gesteldd en veranderen attributies. James (1902/1985, p.193) duidde dit aan als een 
veranderingg in 'habitual centre of energy'. 

Vormtt het geactualiseerd worden van de Tijd-Eeuwigheid as mogelijk het begin 
vann de bekering, de transformatie van het zelf krijgt vooral vorm in de God - Mens 
relationaliteitt God wordt het tegenover van de mens en in respons op de goddelijke 
aanspraakk wordt de mens gevormd. De geloofsleer en het devotioneel model bieden 
dee routes waarlangs het individu kan komen tot een persoonlijke religieuze 
identiteitt binnen het bevindelijk gereformeerde sociaal collectief. Succes en falen in 
hett vormgeven aan een dergelijke identiteit wordt in referentie aan de matrix, de 
geloofsleer,, de traditie en de sociaal-culturele vormgeving, door anderen en de 
persoonn zelf beoordeeld. 

4.2.. Bevinding; een psychologisch perspectief 
Inn bevindelijk gereformeerde kring besteedt men veel aandacht aan het verwerven 
vann kennis van de traditie. De individuele gelovige maakt zich deze kennis langs 
verschillendee wegen eigen. In veel gezinnen wordt na iedere maaltijd een 
Bijbelgedeeltee gelezen en op reformatorische basisscholen wordt de dag begonnen 
mett een verhaal uit de Bijbel. Verder leren kinderen en jongeren op catechisatie en 
opp school gedeelten van de Heidelbergse Catechismus uit het hoofd. Niet alleen 
langss verhalende weg wordt het vergaren van kennis van de leer gestimuleerd: 
veell  ouders bevragen hun kinderen na de kerkdienst op de inhoud van de preek (de 
driee punten en de invulling daarvan); in tijdschriften en de zomer- en winterbij lage 
vann het Reformatorisch Dagblad staan allerhande puzzels waarin gevraagd wordt 
naarr Bijbelse figuren en gebeurtenissen. Ook gezelschapsspelletjes142 bieden een 
ingangg om kennis van figuren, gebeurtenissen en objecten die voorkomen in grote 
enn kleine Bijbelverhalen paraat te hebben. Het uit het hoofd (moeten) leren van de 

Bijvoorbeeldd het door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten ontwikkelde spel Kwistet en 
allerhandee (auto)woordspelletjes als: noem een bijbelse figuur/plaats die begint met de laatste letter van 
hett laatstgenoemde woord, of noem zoveel mogelijk Bijbelse namen die beginnen met een (bepaalde 
letterr uit het alfabet). Het spelen van dergelijke gezelschapsspelen heeft een belangrijke functie. Op 
ongedwongenn wijze en met het spelelement van winnen en verliezen, wordt de deelnemer gestimuleerd 
zijnn bijbelkennis te activeren. Het stellen van vragen rond de grote en kleine bijbelverhalen activeert om 
ookk kennis te nemen van de kleine bijbelverhalen. De spelers worden zo spelenderwijs ingevoerd in een 
religieuss interpretatiekader en voorzien van een veelheid aan identificatiemogelijkheden binnen de 
eigenn religieuze traditie. 
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psalmenn en het (thuis) gezamenlijk zingen van de psalmen mag niet vergeten 
worden.. Langs al deze wegen leren bevindelijk gereformeerden niet alleen de leer, 
maarr ook een veelheid aan grote en kleine verhalen en bijbelse getuigenissen 
kennen.. Deze kennis vormt de bron waaruit in goede en minder goede momenten in 
hett leven geput kan worden. 

Inn het godsdienstig leven neemt bevinding een eigen plaats in. "Indien 
bevindingg levendig is spreekt men niet meer over, maar vanuit het geloof. 
Hett betreft dan een spreken uit ervaring, ondervinding, emotionele betrokkenheid 
enn persoonlijk toegeëigende leer, zonder dat er sprake is van een opgaan van de 
menss in God. De polen God en mens blijven op z'n plaats: God die bevinding 
schenktt en de mens die de bevinding ervaart" (v.d. Meiden, 1993b, p.29). 
Bevindingg betreft zowel de objectieve als de subjectieve zijde van het geloof. De 
objectievee zijde wordt gevonden in de beloften van God aan Zijn kerk en het 
heilswerkk van Christus (dus het kennis hebben van de inhoud van het geloof), de 
subjectievee zijde (de ervaring dat dit waar is voor jou) wordt door de inwoning van 
dee Geest meer en meer geschonken (Van Ruler, 1950, p.73 -75). De subjectieve 
zijdee van bevinding staat overigens nooit los van de objectieve zijde, ze mag dan 
ookk niet als grond voor geloof aangenomen worden. Waar de objectieve zijde 
gevoedd wordt door liturgie, bijbellezing, prediking en gebed, krijgt deze aan de 
subjectievee zijde een persoonlijke inkleuring (God gaat met iedere mens 
Zijnn eigen weg). De variatie in inkleuring wordt mede beïnvloed door een 
samenspell van omgeving, persoonlijke situatie, aard, ontwikkeling van de persoon, 
taall etc. (Vreugdenhil, 1999, p.117). De eis dat bevinding niet 'op zichzelf staat 
maarr verbonden blijft met de Schrift, betekent tevens dat bevinding getoetst 
wordtt aan de Schrift, aan de overgeleverde traditie en in interpersoonlijke 
contacten. . 
Opp grond van het bovenstaande omschrijven wij bevinding als: de (affectieve) 
doorlevingg en persoonlijke toeëigening van de gereformeerde geloofswaarheden 
(ziee hoofdstuk drie). Psychische processen die werkzaam zijn in bevinding als 
religieuzee ervaring, beschrijven we met behulp van de rollentheorie van de 
Zweedsee godsdienstpsycholoog Sundén (1966). 

4.2.1.. De rollentheorie van Sundén 
Dee Zweedse godsdienstpsycholoog Hjalmar Sundén (1908-1993) ontwikkelde in de 
zestigerr jaren van de vorige eeuw een roltheoretisch perspectief op religieuze 
ervaring.. Sundén beschouwde religie als een dialogische relatie tot het bestaan als 
geheell en religieuze ervaring als een vorm van perceptie die voortvloeit uit deze 
relatie. . 
Kenniss van de religieuze traditie (als cultureel systeem) maakt zowel de relatie als 
hett religieus ervaren mogelijk. Verwerving van kennis van de traditie is een 
noodzakelijkee voorwaarde voor de ontwikkeling van het vermogen tot religieus 
ervaren. . 

119 9 



Hoofdstukk 4 

Inn zijn theorie over religieus ervaren kent Simden het begrip rol een centrale plaats 
toe.. Simden benadert rollen als sociale patronen voor beleven, voelen, denken en 
handelen.. Rollen structureren de verwachtingen) ten aanzien van gedrag. Ze 
kunnenn beschouwd worden als referentiekaders. Rollen functioneren op tweeërlei 
wijze:: middels rolovername (identificatie) en rolopname (anticipatie op het gedrag 
vann een ander). Rolovername staat voor het uitvoeren van met een sociale positie 
samenhangendd gedrag. Bij rolopname gaat het om een zich imaginair verplaatsen in 
dee ander. In de imaginaire verplaatsing vormt het individu zich een beeld van de 
reactiee van de ander. Reagerend op dit beeld, ofwel reagerend op de interne 
representatiee van de reactie van de ander, geeft het individu vorm aan zijn 
handelen.. Op deze wijze zijn niet alleen concreet aanwezige anderen maar ook 
internee representaties van anderen belangrijk in het handelen en daarmee in de 
constructiee van een zelfbeeld (Alma, 1998, p. 16-18). 

Dee religieuze traditie bestaat volgens Sundén uit verhalen: verhalen over situaties 
waarinn God en mensen interacteren. Deze verhalen kennen situatiespecifieke 
rolpatronenn (Belzen, 1996, p.62). Bekendheid met deze verhalentraditie maakt het 
mogelijkk dat mensen zich met een bepaald personage (een bepaalde rol) in de 
traditiee identificeren (rolovername). Identificatie met deze rol betekent automatisch 
datt in het vormgeven aan het eigen handelen geanticipeerd wordt op God als 
partnerr in de situatie (rolopname). Door de anticipatie op God (Diens oordeel, 
handelwijze,, intentionaliteit etc.) wordt de waarneming geherstructureerd. De 
Godsroll wordt het waarnemingsmodel van het individu. Dit houdt in dat het 
individuu het eigen handelen en de werkelijkheid ais het ware door dee ogen van God 
ziet.. Hierdoor ervaart het individu de eigen situatie anders dan voorheen: wat 
gebeurtt wordt als handelen van God ervaren en de ruimte die het individu omgeeft 
ervaartt het individu als doordrongen van Goddelijke aanwezigheid. Het 'oortjes 
krijgen'' van Theo (§ 1.2.3) kan begrepen worden als een herstructurering van de 
waarneming. . 
Hett zich herkennen in en/of het zich identificeren met een rol uit de religieuze 
verhalentraditiee is meer dan het naspelen van de bijbelse rol. De rol wordt niet 
gespeeldd maar het individu herkent zich in de rol en deze roept bij hem/haar 
verwachtingenn op ten aanzien van het handelen van God. Anticiperend op het 
verwachtee handelen van God krijgt het eigen handelen vorm. God wordt zo als het 
waree een (gesprekspartner in de situatie. Vanuit deze (partner)relatie geeft het 
individuu vorm aan zijn handelen en spreken. 

Dee verwachtingen die het individu ten aanzien van het handelen van God heeft, zijn 
niett willekeurig. De Godsrol wordt al eeuwenlang aan mensen aangeboden en 
doorgegeven.. Hij wordt dus met anderen gedeeld. Hiermee is de Godservaring een 
reproduceerbaree ervaring en geen waan: vanuit het verhalenreservoir en de daaruit 
voortkomendee gedeelde verwachtingen zijn er meer of minder expliciete criteria 
waaraann de godservaring getoetst wordt (Sundén, 1985, p.38-39). Voorwaarde voor 
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dezee wijze van religieus ervaren is het bestaan van en bekend zijn met het 
religieuzee rollensysteem. Abstracte leerregels en intellectuele leersystemen zijn niet 
inn staat de waarneming op een gelijkaardige manier te structureren. Leerregels 
wordenn niet tot tegenspeler of waarnemingsmodel van waaruit de omgevende 
ruimtee en de loop der gebeurtenissen ervaren worden als doordrongen van 
Goddelijkee aanwezigheid (Sundén, 1966, pp.196-235; 1985, pp.138-143). Voor 
henn die zich vaak in (verschillende) bijbelse scènes en hun menselijke rollen 
inleven,, kan, volgens Sundén, de Godsrol een vrijwel constant waarnemingsmodel 
worden.. Dit betekent dat deze mensen zich in hun handelen voortdurend bewust 
zijnn van Gods aanwezigheid in de werkelijkheid. 
Voortbouwendd op de theorie van Sundén beschrijft Ganzevoort (1999, p.11) 
religiee als rollenspel. Het religieuze verhalenreservoir draagt een veelheid van 
mensrollenn aan waarmee de religieus betrokken mens zich kan identificeren. 
Tegenoverr deze veelheid van mensrollen staat een veelheid aan rollen van God. 
Ganzevoortt pleit ervoor dat het individu zichzelf in meerdere mensrollen in relatie 
tott God positioneert, opdat hij God zo in een veelheid van Godsrollen tegenover 
zichh weet. 

Inn bevindelijk gereformeerde kring wordt veel waarde gehecht aan een leven in 
afhankelijkheid.. Leven in afhankelijkheid houdt in dat men God 
voortdurendd betrekt bij (keuzes in) het eigen leven. Levend in afhankelijkheid 
houdtt men de verwachting levend dat God als medespeler in het eigen leven een rol 
kann spelen. Dat Hij in kan grijpen. Men anticipeert voortdurend op het mogelijke 
handelenn van God en stemt het eigen handelen daarop af. Men zoekt naar tekenen 
vann Zijn aanwezigheid143. Gegeven deze zoekende focus kunnen zowel alledaagse 
alss bijzondere ervaringen gezien worden als teken van Zijn aanwezigheid: denk 
bijvoorbeeldd aan de toekenning van een huis, een bijzondere ontmoeting waarin 
menn spreekt over geestelijke zaken, het verloop van een ziekte, het ontsnappen aan 
eenn ongeluk of het vinden van een oplossing voor een moeilijke situatie. 

4.2.2.. Relationaliteit: het appèl van God 
Inn § 2.3.2 beschreven we de fundamentele responsiviteit van het zelf. Van jongs af 
aann wordt een mens door anderen aangesproken en daarmee in het sociale 
krachtenveldd geplaatst. In het antwoorden positioneert de aangesprokene de spreker 
opp zijn beurt. Dit aangesproken worden geschiedt niet alleen in de directe 
interpersoonlijkee communicatie maar krijgt ook vorm in de boeken die het individu 
leest,, de reclames die hij ziet en/of hoort etc. De werkelijkheid die een mens 
omringt,, maakt aanspraak op zijn aandacht, doet een appèl op hem, nodigt hem uit 
omm te antwoorden. Vanuit het aangesproken worden en antwoord geven, leert een 
menss niet alleen zichzelf maar ook de wereld en anderen kennen. 

Hett verhaal van Theo (§ 1.2.3) getuigt hiervan. 
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Inn de geloofsopvoeding en vanuit de religieuze traditie worden kerkelijk 
betrokkenenn van jongs af aan aangesproken door God. Wie Hij is en wat Hij van 
mensenn vraagt, leren kerkelijk betrokkenen kennen in confrontatie met de verhalen 
uitt de Bijbel, middels kennismaking met devotionele modellen en in gesprekken 
mett en verhalen van anderen. Langs al deze wegen komt God een mens in 
verschillendee rollen tegemoet: als Vader, Rechter, Schepper, Heer, Genezer, 
Profeett etc. Hij spreekt een mens meerstemmig aan en vraagt daarmee van die 
menss dat deze leert zich meerstemmig ten opzichte van Hem en de wereld (vanuit 
dee relationaliteit met Hem) te positioneren. De kern van de weg der bekering 
betreftt a) het leren kennen van God (in de drie personen van het goddelijk wezen, 
zijnn eigenschappen en zijn werkzaamheden, zie § 3.2.2), b) het leren kennen van 
zichzelff  in relatie tot God, en c) het zich vanuit die relationaliteit bewegen in de 
maatschappij144. . 
Inn het gaan van die weg doet God zich op een bepaald moment op een bepaalde 
manierr aan de mens voor. Hij maakt aanspraak op de mens en wordt door die mens 
opp een bepaalde manier gekend. De mens van zijn kant zoekt Zijn aangezicht bij 
hett maken van keuzes, bij het betekenis-geven aan ervaringen en bij het aangaan 
vann (moeilijke) besprekingen. Het individu stelt zich nu eens expliciet, dan meer 
impliciett als biddende zoeker voor Hem. Anticiperend op de (veronderstelde) 
verwachtingenn die Hij van het individu heeft, geeft het individu vorm aan zijn 
handelenn en spreken. 

Hett kennen van God en het zichzelf leren kennen in relatie tot Hem vindt niet in 
eenn sociaal en maatschappelijk vacuüm plaats. Deel uitmakend van en 
participerendd in het bevindelijk gereformeerde sociaal collectief spelen ook 
anderenn een rol. Het sociaal collectief heeft een regulerende werking. Het feit dat 
dee werkehjkheidswaarneming met anderen gedeeld wordt, onderscheidt een 
religieuzee ervaring van een waan. Zij die deel uitmaken van het sociaal collectief 
wetenn op grond van geloofsleer, devotioneel model en een eeuwenlange 
(mondelingg overgedragen) traditie, criteria te hanteren waaraan de 
werkelijkheidswaardee van de persoonlijke ervaring getoetst kan worden. Ook 
(levendee of al overleden) anderen en de traditie hebben dus een aandeel in het 
zichzelff  leren kennen in relatie tot God. 

4.2.2.1.. Relationaliteit geproblematiseerd 
Zoalss er in interacties tussen mensen problemen kunnen bestaan in het leggen en 
continuerenn van het contact, zo kent ook de relationaliteit van God en mens 
obstakelss en stagnaties. Obstakels in het tot stand komen van het contact variëren. 
Externee factoren, zoals interpersoonlijke relaties, afwezigheid van religieus aanbod, 
conflicterendee rollen, sanctionering van het religieuze sociaal collectief vanuit 

1444 Hiermee bedoelen we dat men in het handelen rekening houdt met de verwachtingen die God ten 
aanzienn van het handelen van mensen heeft. 
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anderee sociaal collectieven, en religieuze dogma's zoals bijvoorbeeld de 
uitverkiezing,, kunnen het tot stand komen van de relatie in de weg staan. Ook de 
figuurr van de bemiddelaar kan een obstakel vormen: is deze betrouwbaar, 
authentiek?? Wat is de kwaliteit en de aard van de relatie met de bemiddelaar? 
Tenslottee kunnen ook persoonlijke factoren een obstakel vormen. We denken 
hierbijj aan relatieve dominantie van andere levensgebieden, psychische ziekte of 
handicap,, dominantie van rationaliteit over verbeelding en creativiteit, gering 
vermogenn tot het verbaliseren van emoties. 

4.2.2.2.. Meervoudigheid in de Godsrelatie 
Inn § 4.2.1. gaven we aan dat Ganzevoort het wenselijk acht wanneer God en mens 
zichh in verschillende rollen tot elkaar verhouden. We duiden dit aan als 
meervoudigheidd in de Godsrelatie. Wanneer een mens zich meervoudig tot God 
verhoudt,, biedt dit mogelijkheden om meerdere levenservaringen en emoties in de 
relatiee met God te betrekken. Het individu leert zo meerdere kanten van zichzelf in 
dee relatie met God kennen. Meervoudigheid in de relatie stelt de mens in staat om 
opp verschillende momenten en in verschillende situaties van het leven op 
onderscheidenn wijzen met God in contact te treden en Hem te ontmoeten. Hoe 
stringenterr de eisen zijn die aan authentieke ervaringen gesteld worden en hoe 
eenduidigerr de rollen van God, zoals die in liturgie, verkondiging en pastoraat op 
eenn mens afkomen, hoe moeilijker het wordt om tot een ontmoeting komen. 

4.2.3.. Bevinding als religieus rollenspel 
Inn het geheel van het religieuze leven neemt bevinding een eigen plaats in. 
Bevindingg betreft niet louter het ervaren van Gods bemoeienis met het eigen 
leven.. In momenten van bevinding is er sprake van het (affectief) doorleven en 
toeeigenenn van gereformeerde geloofswaarheden. De inhoud van bijbelgedeelten en 
centralee gereformeerde geloofswaarheden (§ 3.2.2) wordt ervaren als waar en van 
toepassingg op het eigen leven van dit moment. Daarbij blijft de voorgestelde 
werkelijkheidd gescheiden van de persoon bestaan. Het handelen van de mens heeft 
mett andere woorden geen invloed op het verloop van en de waarheids- of 
werkelijkheidss voorstel ling in het verhaal. De mens krijgt deel aan de in het verhaal 
voorgesteldee waarheid en werkelijkheid. De door Simden uitgewerkte theorie biedt 
mogelijkhedenn om dit deel-krijgen-aan psychologisch te begrijpen. Het wordt 
mogelijkk wanneer het individu gericht is op het vormgeven aan de morele carrière 
vann de weg der bekering en bekend is met en een grote betrokkenheid kent op 
dee Bijbelse verhalen en het devotioneel model. De waarschijnlijkheid van het 
voorkomenn van bevinding neemt toe wanneer het individu zich in een situatie 
bevindtt die vraagt om een keuze en hij zich in het komen tot die keuze middels 
gebedd en bijbellezing actiefin relatie stelt met God. 
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43.43. Stadia in de internalisering 
Inn § 4.1 werkten we bekering in bevindelijk gereformeerde kring uit als een 
veranderingg in emplotment. De verandering in emplotment omschreven we als een 
veranderingg in levensgerichtheid: van een voortdurende betrokkenheid op de-mens-
in-de-tijdd gaat men zich meer richten op God-en-de-eeuwigheid. 
Wee veronderstellen dat deze verandering in levensgerichtheid zichtbaar wordt in 
hett levensverhaal van de kerkganger. Bijvoorbeeld in de wijze waarop hij 
gebeurtenissenn met elkaar en met het devotioneel model verbindt, of in de wijze 
waaropp het levensverhaal zowel affectief als in termen van de aangeboden 
verhaalstructurenn wordt verwoord. Indien in het verhaal de veronderstelde 
veranderingg in emplotment zichtbaar wordt, geeft het individu vorm aan de morele 
carrièree zoals beschreven in de weg der bekering. 
Mett behulp van het conceptueel kader (hoofdstuk 2), de inhoudelijke beschrijving 
vann de evaluatieve matrix (§ 4.1) en het psychologisch perspectief op bevinding 
(§§ 4.2) hebben we voor alle in § 1.3 geformuleerde obstakels psychologische 
conceptenn gevonden. Met deze concepten is het mogelijk geworden om a) het 
onderscheidd tussen bekeerden en onbekeerden in psychologische terminologie uit te 
drukkenn en b) godsdienstinhoudelijke begrippen zoals bevinding vanuit een 
psychologischh perspectief te benaderen. 

Hett proces van bekering heeft in bevindelijk gereformeerde kring het karakter van 
eenn geestelijke weg. De structuur en de inhoud van deze geestelijke weg is 
neergelegdd in een devotioneel model. Dit model is bekend bij ieder die tot de 
groepp behoort. Het gaan van de weg kan gezien worden als het vormgeven aan 
eenn morele carrière. Deze carrière bestaat er in dat men zich de in het devotioneel 
modell omschreven wijzen van zich verhouden tot God, zichzelf en de 
werkelijkheidd eigen maakt. Constitutief voor dit eigen-maken-van is internalisering. 
Middelss internalisering wordt men zowel in interpersoonlijke relaties als op het 
intrapersoonlijkee niveau tot 'een bepaald soort persoon', een bekeerde. 

Inn deze paragraaf beschrijven we het heuristisch model waarmee we de in bekering 
verondersteldee transformatie van het zelf zullen benaderen. We maken daarbij 
gebruikk van concepten en benaderingswijzen die in hoofdstuk twee en de 
paragrafenn 4.1 en 4.2 werden geïntroduceerd. Het heuristisch model bedoelt een 
naderee uitwerking te geven aan het model van Jansz (zie § 2.3.). 
Inn § 2.5 gaven we aan dat we het model van Jansz teruggebracht hebben tot drie 
stadia:: 'ideologies personhood', 'personhood' en 'selfhood'. Het vierde stadium dat t 
hijj aanduidt met het concept 'self-narrative' komt in het door ons uitgewerkte 
modell te vervallen. 
Wee duiden de drie stadia aan door te refereren aan de wijze waarop de 
internaliseringg tot uitdrukking komt. We geven daarbij aan in welke paragrafen de 
respectievelijkee stadia op basis van formele en inhoudelijke kenmerken beschreven 
worden.: : 
1)) 'ideologies personhood': het kennis nemen van (§ 4.3.1); 
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2)) 'personhood': het zich gedragen als"5 (§ 4.3.2); 
3)) 'selmood': een 'bepaald soort persoon' zijn (§ 4.3.3). 

Voorr de formele beschrijving maken we gebruik van in § 2.3 en § 2.4 
geïntroduceerdee concepten. De godsdienstinhoudelijke typering van de stadia 
berustt op literatuurstudie en bestudering van het onderzoeksmateriaal uit de eerste 
tweee perioden van dataverzameling. 

Inn de beschrijving van de stadia van internalisering wordt aandacht geschonken aan 
responsiviteitt en emplotment. Analyse van responsiviteit geeft inzicht in het proces 
vann transformatie dat gerealiseerd wordt in dialectiek tussen individu en sociaal 
collectief.. Analyse van het emplotment maakt inzichtelijk of en hoe het individu 
gebruikk maakt van door het religieuze systeem aangeboden betekenisstructuren, 
wanneerr hij middels het vertellen van verhalen over gebeurtenissen in het leven aan 
dezee gebeurtenissen betekenis verleent. 
Uitt § 1.3 nemen we mee dat de analyse van stimulansen en obstakels relevant is 
voorr het verkrijgen van inzicht in processen die in de bevindelijk gereformeerde 
bekeringg werkzaam zijn. 
NaNa een inleidende beschrijving van de door Jansz (1991, pp. 138-142) 
geformuleerdee formele kenmerken van het stadium en een uitwerking van de wijze 
waaropp deze in bevindelijk gereformeerde kring vorm krijgen, volgt: 
A)) een inhoudelijke typering van de fase van internalisering146: 
B)) een beschrijving van de wijze waarop responsiviteit: 'addressivitv' en 

'answerability',, tot uitdrukking komt; 
C)) een analyse van de emplotment: 
D)) de beschrijving en analyse van de factoren die een positieve bijdrage leveren 

aann internalisering: 
E)) de beschrijving en analyse van factoren die (mogelijk) een obstakel vormen 

voorr internalisering: 
F)) een samenvatting van de inhoudelijke kenmerken van het verhaal. 

1 55 Wanneer we de wijze waarop internalisering in net tweede stadium tot uitdrukking komt typeren als 
'hett zich gedragen als', refereren we aan de handelingsgerichtheid die in dienst staat van het competent 
vervullenn van een sociale rol of maatschappelijke status. De typering kan vanuit een religieus 
betrokkenn perspectief evaluatieve connotaties hebben als zou er sprake zijn van onwaarachtigheid of 'je 
beterr voordoen dan je bent'. Wellicht zou vanuit een religieus betrokken perspectief gesproken kunnen 
wordenn van 'het onderweg zijn naar'. In het licht van deze studie is de aanduiding 'het onderweg zijn 
naar'' echter niet gewenst daar daarmee niet gerefereerd wordt aan de rolverwachtingen die bestaan ten 
aanzienn van het vormgeven aan *de weg*. Daarnaast veronderstellen we dat de beoogde uitwerking van 
dee formele kenmerken van de stadia van internalisering breder toepasbaar is en dus ook zou kunnen 
geldenn voor maatschappelijke rollen. Het voorbehoud ten aanzien van 'zich gedragen als' geldt in 
minderee mate wanneer het een toeeigenen van maatschappelijke rollen betreft. 
1466 De typering van de verschillende stadia kent een onderverdeling in alinea's. De onderstreepte 
gedeeltenn in deze opsomming duiden de kopjes van de alinea's aan. 
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Bijj  de religieus-inhoudelijk invulling van de stadia in de transformatie van het zelf 
gaann we ervan uit dat de transformatie geschiedt bij mensen die van-huis-uit horen 
tott het bevindelijk gereformeerde sociaal collectief. 

4.3.1.. Stadium 1: Het kennis nemen van 
Inn het sociaal collectief bestaan voorstellingen over 'hoe een bepaald soort persoon 
zouu moeten zijn'. In dit stadium leert het individu de (intersubjectieve) bronnen 
kennenn waaruit hij kan putten voor het zelfharratief, dat hij in interacties 
presenteert. . 

Hett individu leert de verwachtingen en gebruiken van het bevindelijk 
gereformeerdee sociaal collectief in zijn opvoeding (her)kennen. Middels 
'mimesis147'' neemt hij houdingen, gelaatsuitdrukkingen en zegswijzen over en 
herkentt deze bij anderen. Door kerkgang, (dagelijks) gebed, spelletjes, catechese en 
onderwijss maakt hij kennis met de taal, de retoriek en de Bijbelse verhalen 
(personenn en gebeurtenissen). Daar het hier gaat om de opvoeding, is de 
structureringg die van deze socialisatie uitgaat constitutief voor de 
werkelijkheidswaarnemingg en de zelfervaring van het individu. 
Inn bevindelijk gereformeerde kring speelt het leven zich de eerste 12 tot 18 jaar 
voornamelijkk af binnen de eigen kring: inzake alle levensgebieden beweegt men 
zichh in de bevindelijk gereformeerde zuil. Mogelijk heeft men in de directe 
woonomgevingg wel contacten met 'andersgezinden', maar die contacten blijven 
veelall  beperkt. Rambo (1993) spreekt dan over totale inkapseling (zie § 1.1.2). 
Mensenn wier godsdienstig (be)leven gekarakteriseerd kan worden in termen van de 
kenmerkenn die in dit stadium beschreven worden, nemen in het sociaal religieuze 
veldd de positie in die we aanduiden als 'nog niet bekeerd'. 

A)) Fase van internalisering 
Inn dit stadium komt internalisering tot uitdrukking in het leven volgens de 
voorschriften.. Het dagelijks handelen, spreken en zich bewegen wordt 
gestructureerdd in referentie aan de voorschriften van het sociaal collectief en het 
devotioneell  model dat binnen dit collectief gehanteerd wordt. De inhoudelijke 
kenniss van de godsdienst neemt toe. De (onwillekeurige) participatie en het 
imitatiehandelenn worden door scholing en gesprekken meer inhoudelijk 
onderbouwd.. Het handelingsrepertoire bestaat deels uit handelingen die op basis 
vann gewoonte uitgevoerd worden. Het opvattingensysteem bestaat ten dele uit 
onbereflecteerdd overgenomen opvattingen 

1477 Het concept mimesis werd door Bourdieu (1980) in de sociale wetenschappen geïntroduceerd. Waar 
hett bij imitatie gaat over een bewuste imitatie-rol-opname, dat wil zeggen een bewust proces van 'doen 
alsof,, waardoor bepaalde rollen en rolgedragingen geïnternaliseerd worden, is er bij mimesis sprake 
vann een onwillekeurige, dat wil zeggen niet wilsgestuurde overname van houdingen en gedragingen. 
Mimesiss kan geïllustreerd worden met bijvoorbeeld de overeenkomst in lach of houding tussen kind en 
ouder.. Bourdieu geeft aan dat mimesis constitutiefis voor de individuele habitus. 
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B)) Responsiviteit: 'addressivity' en 'answerability' 
Inn de fase van socialisatie zal 'aanspreken' en 'antwoorden' voor een belangrijk 
deell socialiserende sturing betreffen. Door de structurering van ouders en andere 
belangrijkee anderen, maakt het individu zich een bepaalde levensstijl eigen. 
Middelss nazeggen en nadoen leert het individu wat hij al dan niet mag en wat wel 
enn wat niet gewaardeerd wordt. 
Inn de socialiserende sturing die in de opvoeding plaatsvindt, neemt responsiviteit 
meerr en meer de vorm aan van een appèl, er wordt aanspraak gemaakt op de 
verantwoordelijkheidd van de mens om in het leven gericht te zijn op God en de 
eeuwigheid.. De ernst van dit appèl kan op velerlei manieren tot het individu 
komen:: in teksten, gesprekken, prediking, gebed of door onverwachte en 
schokkendee gebeurtenissen. 
Hett benadrukken van de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de gerichtheid in 
hett leven wordt explicieter gevoeld wanneer het individu openbare belijdenis 
dess geloofs heeft gedaan en daarmee de verantwoordelijkheid voor het 
kerklidmaatschapp op zich genomen heeft. 
Wanneerr men in latere stadia van de persoonlijke ontwikkeling zich wat geestelijk 
levenn betreft nog in dit stadium bevindt, plaatst het individu zich buiten de kring 
vann mensen in wier leven iets veranderd is. 

C)) Emplotment 
Inn deze fase is niet zozeer sprake van een verandering in de plotstructuur als wel 
vann het leren kennen van de plotstructuur zoals die binnen het sociaal collectief 
gewenstt is. Kinderen krijgen van jongs af mee dat ze moeten vragen om een 
nieuww hart, omdat ze zo niet zullen kunnen sterven. 
Lidmaatschapp van een bevindelijk gereformeerd kerkgenootschap betekent niet 
automatischh dat men de geestelijke weg gaat. De betrokkenheid op de culturele 
verhaallijnn en het daarin gestelde einddoel wordt cognitief en rationeel 
geformuleerd.. Bekendheid met de voorschriften zowel als met de voorgestane 
veranderingg in de plotstructuur betekent niet noodzakelijk dat men het geloof 
doorleeft.. De uiteindelijke gerichtheid in het leven valt niet samen met de 
voorgestanee plotstructuur. 
Mensenn die binnen dit stadium vallen maken in het spreken over het eigen leven in 
beperktee mate gebruik van verhaalstructuren die vanuit het sociaal collectief 
wordenn aangereikt. Wanneer men zich in latere stadia van de persoonlijke 
ontwikkelingg wat geestelijk leven betreft in dit stadium bevindt, kan het religieus 
narratieff getypeerd worden als een stabiliteitsnarratief met een eenvoudige lineaire 
structuur.. Progressieve verhaallijnen, waarmee uitdrukking gegeven wordt aan de 
persoonlijkee betrokkenheid op het einddoel, worden door een 'maar'-verbinding 
afgebroken. . 
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D)) Factoren die een positieve bijdrage leveren aan internalisering 
Almaa (1998) wijst er op dat veilige hechting en zekere bemiddeling positief 
bijdragenn aan het tot stand komen van betrokkenheid op een religieus systeem. 
Vertrouwelijkheidd in de hechtingsrelatie en een positieve betrokkenheid van 
belangrijkee anderen op de religieuze traditie kunnen stimulerend werken in de 
wijzee waarop een mens zich tot de godsdienst gaat verhouden. Ook de 
aantrekkelijkheidd van het religieuze systeem, de belofte dan wel de toekomstvisie 
diee in het systeem gecultiveerd wordt of de aantrekkelijkheid van 
ervaringsgetuigenissenn van anderen kunnen tot grotere betrokkenheid stimuleren. 

Bevindelijkk gereformeerden hechten veel waarde aan een opvoeding binnen de 
zuil:: kinderen gaan naar reformatorische scholen, sluiten vriendschappen met 
kinderenn met eenzelfde achtergrond en het eigen gezin neemt een centrale positie 
in.. De totale inkapseling zorgt er voor dat het kind geen uitzonderingspositie 
inneemtt wanneer gesproken wordt over bijv. televisiekijken, bioscoopbezoek, 
schminkenn en muziek. 
Ramboo (zie § 1.1.2) geeft aan dat de mate van inkapseling in het (nieuwe) 
betekenissysteemm bepalend is voor de werkelijkheids(re)constructie en de 
transformatiee van het zelf van het individu. Wanneer inkapseling geschiedt in een 
omgevingg die gekenmerkt wordt door warmte, vertrouwen en gehechtheid, krijgt de 
betrokkenheidd op het religieuze systeem deze kwaliteiten mee. Wanneer het 
religieuzee (be)leven verbonden raakt met relaties met belangrijke anderen, kan het 
uitdrukkingg geven aan deze religieuze betrokkenheid gemotiveerd worden vanuit de 
gezamenlijkee betrokkenheid op het religieuze systeem. 
Inn § 3.1 gaven we aan dat het spelen van gezelschapsspelletjes die een religieuze 
inhoudd hebben en het samen zingen van psalmen op een ongedwongen wijze 
bijdragenn aan de overdracht. De verwerving van deze kennis van de godsdienst 
vormtt een voorwaarde voor het mogelijk worden van een religieuze ervaring. 
Sundénn (1966, zie § 4.2) wees op de grote waarde die het beschikken over een 
uitgebreidd repertoire aan religieuze teksten en verhalen heeft voor het mogelijk 
wordenn van het religieuze (be)leven. 

E)) Factoren die (mogelijk) een obstakel vormen voor internalisering 
Inn § 4.2.2.1 gaven we enkele obstakels aan in het ervaren van een relatie tussen 
Godd en mens. De obstakels in de voortgang van de internalisering sluiten hierbij 
aan.. Ze kunnenn gelegen zijn in a) de dominantie van andere levensgebieden over dit 
levensgebied;; b) te sterke gerichtheid op de leer en de dogma's waardoor er geen 
ruimtee is voor relatie; c) de wijze waarop belangrijke anderen betrokken zijn op de 
religieuzee traditie (neemt de persoon een uitzonderingspositie in of niet); d) 
onhelderheidd inzake de in het vooruitzicht gestelde doelen of beloningen; e) angst 
omm zich iets toe te eigenen wat niet geschonken is (het dogma van de uitverkiezing, 
ziee § 3.2.3.1); f) loyaliteit aan ouders (Wanneer zij zich de bekering niet toe hebben 
durvenn eigenen en dus niet aan het avondmaal aangaan, wordt de vraag actueel of 
eenn zoon of dochter hen daarin voor mag gaan). 
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Dee beschreven obstakels zijn bepalend voor de reikwijdte van het perspectief van 
dee verteller voor wat betreft de mogelijkheid tot bekering. Een sterke gerichtheid 
opp formele kenmerken en het actualiseren van de gevaren die met voorbarige 
toeëigeningg verbonden zijn, staan de ontwikkeling van een eigen verhaallijn ten 
aanzienn van bekering in de weg. 

F)) Inhoudelijke kenmerken van het verhaal 
Kenmerkendd voor 'nog niet bekeerden' is dat zij op basis van kennis van de traditie 
aann kunnen geven wat noodzakelijk is om bekeerd te worden. Zij weten de taal te 
hanterenn en kunnen verhalen vertellen over de wijze waarop anderen bekeerd zijn. 
Dee plotstructuur van het eigen verhaal wordt echter niet met het culturele 
verhaalmodell verbonden. Zij geven in hun leven geen vorm aan de morele carrière 
vann de weg der bekering. In narratieven die tot dit stadium behoren wordt 
benadruktt dat de hoofdpersoon ondanks jarenlange participatie en het beschikbaar 
hebbenn van kennis, niet weet wat bekering is. Hij kan niet getuigen van doorleefde 
godsdienstigee kennis. Er wordt geen melding gemaakt van bevinding. Als 
inhoudelijkk teken van een voortgang naar stadium twee kan gelden het bezig zijn en 
blijvenn met vragen die we gelezen hebben in het verhaal van Jeroen ( § 1.2.1): Is de 
HeereHeere met mij begonnen? en Hoe kom ik bekeerd? 

4.3.2.. Stadium 2: Het zich gedragen als 
Inn dit stadium betreft internalisering het in het gezamenlijk handelen ('joint action', 
Shorter,, 1995a) komen tot een staat van intersubjectiviteit ('shared intentionality', 
Shorter,, 1995a), die bijdraagt aan de (reconstructie van de privé-wereld en de 
zelfervaringg van het individu. 

Dee aanvankelijke bekering, dat is de bekering als moment, vormt de overgang van 
hett vorige stadium naar dit stadium. Deze aanvankelijke bekering is veelal maar 
langg niet altijd een kenbaar moment. Dankzij de aanvankelijke bekering raakt 
hett individu existentieel betrokken op het realiseren van de verandering in 
gerichtheid.. Wanneer dit het geval is, gaat het individu vorm geven aan de morele 
carrièree van de weg der bekering. Op basis van verwachtingen ten aanzien van 
hett handelen van God en verlangend naar tekenen van Gods betrokkenheid op het 
eigenn leven, reikt het individu vooruit. Hij anticipeert op en verwacht antwoord van 
God.. In het eigen leven zoekt men te herkennen wat men bij anderen gezien heeft 
off als kenteken van-horen-zeggen kent. Mensen wier godsdienstig (be)leven 
gekarakteriseerdd kan worden in termen van de kenmerken die in dit stadium 
beschrevenn worden, nemen in het sociaal religieuze veld de positie in die 
gekarakteriseerdd wordt door '(de) verandering'. 
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A)) Fase van internalisering 
Hett handelen in deze rase wordt getypeerd als alsof-handelen14*: 'Het individu 
wordtt aangesproken als participant in het sociaal collectief en in antwoord daarop 
handeltt hij alsof hij een bepaald soort persoon is. In dit stadium zijn de 
tekenvormenn middels welke hij uitdrukking geeft aan wie hij beoogt te zijn (nog) 
externn aan de persoon. Het individu heeft anderen (nog) nodig om zijn privé-wereld 
opp te bouwen' (Jansz, 1991, p.140). Dit alsof-handelen vormt het belangrijkste 
instrumentt in de voortgang richting het verlangde eindpunt: een 'bepaald soort 
persoonn te zijn*. In het handelen leert het individu zichzelf als publieke persoon 
kennen.. In de reflectie op het handelen krijgt hij inzicht in wat zich heeft 
voorgedaan.. Het verkrijgen van inzicht in wat zich heeft voorgedaan, maakt het op 
denn duur mogelijk om het handelen bewust te sturen. Hierdoor krijgen bewust 
gestuurdee handelingspraktijken vorm en groeit het vertrouwen in de mogelijkheid 
vann herhaling van competent handelen. 

Religieus-inhoudelijkk betekent dit alsof-handelen dat men zich gaat oefenen in a) 
hethet consciëntieus uitvoeren van religieuze handelingen als gebed en bijbellezing; b) 
hethet consciëntieus vorm geven aan het dagelijks handelen waarbij men speciaal oog 
heeftt voor de uiteindelijke oriëntatie in het handelen; c) het (herkennen van Gods 
werkzaamheidd in het eigen leven. 

B)) Responsiviteit: 'addressivity' en 'answerability' 
InIn het alsof-handelen wordt het individu aangesproken als zou hij de beoogde vorm 
vann 'personhood' belichamen. Degene die hem aanspreekt heeft daarmee 
verwachtingenn ten aanzien van het handelen van de persoon. De antwoordende 
persoonn zal op zijn beurt pogen aan die verwachtingen te voldoen. De feedback die 
hett individu op dit handelen krijgt werkt, afhankelijk van de wijze waarop dit 
gebrachtt wordt, corrigerend en stimulerend. Het individu hecht veel waarde aan het 
juistt handelen en de daarop volgende erkenning door anderen. Het niet erkend 
wordenn in het alsof-handelen of afwijzing van de wijze waarop het individu vorm 
geeftt aan de morele carrière vormt een bedreiging voor de zelfervaring. 
Inn deze fase oefent het individu zich in het vertalen van het eigen ervaren in termen 
vann cultureel aangedragen verhaalstructuren en uitdrukkingswijzen. Verklaringen 
diee mensen geven voor de wijze waarop zij hun leven vormgeven, grijpen terug op 
persoonlijkepersoonlijke gemotiveerdheid en doorleving van beschreven ervaringsmomenten. 
Regelss en dogma's treden minder voor het voetlicht. In het geven van deze 
verklaringenn voor het eigen handelen oefent men niet alleen de talige competentie, 
maarr ook de juiste wijze van communiceren. Shorter (1993a, 1993b) spreekt hier 
vann 'praktisch morele kennis'. Deze kennis betreft voornamelijk het 'hoe' in zowel 

Dee aanduiding alsof-handelen kan de associatie van schijn en onechtheid oproepen. Dat is hier niet 
beoogd.. In het alsof-handelen staat de handelingsbereidheid voorop. Het alsof in de aanduiding alsof-
handelenn betreft het feit dat het voorbehoud dat besloten ligt in de vragen: 'Ben ik wel bekeerd?', 'Kan 
hett ook voor mij?', ter zijde wordt geschoven. Zonder zekerheid te hebben, gaat het individu handelen. 
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houdingen,, intonatie, zegswijzen, aanspreektitels als inhoud. Het juist en gepast 
handelenn is in dit stadium relevant omdat het falen hierin van invloed is op de 
zelfervaringg en de reputatie. 

Niett alleen in relatie tot andere mensen maar ook in relatie tot God gaat het 
individuu handelen 'alsof. Hij gaat zich oefenen in een afhankelijk leven. Hij 
gaatt boeken lezen waarin de ervaringsweg beschreven staat en zoekt een ander 
gezelschap:: mensen met wie hij een bepaalde intentionaliteit deelt, namelijk de 
gerichtheidd op God en persoonlijke bekering. Het voorbeeld van gelijkgestemden 
werktt stimulerend en motiverend. Doordat het individu zich oefent in de 
gerichtheidd op God neemt de kans op bevinding toe. 

C)) Emplotment 
Inn de overgang van stadium één naar stadium twee wordt een streven naar een 
anderr leven zichtbaar. Er doet zich een verandering in gerichtheid in het leven 
voor.. James (1902/1985, p.189) duidde deze verandering aan als een verandering 
inn 'habitual centre of energy': versplinterd ervaren wordt betekenisvol, doordat een 
bepaaldd betekenissysteem de betekenisgeving gaat sturen. In bevindelijk 
gereformeerdee kring is het onderscheid tussen stadium één en twee gelegen in het 
feitt dat het individu in stadium twee existentieel en affectief betrokken raakt opp de 
morelee carrière van de weg der bekering. 
Dezee overgang kan vrij automatisch verlopen, sommigen zeggen dat zij van jongs 
aff aan een levende relatie met God ervaren. De overgang kan ook gestimuleerd 
wordenn door een crisis (zie § 4.1.3). Bij sommigen is schrik voor de eeuwige 
verdoemeniss de aanleiding, anderen weten zich dankzij verhalen van anderen 
aangetrokkenn tot een leven in relatie met God. Het vormgeven aan de morele 
carrièree van de weg houdt in dat het individu andere, verder gelegen prioriteiten 
stelt.. De evaluatie van het eigen handelen krijgt een ander ijkpunt: God. Het 
einddoell van het narratief komt te liggen bij God en de eeuwigheid. De motivatie 
voorr deze verandering ligt in het zelf: de consequenties van de eigen zondigheid 
staann de persoon voor ogen. Ter opheffing van het 'concern' dat door de 
verbeeldingg van de consequenties wordt opgeroepen, richt het individu zich tot 
God.. Het individu hoopt en verwacht dat God woord houdt en vergeving wil 
schenken.. Overeenkomstig de narratieve verhaalstructuur meent het individu de 
vergevingg niet waard te zijn (zie bijlage drie). 
Inn deze fase kent de verhaallijn een eenvoudige lineaire structuur. De emotionele 
betrokkenheidd van de verteller op het verhaal en het einddoel van het verhaal is 
groot. . 

D)) Factoren die een positieve bijdrage leveren aan internalisering 
Uitwisselingg met anderen, aanmoediging, bemoediging en bevestiging maar ook 
bijsturingg door mensen die gezien worden als mensen die kennis hebben van de 
weg,, vormen een belangrijke stimulans om voort te gaan op 'de weg*. De ervaring 
datt er een relatie met God tot stand komt en zich ontwikkelt, vormt in dit stadium 
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dee essentie van 'de weg'. De reikwijdte van het perspectief ten aanzien van 'de 
weg'' en de religieuze ervaringswereld wordt langzaamaan groter. 

E)) Factoren die (mogelijk) een obstakel vormen voor internalisering 
Negatieve,, veroordelende en weinig afgestemde feedback door mensen die gezien 
wordenn als mensen die kennis hebben van de weg belemmeren mogelijk de 
voortgangg op 'de weg'. Ook verwachtingen en voorstellingen betreffende bekering 
kunnenn de ontwikkeling van een persoonlijke relatie met God in de weg staan. 
Doordatt andere sociaal collectieven de aandacht opeisen kan het vormgeven aan de 
morelee carrière van de weg in het gedrang komen. Het perspectief, van waaruit de 
vertellerr vertelt, staat onder spanning wanneer men naast de gerichtheid op het 
religieus-inhoudelijkk einddoel ook andere einddoelen als aantrekkelijk ervaart. 
Eenn ander obstakel voor internalisering betreft het zich ten overstaan van anderen 
niett uit durven of willen spreken. Dit kan zowel het aanspreken van anderen 
betreffenn als het stellen van vragen. Beiden zouden bij kunnen dragen aan het 
verhelderenn van de aard van het persoonlijk ervaren. 

F)) Inhoudelijke kenmerken van het verhaal 
Hett narratief kan in dit stadium getypeerd worden als een progressief narratief Het 
individuu heeft de ervaring vorderingen te maken in de richting van het gewenste 
doel.. Ten aanzien van de aanvankelijke bekering kunnen mensen getuigen van 
bevinding. . 
Inn het verhaal wordt internalisering zichtbaar in a) de met de weg der bekering 
verbondenn vragen en emoties die bij het individu leven, b) het zoeken van het 
individuu om tot meer inzicht in de aard en de ervaring van de weg te komen, c) de 
bijdragee die anderen hebben in het verwerven van meer kennis hieromtrent, en d) 
dee situaties die het individu beschrijft waarin hij het persoonlijk ervaren met het 
devotioneell model verbindt. 
Inn referentie aan het devotioneel model spreekt het individu over ervaringen van 
'hopeloosheid'' (voor mij kon het niet meer); van zoeken de bekering te 
bespoedigenn door bijvoorbeeld veel te lezen; van schuldig-staan en zondigheid. 
Ondankss de negatieve kwaliteit van het persoonlijk ervaren is hier toch sprake van 
eenn progressief en hoopvol narratief, want zoals Pratt (1921, p. 146) al aangaf: His 
convictionconviction of sin and fear of damnation were his torment, yet the one thing he 
fearedfeared most was the loss of fear and conviction for only by them he had any hope. 
Overtuigingg van zondigheid wordt met andere woorden ervaren als een teken van 
Godss werkzaamheid, uit zichzelf komen mensen niet tot die overtuiging (zie bijlage 
drie).. Zolang de persoon nog niet de ervaring heeft dat zijn zonden werkelijk 
vergevenn zijn, zet de reconstructie van het levensverhaal niet door. Het overtuigd 
rakenn van de eigen zondigheid wordt aangeduid als het begin van deze 
reconstructie. . 
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4.3.3.. Stadium 3: Een 'bepaald soort persoon' zijn. 
Inn het derde stadium betreft internalisering de ervaring dat men ook op 
intrapersoonlijkk niveau is wie men beoogt of hoopt te zijn. De betrokkenheid op het 
identiteitsprojectt van het sociaal collectief werkt ook in andere sociaal collectieven 
door.. Men ervaart consistentie in het zelf. Het zelmarratief neemt vastere vorm aan. 
Hett individu weet gebeurtenissen in het verleden en het heden en de verwachting 
tenn aanzien van gebeurtenissen in de toekomst met cultureel aangedragen 
verhaalstructurenn en zegswijzen te verbinden. 

Inn deze fase krijgt de relatie met God een positieve kwaliteit. Naarmate de 
zekerheidd groeit en men de ervaring heeft dat de relatie met God bestendigt, groeit 
hett vertrouwen om het verworven zelf publiek te maken. Dit wordt zichtbaar in de 
wijzee waarop het individu zich in contacten positioneert. 
Leegtee en het niet ervaren van relatie komen echter ook voor. 

Mensenn wier godsdienstig (be)leven gekarakteriseerd kan worden in termen van de 
kenmerkenn die in dit stadium beschreven worden, nemen in het sociaal religieuze 
veldd de positie in die we aanduiden als 'bekeerd'. 

A)) Fase van internalisering 
Inn dit stadium betreft internalisering aanvankelijk een intrapersoonlijk proces. 
Persoonlijkk doorleefde ervaringsmomenten worden gekoesterd, getoetst en 
bereflecteerd.. Zekerheid over het eigen geestelijk leven groeit. De voorstelling over 
stappenn op de weg en de persoonlijke voortgang op 'de weg' worden reëler. De 
veranderingg van plotstructuur werkt door in andere levensgebieden. 
Inn latere fasen binnen dit stadium verandert de positie die de persoon in de groep 
inneemt.. Van 'vrager' en 'zoeker' is men tot voorbeeld en vraagbaak geworden. 
Menn is in staat om gebeurtenissen en ervaringen uit het persoonlijk leven te 
vertalenn in termen van het devotioneel model. Het taalgebruik van het devotioneel 
modell gaat het spreken in ervaringstermen vervangen. Het persoonlijk ervaren 
wordtt dan in termen van het model uitgedrukt. Hierdoor valt het zicht op 'de 
persoonlijkee ervaring' en de emotionele betrokkenheid van het individu weg uit het 
verhaal.. Het verhaal wordt tot op zekere hoogte een onpersoonlijk verhaal. Het 
wordtt meer en meer een reproductie van het model. 

B)) Responsiviteit: 'addressivity' en 'answerability' 
Naarmatee het zelmarratief vastere vorm heeft aangenomen, heeft feedback van 
anderenn minder invloed op de zelfervaring. Er ontstaat een zekere emotionele 
afstandd tussen verteller en verhaal. 
Dee verandering in (geestelijke) status wordt zichtbaar in de wijze waarop de 
persoonn anderen aanspreekt en zelf aangesproken wordt, zowel als in de wijze 
waaropp hij aan anderen antwoordt geeft dan wel zelf antwoord krijgt. In de 
publiekee arena is het bekeerden toegestaan anderen aan te spreken op hun 
geestelijkee staat en het appèl van de noodzaak van bekering te doen gelden. 
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Anderenn kunnen de bekeerde benaderen met vragen. De angst, dat door falen in het 
juistt vormgeven aan de morele carrière de persoonlijke reputatie binnen het 
collectieff op het spel komt te staan, vermindert. 
Idealiterr komt het individu in deze fase tot een meervoudige relatie met God. 

C)) Emplotment 
Hett leven krijgt vorm overeenkomstig de plotstructuur van het devotioneel model. 
Dezee plotstructuur wordt relatief dominant over plotstructuren die in andere sociale 
collectievenn als waardevol gelden. De plot van het devotioneel model gaat expliciet 
onderdeell uitmaken van het identiteitsproject van het individu. Eigen 
onvolkomenhedenn en zondigheid worden door het individu wel als belastend 
ervarenn maar met een zekere mildheid en met vertrouwen op vergeving gedragen. 
Dee gerichtheid op God wordt gemotiveerd vanuit de verwachting meerdere kennis 
vann God en van zichzelf in relatie tot God te krijgen. De gerichtheid op God is in 
ditt stadium niet noodzakelijk expliciet maar wel min of meer vanzelfsprekend in 
hett handelen, denken en spreken van mensen aanwezig. Toch interfereert ook in dit 
stadiumm de gerichtheid op het zelf met de religieus voorgestane plotstructuur. 

D)) Factoren die een positieve bijdrage leveren aan internalisering. 
Belangrijkee stimulansen in de voortgang op de geestelijke weg zijn de bevestiging 
datt het interpersoonlijk handelen en het intrapersoonlijk ervaren consistent zijn met 
elkaar.. Ook de ervaring dat er sprake is van een zekere vanzelfsprekendheid en 
overtuigdheidd in de zelfpresentatie werkt stimulerend. De reikwijdte van het 
perspectieff neemt zowel intern als extern toe. Naar binnen toe is men steeds meer 
off beter in staat tot differentiatie in het ervaren. In het dagelijks handelen breidt de 
doorwerkingg van de overtuigingen en het commitment zich over verschillende 
collectievenn uit. 
Dee belangrijkste stimulansen in de voortgang betreffen het ontstaan van een relatie 
mett God en de bestendiging van deze relatie. Het individu krijgt meer kennis van 
God.. Hij leert zichzelf kennen in relatie met God kennen. Beide soorten kennis 
verdiepenn zich. Eén en ander leidt ertoe dat het individu in zijn relatie met God rust 
enn zekerheid gevonden heeft. Bevinding is hiervoor essentieel. 
Ookk de mogelijkheid om met gelijkgestemden op voet van gelijkheid tot 
interpersoonlijkee uitwisseling te komen werkt stimulerend. Ditzelfde geldt voor 
aangesprokenn worden als 'kenner'. 

E)) Factoren die (mogelijk) een obstakel vormen voor internalisering 
Religieuss inhoudelijk kan wegvallen van het ervaren van de relatie, veelal 
uitgedruktt in termen van leegte, de voortgang op de weg doen stagneren. Het 
vasthoudenn aan en koesteren van eerdere ervaringen zonder dat activiteiten 
ondernomenn worden om 'verder' te gaan en tot 'meerdere' kennis van God en 
zichzelff vanuit de relatie met God te komen kan voortgang in internalisering 
belemmeren.. Relatieve dominantie van andere sociaal collectieven en de 
voortdurendee afwijzing door mensen die een hoge 'geestelijke status' hebben, 
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zonderr dat inzichtetijk wordt waarop zij zich baseren of beroepen vormen eveneens 
mogelijkee obstakels voor voortgang op 'de weg'. Genoemde factoren kunnen er toe 
leidenn dat men niet meer in staat is om zich op een vanzelfsprekende en 
overtuigendee wijze in het sociale veld te positioneren of dat men de betrokkenheid 
opp de morele carrière verliest (zie laatste deel § 2.2). 

F)) Inhoudelijke kenmerken van het verhaal 
Bijj  verkregen zekerheid rond de eigen geestelijke staat heeft men zicht gekregen op 
dee eigen positie in relatie tot het einddoel. Dit leidt ertoe dat de steilte van de 
narratievee helling in vergelijking met de spanningsvolle progressieve verhaallijn uit 
hett tweede stadium in het derde stadium afneemt. De steilte van de helling kan zo 
zwakk worden dat het progressieve narratief tot een stabiliteitsnarratief wordt. De 
tijdd die ligt tussen het moment van bekering en het moment van vertellen is hierop 
vann invloed. Oplevingen in de verhaallijn worden van buitenaf, bijvoorbeeld als 
gevolgg van crises, gemotiveerd. De emotionele betrokkenheid op het verlangde 
einddoell  wordt met gebruikmaking van culturele verhaalstructuren en zegswijzen 
uitgedrukt.. In het zelmarratief wordt minder aandacht geschonken aan twijfel, 
tobberijen,, zoeken en constructie. Dit kan tot resultaat hebben dat ijkpunten in het 
devotioneell  model de structuur van de persoonlijke weg uit gaan maken. Het 
persoonlijkee element wordt dan gevonden in het aanduiden van de leeftijd waarop 
menn zich een bepaald aspect van de weg toeëigende. Ook het aanduiden van de 
roll  die specifieke interpersoonlijke relaties of crisiservaringen hebben gespeeld in 
dee voortgang van 'de weg' geeft het verhaal een persoonlijke kleur. 

Vanuitt de verworven zekerheid wordt het levensverhaal ingedeeld in vóór en né de 
ommekeer.. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de toeleidende weg en de 
ervaringenn die cruciaal waren voor het krijgen van zekerheid. De reconstructie van 
hett levensverhaal, waarbij het verleden wordt afgeschilderd als 'moreel inferieur' is 
hierr een feit en wordt bestendigd. Dat bekering resulteert in een reconstructie van 
hett verleden wordt ook beschreven door Luckmann, (1987); Ulmer, (1988, 1990); 
Nauta,, (1989); en Rambo, 1993). 

4.4.. Samenvatting 
Inn dit hoofdstuk werkten we het onderscheid tussen bekeerden en onbekeerden uit 
alss het ai dan niet vormgeven aan de morele carrière van de weg der bekering. 
Hett gaan van de weg vraagt om en resulteert in een verandering in 
levensoriëntatie.. Deze hebben we aangeduid als een verandering in emplotment. De 
voorgestanee emplotment wordt in het devotioneel model beschreven als een 
levenshoudingg waarin de mens niet samenvalt met zichzelf en de wereld, maar al 
handelendd in de wereld gericht is op God en de eeuwigheid. 
Inn het devotioneel model wordt veel waarde gehecht aan de affectieve doorleving 
vann geloofswaarheden. Het toeöigenen van deze waarheden geeft de mens 
zekerheidd omtrent zijn geestelijke staat voor de Heere: het al dan niet bekeerd zijn. 
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Mett de bespreking van de rollentheorie van Sundén (1966) (zie § 4.2) hebben we 
zichtt gekregen op de psychologische processen die werkzaam zijn in bevinding. 
Inn § 4.3. werkten we het heuristisch model inhoudelijk uit. We baseerden ons 
daarbijj  op concepten en benaderingswijzen die beschreven werden in hoofdstuk 
tweee en de paragrafen 4.1 en 4.2. De inhoudelijke typering berust op 
literatuuronderzoek,, participerende observatie en interviews uit de eerste twee 
periodenn van dataverzameling. Met dit model menen we een instrument in handen 
tee hebben waarmee we zicht krijgen op de processen die werkzaam zijn in 
internaliseringg als centraal proces in de transformatie van het zelf. 

136 6 



5.. Methoden 

Nadatt we in hoofdstuk 1 deze studie situeerden in de psychologie van de bekering 
enn op basis van literatuurstudie bekering psychologisch beschreven als een 
transformatiee van het zelf in betrokkenheid op een sociaal medium, bespraken we 
inn hoofdstuk 2 theoretische noties rond zelfconstructie en de rol die het vertellen 
vann verhalen (narrativiteit) vervult bij het komen tot zelfVerstaan. Het bevindelijk 
gereformeerdee sociaal collectief als het sociale medium waarbinnen bevindelijk 
gereformeerdee bekering tot stand komt, werd in hoofdstuk 3 beschreven. In 
hoofdstukk 4 werkten we de door ons gehanteerde benadering inhoudelijk uit We 
beschrevenn de weg der bekering als een morele carrière waaraan vormgegeven 
kann worden door mensen die zich committeren aan het bevindelijk gereformeerde 
sociaall  collectief (zie § 4.1). De zelftransformatie, die in de bekering gerealiseerd 
wordt,, beschreven we als een verandering in emplotment De gerichtheid in het 
handelenn verschuift van een samenvallen van mens-en-tijd naar God-en-
eeuwigheid.. Vervolgens beschreven we bevinding (§ 4.2) als een herstructurering 
vann de waarneming, die mogelijk wordt en gerealiseerd wordt in het rollenspel van 
Godd en mens. Bevinding vormt een essentieel onderdeel van 'de weg der 
bekering'' zoals deze vorm krijgt in het leven van mensen. Ze draagt bij aan de 
veranderingg in emplotment en bestendigt de individuele mens in het gaan van de 
weg.. In § 4.3 werkten we het heuristisch model uit. Internalisering, responsiviteit 
enn emplotment werden aangewezen als centrale processen in de transformatie van 
hett zelf. Hiermee hebben we het kader geschetst waarmee we de onderzoeksvraag 
benaderen.. In dit hoofdstuk beschrijven we de memoden van onderzoek. De wijze 
vann dataverzameling beschrijven we in § 5.1, de analyse van de data in § 5.2 en de 
selectiee van de cases waarop de analyses gebaseerd zijn in § 5.3. 
Hett empirisch materiaal werd verzameld onder leden van de Gereformeerde 
Gemeenten,, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland. Sprekend over 'de bevindelijk gereformeerde traditie' 
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duidenn we in deze studie dus slechts leden van deze kerkgenootschappen aan. De 
studiee beoogt geen (bredere) generaliseerbaarheid. 

5.1.. Dataverzameling 
Inn deze studie werden tot aan het moment van verslaglegging periodes van 
theorievormingg afgewisseld door periodes van materiaalverzameling. In de 
introductiee gaven we aan dat het onderzoek drie periodes van materiaalverzameling 
kende.. De eerste periode typeren we als een periode van kennismaking. Zij leidde 
tott de formulering van de vraagstelling en de vaststelling van de wijze waarop de 
onderzoeksgroepp benaderd zou worden. In de tweede periode werd intensieve 
participatiee afgewisseld met theorievorming. In deze periode werd het 
onderzoeksperspectieff  toegespitst en werd het conceptueel kader ontwikkeld. In de 
derdee periode vonden de interviews plaats waarvan de analyses beschreven worden 
inn de hoofdstukken zes, zeven en acht. 

Onderr het kopje 'kennismaking en participatie' geven we in § 5.1.1 weer hoe het 
materiaall  uit de eerste twee perioden van dataverzameling, hier aangeduid als de 
eerstee onderzoeksfase, in deze studie gebruikt is. In § 5.1.2 beschrijven we de 
tweedee fase van onderzoek. We gaan daarbij in op de criteria die gehanteerd 
werdenn bij de selectie van gesprekspartners, de wijze waarop geïnterviewden 
geworvenn werden, de topiclist die gehanteerd werd en de afname van de interviews. 

5.1.1.. Kennismaking en participatie 
Eenn eerste kennismaking vond plaats bij de voorbereiding van het onderzoek (1992 
-- 1993), de kerkbezoeken hadden voornamelijk plaats in 1994 en 1995. De 
intensievee periode van deelname aan kerkdiensten, participatie in de CGOcursus 
enn een jongerenvereniging, deelname aan studie-, toog- en zendingsdagen en de 
groepsbijeenkomstenn rond bekeringsgeschiedenissen betrof de periode 1995-1996. 
Gedurendee de loop van het onderzoek was de onderzoeker geabonneerd op het 
Reformatorischh Dagblad. Abonnementen op de landelijke kerkbladen van a) de 
Gereformeerdee Gemeenten: de Saambinder, b) de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland:: De -wachter Sions; c) het Kerkblad van de Oud Gereformeerde 
Gemeenten;Gemeenten; en d) het jeugdblad Daniël, werden na de periode van dataverzameling 
beëindigd. . 
Vann de kerkdiensten, de ontmoetingen op de C.G.O.-cursus en de 
jongerenvereniging,, de studie-, toog- en zendingsdagen en de groepsbijeenkomsten 
rondd bekeringsgeschiedenissen werden zowel inhoudelijke verslagen als 
observatieverslagenn gemaakt. Uit kranten en kerkbladen werd een uitgebreid 
knipselarchieff  aangelegd rond thema's als: kerk, huwelijk en gezin, internet, 
opvoedingg van kinderen, natuur (rampen en fenomenen), 'de bevindelijke zuil' en 
geestelijkk leven. 
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Inn de periode 1992 tot 1996 werden negenentwintig gesprekken gevoerd met 
kennerss van de bevindelijk gereformeerde leefwereld149. Deze gesprekken hadden 
tott doel de onderzoeker bekend te maken met de bevindelijk gereformeerde 
belevingswereld.. Tevens kon zij middels deze gesprekken haar zelfpresentatie en 
wijzee van interviewen oefenen. De gesprekken werden op band opgenomen en 
getranscribeerd. . 

Bijj de voorbereiding van het onderzoek (1992-1993) werden vanuit diverse hoek 
vragenn gesteld omtrent de haalbaarheid van het onderzoek. Het voorbehoud betrof 
zowell de veronderstelde geslotenheid van de groep, het onderwerp van onderzoek 
alss de onderzoeker1". Eén en ander leidde tot voorzichtigheid in de benadering van 
dee onderzoeksgroep. Om haar positie als buitenstaander en onderzoeker zo min 
mogelijkk te articuleren paste de onderzoeker haar voorkomen aan: ze liet haar haren 
groeien,, verscheen in een rok die ruim over de knie reikte en droeg tijdens 
kerkdiensten,, toog- en ontmoetingsdagen een hoedje. In deze periode van 
kennismakingg en participatie nam zij in persoonlijke contacten veelal de positie van 

1499 In onderstaand overzicht typeren we de drieentwintig kenners waarmee negenentwintig gesprekken 
werdenn gevoerd, naar kerkgenootschap, sexe en opkidingsnivo. 

Kerkgenootschap p 

QG QG 

GGN N 
OGG G 
Anders** * 

Totaal l 

Man n 
6 6 
1 1 
2 2 
10 0 
19 9 

Sexe e 

Vrouw w 

1 1 

3 3 
4 4 

WO O 
3 3 
1 1 
2 2 
8 8 
14 4 

Opkidingsnivo* * 

HBOO MBO 

33 1 

33 2 

66 3 

** WO verwijst naar wetenschappelijk onderwijs. 
*** Hieronder vallen mensen niet tot de GG, GGN of de OGG behoren maar op grond van 
wetenschappelijkee of praktische kennis over de groep benaderd zijn, mensen die om hun 
voormaligg lidmaatschap benaderd zijn en mensen die voor hun combinatie van beide 
benaderdd zijn. Vijf van hen kennen de bevindelijke stroming niet van binnenuit 

IS0Terr illustratie enige van deze uitspraken: 
Tenn aanzien van de haalbaarheid van het onderzoek 

-Gezien-Gezien de geslotenheid van de groep, bestaat het gevaar dat een misstap door de onderzoeker 
wordtwordt afgestraft met het niet meer geven van informatie. (8-1-92) 
-Er-Er  bestaat een gerede kans dat mensen gewaarschuwd worden voor dit onderzoek .(21-1-93) 
-Het-Het is moeilijk om als buitenstaander met bevindelifken over bekering te spreken, men gaat er 
vanuitvanuit datje het meegemaakt moet hebben. (8-1-92) 
-Het-Het is moeilijk contact te krijgen met bevindelijken om te praten over hun 
bekeringsgeschiedenissen.bekeringsgeschiedenissen. (8-1-92). 

Tenn aanzien van de onderzoeker. 
-leeftijd-leeftijd en positie van onderzoeker onderzoeker maken de vraag geoorloofd of zij überhaupt in staat zal zijn om 
dede nood die beleefd wordt en de wijze waarop mensen het leven in bevindelijke kring beleven wel 
kankan benaderen. (25-3-93) 
-Invoelingsvermogen-Invoelingsvermogen van de onderzoeker is noodzaak, als je dat niet hebt kun je het wel vergeten 
(18-3-92) (18-3-92) 
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leergierigee leerling in. Haar gesprekspartner kreeg hierdoor de rol van leraar en 
kennerr toebedeeld. Na verloop van tijd bleek deze benadering inadequaat voor het 
verkrijgenn van de verlangde data: de geïnterviewden voorzagen de interviewer van 
sociologischh relevante informatie over de groep, maar bleken over het algemeen 
niett bereid over het eigen beleven te spreken. 

Dee kanttekeningen, die in de eerste periode bij de haalbaarheid van het onderzoek 
werdenn gemaakt, zijn na inachtneming van de voorwaarden ten aanzien van het 
uiterlijkk van de onderzoeker en de voorzichtige wijze van benaderen, ongegrond 
gebleken.. De onderzoeker heeft weinig weerstand ondervonden bij de verzameling 
vann het onderzoeksmateriaal. De idee dat de gelederen zich zouden sluiten of 
mensenn voor het onderzoek gewaarschuwd zouden worden en de onderzoeker als 
gesprekspartnerr gediskwalificeerd zou worden is niet bewaarheid131. 

Hett terreinverkennende karakter van de eerste onderzoeksfase heeft de onderzoeker 
voorzienn van een veelheid aan informatie. Deze is gebruikt bij de beschrijving van 
dee groep (hoofdstuk 3) en de constructie van het heuristisch model (hoofdstuk 4). 
Systematischee analyse van de beschreven gegevens heeft echter niet 
plaatsgevonden.. Het materiaal is te divers van aard en de observaties zijn te weinig 
systematisch.. Een praktisch probleem is dat voor het onderzoek interessante 
bijeenkomstenn als toog- en zendingsdagen in een lage frequentie (één of twee keer 
perr jaar) plaatsvinden. 

5.1.2.. De tweede onderzoeksfase 
Inn de tweede fase van het onderzoek werden 25 mensen geïnterviewd152. De 
interviewss vonden plaats in 1996 en 1997. We beschrijven de criteria voor het 
benaderenn van gesprekspartners (§ 5.1.2.1), de feitelijke werving van 
geïnterviewdenn (§ 5.1.2.2), de topiclist (§ 5.1.2.3), de wijze van gespreksvoering (§ 
5.1.2.4)) en het vastleggen van de gegevens (§ 5.1.2.5). 

1311 De ontkrachting van 'de mythe' rond de groep geldt echter slechts gedeeltelijk. Uitsluitings- en 
ingroupp - outgroupprocessen blijken bijvoorbeeld werkzaam in reacties op publicaties over bevindelijk 
gereformeerdenn (bijv. het boek van Van Dijk, 1996). Al te gemakkelijk spreekt men in deze reacties 
overr een karikaturale weergave van het bevindelijk gereformeerde (be)leven. Door de publicatie op het 
kleinstee detail te bekritiseren of de resultaten van het onderzoek terug te voeren op een onverwerkte 
jeugd,, poogt men de kritiek buiten de groep (en misschien wel buiten het persoonlijk leven) te houden 
enn het evenwicht in de groep te herstellen. Hoewel de onderzoeker in het directe contact met de 
onderzoeksgroepp weinig van de uitsluitingsmechanismen ervaren heeft, is ook zij meermalen 
geconfronteerdd met het oordeel dat een buitenstaander nooit echt de finesses van het beleven zal 
kunnenn ontdekken en begrijpen. 
1322 Bij de opzet van het onderzoek was niet bepaald dat met een zeker aantal mensen gesprekken 
gevoerdd moesten worden. De dataverzameling is doorgegaan tot het moment waarop deze wijze van 
dataverzamelingg haar verzadigingspunt had bereikt 
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5.1.2.1.. Criteria voor het benaderen van gesprekspartners 
Hett onderzoek heeft zich beperkt tot het bevindelijk gereformeerde (be)leven zoals 
datt vorm krijgt in de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland en Noord-Amerika), 
dee Gereformeerde Gemeenten in Nederland (en Noord-Amerika), de Oud 
Gereformeerdee Gemeenten dan wel zelfstandige gemeenten van Oud 
Gereformeerdee signatuur. Mensen die lid zijn (geweest) van één van deze 
kerkgenootschappenn of kerken konden in principe voor een interview benaderd 
worden.. Waar we aanvankelijk meenden te moeten zoeken naar bekeerde mensen 
enn daarmee vrijwel automatisch uitkwamen op ouderlingen en mensen die aangaan 
aann het avondmaal, werd na de eerste twee perioden van dataverzameling besloten 
datt de geïnterviewden niet 'bekeerd' behoefden te zijn. Dit vanuit het idee dat de 
structurerendee werking van de weg der bekering ook zichtbaar is bij niet-
bekeerden. . 

Tenn aanzien van de door Rambo (1993, p.12-14) onderscheiden soorten bekering 
beslotenn we tot een brede benadering. Tot de onderzoekspopulatie behoren: 
-- Twee mensen die recentelijk zijn toegetreden tot de bevindelijk gereformeerde 

stroming.. Hun bekering wordt door Rambo aangeduid als 'affiliation'. 
-- Drie mensen die binnen de bevindelijk gereformeerde stroming van 

kerkgenootschapp veranderd zijn. De verandering die zij doorgemaakt hebben, 
wordtt door Rambo aangeduid als 'institutional transition'. 

-- Drie mensen die zich los hebben gemaakt uit één van de bevindelijk 
gereformeerdee kerkgenootschappen. Dit duidt Rambo aan als 'defection'. 

-- Van de zeventien overige geïnterviewden bekleedden er vier een ambt in de kerk 
(tweee ouderlingen en twee predikanten). In 'self reports' gaven zes van de 
mensenn aan onbekeerd te zijn; vijf meenden 'dat er wat in hun leven veranderd 
was'' en zes respondenten rekenden zich tot de bekeerden. De bekering van de 
laatstenn zou door Rambo aangeduid worden als 'intensification'. 

Bekeringstypee 'tradition transition' wordt in onze onderzoekspopulatie niet 
gevonden. . 

5.1.2.2.. Werving van de geïnterviewden 
Dee geïnterviewden werden middels de sneeuwbalmethode benaderd. 
Gesprekspartnerss (hier verder aangeduid als contactpersonen) uit de eerste twee 
periodenn van dataverzameling werden benaderd met de vraag of zij contact wilden 
leggenn met mensen die bereid zouden zijn om te participeren in het onderzoek. 
Wanneerr de benaderde aan de contactpersoon te kennen had gegeven bereid te zijn 
tott deelname, ontving de onderzoeker het telefoonnummer van de betreffende 
persoon. . 
Dee 'kandidaat' werd telefonisch door de onderzoeker benaderd. Nadat de 
onderzoekerr vermeld had hoe zij aan het telefoonnummer gekomen was, 
introduceerdee ze zichzelf; het onderzoek en haar verzoek. Veelal reageerden 
mensenn met ik weet niet of ik je wel de informatie kan geven die je nodig hebt. De 
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onderzoekerr zegde toe een brief (bijlage 5) te sturen waarin één en ander nog eens 
uitgelegdd zou worden. In de brief stonden de gespreksthema's beschreven. De 
onderzoekerr benaderde de geïnterviewde na een kleine week opnieuw om te horen 
off  deze bereid was deel te nemen. In totaal werden 27 mensen benaderd voor een 
gesprek,, twee van hen zegden om persoonlijke redenen af53. 

Dee brief werd op blanco papier geschreven, dit om de kans op een afwijzing, 
omwillee van de identiteit van de instelling waar het onderzoek gesitueerd was (de 
KUN),, te verminderen. 
Naa afloop van het interview werd aan de geïnterviewde gevraagd of deze misschien 
nogg iemand zou weten die mogelijk zou willen participeren aan het onderzoek. De 
kanss dat we door de samenstelling van de onderzoeksgroep, naar geografische 
spreidingg of ligging een eenzijdig beeld van de groep zouden geven, poogden we 
tee verminderen door bij het benaderen van kandidaten gebruik te maken van de 
diversiteitt die aanwezig was bij gesprekspartners in de eerste twee perioden van 
onderzoek. . 

5.1.2.3.. Detopiclist 
Dee topiclist maakte onderdeel uit van een brief, waarin het doel van het onderzoek 
alss volgt werd omschreven: Middels de gesprekken hoop ik te achterhalen hoe de 
bevindelijkbevindelijk gereformeerde geloofsleer het dagelijks leven en beleven van mensen in 
dede rechterflank van de gereformeerde gezindte bepaalt en beïnvloedt. Over de 
toespitsingg op de bekering werden de geïnterviewden niet ingelicht. 

Dee thema's, die op de topiclist genoemd worden, zijn afgeleid uit de stadia 
'context',, 'crisis', 'quest', 'interaction' en 'commitment' van het model van Rambo 
(§§ 1.2). Daar de studie gericht is op het krijgen van inzicht in de wijze waarop het 
devotioneell model van de weg der bekering het religieus (be)leven van 
hedendaagsee bevindelijk gereformeerden structureert, vond er geen specifieke 
toespitsingg plaats naar bijvoorbeeld de aard van de 'crisis' en de 'quest', de 
motivatiee voor bekering of de aard van de consequenties. 

Terugkomendd op de kritische opmerkingen die bij aanvang van de studie werden gemaakt ten 
aanzienn van de haalbaarheid van het onderzoek, willen we aangeven dat de wijze waarop de 
respondentenn benaderd werden, bijgedragen heeft aan het vrij grote aantal toezeggingen dat we kregen. 
Dee sneeuwbalmethode blijkt een goede methode om het vertrouwen van geïnterviewden te winnen. Het 
feitfeit dat informanten uit eigen kring het eerste contact legden met potentiële interviewees boezemde 
vertrouwenn in. Ook de keuze voor een grote geografische spreiding in plaats van een meer 
antropologischee casestudy in één gemeente gaf geïnterviewden een grotere garantie dat hun verhaal niet 
herkendd zou worden. Tenslotte menen we dat ook het voorkomen, de houding van de onderzoeker ten 
aanzienn van de onderzoeksgroep en net feit dat tijdens de dataverzameling niet met resultaten van het 
onderzoekk naar buiten is getreden een positieve bijdrage hebben geleverd. 
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Dee topiclijst werd als volgt geïntroduceerd: 
'Graagg zou ik het in het gesprek hebben over: 
-- uw achtergrond, het gezin waaruit u komt, het geestelijk klimaat waar uw 

geloofsbelevingg in wortelt; 
-- zaken, waarden, gerichtheden die u belangrijk vindt in het leven; 
-- de plaats die gebed, overdenking, geestelijke gesprekken, kerkdiensten etc. in uw 

levenn innemen; 
-- mensen, gebeurtenissen etc. die van (grote) invloed zijn geweest op uw 

geloofsleven; ; 
-- momenten van verandering in het geestelijk leven; 
-- de wijze waarop u in uw dagelijks leven uiting en vorm geeft aan uw religieuze 

oriëntatie; ; 
-- de betekenis die u geeft aan ziekte, verlies of dood; 
-- de wijze waarop u de relatie tussen Bijbel en dogmatiek en de aan de 

hedendaagsee mens geschonken ervaringen met de Heere ervaart'. 

Geïnterviewdenn gebruikten de topiclist om zich voor te bereiden op het gesprek. 

5.1.2.4.. De interviews 
Dee gesprekken vonden plaats in een voor de geïnterviewde vertrouwde omgeving, 
meestall bij hen thuis. Naast dat zij zich daar, naar alle waarschijnlijkheid, meer op 
hunn gemak voelden, leverde de interviewomgeving relevante informatie op voor de 
contextualiseringg van het gesprek en van de geïnterviewde als historische persoon. 
Inn het herinneringsverslag dat de onderzoeker na afloop van het interview maakte, 
deedd zij verslag van zaken als woninginrichting en buurt. 
Hett 'ijsbreken' na binnenkomst nam veelal een kwartier in beslag. Relevante 
informatiee uit dit informele deel van het gesprek, werd opgenomen in het 
herinneringsverslag.. De overgang naar het 'officiële' gedeelte werd aangekondigd 
mett het tevoorschijn halen van de casetterecorder en de vraag of het goed was dat 
dezee aangezet zou worden. De casetterecorder werd, met de knoppen naar de 
geïnterviewdee toe, duidelijk zichtbaar op tafel gezet. Het gebruik van de recorder 
werdd uitgelegd. Er werd benadrukt dat de geïnterviewde zich vrij moest voelen om 
dee bandopname te onderbreken of te doen stoppen. Vervolgens vroeg de 
onderzoekerr aan de geïnterviewde of deze nog vragen had over het gesprek, (de 
achtergrondenn van) het onderzoek of de persoon van de onderzoeker. Veelal vroeg 
menn hier naar de kerkelijke achtergrond van de onderzoeker, naar de motivatie 
voorr dit onderzoek en de instelling die het onderzoek financierde. Deze vragen 
blekenn voor veel geïnterviewden relevant omdat zij zicht wilden krijgen op de 
gevoeligheidd van de onderzoeker voor religiositeit, en dan met name de 
gereformeerdee spiritualiteit154. Nadat de onderzoeker op deze vragen was ingegaan 

1544 Gegeven de waarde die geïnterviewden aan deze informatie hechtten, beschrijven we kort de 
informatiee die de onderzoeker als antwoord op deze vragen aan de geïnterviewde gaf. 
Dee interviewer/onderzoeker is praktiserend lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
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werdd de geïnterviewde uitgenodigd om iets te vertellen over zijn achtergrond en 
zijnn verleden. Op deze vraag reageerden veel geïnterviewden met een vrij uitvoerig 
verhaal.. Dit verhaal bood voldoende aanknopingspunten om de aangekondigde 
thema'ss terloops in het gesprek aan de orde te stellen. De gesprekken varieerden in 
duurr van 1,5 tot 2,5 uur. 
Omm het gesprek te beëindigen kondigde de onderzoeker aan eigenlijk geen vragen 
meerr te hebben en nodigde zij de geïnterviewde uit om datgene wat nog niet ter 
sprakee was gebracht nu ter sprake te brengen. Veelal meenden de geïnterviewden 
datt het nu wel genoeg was geweest. Nadat de casetterecorder was uitgeschakeld, 
ontsponn zich regelmatig nog een gesprek. Hiervan deed de onderzoeker verslag in 
hett herinneringsverslag. Een aantal geïnterviewden gaf aan het gesprek af te willen 
rondenn met gebed. Zo geschiedde. 

5.1.2.5.. Het vastleggen van de gegevens 
Dee interviews werden door de onderzoeker letterlijk getranscribeerd. Dit 
geschieddee zo snel mogelijk na afname van het interview. Dit maakte het mogelijk 
omm slecht verstaanbare gedeelten op basis van herinnering aan te vullen. De 
transcriptiess werden voorafgegaan door een herinneringsverslag, waarin ook de 
subjectievee beleving van het interview door de interviewer/onderzoeker werd 
opgenomen.. Op de transcriptie van de bandopnames volgde een beschrijving van 
dee indrukken die de onderzoeker na het afluisteren van het gesprek aan het gesprek 
hadd overgehouden en een eerste reflectie op in het oog springende thema's uit het 
interview. . 

5.2.. Analyse van de interviews 
Tijdenss het analyseren van de interviews werden verschillende soorten 
aantekeningenn gemaakt. Het vastleggen van deze aantekeningen (memo's, Wester, 
1991)) maakt het mogelijk zicht te houden op (stappen in) het analyseproces. In 
conceptuelee memo's werd de inhoud van de verschillende concepten omschreven, 
inn methodische memo's werd verslag gedaan van beslissingen die werden genomen 
enn in theoretische memo's werden aantekeningen gemaakt betreffende de dialectiek 
tussenn theorie en materiaal. Persoonlijke reflecties beschreven we in persoonlijke 
memo's.. Bij de beschrijving van het onderzoeks- en analyseproces werd nu en dan 
opp deze memo's teruggegrepen. 

Dee persoonlijke motivatie van de onderzoeker voor het onderzoek betreft het inzicht willen krijgen in 
dee wijze waarop hedendaagse bevindelijk gereformeerden hun godsdienst beleven en zich vanuit hun 
godsdienstigee oriëntatie in een seculariserende samenleving bewegen. 
Hett onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor 
wetenschappelijkk onderzoek (NWO) Het was ondergebracht bij de Theologische Faculteit van de 
Katholiekee Universiteit Nijmegen. 
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5.2.1.. Structurering met behulp van Kwalitan 
Voorr een eerste analyse van de interviews werd gebruik gemaakt van het 
computerprogrammaa Kwalitan (Peters, Wester, Richardson, 1989,1994). Kwalitan 
vereistt dat transcripties van gesprekken ingedeeld worden in zogenaamde 
segmenten.. Een segment is een aaneengesloten deel van het interview waarin een 
bepaaldd thema besproken wordt Aan deze segmenten worden codes toegekend. De 
codess die wij aan het materiaal toekenden kwamen voort uit een viertal bronnen: 
hett materiaal zelf (thema's die steeds opnieuw in het materiaal opdoken), noties 
overr bekering in bevindelijke kring, psychologische theorieën over bekering, 
conceptenn uit de narratieve psychologie betreffende aspecten die behoren tot de 
'plotting'' en de 'telling'. 

5.2.1.1.. Samenvattingen rond thema' s 
Nadatt de segmenten, per interview, gecodeerd waren, werden er samenvattingen 
rondd de in de codes aangeduide thema's of concepten gemaakt. Dit geschiedde ook 
weerr per interview. Bij het maken van de samenvattingen bleven we zo dicht 
mogelijkk bij de woorden van de geïnterviewde. Naar aanleiding van de 
samenvattingenn werden zowel conceptuele als theoretische memo's gemaakt. Dit 
onderr andere omdat bij het maken van de samenvattingen verschillende codes 
werdenn samengevoegd. 

5.2.1.2.. Verslaglegging op basis van theoretisch gestuurde vragen 
Vervolgenss werd van ieder interview een samenvattend verslag, een vignet, 
gemaakt.. Dit geschiedde aan de hand van vijf vragen die uit het conceptueel kader 
voortvloeiden. . 

Vraagg 1) Wat is de achtergrond van deze persoon? 
Alss antwoord op deze vraag werd op basis van gegevens een korte sociografische 
beschrijvingg van de geïnterviewde gegeven waarin werd ingegaan op: 
-- de situatie vroeger thuis (aantal kinderen, plaats van religie thuis, kerkelijke 

betrokkenheidd ouders); 
-- de persoonlijke situatie nu (huwelijkse staat, kinderen); 
-- het kerklidmaatschap en mogelijke overgangen daarin. 

Vraagg 2) Wat heeft de persoon gezegd over de rol die de weg der bekering in 
zijnn leven speelt? 
Omm deze vraag te beantwoorden werden alle aanhalingen van momenten in 'de 
weg'' bij elkaar gezet en voor zo ver mogelijk chronologisch geordend. Vervolgens 
werdd een samenvatting gemaakt In deze samenvatting werden zoveel mogelijk 
citatenn opgenomen. Ook reflecties van de onderzoeker betreffende saillante 
gebeurtenissenn of betekenistoekenningen werden (in een ander lettertype) 
opgenomen. . 
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Vraagg 3) Hoe is de verhaallijn geconstrueerd? Welke kenmerken vertoont die 
verhaallijn?? Met deze vragen beoogden we inzicht te krijgen in de 'plotting'. 
Inn de beschrijving die naar aanleiding van deze vragen gegeven werd, werd 
ingegaann op: 
a)) de setting van het gesprek als ook de setting in het gesprek; 
b)) de personen die een belangrijke rol spelen in het (be)leven van de persoon 

betreffendee de bekering; 
c)) het perspectief van waaruit de persoon vertelt; 
d)) de plot van het verhaal en eventuele subplots. 

Vraagg 4) Hoe verbindt het individu het persoonlijk verhaal met het culturele 
verhaal? ? 
Hierbijj  werd ingegaan op twee deelvragen: 
a)) hoe worden handelen, ervaren en streven (naar het culturele ideaal) met elkaar 

verbonden:: kent het verhaal een inbedding in de culturele verhaalstructuur? 
b)) op welke wijze stemt de verteller af op zijn publiek? Hier is met name aandacht 

voorr de 'telling': de wijze waarop de geïnterviewde vertelt en de positie die hij 
hiermeee in het religieuze veld inneemt. 

Vraagg 5) Zijn er in het verhaal fasen van verwerving aan te wijzen? 
Dee aandacht ging daarbij uit naar: 
a)) weergaven van interacties met relevante/significante anderen; 
b)) weergaven van interne dialogen; 
c)) stimulansen en obstakels in de verwerving. 

5.2.1.3.. Analyse van de narratieven 
Voorr de uiteindelijke analyse hebben we gebruik gemaakt van de door Ganzevoort 
(1998,, pp.71-90) ontwikkelde benadering van het narratief proces. In § 2.4.1.1. 
hebbenn we er op gewezen dat het persoonlijk verhaal van mensen niet opgevat 
moett worden als een feitelijke weergave van gebeurtenissen, maar gezien moet 
wordenn als een 'symbolised account' waarmee de verteller inzichtelijk maakt hoe 
hijj  geworden is wie hij nu is. In de wijze waarop hij in deze verhalen 
gebeurtenissenn met elkaar en met verhaalstructuren uit het sociaal collectief 
verbindt,, wordt internalisering zichtbaar. Internalisering kan met andere woorden 
afgelezenn worden aan de wijze waarop het narratief vorm krijgt. 
Ganzevoortt (1998, p.72) benadert het narratief als "de verhaalachtige structuur 
waarinn een verteller vanuit het eigen perspectief het leven ervaart en verstaat en 
waarinn hij of zij een rolverdeling aanbrengt om zich daarmee te positioneren in 
relatiess en zich te verantwoorden voor het publiek". Het narratief komt in een 
narratieff  proces tot stand. Aan dit proces onderscheidt hij zes dimensies, namelijk 
a)) verhaalachtige structuur; b) perspectief; c) ervaren en verstaan; d) rolverdeling; 
e)) positionering in relaties; en f) publiek. Analyse van verhalen in referentie aan 
dezee zes dimensies maakt het mogelijk zicht te krijgen op de wijze waarop het 

146 6 



Methoden n 

individuelee verhaal al dan niet in referentie aan het devotioneel model 
gestructureerdd wordt We beschrijven de verschillende dimensies en geven aan 
welkee bijdrage de dimensies leveren aan het concretiseren van in het heuristisch 
modell onderscheiden aspecten. 

Vernaaiachtigee structuur 
Bijj het analyseren van de vernaalachtige structuur wordt aandacht besteed aan de 
volgendee elementen: 
I)) De wijze waarop de tijd gestructureerd is. 
Opp welke wijze legt de verteller verbanden tussen verleden, heden en toekomst? 
Kentt het verhaal een lineaire structuur dan wel een complexe structuur waarin 
gebruikk gemaakt wordt van flashbacks of vooruitblikken? 
II)) De tijdspatronen. 
Hett betreft hier de wijze waarop het tijdspatroon in het verhaal en het tijdspatroon 
inn het vertellen met elkaar verbonden zijn. Bij het intern tijdspatroon gaat het om 
dee wijze waarop onderdelen van het verhaal met elkaar verbonden worden. Het 
externn tijdspatroon betreft het heden, het verleden en de toekomst van de verteller 
enn het publiek (herinneringen, teksten, verwachtingen etc.). Deze tijdspatronen 
staann met elkaar in verbinding. Wanneer in het intern tijdspatroon de 
vanzelfsprekendee volgorde wordt doorbroken (bijv. door vertraging, versnelling of 
tijdsomkering),, wordt de toehoorder uitgenodigd zich mee te laten nemen in een 
wereldd waarin andere betekenissen mogelijk worden. 
m)) De aard van de verbindingen die gelegd worden en de betekenissen die 
hierdoorr gegenereerd worden. 
Dee centrale thematiek van het conceptuele plot wordt geconstrueerd door het 
leggenn van oorzaak- en gevolgverbindingen of structurering door gebruik te maken 
vann thematische overeenstemming en contrast. In een concrete vertelling spelen 
veelall meerdere verhaallijnen een rol. Daarmee is er op twee niveaus sprake van 
eenn conceptueel plot: binnen elke verhaallijn en op het hogere niveau door de 
onderlingee verhouding tussen de verhaallijnen die aan de orde zijn. 
IV)) De narratieve toon van het verhaal (§ 2.4.1.2). 
Dee narratieve toon wordt bepaald door het veronderstelde eindpunt en de 
verhoudingg van de delen tot het eindpunt. De ontwikkelingen in het verhaal worden 
ingekleurdd door hun relatieve positie ten opzichte van deze bestemming. Het 
groteree verhaal en de verhaaldelen kunnen ieder een eigen bestemming hebben. 

Perspectief f 
Hett perspectief van de verteller bepaalt welke gebeurtenissen en handelingen in het 
verhaall worden opgenomen en welke betekenis aan de onderdelen en het geheel 
wordtt toegekend. Analyse van het perspectief van de verteller geeft zicht op het hoe 
enn het waarom van de wijze waarop het verhaal geconstrueerd is. Aandacht voor de 
reikwijdtee van het perspectief maakt het mogelijk uitspraken te doen over het 
vermogenn en de bereidheid van de verteller om de bredere context in ogenschouw 
tee nemen. Zowel de plausibiliteit als de legitimiteit van het perspectief en de door 
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dee verteller aangedragen argumenten worden bepaald door het discours van de 
omgevingg en de metaforen die dominant zijn in het mensbeeld. 

Ervarenn en verstaan 
Niett alleen het cognitieve en bewuste interpreteren en zin geven heeft een 
verhaalachtigee structuur, ook emoties en het lichaam worden bepaald door een 
narratievee structuur. Emoties worden in het cognitieve verhaal opgenomen. Ze 
gevenn zicht op de betrokkenheid van de verteller bij het eigen verhaal en 
ondersteunenn een bepaalde structuur en een bepaald perspectief. De voorhanden 
verhaalstructurenn legitimeren welke inhouden emotioneel denkbaar en plausibel 
zijn. . 

Rolverdeling. . 
Dee verteller kent zichzelf als actor binnen het verhaal een bepaalde rol toe in relatie 
tott andere actoren (mensen, goden, krachten) en gebeurtenissen. Deze rollen 
wordenn binnen het verhaal zo op elkaar afgestemd dat de structuur van het verhaal 
enn de identiteit van de verteller ondersteund worden. De invulling van rollen wordt 
zichtbaarr in de selectie van handelingen, de veronderstelde motieven en 
achtergrondenn en de relaties en bondgenootschappen tussen de actoren. De 
identiteitt van de verteller wordt bepaald door de verhouding tussen de auteur van 
hett verhaal en de actoren in het verhaal. Wanneer de actoren in de loop van het 
verhaall  een andere rol krijgen, is er sprake van een flexibele identiteit. Indien dit 
niett mogelijk is, is er sprake van een gefixeerde identiteit. 

Positioneringg in relaties 
Mett elke narratief gestructureerde daad155 neemt de verteller een bepaalde plaats in 
enn een bepaalde rol op zich. Mogelijk ontstaan er discrepanties tussen de 
rolverdelingg binnen het verhaal en de positionering in de sociale interactie. In de 
interactiee vindt afstemming tussen gesprekspartners plaats. Dit betekent dat het 
vertellenn van een verhaal een (per)formatieve functie vervult. Het vertelde 
representeertt niet zozeer een bestaande realiteit. In het vertellen construeert het 
individuu zowel interpersoonlijk als intrapersoonlijk een realiteit. Het doel van het 
vertellenn van verhalen is het tot stand brengen, in stand houden of beëindigen van 
relatiess met anderen, zichzelf of God. In de analyse van de interviews wordt 
'positioneringg in relaties' toegespitst op de relatie met de onderzoeker. 

Publiek k 
Waarr 'positionering in relaties' vooral gericht is op het beschrijven van de 
handelingenn van de verschillende auteurs, beschrijft 'publiek' de verantwoording 
diee voor de handelingen wordt gegeven. Het publiek spreekt de auteur aan en de 
auteurr (verantwoordt (zich). In de wijze waarop dit antwoord vorm krijgt, gaan 
distantiee en toebehoren, individualiteit en verbondenheid samen. De auteur zoekt 

Ganzevoortt doelt dan zowel op taal als op handelingen. 
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uitdrukkingg te geven aan zijn uniciteit, dit echter zonder de relatie met anderen en 
dee plausibiliteit van zijn spreken op het spel te zetten. De plausibiliteit en 
legitimiteitt van het verhaal wordt door het publiek beoordeeld. De samenstelling 
vann het publiek bepaalt dus de aard van de verantwoording en de samenstelling van 
hett publiek wordt in de structuur van het levensverhaal weerspiegeld. De wijze 
waaropp het individu wordt aangesproken is van invloed op de narratieve 
competentiee van de gesprekspartner. Narratieve competentie wordt omschreven als 
hett vermogen structuur aan te brengen, perspectief te nemen, ervaren en verstaan 
opp elkaar betrokken te houden, rollen toe te kennen en positie in relaties in te 
nemen. . 

Bijj  de analyse van de interviews hanteren we de zes dimensies van het narratief 
process als analysecategorieën. Op grond van de analyses preciseren we de 
beschrijvingg van de formele en inhoudelijke kenmerken van de stadia van het 
heuristischh model. De analyses staan uiteindelijk ten dienste van het verkrijgen van 
inzichtt in de wijze waarop in bevindelijk gereformeerde bekering de transformatie 
vann het zelf gerealiseerd wordt 
Dee resultaten van de analyse op basis van de zes dimensies van het narratieve 
process dragen als volgt bij aan de precisering van processen die werkzaam zijn in 
dee fasen van internalisering. 
-- Responsiviteit wordt beschreven op basis van de analyses betreffende 

rolverdelingg en positionering in de interviewrelatie. 
-- Analyse van de verhaalachtige structuur en 'ervaren en verstaan' maakt een 

naderee typering van emplotment mogelijk. 
-- Stimulansen en obstakels voor internalisering leiden we af uit de analyse van de 

dimensiess perspectief, rolverdeling en positionering in relaties. 
-- Kernpunten uit de analyse worden beschreven onder * inhoudelijke kenmerken 

vann het verhaal'. 

5.3.. De geïnterviewden 
Inn overzicht 5.1 typeren we de geïnterviewden uit de tweede fase van onderzoek op 
basiss van de achtergrondkenmerken kerklidmaatschap, sexe, opleidingsniveau en 
geografischee regio. Deze laatste categorie is relevant omdat verschillen in 
kerkelijkee ligging streekgebonden zijn (zie hoofdstuk drie). 

Negenn geïnterviewden behoren tot de Gereformeerde Gemeenten, twee van hen zijn 
vanuitt de Gereformeerde Kerken toegetreden. Van de zes mensen die tot de 
Gereformeerdee Gemeenten in Nederland behoren is er één toegetreden vanuit een 
Gekrooktee Riet gemeente (Nederlandse Hervormde Kerk). Twee van de vijf 
mensenn die tot de Oud Gereformeerde Gemeenten behoren, zijn na een zoektocht 
doorr allerlei bevindelijke kerkgenootschappen (GGN, NHK op gereformeerde 
grondslagg en GG) lid van dit kerkgenootschap geworden. 
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Overzichtt 5.1: Typering van de onderzoeksgroep uit de tweede fase van onderzoek 
opop basis van achtergrondkenmerken 

Kerkge
nootschap p 

GG G 
GGN N 
OGG G 

Anders*** * 
Bevindelijk Bevindelijk 
Geref.Geref. Kerk 

Totaal l 

N N 

9 9 
6 6 
5 5 
5 5 
3 3 
2 2 
25 5 

Sexe e 

Man n 

4 4 
3 3 
4 4 
3 3 
/ / 
2 2 
14 4 

Vrou u 

w w 
5 5 
3 3 
1 1 
2 2 
2 2 

11 1 

Opleidingsniveau* * 

WO O 

2 2 
2 2 

4 4 

HBO O 

6 6 
1 1 
1 1 
3 3 
1 1 
2 2 
11 1 

MBO O 

1 1 
3 3 
4 4 
2 2 
2 2 

10 0 

A A 

5 5 
4 4 
3 3 
4 4 
2 2 
2 2 
16 6 

Regi i 

B B 

3 3 
2 2 
1 1 
1 1 

/ / 
7 7 

** Omdat niet rechtstreeks naar het opleidingsniveau van de geïnterviewden is gevraagd, is de gegeven 
indeling,, voorzover opleiding niet expliciet in de gesprekken aan de orde kwam, gebaseerd op een 
inschattingg van de onderzoeker. 
*** Aanduidingen onder regio: 
AA = plaatsen binnen de driehoek Utrecht - Rotterdam - Den Bosch 
BB = plaatsen binnen de driehoek Utrecht - Arnhem - Harderwijk (inclusief Apeldoorn) 
CC = elders in het land (1 x Zeeland en 1 x Noord Holland) 
**** Onder de categorie 'anders - bevind' vallen zij die behoren tot 
a)dee kring der thuislezers (1); 
b)eenn zelfstandige gemeente (1); 
c)eenn Christelijk Gereformeerde Gemeente (1) 
Zijj die behoren tot de Gereformeerde Kerken hebben de bevindelijk gereformeerde stroming verlaten. 

Bijj het toekennen van geïnterviewden aan de categorie 'anders' zijn we uitgegaan 
vann het huidige kerklidmaatschap van de geïnterviewden. In deze categorie vallen 
dee mensen die de bevindelijke traditie, vanuit verschillende kerkgenootschappen, 
vaarwell hebben gezegd. 
Inn totaal participeerden 14 mannen en 11 vrouwen in de interviews. De gemiddelde 
leeftijdd van de geïnterviewden ligt tussen de vijfenveertig en de vijftig jaar. 
Tweederdee van de geïnterviewden is afkomstig uit het gebied dat valt in de 
driehoekk Utrecht - Rotterdam - Den Bosch. De overrepresentatie van 
gesprekspartnerss afkomstig uit dit gebied, kan het gevolg zijn van de gehanteerde 
sneeuwbalmemode.. Het kan echter ook te maken hebben met de volksaard, de 
kerkelijkee ligging en de bereidheid tot spreken die daarmee samenhangt. Deze 
regioo vormde lange tijd een vrij afgesloten gebied. Het gezelschapswezen heeft er 
gefloreerd.. Er bestaat, met andere woorden, een traditie om met een zekere 
openheidd met elkaar over geestelijke zaken te spreken. Met de ontsluiting van deze 
gebiedenn zijn zij onder invloed komen te staan van de ontwikkelingen die zich in 
'dee westerse' steden voordeden. 
Inn het gebied tussen Utrecht - Arnhem - Harderwijk heerst een heel ander geestelijk 
klimaat.. In de van oudsher kleine hechte dorpsgemeenschappen kent men minder 
'ruimte'' in het spreken over geestelijke zaken. Mensen zijn banger zich iets 
oneigenlijkk toe te eigenen, en zijn zich ook sterker bewust van de sociale controle. 
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Hoewell de geslotenheid van de dorpsgemeenschappen in de afgelopen decennia in 
hett samenleven met mensen van andere pluimage is opengebroken, lijken op 
religieuss gebied (oude) gewoonten te blijven voortbestaan. 
Slechtss één respondent was afkomstig uit Zeeland. Dit kan enerzijds het gevolg zijn 
vann de wijze waarop geworven is, anderzijds kan dit ook te maken hebben met het 
beeldd dat de contactpersonen hadden van de (onmogelijkheden in het leggen van 
contactenn voor participatie met mensen uit deze streek. 
Inn de wijze waarop de onderzoekspopulatie is samengesteld, zijn niet alle 
(streekgeboden)) articulaties en eigenaardigheden, niet alle liggingen 
vertegenwoordigd.. Daar wij ons in deze studie niet richten op de structurerende 
werkingg die uitgaat van streekgeboden articulaties van het devotioneel model op 
hett (be)leven van hedendaagse bevindelijk gereformeerden, maar op de 
structurerendee werking van het devotioneel model in zijn algemeenheid, menen we 
datt het verzamelde materiaal voldoende ingangen biedt voor het beantwoorden van 
dee onderzoeksvraag. Ligging en streekgebonden articulaties van het devotioneel 
modell worden in de analyse buiten beschouwing gelaten. 

Overzichtt 5.2: Typering van de geselecteerde geïnterviewden op basis van 
achtergrondkenmerken achtergrondkenmerken 

Naamm Kerklid- Opleidingsniveau*** Regio**** Geestelijke 
(fictief)) maatschap staat 

WOO HBO MBO A B C 'Selfreport' 

Josine e 
Joris s 
Jeroen n 
Vincent t 
Marit t 
Ferdinand d 
Trade e 
Frank k 
Maarten n 
Esther r 
Theo o 
Arnoud d 
Eva a 

GG G 
GG G 
GGG (t)** 
GG G 
GG G 
GGN(t) ) 
GGN N 
GGN N 
GGN N 
GGN N 
OGG(t) ) 
OGG G 
OGG G 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

veranderd* * 
veranderd* * 

xx niet bekeerd 
bekeerd d 
bekeerd d 
niett bekeerd 
niett bekeerd 
niett bekeerd 
bekeerd d 
niett bekeerd 
veranderd d 
bekeerd d 
veranderd d 

** Deze respondenten hebben aangegeven dat zij op grond van een reflectie- en ervaringsproces besloten 
hebbenn te gaan deelnemen aan het avondmaal. In bevindelijk gereformeerde kring wordt 
avondmaalsgangg (van oudsher) opgevat als een teken van een verandering in geloofsleven. 
*** (t) - toegetreden. 
**•• Opleidingsniveau van de geïnterviewden is, voor zover opleiding niet expliciet in de gesprekken 
aann de orde kwam, gebaseerd op een inschatting van de onderzoeker. 
***** Aanduidingen onder regio. 
AA - plaatsen binnen de driehoek Utrecht - Rotterdam - Den Bosch 
BB - plaatsen binnen de driehoek Utrecht - Arnhem - Harderwijk (inclusief Apeldoorn) 
CC = elders in het land 
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Inn de hoofdstukken zes, zeven en acht worden de resultaten van de analyse van tien 
vann de vijfentwintig interviews beschreven. De analyses van drie interviews met 
respondentenn die een 'insititutional transition' maakten presenteerden we reeds in 
hoofdstukk 1. We motiveren de selectie van de interviews. 
Vann de negen interviews gehouden met mensen uit de Gereformeerde Gemeenten 
zijnn vijf interviews in de analyse meegenomen. Twee gesprekken vielen af omdat 
dee geïnterviewden meer als kenners in het gesprek stonden dan dat zij zicht gaven 
opp hun persoonlijk beleven. Bij de andere twee gesprekken was de kwaliteit van de 
gespreksrelatiee onvoldoende, waardoor het gesprek te oppervlakkig bleef. 
Vijff van de zes gesprekken met mensen uit de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederlandd zijn geanalyseerd. Eén gesprek viel af omdat de gespreksrelatie met de 
vrouww een bias vertoonde: zij had al eerder zijdelings geparticipeerd in een 
onderzoekk en nam vanuit die rolinvulling deel aan het onderzoek. 
Vann de vijf interviews met mensen uit de Oud Gereformeerde Gemeenten zijn er 
driee geanalyseerd. Eén viel af omdat dit gesprek niet op band opgenomen mocht 
worden.. De status van het gemaakte herinneringsverslag was zo verschillend van de 
overigee interviews, dat we meenden dat analyse niet zinvol was. Een ander gesprek, 
mett een zegspersoon in deze kring, is niet in de analyse opgenomen omdat de man 
voornamelijkk vertelde over de groep en minder over de eigen beleving. 
Geenn van de geïnterviewden uit de categorie 'anders' is in de analyse meegenomen. 

Inn overzicht 5.2 typeren we de respondenten, waarop de empirische hoofdstukken 
zes,, zeven en acht zijn gebaseerd. De typering geschiedt aan de hand van de 
(achtergrond)kenmerkenn kerkgenootschap, opleidingsniveau, geografische ligging 
enn zelftypering van de geestelijke staat. Bij de typering van de 'geestelijke staat' 
vann de respondent wordt uitgegaan van 'self-reports'. In het 'self-report' geeft de 
geïnterviewdee aan hoe hij, gebruikmakend van het religieuze betekeniskader, 
zichzelff percipieert en positioneert ten overstaan van anderen. Noch de wijze 
waaropp de persoon door anderen gepercipieerd en ontvangen wordt, noch een 
oordeell over de juistheid van de zelfbeoordeling en positionering doen hier ter 
zake. . 

5.4.. Opzet van de analysehoofdstukken 
Dee 'selfreports' van de geïnterviewden betreffende hun geestelijke staat vormen het 
uitgangspuntt voor de toekenning van geïnterviewden aan de stadia van het 
heuristischh model. De idee om deze toekenning te baseren op 'selfreports' is 
gelegenn in het feit we met dit onderzoek willen exploreren op welke wijze de 
zelfervaringg en het individuele ervaren gestructureerd worden vanuit 
betrokkenheidd op het devotioneel model. We veronderstellen dat het narratief van 
hett individu de zelftypering plausibiliteit verleent en legitimeert; hierbij staat het 
heuristischh model ten dienste van de exploratie. 
Dee beschrijving van de empirische data, in de hoofdstukken zes, zeven en acht, 
neemtt de verschillende stadia van het model als uitgangspunt Hoofdstuk zes betreft 
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stadiumm één: het kennisnemen van. In dit hoofdstuk beschrijven we de analyses 
vann de gesprekken met Trade, Frank en Esther. Zij beschrijven zichzelf als 
'onbekeerd'.. In hoofdstuk zeven beschrijven we de analyse van de gesprekken met 
Josine,, Joris en Eva. Ieder van hen heeft aangegeven dat er 'iets veranderd is'. In 
hett heuristisch model vallen zij in het tweede stadium van internalisering: 'het zich 
gedragenn als'. Het derde stadium van internalisering, 'een bepaald soort persoon 
zijn',, staat centraal in hoofdstuk acht Hier worden de analyses besproken van de 
gesprekkenn met Vincent, Marit, Maarten en Arnoud. Ieder van hen geeft aan 
bekeerdd te zijn. 
Dee zelmarratieven van Jeroen, Ferdinand en Theo werden in hoofdstuk één, in 
referentiee aan het stadiamodel van Rambo, geanalyseerd; zij worden hier niet 
nogmaalss besproken. 

Dee empirische hoofdstukken zijn gelijk van opzet: voorafgaand aan de presentatie 
vann de cases hernemen we in kort bestek de typering die in hoofdstuk vier van het 
stadiumm van internalisering gegeven is. Vervolgens wordt per respondent een 
samenvattingg gegeven van hetgeen hij gezegd heeft over bekering in het eigen 
leven156.. De daarop volgende analyse wordt gestructureerd door referentie aan de 
zess dimensies van de narratieve benadering: verhaalachtige structuur, perspectief, 
ervarenn en verstaan, rolverdeling, positionering in relatie tot de interviewer en 
publiek.. Afrondend worden de resultaten van de verschillende analyses gerelateerd 
aann de beschrijving die van het stadium gegeven is. We volgen hierbij de zes 
puntenn die bij ieder stadium in het heuristisch model zijn aangegeven: A) fase van 
internalisering;; B) responsiviteit: 'addressivity' en 'answerability'; C) emplotment; 
D)) factoren die een positieve bijdrage leveren aan internalisering; E) factoren die 
(mogelijk)) een obstakel vormen voor internalisering; F) typering van de narratieven 
diee tot dit stadium behoren. De empirische hoofdstukken hebben een beschrijvend 
karakter.. In hoofdstuk negen relateren we de resultaten van de analyses aan de in de 
introductiee geformuleerde onderzoeksvragen en evalueren we de veronderstellingen 
diee aan de benadering van bekering en de constructie van het heuristisch model ten 
grondslagg liggen. 

1566 Andere gedeelten uit het gesprek komen aan de orde voor zover deze relevant zijn in het licht van 
hett 'selfieport' dat de geïnterviewde heeft gegeven betreffende bekering. 
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6.. 'Nog niet bekeerd9 

Bevindelijkk gereformeerden gaan, over het algemeen, trouw ter kerke. Ze lezen in 
dee Bijbel, bidden dagelijks en houden bij het maken van keuzes en in het dagelijks 
levenn rekening met hun godsdienstige overtuigingen. Ze kunnen aangeven wat 
noodzakelijkk is om bekeerd te worden en verhalen vertellen over de wijze waarop 
anderenn bekeerd zijn. Bij een deel van het kerkvolk blijf t het daarbij. De 
plotstructuurr van hun levensverhaal maakt geen ontwikkeling ten aanzien van het 
einddoell  dat in het devotioneel model wordt gesteld. Zij zijn (nog) niet bekeerd. 

Trade,, Frank en Esther gaven in het gesprek aan niet bekeerd te zijn. De wijze 
waaropp zij, vanuit betrokkenheid op hun lidmaatschap van een Gereformeerde 
Gemeentee in Nederland, spreken over hun religieus (be)leven staat in dit hoofdstuk 
centraal.. Op de analyse van de afzonderlijke cases (§ 6.1) volgt een nadere typering 
vann het stadium van internalisering (§ 6.2). 

6.1.. Analyse van de cases 

6.1.1.. Trade 
Tradee is half in de dertig. Ze is opgevoed in een boerengezin met vijf kinderen. 
Kerkelijkk gezien hebben haar ouders in de rechterflank gezworven. Ze hebben 
behoordd tot de Nederlandse Hervormde Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk 
enn de Oud Gereformeerde Gemeenten. Na een periode van thuislezen zijn zij 
toegetredenn tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De reden van al deze 
overgangenn is Trade niet bekend. Wel meent ze dat er praktische zaken als 
bereikbaarheidd en de mogelijkheid tot catechisatie voor de kinderen een rol 
speelden.. Trade vindt dat ze niet bijzonder streng is opgevoed. Ze betreurt het dat 
err muis weinig over geestelijke of anderszins persoonlijke zaken werd gesproken. 
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Driee van haar vier broers hebben de kerk de rug toegekeerd. Eén van haar broers 
heeftt het contact met het gezin verbroken. Trade is ongehuwd, ze werkt in de zorg. 
Inn de gemeente waar ze al zo'n jaar of vijf kerkt, voelt ze zich niet echt thuis. Ze 
heeftt er helemaal geen contacten 

6.1.1.1.. Kern van het gesprek 
(Cl,Al) 1577 Ik ben, ik ben niet bekeerd, dat weet ik van mezelf [stilte] Kijk de 
mogelijkheidmogelijkheid tot bekering is er altijd nog wel, zolang ik nog leef is die mogelijkheid 
erer [stilte] En dan weet ik ook wel heel goed hoe ik daarmee om ben gegaan. 
DaarvoorDaarvoor heeft de Heere middelen gegeven: de kerk, de Bijbel en boeken, [stilte] 
EnEn dan blijft  de vraag hoe ga je daar mee om. En dan weet ik van mezelf best wel 
datdat ik daar heus niet altijd op een goede manier mee om ga. Daar loop ik steeds 
tegenaan.tegenaan. Het dagelijks leven dat vergt al zoveel tijd en je werk Dat is natuurlijk 
helemaalhelemaal geen excuus hoor, want dat stopt natuurlijk niet, maar ik merk wel dat 
datdat heel veel tijd van mij opslokt. En als ik dan heel de dag heb gewerkt dan heb ik 
heusheus niet zoveel zin om 's avonds nog eens een keer een boek te nemen waar je 
heelheel erg bij na moet denken. Dan is een boek meer ontspanning en dat is weer iets 
voorvoor mezelf natuurlijk en dan denk ik, ja waar gaat echt mijn lust naar uit. En dan 
denkdenk ik ja dat zijn toch wel veel wereldse dingen, dingen die voorbij gaan. En ja, 
datdat is steeds de strijd van mezelf, maar ja hoe verander ik dat. Steeds op zoek, 
steedssteeds goede voornemens maar heel vaak ontglipt me dat toch weer. Dan denk ik 
'al'al ga je nou maar standaard wat lezen uit een boek' en dat gaat dan even goed, 
maarmaar dan is er dit weer en dan dat weer, weer niet gelezen. Of 'ga eens door de 
weeksweeks naar de kerk'. Dat ben ik ook steeds weer van plan. Ik maak wel tijd om 
naarnaar een vriendin te gaan of dit te doen of dat en juist naar de kerk gaan, 'ja 
eigenlijkeigenlijk heb ik geen tijd want ik moet ook dat doen' en dan kies ik vaak voor 
andereandere dingen. Ja en dat is moeilijk Enerzijds is het moeilijk, aan de andere kant 
ookook helemaal niet moeilijk... Toch die strijd steeds. 

[Hebb je nou in moeilijke tijden in je leven op de een of andere manier mogen 
ervarenn dat God bij je was, dat Hij van je afwist?] 
(C2,A1)) Zeker wel. [stilte] Ja hoe dat dan precies is weet ik niet goed. [stilte] 
VoorVoor ik hier begon had ik best een moeilijke periode achter de rug. Moeilijk ja 
[stilte]]  Het begon in oktober, een collega van 21 jaar die verongelukte. Dat was in 
oktoberoktober en in november kreeg ik zelf een auto-ongeluk Zelf had ik niets en die 
andereandere bestuurder ook niet, dat heb ik echt als een wonder ervaren. Ik dacht ja, 
waaromwaarom eigenlijk Dit had ook mijn einde kunnen zijn en ik stap hier gezond uit die 

Dee citaten uit het gesprek worden genummerd (Cl, C2, etc). Binnen de citaten onderscheiden we 
alinea'ss (Al, A2 etc.). De alinea indeling is gebaseerd op wisselingen in het gespreksthema, momenten 
waaropp de verteller de verhaallijn herneemt en stiltes die vallen. Door de onderzoeker gestelde vragen 
staann in standaardletter tussen vierkante haken. Ook relevante informatie die noodzaketijk is om te 
begrijpenn wat er staat en procesaspecten van het gesprek zoals stilte of nonverbale expressie worden op 
dezee wijze weergegeven. 
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auto.auto. Ik heb toen heel duidelijk gezien, ja de Heere neemt mij niet weg terwijl mijn 
collegacollega wel overlijdt in een ongeluk. 
KreegKreeg ik in maart nog een keer zo 'n ongeluk. Precies dezelfde situatie. Dat was in 
maartmaart en toen in april had ik steeds griep. [Er bleek een cyste in haar buik te 
zitten.]] Maandag opgenomen en dinsdag geopereerd, het bleek goedaardig. Toen 
hebheb ik ook ervaren van nou, waarom eigenlijk hè. Juist kort daarvoor had ik 
gehoordgehoord van een stel, die waren pas getrouwd Die vrouw had ook iets in haar 
buik,buik, dat bleek een kwaadaardige tumor te zijn. Ik had zoiets van ja en bij mij is 
hethet goedaardig. Wat is dat allemaal, wat betekent dit? Ik heb dat ervaren als een 
roepstem,roepstem, ja toch welja, zo van waarom leef je? Ja je leeft maar door en toch, leef 
nietniet zo door. 
(C2,, A2) (...) Dat is eenjaar geweest waar erg veel dingen in gebeurd zijn. Dan 
denkdenk ik, ja wat heeft de Heere mij hier nu mee te zeggen? Daar heb ik nog geen 
antwoordantwoord op, niet echt concreet, niet echt duidelijk. Maar ik heb toen zeker 
ervaren:ervaren: 'de Heere weet van mij af. En ook als roepstemmen van Hij  laat mij niet 
zomaarzomaar doorleven maar zet mij stil Dan ligt natuurlijk  verder de 
verantwoordingverantwoording [verantwoordelijkheid] bij mij: wat doe ik daarmee? Maar ik heb 
hethet zeker gezien als roepstem als bemoeienis van de Heere met mijn leven 
[Iss dat toen ook verder gegaan, je zegt van het is een roepstem van de Heere, het is 
aann mij, wat doe ik er mee?] 
(C22 , A3) Ja dat is eigenlijk nog een beetje de vraag. Wat doe ik ermee, wat heeft 
HijHij  ermee te zeggen gehad voor mij, daar heb ik nog niet echt een antwoord op. 
OpOp dat moment heeft het leven een andere waarde, je moetje werk doen, maar dat 
isis even wat minder belangrijk. Dat is toch maar tijdelijk, het gaat allemaal voorbij, 
hethet is eigenlijk maar heel kort. En als ik nu terug kijk denk ik, ja van lieverlee is 
datdat weer een beetje omgedraaid, is het dagelijks leven weer meer betekenis 
gekregengekregen voor mij dan, ja, dan de Heere. Het is steeds weer die strijd daartussen 
he.he. Waar gaat mijn lust naar uit. 

6.1.1.2.. Narratieve analyse 
Verhaalachtigee structuur. 
Hett eerste citaat is beschouwend van aard. Het centrale punt ik ben niet bekeerd, 
datdat weet ik vormt het ankerpunt van de beschouwing. Daaromheen geeft Trude aan 
hoee ze omgaat met de spanning tussen 'weet hebben van de mogelijkheid en de 
middelen'' en haar eigen handelen. De gebeurtenissen worden middels contrastering 
aann elkaar verbonden: 'ik weet hoe .... maar', 'ik neem mij voor maar'. De 
verteltrantt is te typeren als waarnemend en vaststellend. 

Hett tweede citaat kent een lineaire structuur. Naar aanleiding van de vraag of zij 
heeftt mogen ervaren of God van haar afweet, vertelt ze over een jaar waarin veel 
gebeurdd is. De wijze waarop zij over de gebeurtenissen vertelt is in (C2, Al) en 
(C2,, A2) als volgt gestructureerd: 
a)) aanleiding (ongeluk of ziekte) en positieve afloop; 
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b)) vergelijking met anderen bij wie de afloop negatiefis; 
c)) de vraag: wat heeft dit te zeggen? 
Afrondendd (C2, A3) zegt ze dat ze door deze gebeurtenissen ervaren heeft dat de 
HeereHeere van mij afweet, verder duidt ze deze gebeurtenissen als roepstemmen. 
Daarmeee legt ze de verantwoordelijkheid bij zichzelf en keert ze weer terug bij de 
kernn van haar verhaal: ik ben niet bekeerd, dat weet ik. 

Vertellendd over de afzonderlijke gebeurtenissen verbindt Trude twee op zichzelf 
staandee gebeurtenissen middels vergelijking en contrast met elkaar. Daarop laat zij 
eenn cultureel plausibele betekenisstructuur volgen: ik heb het ervaren als roepstem. 
Dee gebeurtenissen krijgen een plaats in een verhaallijn met positieve narratieve 
toon.. Ze heeft in die periode ervaren: de Heere weet van mij af. Wanneer zij, na 
dezee (positieve) verhaallijn uitgewerkt te hebben, door een vraag van de 
interviewerr terugkeert naar de verhaallijn rond 'de weg der bekering', stagneert het 
verhaal:: Wat doe ik ermee, wat heeft Hij ermee te zeggen gehad voor mij, daar heb 
ikik nog niet echt een antwoord op. Wel geeft ze aan dat na verloop van tijd het 
gewonee leven weer meer betekenis voor haar krijgt. De terugkeer naar de gewone 
werkelijkheidd wordt door Trude op een waarnemende en vaststellende wijze 
genoemd.. Op grond hiervan menen we dat in de beleving van Trude de 
betrokkenheidd op de religieuze werkelijkheid niet bepalend is voor haar identiteit. 
Opp kennisniveau zal zij, conform het devotioneel model, zeggen dat betrokkenheid 
opp God en de eeuwigheid de grond onder het leven vormt. De doorleving van die 
noodzaakk voelt zij slechts in tijden van crises. Op andere momenten wordt veel van 
haarr tijd door het dagelijks leven opgeslokt, 's Avonds heeft ze dan niet veel zin 
omm iets tee gaan lezen waar ze veel bij moet nadenken. Dit leidt er toe dat ze zich, 
conformm het devotioneel model, afvraagt: waar gaat mijn lust naar uit? 

Perspectief f 
Trudee neemt in het gesprek geen duidelijk perspectief in. Haar referentie aan het 
subcollectieff  van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland blijf t zowel in het 
gesprekk als in haar leven impliciet: heel veel dingen wist ik gewoon ook niet echt. 
GewoonGewoon heel simpele dingen, waarom doe je bepaalde dingen; omdat het zo 
hoorde.hoorde. Haar persoonlijk perspectief lijkt weinig ontwikkeld. Wanneer zij in het 
gesprekk gevraagd wordt om haar eigen mening of visie te geven, vallen er veel 
stiltes. . 
Dee beperkte ontwikkeling van een eigen perspectief lijkt zijn wortels te hebben in 
dee leefwijze binnen het gezin: er werd weinig gepraat en de manier om met 
moeilijkhedenn om te gaan was 'doorgaan'. In het gesprek geeft Trude aan dat dit 
haarr belemmerd heeft in haar ontwikkeling. Zowel op persoonlijk als op religieus 
gebiedd kent haar verhaal weinig voortgang. 
IkIk kom uit een gezin waar weinig werd gesproken en zeker over zulke [religieuze] 
zakenzaken niet. Toen heb ik dat niet gemist. Achteraf heb ik dat heel erg gemist en nu 
nog.nog. (...) Ik ben ook therapie gaan doen op een gegeven moment. Ik liep behoorlijk 

158 8 



'Nogg niet bekeerd' 

vastvast met mezelf. Alleen redde ik het gewoon niet. (...) Hoe beleef je dingen, hoe ga 
jeje met dingen om. Heel veel dingen wist ik gewoon ook niet echt. 
Hett 'niet weten' of 'er niet over gesproken hebben' komt in het gesprek in 
allerhandee contexten terug. Ze lijk t ermee aan te willen geven dat dit 'niet spreken 
over'' en 'niet weten' belemmerend werkt, dat verhaallijnen hierdoor stagneren. 
Ookk in de citaten komt deze stagnatie naar voren. Tevens wordt in de citaten 
zichtbaarr hoe zij met deze stagnaties omgaat. Zo zegt ze in (Cl,Al): maar ja hoe 
veranderverander ik dat. In (C2, A3) klinkt de vraag: wat doe ik er mee (...) daar heb ik nog 
nietniet echt een antwoord op. Trude geeft niet aan hoe zij in haar leven naar een 
antwoordd op deze vragen zoekt. Gegeven de geringe ervaring die zij heeft in het 
explorerenn van haar innerlijk leven, kan de vraag gesteld worden of zij (zonder 
hulpp van anderen) op dit moment competent is om een antwoord op deze vragen te 
zoekenn en te vinden. 

Niett alleen heeft Trude in beperkte mate een eigen perspectief ontwikkeld, zij 
spreektt zich ook niet uit over de voorstelling die zij heeft van de bekering als 
momentt en als geestelijke weg. 

Ervarenn en verstaan 
Behalvee de uitspraak dat zij 'het niet spreken over' als een gemis ervaart, geeft 
Trudee weinig zicht op haar ervaren. 

Rolverdeling g 
Trudee is spaarzaam in het vertellen over interacties tussen haar en anderen. Wel 
geeftt ze aan dat ze anderen nodig heeft om tot een beter (zelQverstaan te komen. 
Inn relatie tot haar godsdienstig leven wijst ze een aantal (bekeerde) mensen aan 
waarr ze achting voor heeft. In relatie tot hetgeen deze mensen te zeggen hebben, 
neemtt ze een luisterende houding aan: meestal was ik daar stilletjes bij aanwezig 
datdat vond ik heel fijn. In hun wijze van spreken waardeert ze niet alleen de uitleg en 
hett onderwijs dat ze er uit ontvangt, maar ook de doorleving die er uit spreekt. 
Inn het spreken over het godsdienstig leven15' weet ze zich vanuit haar 
groepstoebehorenn opgeroepen en aangesproken. In Cl maakt ze dit kenbaar door te 
verwijzenn naar de voorschriften. In C2 geeft ze aan dat ze, conform het culturele 
model,, in de gebeurtenissen die haar ten deel vallen een roepstem van God herkent. 
Dezee oproep van God, dit appèl werkt naar twee kanten. Enerzijds neemt zij een 
ontvangendee houding aan: wat dit te zeggen heeft? Anderzijds geeft ze aan dat zij 
zichh verantwoordelijk weet voor de verdere uitwerking: wat doe ik ermee? Hoe zij 
dezee verantwoordelijkheid oppakt, blijf t onduidelijk, zij het dat ze aangeeft dat van 
lieverleee het gewone leven weer belangrijker wordt. 

IS** In de analyses zullen we, wanneer we refereren aan 'de geloofsbeleving' van het individu spreken 
overr het godsdienstig leven, dit omdat in (de zwaardere kringen binnen) de bevindelijk gereformeerde 
stromingg de aanduiding 'geloof of het werkwoord 'geloven' aanleiding geeft onderscheid te maken 
tussenn soorten geloof (cfr. voetnoot 114, hoofdstuk 3) . 
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Positioneringg in de interviewrelatie 
Tradee start het gesprek door aan te geven dat ze geen gemakkelijke prater is, maar 
tochh bereid is iets over haar leven te vertellen. Aanvankelijk ontvangt ze iedere 
vraagg door de interviewer stil en met grote ogen aan te kijken, om vervolgens na 
enigee tijd te antwoorden. Naarmate het gesprek vordert, voelt ze zich meer op haar 
gemak.. Uiteindelijk zat ze dwars op de bank met opgetrokken benen rustig te 
vertellen.. Aan het eind van het gesprek neemt ze zelf het initiatief om uit te weiden 
overr de thuissituatie en haar ervaringen in de therapie. 

Publiek k 
Cll  is het antwoord van Trade in reactie op de vraag of zij herkent dat het voor 
mensenn binnen de GGN moeilijk is om zich de bekering toe te eigenen. De eerste 
reactiee van Trade op deze vraag is een zelfpositionering: ik ben niet bekeerd, dat 
weetweet ik. Vervolgens geeft ze, in referentie aan de middelen die in de religieuze 
traditiee worden aangeboden om te leven volgens de godsdienst, een verklaring voor 
dezee zelfpositionering. Ze refereert hierbij aan de plotstructuur die haar leven kent: 
waarwaar gaatje lust naar uit en dan denk ik dat zijn toch wel veel wereldse dingen, 
dingendingen die voorbij gaan 
Inn C2 beschrijft Trade een aantal schokkende gebeurtenissen uit haar leven, de 
uitkomstt en de andere loop die haar leven had kunnen hebben. Ze besluit de 
situatieschetss met de toeëigenende uitspraak: De Heere weet van mij af. Door de 
toeeigenendee uitspraak op deze wijze in te bedden, geeft ze een verklaring (zie § 
2.4)) voor het toeeigenen en rechtvaardigt ze dit. Ze bestempelt Gods bemoeienis 
mett haar leven als een roepstem: Hij laat mij niet zo maar doorleven maar zet mij 
stil.stil. Bij het betekenis geven aan deze gebeurtenis maakt ze gebruik van 
betekenisstructurenn die geldig zijn in het bevindelijk gereformeerde collectief. 

6.1.2.. Frank 
Frankk is begin veertig, vader van vijf kinderen. Het gezin behoort tot de GGN. 
Frankk participeert in diverse verbanden binnen de Gereformeerde Gezindte. Hij 
komtt uit een kinderrijk gezin. Het godsdienstig leven van de moeder van Frank was 
ergg bepalend binnen het gezin. Een belangrijk deel van het gesprek gaat over de 
thuissituatiee van Frank, een oude bekeerde mevrouw (Sijtje) en de wijze waarop 
Annee (zijn vrouw) en Frank vorm geven aan het godsdienstig (be)leven. Het 
gesprekk is een driegesprek met Anne (A), Frank (F) en de interviewer. Zowel Anne 
alss Frank zijn aan het woord. Alleen Frank spreekt zich uit over zijn godsdienstig 
(be)leven. . 

6.1.2.1.. Kern van het gesprek 
[UU heeft Sijtje gekend en uw opa, maar op het moment zijn er weinig mensen meer 
diee bekeerd zijn, dan lijkt het me ook heel moeilijk om bij jezelf iets te herkennen 
vann God...] 
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(Cl,, Al ) F: Laat ik het zo zeggen, doordat je die gesprekken gehoord hebt, 
doordatjedoordatje de preken gehoord hebt en we gesterkt werden en niet gesterkt werden, 
datdat kwam ook best voor. Dan... dan heb je voor jezelf ook een toetssteen om te 
zeggenzeggen van ja dat is het of dat is het niet hè. En dat is ook op een gegeven moment, 
waarwaar zijn de uitgangen van je hart, waar gaan die dan naartoe en ja als je dan 
voorvoor jezelf eerlijk moet zijn, dan heb de Heere toch, ondanks datje naar de kerk 
gaat,gaat, liggen die ergens anders. Omdat ja dan kan je wel zeggen zoals in bepaalde 
kringen,kringen, 'veracht de dag der kleine dingen niet', nou ja goedje leeft toch netjes en 
datdat soort dingen, maar dat is het niet Dat hoort er misschien wel bij maar dat 
soortsoort uiterlijke kenmerken zijn onvoldoende. Ik denk dat er toch een bepaalde 
roepingroeping moet zijn en ik denk dat het ook onwederstandelijk is. Dat betekent niet dat 
jeje op een gegeven moment zegt van nou ja goed, ik ben wel geroepen maar de 
gevolgengevolgen die merken we pas over 20 jaar. Ik denk dat iemand die daarmee 
opgevoedopgevoed is, die daarmee bezig is dat die best voor zichzelf kan weten of die op de 
wegweg is of niet. Een tweede is eigenlijk dat op het moment datje op de weg komt, 
dandan zijn er een aantal kenmerken: droefheid naar God, die werkt een 
onberouwelijkeonberouwelijke bekering. Dat betekent in wezen, dat is met Sijtje ook: de wereld 
wordtwordt vaarwel gezegd en watje nu nog leuk vindt dat doe je dan nog wel maar de 
prikkelprikkel is er uit genomen. Dus het werk heeft toch een bepaalde uitdaging. Dat doe 
je,je, dat vind je leuk of niet leuk, maar goedje wilt verder en je wilt meer of je wilt 
andersanders of je wilt zus. Ja die mensen teren op eigenlijk alles de dood te schrijven. 
DatDat klinkt misschien een beetje gek maar dat heeft voor hen afgedaan. Eigenlijk 
alsals je het zo moet zeggen, de wereld vergaat voor hen. Ja als je dat voor jezelf niet 
waarneemtwaarneemt dan kan je jezelf er niet bij rekenen en dat zie je natuurlijk toch wel 
veelveel om je heen. Dat iedereen die heeft wel eens het gevoel dat ie intensiever ermee 
bezigbezig is dan anders, door tegenspoed of dingen die tot nadenken stemmen of nou 
ja...ja... Dan kennen ze toch op een gegeven moment zeggen, 'ik heb dat met indruk 
gelezen',gelezen', dus je leest een hoofdstuk uit een boek en dat laatje niet onberoerd. Nou 
jaja goedje bent er mee bezig. En nou ja zo ga je maar verder en je komt nog eens 
bijbij  iemand en je vertelt er over en zo 'zo, ja dat is ja opmerkelijk he...' en ja 
daarvandaarvan zeg ik, zo is dat niet. 
(C1,, A2) A: Ja je weet door gesprekken wat het geestelijk leven, dat zie je ook wel, 
datdat heb je aangehoord, maar zelf heb je dat niet beleefd, dan sta je daarbuiten, 
maarmaar je weet dat het toch wel. 
F:: Dat er toch wel wat moet gebeuren, dat weetje. 
A:: Maar je wordt in beslaggenomen door je gezin en dingen die je leuk vindt, van 
tijdtijd  tot tijd heb je dan echt. 
F:: Dan voel je ook echt, als je het allemaal leest dan zegje nou dat zou ik best 
willenwillen maar als puntje bij paaltje komt, dan kies je toch ergens anders voor. 
(...) (...) 
(Cl,, A3) F: Ja je kan natuurlijk ook zeggen van, wij kunnen ons niet bekeren... dat 
isis makkelijk maar willen we dan wel. Ik weet niet of je ds. Kersten wel eens gelezen 
hebt...hebt... dat is laat ik eens zeggen een belijnde dogmatisch bevindelijke preek Qua 
dogmadogma 's zat die preek gewoon goed in mekaar. Daar zat een goeie structuur in. En 
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£#e[ds.Kersten]] zei altijd, die begon met de verantwoordelijkheid bij de mensen 
neerneer te leggen. Van ja wacht even maar jullie hebben een preek gehoord, maar wat 
gaangaan jullie daarmee doen. Gaan jullie dadelijk de kerk uit, alles weer vergeten of 
zitjezitje tijdens de kerkdienst met je gedachten nog bij je werk of zo. Hij  zei, 'neem het 
nounou mee naar huis, hang het als een keten om je hals' maar de andere kant is 
natuurlijk,natuurlijk,  laten we ook niet vergeten dat God een mens moet bekeren. 
[Datt lijkt me wel een moeilijke situatie: je weet datje moet veranderen en je kunt 
hett niet en je hebt toch de verantwoordelijkheid?] 
(Cl,, A4) F: Ja laat ik het zo zeggen van als je dat bekijkt dan zou het je dus van de 
eneene kant meer moeten neerdrukken datje er meer mee bezig bent. Aan de andere 
kantkant wordt er ook gewaarschuwd om niet zelf in die kuil te geraken, in de put waar 
jeje dan uitgehaald moet worden. Want dat betekent in wezen als je jezelf erin stopt 
dandan moetje ook jezelf er weer uithalen. Dat is het voorbeeld van mijn moeder dan 
he. he. 

(C2,, Al) A: Ik probeer mijn kinderen bij te brengen: je bent een individu met je 
eigeneigen gaven en met je eigen keuzes, nou sta er dan ook achter. Het moet iets... ik 
vindvind het moet verinnerlijkt worden, het moet een onderdeel van jezelf zijn, ja nog 
beterbeter zou het zijn datje dus dat daadwerkelijk doorleefd en beleefd hebt, ja. Ja ik 
bedoelbedoel bekering dan he. Maar ik bedoel dan laten we het dan zo zeggen van, in de 
BijbelBijbel staat je hebt inwoners en je hebt mensen die er omheen wonen en het is 
onvoldoende,onvoldoende, dat weet ik wel maar op een gegeven moment hoefje dus niet te 
zeggenzeggen van nou ik ben onbekeerd dus dan geef ik overal maar een trap tegen. Zo 
eveneven heel zwart wit gezegd, dat hoeft niet, laat ik het zo zeggen. (...) 
(C2,, A2) F: Dat moet ik mijn vader wel nageven. Die zei altijd je moet zelf 
onderzoeken,onderzoeken, lees gewoon maar. Ik kan het je wel voorhouden maar pak maar eens 
eeneen boek 
(C2,, A3) A: Dat probeer je je kinderen ook een beetje bij te brengen, dat ze zelf 
kiezen.kiezen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat ze er van overtuigd zijn van waar ze 
naarnaar toe gaan, dat ze dat niet zo maar doen, dat ze wel weten waarom ze iets 
kiezen. kiezen. 

6.1.2.2.. Narratieve analyse 
Verhaalachtigee structuur 
Hett verhaal van Frank is voornamelijk beschouwend van aard. Hier en daar worden 
dee beschouwingen met anekdotes geïllustreerd. 

Inn het gesprek lopen twee verhaallijnen door elkaar. 
Dee ene verhaallijn heeft als plot: het onderscheid tussen zijn en schijn is flinterdun. 
Frankk vertelt hierin over de wijze waarop de geloofsbeleving van zijn moeder het 
huiselijkk leven bepaalde en over Sijtje, het tegenbeeld van zijn moeder. Sijtje was 
eenn oude bekeerde vrouw die nuchter was in het vormgeven aan haar vrome leven. 
Zee begeleidde Anne en Frank in het kritisch luisteren naar verhalen: Ik zei: ja 
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maarmaar wie ben ik nou'. 'Nee' zei Sijtje 'we hebben de Bijbel, we hebben de 
domineesdominees die hebben wat achtergelaten en lees dat maar, toets dat nou maar'. En 
dandan word je op een gegeven moment zelf ook een beetje scherper om het zo maar 
tete zeggen. 
Aann het eind van het gesprek zegt Frank: 
IkIk hoop dat het je ook gegeven wordt om toch op te pikken dat het zijn en het schijn 
rakelingsrakelings langs elkaar heengaat. Dat er maar heel weinig voor nodig is om je over 
dede drempel heen te tillen van 'nou ik hoor er toch bij' en aan de andere kant dat 
eigenlijkeigenlijk dat arme zondaarsleven... ja dat is de scheiding eigenlijk ervan. 
Inn deze verhaallijn construeert Frank zijn verhaal middels contrasten. Daarbij 
contrasteertt hij het ervaren van zijn moeder met het leven en de handelingswijzen 
vann Sijtje. 

Dee andere verhaallijn betreft het eigen leven. 
Inn het gesprek komt duidelijk naar voren dat Frank welbewust gekozen heeft om lid 
tee blijven van de GGN. Zijn vader heeft hem aangemoedigd om de bronnen te 
onderzoeken.. Sijtje en opa hebben hem kennis laten maken met het bevindelijk 
leven.. Hij geeft aan dat het contact met mensen die geestelijk leven kennen zodanig 
doorwerktt in zijn leven dat hij a) minder behoefte heeft om zich met wereldse 
zakenn als tv etc. bezig te houden; b) ook op zijn werk bijvoorbeeld uitdrukking wil 
gevenn aan zijn godsdienstige oriëntatie. In zijn vrije tijd leest hij over en uit de 
traditiee en zet hij zich in voor bijvoorbeeld de SGP. In de verhaallijn over zijn 
eigenn leven verbindt Frank gebeurtenissen met elkaar middels thematische 
overeenstemmingg en nadere uitwerking. De plot van deze verhaallijn komt het 
duidelijkstt naar voren in (C2, AX)je bent een individu met je eigen gaven en met je 
eigeneigen keuzes, nou sta er dan ook achter. 

Frankk hanteert de volgende criteria voor het onderscheid tussen zijn en schijn. 
1)) Er moet een bepaalde roeping zijn die onwederstandelijk is, (...) ik denk dat 
iemandiemand die daarmee opgevoed is, dat die best voor zichzelf kan weten of die op die 
wegweg is. De prikkel is uit de wereld genomen, die mensen leren op alles de dood te 
schrijven.schrijven. De wereld vergaat voor hen. Als je dat voor jezelf niet waarneemt dan 
kunkun je jezelf er niet bij rekenen. 
2)) Kunnen mensen zelf van stap tot stap verder of is het elke keer opnieuw weer 
doordoor de onmogelijkheid om ergens uitgehaald te worden. 
3)) In de Bijbel staat dat God zich altijd een ellendig en arm volk over zal houden. 
DeDe bevinding de praktijk is altijd weer, dat God je op moet rapen. Het einde van 
allesalles zal toch zijn dat God aan zijn eer komt. 
4)) Die zondaren (je leert [als God met je begonnen is] wel meer maar daardoor 
krijgkrijg  je ook meer inzicht in je eigen ellendigheid en onmogelijkheid om verlost te 
worden)worden) die hebben altijd mededogen met een ander die dat leven niet kennen, die 
proberenproberen jaloers te maken, die staan naast of onder je, niet boven je. 
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Frankk meent dat hij niet bekeerd is: ik voor mezelf ben arm, ik wil mezelf er niet bij 
rekenenrekenen om het zo te zeggen. In het dagelijks leven merkt hij dat hij opgeslokt 
wordtt door werk en gezin, 'de prikkel is daar niet uit weggenomen'. Uit de 
voorlaatstee zin van (Cl, A4) blijkt dat hij in referentie aan het leven van zijn 
moederr en impliciet refererend aan de centrale plot van het gesprek voorzichtig is 
omm aanspraak te maken op geestelijk leven. Hierin volgt hij de lijn van de GGN. In 
dee impliciete beoordeling van zijn eigen leven maakt hij gebruik van contrasten: zo 
zouu het moeten zijn - maar als ik mijn eigen leven bekijk, ligt mijn 'lust' elders. 

Dee narratieve toon van het gesprek wordt bepaald door de tweede plot. Welbewust 
staatt hij in de traditie, geeft hij zijn leven daarnaar vorm. De contacten met Sijtje 
hebbenn hem geholpen om ook in het luisteren naar verhalen van anderen kritisch 
onderscheidendd en welbewust te zijn. Hoewel hij aangeeft dat hij het ware 
geestelijkk leven - bevinding - de ware afhankelijkheid en de ware dankbaarheid 
niett kent, heeft zijn verhaal geen negatieve narratieve toon. Het voorbeeld van 
Sijtjee en de vaardigheden die hij van haar heeft geleerd, dragen bij aan de positieve 
narratievee toon van het gesprek. 

Perspectief f 
Dee aandacht die in het gesprek uitgaat naar het onderscheid in godsdienstige 
belevingg wordt ingegeven door een vraag van de interviewer betreffende een door 
haarr gelezen werkstuk over de godsdienstige beleving in het gezin waarin Frank is 
opgegroeid.. Frank lijk t in zijn antwoord duidelijk aan te willen geven dat het in dit 
werkstukk geschetste beeld niet gezien moet worden als representatief voor de 
godsdienstbelevingg binnen de GGN. 
Dee waarheid en waarde van de religieuze werkelijkheid, zoals deze in de GGN 
wordenn gebracht, bepalen het perspectief van waaruit Frank spreekt. Hoewel hij 
zelff  radicaal kiest voor de weg die hij is ingeslagen, heeft hij er oog voor dat 
anderen,, waaronder mogelijk zijn kinderen, voor iets kunnen anders kiezen: dan 
bedoelbedoel ik niet dat daar buiten geen waarheid kan zijn. Hij verwacht van anderen en 
zijnn kinderen dat de keuzes die ze maken ergens op gestoeld zijn. Dat ze weten 
waarr ze voor staan. 
Frankk werkt niet alleen de waarheid en de waarde van de religieuze werkelijkheid 
zoalss deze in de GGN worden gebracht uit, hij geeft door het uitwerken van het 
verschill  tussen 'zijn' en 'schijn' ook zicht op de wijze waarop hij zich de bekering 
voorstelt.. Hij beschrijft deze voorstelling in termen van kenmerken. Hij ziet 
zichzelff  als arm en hij wil zich er niet bij rekenen. Hij laat niet zien hoe en of hij 
zichh de weg der bekering als ervaarbare geestelijke weg voorstelt. In die zin is 
dee reikwijdte van het perspectief op bekering beperkt. 

Ervarenn en verstaan 
Naastt de uitspraak dat hij het bevindelijk leven niet kent, komt het ervaringsaspect 
niett aan bod. 
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Rolverdeling g 
Inn het verhaal van Frank nemen de moeder van Frank en Sijtje een belangrijke 
plaatss in. Frank meent dat zijn vader, hoewel deze hem stimuleerde om zelf de 
bronnenn te onderzoeken en tot een eigen positiekeuze te komen, niet tegen zijn 
moederr was opgewassen. 
Mett name in het begin van het gesprek neemt het onderscheid tussen de beleving 
vann moeder en de beleving van Sijtje een belangrijke plaats in. Daarbij 
vertegenwoordigtt de beleving van zijn moeder het vertekende beeld van het 
godsdienstigg leven en de beleving van Sijtje de voorstelling van het ware geestelijk 
leven. . 
Tenn aanzien van de positie van zijn ouders geeft Frank aan: 
IkIk  vond dat ook best erg hoor dat mijn vader en moeder op een gegeven ogenblik 
zozo ontzettend in uitersten leefden of dachten maar ja daar ben ik op een gegeven 
momentmoment nuchter in geweest en toen heb ik gezegd, nou ja, dat is hun 
levensinvullinglevensinvulling ik zie het gewoon anders. Ik heb nooit de behoefte gevoeld om me 
zozo ontzettend af te zetten. Het beeld dat mijn vader en moeder gaven is dus niet 
bepalendbepalend voor wat er in de Bijbel staat en wat er bij ons in de kerk geleerd wordt 
enen hoe je daarmee om moet gaan. Dat Frank in het gezin deze positie in kon nemen 
heeftt met een aantal zaken te maken: a) hij was de oudste in het gezin en de 
belevingg van zijn ouders werd steeds radicaler en meer vervormd; b) hij bracht toen 
hijj jong was zijn vakanties door bij zijn grootouders en leerde daar een andere 
wijzee van beleven kennen; c) hij ging op zijn zestiende op kamers wonen; en d) hij 
ontmoettee op vrij jonge leeftijd zijn vrouw. In het gezin waar zij is opgegroeid, 
heerstee zowel in het dagelijkse als in het religieuze leven een andere sfeer, terwijl 
zijj ook tot de GGN behoorden. 

Sijtjee was de tegenhanger van de moeder van Frank. Dat was gewoon een hele 
wijzewijze vrouw, gewoon in het dagelijks leven. Wat Sijtje vertelde dat las je in de 
Bijbel,Bijbel, de gangen van Gods volk en ook in de geschriften van de dominees. Sijtje 
waswas niet zo wettisch al gaf ze wel aan dat, als ze te veel haar eigen verlangens 
volgdee de Heere van haar week. Door dit soort voorvallen te vertellen en hen te 
stimulerenn om zich te oefenen in het onderscheidend kritisch luisteren zijn Anne en 
Frankk door Sijtje een beetje opgevoed 

Naarr aanleiding van de vraag of hij de hand van God ziet in het lijden dat hen 
overkomt,, spreekt Frank zich uit over de wijze waarop hij God ziet: ik denk wel dat 
GodGod je leven leidt. Een nadere uitwerking krijgt het beeld over de werkzaamheid 
vann God in het eigen leven niet. Een tweede beeld dat Frank aanhaalt komt uit een 
preekk van ds. Kersten: al kan je niet naar je vader en moeder, al zijn er geen 
mensenmensen waar je naar toe kan, breng het dan maar voor de Heere. Daar is niemand 
bij,bij, dat geeft helemaal niets, je mag er gewoon je noden en behoeften neerleggen. 
Inn het beschrijven van de relatie tussen God en mens wijst Frank niet op ervarings-
off belevingsaspecten. Wel geeft hij aan dat hij meent dat hij tekort schiet in het 
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uitenn van ware afhankelijkheid - wij hebben toch nog aardig de touwtjes in handen 
-- en ware dankbaarheid - datje niet denkt dat het allemaal aan jezelf ligt. 

Positioneringg in de interviewrelatie 
Dee religieuze overtuigingen van Anne en Frank stemmen voor een groot deel 
overeen.. Soms lijkt het gesprek dan ook op een tweegesprek tussen Anne en Frank. 
Dee vragen van de interviewer vormen de aanleiding om samen verschillende 
verhaallijnenn of zienswijzen, ten overstaan van de interviewer uit te werken. In zijn 
wijzee van spreken houdt Frank rekening met de niet bevindelijk gereformeerde 
achtergrondd van de interviewer: hij legt specifieke aanduidingen als het beslag dat 
vanvan het leven van deze mensen uitging uit. In de wijze waarop het gesprek vorm 
krijgt,, wordt de welbewuste wijze waarop Frank in traditie staat bekrachtigd. 

Publiek k 
Dee stellige positionering: Ik, voor mezelf ben ik arm. Ik wil mezelf er niet bij 
rekenenrekenen om het zo te zeggen, lijkt niet overeen te komen met de zelfbewuste en 
overtuigdee wijze waarop Frank aan het woord is en de wijze waarop hij en Anne 
zichh in het gesprek presenteren. Ze zijn uiterst betrokken op zowel de vorm als de 
inhoudd van het religieus (be)leven. Hier kan de vraag gesteld worden of Frank, 
gezienn zijn achtergrond en zijn lid zijn van een kerkgenootschap waar de 
zuiverheidd van de leer hoog in het vaandel staat, niet té voorzichtig is in het 
toeëigenen.. Met recht kan de vraag gesteld worden waar de kern van zijn beleven 
ligt:: in het voor mezelf ben ik arm of in het ik wil mezelf er niet bij rekenen. Een 
rechtvaardigingg voor beide uitspraken wordt gevonden in de radicale invulling die 
hijj  geeft aan de door hem genoemde kenmerken van het geestelijk leven en de 
strengee voorwaarden die hij stelt aan het eigen leven (zie onder verhaalstructuur). 

6.1.3.. Esther 
Estherr is achter in de zestig. Ze heeft een gezin met zeven kinderen. Eén van haar 
kinderenn woont in het buitenland. Haar man is tien jaar geleden overleden. Twee 
zonenn hebben het familiebedrijf overgenomen. 
Estherr leest veel: kerkblaadjes, boeken van Oude Schrijvers, levensbeschrij-
vingenn of boeken uitgegeven ter gelegenheid van een kerkelijk jubileum. Ook de 
krantt houdt ze goed bij. Hoewel ze veel en gemakkelijk praat, is ze over haar 
huiselijkk leven vrij gesloten. In haar jeugd werd eerst thuisgelezen (grootouders), 
laterr gingen ze naar de OGG, toen naar de GG en na de breuk in 1953 naar de 
GGN.. De kinderen van Esther zijn kerkelijk gezien uitgewaaierd over verschillende 
kerkgenootschappen:: OGG, GGN, GG en CGK. 

6.1.3.1.. Kern van het gesprek 
[Denktt u daar vaak over na, wat betekent dat nou voor mijn leven?] 
(Cl,, Al ) Ik geloof dat we daar wel een hoop in tekort komme. (...) Aan de ene kant 
benben je er helemaal mee gekipt en gebroeid, maar aan de andere kant is het geen 
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nieuwsnieuws voor je ergens en dan is het ook alsof er een hoop langs je heen gaat. Want 
jeje bent het er wel mee eens en je vindt hei ook allemaal goed, maar datje nou zegt 
vanvan ja, ik word daar nou zoveel beter van, zal ik maar zeggen. Aan de ene kant zeg 
jeje je ken niet zonder, maar aan de andere kant moet het ook tot schuld worden dat 
hethet je eigenlijk niet meer doet. 

[Dee mens zelf kan in feite geen goed doen, dat is iets waar je aan ontdekt moet 
wordenn zei u net Heeft u, is dat in uw leven gebeurd?] 
(C2,, Al ) Nou dat ken ik echt niet... bij mijn man wel Helemaal op het laatst van 
zijnzijn leven kwam dat eigenlijk pas openbaar. Achteraf bekeken had ik er niet zo'n 
ergerg in gehad want hij was erg stil maar hij liep daar erg mee, maar toen helemaal 
dede laatste weken voordat ie gestorven is kwam dat toch wel openbaar dat ie daar 
tochtoch wel echt een hoop van beleefd had D 'r waren ook wel een hoop mensen die 
daar,daar, ja dat ging als een lopend vuurtie door die kringen heen. Dat er ook erg veel 
bezoekbezoek kwam die dat ook echt wel beaamden. Dat dat toch wel echt was. En dat 
hebheb natuurlijk als aandenken, vooral die eerste tijd, dan geeft dat toch wel troost. 
VanVan je bent nou toch wel beter of als wanneer je hier gebleven was, bij wijze van 
sprekenspreken maar dat zijn natuurlijk persoonlijke dingen, die ken je niet van elkaar 
overnemen.overnemen. En ik denk ook dat als je echt een doodstijding krijgt, dan zegge ze een 
ziekbedbekeringziekbedbekering daar moetje niet zo in geloven maar het wordt er ook wel eens 
voorvoor gebruikt. Maar iedereen krijgt die niet natuurlijk Je ken ook plotseling 
sterven. sterven. 
[Maaktt het u onrustig dat u niet kan zeggen dat er een punt, een moment is waarop 
ietss veranderd is?] 
(C2,, A2) Nou dat ken ik nou niet zo zegge, wat dat aangaat ontbreekt er natuurlijk 
ookook vaak wat aan .In onze kringen wordt gezegd het is het ene nodige of het 
allernodigsteallernodigste goed We hebben dingen voor het tijdelijke leven ook nodig maar dat 
motmot voor ons eigenlijk het belangrijkste zijn en komt ook dikwijls op de tweede 
plaats. plaats. 

[[  Hoe weetje nou dat 'het' veranderd is?] 
(C3,, Al ) Ja ik denk als het werkelijk zo is datje toch wel, over het algemeen het 
welwel weet. Ook al ben je misschien bang om het te geloven voor jezelf. Ze zeggen 
welwel eens er is geen echt geloof als het niet bestreden wordt. Dus als ie het altijd 
maarmaar zo goed kan geloven dan is het niet echt, ah je nooit eens zou twijfelen dan is 
hethet geen echt geloof. 
[[  Sprak uw man daar dan ook veel over?] 
(C3,, A2) Ja maar ook met weinig woorden, maar je kon toch een hoop dingen wel 
zeggen.zeggen. De dingen die die vertelde dat dat wel echt was. Om dat na te vertellen, 
datdat ken ik eigenlijk niet Het was ook meer een kwestie van gevoel denk ik.... 
[Iss dat meer zo, dat dat een kwestie van gevoel is, zeg maar?] 
(C3,, A3) Nou ik denk dat dat erg persoonlijk ligt voor de één of voor de ander. Ik 
laslas pas, er is hier pas in de omgeving een man gestorven. (...) die man die had het 
echt,echt, die was er ook altijd mee bezig en zo. Nou niemand twijfelde aan die man 
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maarmaar die man heb echt geen zekere dingen gezegd maar niemand twijfelde want 
heelheel zijn leven was eigenlijk een getuigenis dat ie toch wel iets had wat die man 
nodignodig had om te sterven. En die mensen die praten dan ook nog niet over een 
anderander van hij is dit of dat maar die zijn voor d'r zelf bezig met d'r zelf van 'hoe 
komkom ik tot God bekeerd?' En 'ik  heb gezondigd' en niet 'hij  heb gezondigd' of 'hij 
isis zoveel slechter dan ik'.  Die mensen gaan er vanuit dat ze zelfde grootste der 
zondarenzondaren zijn, net als Paulus zegt. 

6.1.3.2.. Narratieve analyse 
Verhaalachtigee structuur 
Hett gesprek met Esther springt wat van de hak op de tak. Regelmatig keert Esther 
terugg naar eigen verhaallijnen. Deze betreffen: a) de relaties tussen de kerkgenoot
schappenn en de wijze waarop vertegenwoordigers van en mensen in de kerkgenoot
schappenn elkaar soms verketteren; b) de kleine kerkgeschiedenis zoals beschreven 
inn bekeringsgeschiedenissen en boekjes rond overleden predikanten. 
Gevraagdd naar haar persoonlijk beleven gaat ze daar kort op in om vervolgens iets 
overr en uit het leven van anderen te vertellen. Haar zelfpositionering is helder maar 
algemeen:: a) dat ken ik niet echt zeggen (dat het werkelijkheid is geworden) en b) 
aanaan de ene kant zegje je ken niet zonder, maar aan de andere kant moet het ook 
tottot schuld worden dat het je eigenlijk niet meer doet. Nergens verbindt zij concrete 
gebeurtenissenn uit haar leven met het religieus beleven. Ook in de beschrijvingen 
diee ze van het geestelijk leven van anderen geeft, worden concrete gebeurtenissen 
niett verbonden met het religieus beleven. De uitspraken blijven vrij algemeen en 
abstractt (zie bijvoorbeeld de eerste regels van C2, Al). 
Dee verwachtingen die ze heeft rond het kunnen herkennen van 'de verandering' 
blijvenn vaag en abstract. Dit is opmerkelijk, daar zij veel geschriften leest waarin 
mensenn getuigen van de actualisatie van de religieuze plotstructuur in het eigen 
leven.. De vraag kan gesteld worden of in het geval van Esther sprake is van: a) een 
beperktee competentie in het vertalen van alledaagse gebeurtenissen en ervaringen 
naarr het religieuze taalveld; dan wel van b) voorzichtigheid die kenmerkend is voor 
hett religieus leven in het sociale subcollectief van de GGN: Ook al ben je 
misschienmisschien bang om het te geloven voor jezelf Het enige kenmerk dat ze van 
bekeerdenn geeft» is dat deze over zichzelf spreken en geen wijzende vinger naar 
anderenn uitsteken. Dit punt past in de verhaalstructuur waarop ze steeds teruggrijpt: 
datt mensen van de verschillende kerkgenootschappen elkaar verketteren, maar dat 
zijj van zichzelf meent ruimer te zijn. Later in het gesprek blijkt dat de dominantie 
vann dit plot mede bepaald wordt door spanningen binnen de familie. 

Estherr doet vooral beschouwende uitspraken. Ze geeft er blijk van dat ze weet waar 
zee over praat, dat ze weet hoe het zou moeten. Ten aanzien van haar eigen leven 
ontwikkeltt ze echter geen verhaallijn die betrekking heeft op bekering. Zich bewust 
vann het eigen tekortschieten in de gerichtheid op bekering, meent ze niettemin dat 
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hett in principe wel mogelijk is dat ook zij bekeerd zal worden (zie de laatste regels 
vann C2, Al). 

Perspectief f 
Estherr gaat bij aanvang van het gesprek vrijwel direct in op de verdeeldheid tussen 
dee kerken. De wijze waarop deze verdeeldheid doorwerkt in families is ook in naar 
eigenn familie merkbaar. (Schoon)zussen die niet met elkaar kunnen praten, tenzij 
hett over koetjes en kalfjes gaat. Van zichzelf meent ze dat ze het ruimer ziet Haar 
blikk blijft niet binnen de eigen kerkmuren. Ook meent ze dat ze niet zo aan 
bepaaldee predikanten en wijzen van uitdrukken (bijv. langzaam of snel zingen of 
spreken)) hangt. 
Omm gezondheidsredenen gaat ze bijna niet meer naar de kerk. Ze luistert naar de 
kerktelefoonn en naar bandopnames van preken. Deze opnames komen uit allerlei 
gemeenschappenn (GG, GGN en OGG). Gaande het gesprek wordt duidelijk dat 
heell het leven van Esther zich binnen de sfeer van voornoemde 
kerkgenootschappenn afspeelt. Dat zij het ruimer ziet, betreft dus ruimer binnen de 
rechterr flank van de Gereformeerde Gezindte. Over 'bekering als ervaarbare 
werkelijkheid'' zegt Esther weinig. 

Ervarenn en verstaan 
Hieroverr doet Esther geen uitspraken. 

Rolverdeling g 
Estherr laat zich niet uit over personen die een belangrijke rol spelen in haar 
geestelijkk leven. Ze zegt waarde te hechten aan het 'er met mensen over te kunnen 
praten*:: Nou ja als je nooit ergens over praten ken of met niemand ergens over 
pratenpraten ken, dat lijkt  me toch wel erg leeg. Soms gaat dat praten beter dan anders. 
Estherr laat zich niet uit over de inhoud van de gesprekken. 
Overr de aard van de relatie met haar man laat ze zich niet uit Ze geeft aan dat ze er 
nietniet zo 'n erg in had gehad dat haar man veel beleefd had van wat volgens haar de 
kernn van het geestelijk leven moet zijn: dat de mens in feite zelf geen goed kan 
doen.doen. Hoe de verandering in het leven van haar man duidelijk werd, vertelt ze niet. 
Zee legt de nadrukt op de mensen uit die kringen159 die beaamden dat het echt was. 
Ditt oordeel van anderen (van wie verondersteld wordt dat ze ervaringskennis 
hebbenn van het geestelijk leven) heeft haar de eerste tijd na zijn overlijden getroost. 
Estherr lijkt hierin op het oordeel van (ervaringsdeskundigen te bouwen. 
Gevraagdd naar de betekenis die toegekend kan worden aan het feit dat ze zoveel 
leest,, zegt ze: Ja ik weet niet wat je daarin trekt. Zoals de één een boek over 
vliegenvliegen leest of over... Je moet er niets bijzonders achter zoeken maar het is 
gewoon,gewoon, ik heb altijd graag gelezen. Ze vindt het 'gewoon boeiend' om te weten 
hoee bepaalde plaatselijke gemeenten zich ontwikkeld hebben, hoe mensen tot 

mm Ze verwijst hier naar de mensen die in een soort gezelschap met elkaar over him geestelijk leven 
spreken,, een groep waartoe ze zichzelf niet rekent 
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keuzenn komen in hun leven of hoe er binnen verschillende kerkgenootschappen 
overr bepaalde thema's gedacht wordt. Nergens in het gesprek geeft ze aan hoe ze 
dee relatie met God ervaart. 

Positioneringg in de interviewrelatie 
Estherr is vriendelijk maar bewaart afstand. Alleen over de vergelijkende en soms 
onverzoenlijkee wijze waarop mensen uit verschillende kerkgenootschappen zich tot 
elkaarr verhouden, spreekt ze zich direct én oordelend uit. In het eigen gezin gaat ze 
mett de verschillende keuzes om door te zeggen: dat ligt voor iedereen anders. 
Wanneerr Esther haar eigen positie vertolkt, spreekt ze niet in de eerste persoon 
enkelvoudd maar in de eerste persoon meervoud: wij... Wie die wij zijn is niet 
duidelijk.. Betreft het alleen haarzelf, betreft het haar gezin of betreft het de GGN? 

Publiek k 
Hett verhaal van Esther laat zien dat 'kennis hebben van' en 'uitdrukking geven aan 
hett persoonlijk ervaren' niet noodzakelijk in eikaars verlengde liggen. De 
vertaalslagg van handelingen en gebeurtenissen naar persoonlijke godsdienstige 
belevingg en daaraan in de juiste woorden uitdrukking geven, maakt Esther niet. Dit 
ondankss het feit dat ze gemakkelijk deelneemt aan gesprekken over zaken waar ze 
overr gelezen heeft. Ook het beleven van haar man vertaalt zij niet naar 
voorstellingenn van de weg. Dit is opmerkelijk, daar zij aan heeft gegeven veel 
bekeringsgeschiedenissenn en andersoortige lectuur gelezen te hebben die het 
bevindelijkk leven betreffen. Op grond hiervan zou men kunnen verwachten dat 
zijj (althans passief) beschikt over het vocabulaire om persoonlijke ervaringen (van 
zichzelff en anderen) in termen van de weg uit te drukken. In C3 geeft ze echter 
aann dat ze ook in het contact met haar man met weinig woorden over het geestelijk 
levenn en de eigen geestelijke staat sprak. Ze lijkt daarmee te zeggen dat de 
geestelijkee staat niet altijd uitgedrukt wordt in woorden, maar ook langs andere weg 
tott uitdrukking kan komen. Deze andere wijzen van tot uitdrukking komen weet ze 
niett talig te expliciteren. 
Doorr 'een weg van weinig woorden' als model van de weg te hanteren, neemt ze 
eenn veilige positie in in het spanningsveld dat binnen de familie bestaat rond 
religieuzee positionering en kerkelijk toebehoren. De keuze voor 'een weg van 
weinigg woorden' werkt echter in de hand dat Esther geen religieus zelmarratief 
ontwikkelt. . 

6.1.44 Kenmerken van het narratief 
Wee ronden de beschrijving van de analyse van de cases af met een overzicht 
(overzichtt 6.1) waarin we de kenmerken van het narratief van hen die de sociaal-
religieuzee positie 'nog niet bekeerd' innemen. In de linker kolom staan de analyse 
categoriènn vermeld, in de rechter kolom geven we een samenvattende typering van 
dee resultaten van de beschreven analyses. In de hoofdstukken zeven en acht wordt 
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ditt overzicht aangevuld met de kenmerken van de narratieven van hen die zich in 
hett sociaal religieuze veld positioneren als 'veranderd' en 'bekeerd'. 

6.2.. Internalisering als het kennisnemen van 
Trude,, Frank en Esther zijn op basis van 'selfreports' toegewezen aan het eerste 
stadiumm in het heuristisch model. In paragraaf 4.3 beschreven we de processen van 
internaliseringg die in dit stadium plaatsvinden als volgt: het individu raakt bekend 
mett de (onbeschreven regels, de gebruiken en gewoonten en de talige uitdruk
kingswijzenn van de groep. Hij leert kennen wat de opvattingen in de groep zijn over 
hoee een 'bepaald soort persoon' behoort te zijn. 

Overzichtt 6.1 Kenmerken van het narratief van de sociaal religieuze positie: 'nog 
nietniet bekeerd'. 

Verhaalachtfgee structuur 
Structureringg van de tijd 
Patroonn van de tijd 
Aardd van de verbindingen 
Narratievee toon 

Perspectief f 
Reikwijdtee van het perspectief 
Discoursee en metaforen van het 
devotioneell model 

Ervarenn en verstaan 
Lichaam m 
Emoties s 

Rolverdeling g 
Auteur r 

Actores s 
Positioneringg in de 
interviewrelatie"* * 

Stadionn 1 
Nogg niet bekeerd 

Lineair r 
Panülcl l 
Contrast t 
Stabiliteit t 

Eigenn persoon 
Niett verbonden met het eigen leven 

--
Niett verbonden met eigen positie ten aanzien van 

Participant t 
Afstandd ten aanzien van bevinding / de weg 
OrientatJeftguren n 

Publiek k 
Verantwoording g 

Narratievee competentie 

Uitsprekenn van het eigen tekortschieten in net vormgeven 
aann de godsdienst en geringe affectieve betrokkenheid op 
bekering g 
Mensenn geven aan ongerust te zijn 

Heeree moet het doen 
Zichzelff excuseren voor tekort in vormgeven aan handelen 
Beschrijvenn van de leer 

Inn termen van het devotioneel model bestrijkt dit stadium de doodstaat161 van de 
mens.. De mens is zich in dit stadium op ervaringsniveau nog niet bewust van het 

1600 We beschrijven hier de manier waarop in de verschillende stadia wordt gesproken over de rot die de 
bekeringg speelt in het leven van mensen die tot de respectievelijke stadia behoren. 
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feitt dat hij tot een andere oriëntatie moet komen: hij ervaart God en de eeuwigheid 
nogg niet als werkelijkheid. Wel leert het individu de voorstellingen, de woorden en 
dee houdingen kennen en kan hij zich daar vanuit overtuiging mee engageren. 

Leerstelligg geldt dat het appèl, de oproep tot bekering, tot alle kerkgangers komt 
Hett antwoord van de mens is een algemene klacht. Deze wordt uitgedrukt in termen 
vann tekortschieten in a) het religieus handelen b) het leven vanuit het religieus plot 
(Godd en de eeuwigheid); en c) de reflectie op de eigen afgekeerdheid van God. De 
klachtt berust op een culturele verhaalstructuur en geeft niet noodzakelijk informatie 
overr het persoonlijk (be)leven. De affectieve bewogenheid omtrent dit tekort 
bestendigtt niet. Wanneer mensen er blijk van geven dat dit tekort van invloed is op 
hunn eigenwaarde en hun welbevinden dan bewegen zij zich in de richting van het 
tweedee stadium van het model. 

Trude,, Frank en Esther geven alle drie aan dat zij kennis hebben van de 
opvattingenn die in bevindelijk gereformeerde kring bestaan over de dagelijkse 
levensvoeringg en de bekering als moment. Ze wijzen op de middelen en leggen 
dee verantwoordelijkheid bij de mens: wat doet deze ermee, is het hem tot nut? Ook 
inn de door Trude en Frank geformuleerde retorische vraag waar gaatje lust naar 
uif>uif>  wordt de verantwoordelijkheid bij de mens gelegd. De ervaringsmatige 
verwachtingenn rond 'weet hebben van de bekering' blijven vaag en worden niet 
toegeëigend:: ik denk dat iemand die daarmee bezig is, dat die best voor zichzelf 
kankan weten of die op de weg is of niet. 

Trude,, Frank en Esther menen dat bekering zichtbaar wordt in een andere 
levensoriëntatie.. Deze verandering in levensoriëntatie dient door te werken in de 
wijzee waarop men zich tot anderen verhoudt: bekering is niet iets om je boven 
anderenn verheven te voelen. Het feit dat bekering geen werk is van de mens maar 
worteltt in genade houdt een bekeerde klein. 

Opp basis van de resultaten van de analyse van de individuele cases beschrijven we 
dee wijze waarop de verschillende kenmerken van het eerste stadium van het 
heuristischh model bij deze geïnterviewden ingevuld worden. De beschrijving wordt 
gestructureerdd aan de hand van de zes punten waarmee we het stadium in paragraaf 
4.33 beschreven hebben. 

A)) Fase van internalisering 
Zowell  Trude, Frank als Esther aangeven dat ze kennis hebben van 'hoe het hoort1. 
Tevenss wijzen zij er op dat ze tekortschieten in het op deze wijze vormgeven aan 
hunn godsdienstigheid. In het gesprek wordt duidelijk dat Frank en Esther ieder op 
hunn eigen manier sterk betrokken zijn op het bevindelijk gereformeerde sociaal 

1611 Zie de beschrijving van bet devotioneel model (paragraaf 3.2.3) en het schema van C. van de 
Ketterijj  (paragraaf 3.2.4). 
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collectieff en het religieus leven. We wezen de uitspraak rond het 'tekort in 
vormgeving** aan als een culturele verhaalstructuur. De geringe mate van 
bestendigdee emotionele betrokkenheid op de constatering van 'het tekort1 laat zien 
datt het besef van dit 'tekort' niet constitutief is voor de zelfervaring op religieus 
gebied. . 

B)) Responsiviteit: 'addressivity' en 'answerability' 
Dee geïnterviewden geven alle drie aan dat zij weten dat de oproep in prediking, 
gebedd en geschriften om te komen tot een verandering in gerichtheid in het leven, 
dee roeping, ook tot hen komt Zij beantwoorden deze oproep met het uitspreken 
vann een klacht: we weten hoe het moet, maar komen tekort. In deze uitspraak komt 
dee (in de geloofsleer besloten liggende) ambigue houding ten aanzien van de eigen 
verantwoordelijkheidd voor bekering naar voren. Aan deze ambiguïteit ten aanzien 
vann de menselijke verantwoordelijkheid ontleende Schilder (1987) de titel van haar 
boek:: 'hulpeloos maar schuldig'. Een mens is verantwoordelijk voor het gebruik 
vann de middelen, maar als God er niet in werkt zal het niet de gewenste 
vruchtenn afwerpen. Door de 'maar' constructie lijkt de persoonlijke verantwoor
delijkheidd weg te vallen. 
Mett het uitspreken van de klacht dat ze tekort schieten en het spreken over 
'bekeerden'' in termen van 'zij', leggen de geïnterviewden zowel in het 
interpersoonlijkk contact als in relatie tot God de eigen positie vast. Op basis van het 
tekortt sluiten ze zichzelf buiten. Zich op deze wijze positionerend, krijgt het zelf 
minderr mogelijkheden om zich in de richting van het gewenste doel te ontwikkelen. 

C)) Empfotment 
Bijj de reflectie op de verhaalstructuur van de individuele cases zijn we ingegaan op 
dee verschillende verhaallijnen die de gesprekken tekenden. Geen van de 
narratievenn laat een verandering in plotstructuur zien. Wel geven de geïnterviewden 
aann te weten welke plotstructuur het leven zou moeten tekenen: God moet aan 
Zijnn eer komen, een mens moet zondaar worden voor God. Esther 
(maarr ook Ferdinand en Jeroen, hoofdstuk 1) benadrukt de noodzakelijkheid van de 
veranderingg in gerichtheid door te wijzen op de tijdelijkheid van dit leven. De 
affectievee betrokkenheid op de noodzaak van de verandering is gering. De 
betrokkenheidd op de culturele verhaallijn en het daarin gestelde einddoel wordt 
cognitieff en rationeel uitgedrukt. 

D)) Factoren die een positieve bijdrage leveren aan internalisering 
Hett gebruiken van de middelen wordt door de geïnterviewden gezien als de 
voorgeschrevenn én de aangewezen weg om uitdrukking te geven aan en voortgang 
tee ervaren in de persoonlijke religiositeit. Het 'gebruik van de middelen* maakt 
onderdeell uit van het groepstoebehoren. Contact met en het voorbeeld van 
bekeerdenn kunnen een positieve factor in de voortgang vormen, met name wanneer 
ditt contact getekend wordt door gunning. 
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Hett privéleven van zowel Trade, Frank als Esther speelt zich binnen het bevindelijk 
gereformeerdee sociaal collectief af. Men kan dus tot op zekere hoogte spreken van 
inkapseling.. Uit de interviews komt naar voren dat het ontwikkelen van een 
zelfreflectievee wijze van in de traditie staan, bijdraagt aan een positieve en 
welbewustee positionering in het bredere maatschappelijke veld. Verbale en sociale 
competentiee speelt hierbij een grote rol. 

E)) Factoren die (mogelijk) een obstakel vormen voor internalisering 
Uitt de interviews komen de volgende obstakels naar voren: 
-- Geringe oefening en competentie in het spreken waardoor men niet kan 

verwoordenn wat men voelt of denkt. Dit kan leiden tot vervreemding van zichzelf. 
-- Het niet bespreekbaar maken van het eigen religieus (be)leven. Redenen hiervoor 

zijnn divers. Genoemd worden: a) de waarde die in het kerkgenootschap gehecht 
wordtt aan de zuiverheid van de leer en voorzichtigheid in het toeëigenen van 
geestelijkk leven; b) schaamte; c) angst voor verlies van status; d) het hanteren van 
communicatiestrategieënn die sociale positionering beogen. 

-- De relatieve dominantie van andere levensgebieden. 
-- Autoritaire bemiddeling 

F)) Inhoudelijke kenmerken van het verhaal 
Inn het voorgaande zijn diverse kenmerken van het narratief in dit stadium van 
internaliseringg genoemd. We herhalen ze puntsgewijs. 
1)) De geïnterviewden geven aan te weten wat de leer is en wat er van hen verlangd 
wordt.. Zij spreken hier op een beschouwende wijze over. Het komt ook voor dat ze 
verhalenn uit het leven van anderen aanhalen. Deze verhalen ontvangen structuur in 
referentiee aan het devotioneel model. Gebeurtenissen in het eigen leven worden niet 
mett het door de groep voorgestane einddoel in relatie gebracht. 
2)) De geïnterviewden geven in het gesprek weinig zicht op het beeld dat zij van 
Godd hebben. De afstand tussen (Bijbel)tekst en persoonlijk leven wordt nauwelijks 
overbrugd. . 
3)) De geïnterviewden geven aan dat het feit dat ze (over)bekend zijn met de leer en 
hett opvattingensysteem mogelijk belemmerend werkt. Ze zijn er zo 'gewoon' mee 
zijnn dat er geen verandering van perspectief of oriëntatie door wordt opgewekt. 
4)) De geïnterviewden positioneren zich expliciet en uitdrukkelijk als niet bekeerd. 
Zee leggen daarmee de eigen positie in relatie tot God en in het sociaal-religieuze 
veldd vast. Deze zelfpositionering vormt mogelijk een obstakel in het vormgeven 
aann de morele carrière van de weg. De mate waarin een verandering in positie als 
reëlee mogelijkheid gezien kan worden, is immers afhankelijk van de flexibiliteit in 
hett innemen van sociale en religieuze posities. 
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Josine,, Joris en Eva gaven in het gesprek te kennen dat er in hun leven 'iets' was 
veranderd.. Zichtbaar wordt hoe zij zichzelf leren definiëren in relatie tot het 
devotioneell model. Volgens het heuristisch model zullen zij, al handelend alsof zij 
reedss zijn die zij willen worden, langzamerhand worden wie zij willen zijn. In § 7.1 
beschrijvenn we de cases, om in § 7.2 op basis van de analyses een nadere 
specificatiee te geven van het tweede stadium uit het heuristisch model. 

7.1.. Analyse van de cases 

7.1.1.. Josine 
Josinee is half in de twintig en werkt in de zorg. Ze komt uit een gezin met acht 
kinderen.. Josine is de oudste. Het ouderlijk gezin staat midden in de 
Gereformeerdee Gemeenten. Josine meent dat het Ger-Gem-gevoel haar met de 
paplepell is ingegoten. Ze zegt haar plaats in de traditie altijd vanzelfsprekend te 
hebbenn aangenomen. Door haar opleidingen en haar werk is ze meer gaan 
reflecterenn over het waarom van bepaalde opvattingen en gedragsvoorschriften. 
Hoewell ze bij sommige opvattingen en voorschriften haar vragen heeft, past ze zich 
aann omdat ze geen zin heeft om mensen voor het hoofd te stoten. Tijdens de 
vakantiee die volgde op haar eindexamen is ze tot de overtuiging gekomen dat er 
'hoopp is voor haar'. In de jaren die daarop volgden, heeft haar godsdienstig leven 
zichh verdiept. 

7.1.1.1.. Kern van het gesprek 
(Cl,, Al) In mijn pubertijd raakte ik persoonlijk bezig met: wat is nou de echte 
waardewaarde van: je moet ook echt zelf persoonlijk God leren kennen als je God Bij ons 
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werdwerd dat dan altijd genoemd van, je moet bekeerd worden. En die klem die heeft 
juistjuist in mijn pubertijd er heel sterk op gelegen en ik denk dat het daarom, ja dat me 
datdat toch altijd een bepaalde kant op gestuurd heeft. Daarom ging ik meestal best 
graaggraag naar de kerk Ik had heus wel periodes dat het me allemaal weinig zei en dat 
ikik gewoon ging omdat het moest, maar heel vaak ook omdat ik daar toch wat in 
zocht.zocht. (...) 
(Cl,, A2) Toen ik achttien was, is daar voor mezelf gewoon veel meer duidelijkheid 
ingekomen.ingekomen. Dat is toch, ik zie dat zelf als een heel belangrijke basis waardoor je 
gewoongewoon voor jezelf een stukje zekerheid hebt waar je ook niet meer over hoeft te 
twijfelentwijfelen en waarvan ik ook zoiets heb van nou weet ik dat dit waar is en daarom 
stasta ik daar gewoon graag in. 

(C2,, Al ) Ik weet zelf nooit zo goed te vertellen wanneer die dingen voor mij 
gewoongewoon belangrijker zijn geworden. Ik weet wel dat het vanaf mijn dertiende, 
veertiendeveertiende al zoiets was van, ja dat is echt heel belangrijk en daar moet ik ook om 
vragenvragen of daar moet ik echt voor bidden. 
(C2,, A2) Toen ik zestien was ben ik een keer op een jongeren zendings- en 
evangelisatiedagevangelisatiedag geweest. Dat was in Kampen en de ds. die had een ontzettend 
heldereheldere uiteenzetting van wat nou nodig was om voor de zending te gaan werken. 
(..)(..) Dat er een zekere roeping moest zijn en datje toch moest weten dat de Heere 
joujou daarvoor gebruiken wilde en dat daarvoor dus eigenlijk ook noodzakelijk was 
datjedatje hem lief had en datje God kende, zelf. 
DatDat was voor mij iets van ja, hoe mijn leven ook verder moet gaan, of ik ook maar 
ietsiets wil betekenen, als ik iets in Gods koninkrijk moet doen, dan moet ik dus 
bekeerdbekeerd zijn. Dat is het belangrijkste, ondertussen moetje wel natuurlijk door want 
jeje moet gewoon keuzes maken. Dat heeft toen heel erg de klem bij mij neergelegd 
vanvan daar moet ik vooral naar staan ondanks alles waar ik me verder druk voor 
maakmaak En toen ben ik heel erg aan het zoeken geweest. Dat vond ik best heel erg 
moeilijkmoeilijk van ja hoe komt dat nou en wat is het nou precies en wat is dan bekering, 
wantwant dat kon ook bijna niemand je precies vertellen. Ik nam iedere 
jongerenbijeenkomstjongerenbijeenkomst te baat om dat schriftelijk, ongestoord te vragen. Want ik 
vondvond het wel heel eng om dat echt te bespreken met mensen, daar voelde ik me 
tochtoch wel heel kwetsbaar in. 
(C2,, A3) Toen ik 17 was kreeg ik verkering. Dat was een jongen die daar ook best 
meemee bezig was. (...) 
(C2,, A4) Oh dat vergeet ik te zeggen: want de ds. op die zendings- en 
evangelisatiedagevangelisatiedag had namelijk heel sterk gezegd van hier in de kerk moeten 
mensenmensen zitten die straks voor de zending weggaan als ze wat ouder zijn, want 
andersanders kan dat zendingswerk geen voortgang hebben. Hij benadrukte dat we niet 
allemaalallemaal moesten zeggen van het is niets voor mij, maar dan moesten we maar 
eenseens aan de Heere vragen van heeft u dat met mij voor. Dat was zo'n andere 
benaderingbenadering dat ik dacht van ja moet ik dat dan gaan vragen? Dat liet me niet los, 
hethet was een vraag voor mij geworden... 
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(C2,, A5) Terwijl ik daar niet helemaal uit was kreeg ik verkering en die jongen 
bleekbleek dus ook met die vragen te lopen en toen dacht ik nou misschien is dit wel een 
beetjebeetje een antwoord he... 
[Naa haar eindexamen gaat ze een aantal weken naar het buitenland"2. Ze bezoekt 
eenn vriend van haar ouders die op dat moment op het zendingsveld werkzaam was.] 
(C2,, A6) Blij  dat ik geslaagd was en zo en helemaal vol van al het nieuwe wat ik 
daardaar zou zien, waren al die dingen die me heel vaak op mijn nek zaten een beetje 
naarnaar de achtergrond geraakt. En op de eerste zondag preekte de ds. over de tekst, 
"verblijdt"verblijdt u te allen tijde'. Hij ging dat gewoon uitwerken, wat dat betekende en dat 
datdat dus een opdracht van God was, datje altijd blij  moest zijn. Nou ik zat daar 
echtecht van 'ja dat kan hij nou wel zeggen maar hoe kan je nou altijd blij  zijn, er zijn 
zoveelzoveel dingen waar je niet blij  om bent'. En toen ging hij dus uitleggen dat als je 
wistwist datje geborgen was in Christus dat er dan toch een bepaalde zekerheid in je 
harthart was die toch die blijdschap kon geven die alle aardse blijdschap te boven ging 
enen dat dat een perspectief in je leven gaf dat heel belangrijk was. Dat zijn 
allemaalallemaal dingen die je natuurlijk wel wist. Maar toen ging hij daar nog verder in 
vanvan 'ja waar is dat nou voor nodig' en 'hoe kan je dat nou krijgen' en ook zo van 
'maar'maar dat kan ook nog steeds en dat kan ook voor jou'. En dat heeft mij toen 
ineensineens doen beseffen van 'ja het kan ook nog echt voor mij'. Ik hoef niet steeds te 
vragenvragen van 'hoe gaat dat nou' en 'hoe is dat nou' maar het kan gewoon voor mij 
enen de Heere die wil me dat ook geven. Ik kan niet zo goed zeggen hoe dat nou 
duidelijkduidelijk voor mij persoonlijk werd op dat moment maar ik weet wel dat toen we 
naarnaar huis gingen en hij tegen me zei, omdat het dus avondmaal geweest was, ' had 
jeje daar ook niet willen zitten' dat ik dacht 'dat moet hij helemaal niet vragen, want 
daardaar kan ik helemaal niet tegen'. Maar goed ik heb met één of andere dooddoener 
eeneen antwoord gegeven. In de weken daarna waren er steeds weer dingen die mij 
watwat meer duidelijkheid gaven. Dat dat ook een heel persoonlijke betekenis voor je 
konkon hebben. 

(C3,, Al ) Dat in Afrika is voor mij een punt geweest van zekere omkeer in de zin 
vanvan het gaf mij een stukje duidelijkheid van, hoe moet ik dat zeggen gewoon 
ookook van de echtheid of van de waarheid ervan of zo he. Echt het gevoel van ja ik 
benben er van overtuigd dat dit het is en dat ik me hier thuis voel en ik geloof dat dit 
waarwaar is en ik geloof ook dat God ook mijn God wil zijn. Het was een heel klein 
beginbegin maar dit is wel iets dat vast ligt en als de Heere deze dingen op mijn weg 
geplaatstgeplaatst heeft dan zal hij dat ook niet zomaar laten gaan. Dat heb ik helemaal 
nietniet zelf gezocht. Ik was meer bezet met al het vreemde dan door de inhoud terwijl 
datdat juist heel belangrijk werd ineens. Terwijl ik ineens dingen hoorde die heel erg 
eeneen antwoord op vragen van mij waren. Dus dat heeft me wel altijd het gevoel 
gegevengegeven van ik heb dat op dat moment niet gezocht want daarvoor was ik vaak 
heelheel krampachtig daarnaar op zoek en ja ik bleef daar heel veel vragen over 
houdenhouden en juist op een moment dat het me allemaal wat minder zei en deed, werd 

Omwillee van de anonimiteit geven het land, waar zij naar toe ging de verwijzing Afrika. 
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hethet voor mij duidelijk. Er is zo 'n uitspraak: 'het werk dat de Heere begonnen is zal 
hijhij  ook voleindigen' en dat dat vertrouwen had ik daarmee ook. 

[Jee zei net: 'dat vertrouwen dat het voor mij ook nog kan, dat is bij mij gebleven', 
hebb je nou ook al mogen ervaren dat dat bewaarheid werd of wordt?] 
(C4,, Al ) Ja, wel een beetje maar het is wel heel erg een proces, dat gaat nog heel 
ergerg door of zo. De kramp was er een beetje vanaf. Het is meer vanuit een 
basis,basis, niet meer dat zo van, 'stel dat het nou niet voor mij is'. Ik denk dat dat van 
tete voren dat heel erg mijn angst was van 'maar er zijn ook mensen die dat niet 
krijgenkrijgen en wie zegt nou dat ik daar bij hoor'. En dat stukje was eigenlijk meer weg. 
IkIk kon veel troost ervaren aan bepaalde beloften of bemoedigd worden door 
dingendingen in de preek omdat ik zoiets had van ja dat zal de Heere geven, alleen dat 
zalzal op Zijn tijd gebeuren. (...) 
(CA,(CA, A2) Dat vertrouwen van de Heere wil mijn Heere zijn, alleen denk ik dat 
daaropdaarop vervolgens een heel proces nog volgt wat eigenlijkje hele leven blijft. Dat 
belangbelang van een opwas en een voortdurend voortgaan daarin dat wordt me dus 
iedereiedere zondag eigenlijk heel nadrukkelijk voor ogen gehouden en ja dat vind ik zelf 
welwel fijn dat dat zo benadrukt wordt bij ons hoor. Onze ds. doet dat heel duidelijk 
metmet het perspectief van meer kennis van Christus krijgen. 
(C4,, A3) (...) Een paar weken terug huisbezoek gehad en toen moest ik vertellen 
watwat er in die vijfjaar veranderd was. En ja dan zie je toch wel aan de ene kant heb 
ikik zoiets van met alle drukke werkzaamheden die je hebt kan het er soms eigenlijk 
bijbij  inschieten en kunnen er gewoon periodes zijn datje er heel weinig mee bezig 
bent.bent. Aan de andere kant is er gewoon een basis waar je op verder mag gaan. 

7.1.1.2.. Narratieve analyse 
Verhaalachtigee structuur 
Josinee vertelt het verhaal over de verandering twee keer, in Cl en C2. De eerste 
vertellingg (Cl) geschiedt in de context van een voorbeeld moeten zijn en puberen. 
Josinee wil met dit verhaal duidelijk maken hoe het kan dat zij de van huis uit 
aangereiktee lijn voortdurend gevolgd heeft. 
Dee tweede vertelling (C2) volgt direct op de eerste. Het is haar antwoord op de 
vraagg of ze iets over die periode kan vertellen. Het verhaal wordt in één keer 
verteld.. Het ontvangt structuur door de aanduiding van leeftijden. 
Beidee vertellingen zijn lineair van structuur. Ze volgen de klassieke tripartiete 
structuurr van een bekeringsverhaal: a) de periode voorafgaand aan de verandering, 
b)) de verandering zelf, en c) de periode volgend op de verandering (Luckmann, 
1987;; Ulmer, 1988,1990). In het schema van Rambo (1993) zou de verandering bij 
Josinee beschreven worden als de resultante van een jarenlange 'quest' - wat heeft 
HijHij  met mij voor? -, een positieve crisiservaring (examen voorbij), sociale isolatie 
(inn den vreemde zijn) en bemiddeld door een betrouwbare bron. Het resultaat van 
dee verandering is een verandering in cognitief schema. Om de veranderde 
denkstruc-tuurr in haar leven te verankeren heeft ze anderen nodig. 
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Hett actueel worden van de vraag wat de betekenis van haar leven is, geschiedt op 
hett moment dat Josine bezig is met studiekeuze. Het zoeken naar een antwoord op 
dezee vraag vindt bij Josine vanzelfsprekend in het godsdienstig kader plaats. 
Verbondenn met het verlangen van haar vader: dat zijn kinderen werkers in Gods 
koninkrijkkoninkrijk  zullen worden en geactualiseerd tijdens een zendingsbijeenkomst, stelt 
Josinee zich de vraag: Wat heeft de Heere met mijn leven voor?. 
Josinee meent dat 'werkers in Gods koninkrijk1 bekeerde mensen moeten zijn. De 
vraagg naar Gods plan met haar leven maakt ook de vraag naar bekering actueel. De 
vraagg naar de mogelijkheid van bekering is secundair aan de zoektocht naar de 
betekeniss van haar leven in het goddelijk plan. Deze zoektocht is nog niet ten 
einde. . 
Naa de omkering heeft de gerichtheid op het achterhalen van de betekenis van haar 
levenn een positieve toon: ze leeft nu vanuit a) de overtuiging dat God ook haar God 
will zijn en b) het vertrouwen dat de Heere het werk dat Hij  begonnen is ook zal 
voleindigen.voleindigen. Handelend vanuit die overtuiging en dat vertrouwen merkt ze in de 
loopp der tijd dat ze op godsdienstig vlak een ontwikkeling doormaakt. Er zit 
progressiee in haar verhaal. Gegeven die progressie vormen periodes dat het haar 
allemaall wat minder zegt geen bedreiging voor de morele carrière waaraan ze vorm 
geeft. . 
Dee bekering van Josine maakt deel uit van haar persoonlijke ontwikkeling en kan 
gezienn worden als een oplossing van een ontwikkelingscrisis. Secundair aan de 
vraagg naar de betekenis van haar leven in Gods plan, geeft de zekerheid dat God 
ookk haar God wil zijn haar een (vast) oriëntatiepunt 

Perspectief f 
Josinee heeft van haar vader de aansporing meegekregen om in het gesprek 
'rekenschapp te geven van de hoop die in haar is'. De gepresenteerde fragmenten 
latenn zien dat zij deze aansporing serieus heeft genomen. De positieve narratieve 
toonn en de progressieve verhaallijn geven zicht op een zelfiiarratief dat getekend 
wordtt door hoop. Die hoop is geworteld in de stellige overtuiging en het 
vertrouwenn dat 'het ook voor haar kan'. Haar gerichtheid in het godsdienstig leven 
reiktt over de bekering alss moment heen (zie de eerste zin van C4, AI en C4, A2). 

Ervarenn en verstaan 
Uitt de beschrijving die Josine geeft van haar periode van zoeken blijkt dat ze 
voorafgaandd aan de verandering geen zicht had op de ervaringswerkelijkheid van 
bekering.. Slechts wanneer zij de belofte dat bekering ook voor haar mogelijk is 
aanneemtt en daaruit gaat leven, ontdekt ze de ervaringswerkelijkheid waarnaar 
verwezenn wordt. Dat het ontdekken van die werkelijkheid vraagt om het (leren) 
hanterenn van religieuze uitingsvormen blijkt uit twee fragmenten: 
Hett eerste fragment betreft een gesprek met haar vader: datje er soms zo verdrietig 
vanvan kunt zijn datje het iedere keer weer zo verprutst Hij  zegt dan heel nuchter: 
datdat is het snoeien van de landman, dat hoort erbij. Dan denk ik, ja dat zal wel... 
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OpOp zich krijgt het dan wel een plaats hoor. Dan heb je wel zoiets van ja het is dus 
ookook goed dat dit gebeurt. 
Inn het tweede fragment gaat het over een huisbezoek waarin haar gevraagd wordt 
naarr de voortgang op 'de weg': Eén van de ouderlingen die dit jaar kwam was er 
vorigevorige jaar ook en die vroeg 'behalve dat je jezelf meer leert kennenm, is er ook 
meerderemeerdere kennis van Christus, zie je daar nou ook wat van?' Toen dacht ik ja, dat 
datdat toch meer betekenis voor je gaat krijgen. Dan krijgen de heilsgeheimen en de 
feestenfeesten een heel andere betekenis. Dan kan het soms ook voor jou persoonlijk 
meermeer een bepaalde betekenis krijgen. Dat heb ik wel een beetje, niet zo heel sterk 
maarmaar de afgelopen jaren heb ik daar wel meer oog voor gehad dan eerder zeg 
maar,maar, het heeft me meer beziggehouden. 
Josinee heeft anderen (nog) nodig om gebeurtenissen uit het eigen leven 
betekenisvoll  te verbinden met en uit te drukken in de Tale Kanaans. Haar vader 
laatt haar zien hoe het eigen beleven vertaald kan worden in religieuze taal, de 
ouderlingg stimuleert haar om te anticiperen op stappen in het geestelijk leven. 

Rolverdeling g 
InIn de gemeente waar Josine kerkt, krijgen huisbezoeken zodanig invulling dat deze 
stimulerenn tot reflectie op de voortgang in het geestelijk leven. Daarnaast wordt de 
voortgangg van het geestelijk leven gestimuleerd door de contacten die Josine heeft 
mett een ouderling en zijn vrouw. Daar kom ik elke zondag. Daar wordt gewoon 
overover de preek gepraat, dat hoort er gewoon bij. Hij  is daar vreselijk streng in, wil 
ookook gewoon om de zoveel tijd horen wat me dat nou zelf doet. Zowel van de 
contactenn met de ouderling als van de huisbezoeken gaat een appèl uit. Josine 
wordtt door het appèl in deze contacten opgeroepen om voortdurend te reflecteren 
opp de persoonlijke betekenis die de godsdienst voor haar heeft. Ook wordt zij 
gestimuleerdd te reiken naar volgende fasen in het geestelijk leven: heb je al meer 
zichtzicht gekregen op wie Christus voor jou is? 

Voorafgaandd aan de terugreis vanuit Afrika schrijft Josine haar ouders en het 
gastgezinn in Afrika een brief waarin ze vertelt wat ze heeft meegemaakt. Het 
resultaatt is dat Josine bij terugkomst een nieuwe positie inneemt164. Op grond van 
eigenn keuze en overtuiging deelt ze zelfbewust met haar ouders de godsdienstige 
gerichtheid.. In het kerkelijk leven positioneert ze zich door deel te nemen aan het 
avondmaal. . 

1633 Ze verwijst hier naar een gedeelte waarin ze vertelt dat ze in de jaren daarvoor ervaren had dat ze 
steedss dingen van zichzelf in moest leveren en erkennen dat ze niet tot goede dingen, dingen echt tot 
eerr van God in staat is. 
1644 In het verslag dat Josine van haar bekering doet komt de reis naar voren als een overgangsritueel 
(Vann Gennep, 1977). Een overgangsritueel bestaat uit drie fasen: de separatiefase (afronden middelbare 
schooll en verre reis), de overgangsfase (het verblijf in Afrika, 'bezet' zijn door het vreemde, gerichtheid 
opp vragen verdwijnt naar achtergrond) en de reïntegratiefase (het schrijven van de brief waarmee zij de 
veranderingg in positie voorbereidt); het overgangsritueel resulteert in zowel een veranderde 
positioneringg binnen het sociaal collectief als in een veranderde zelfervaring. 
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Josinee geeft niet aan hoe zij het 'gekend worden door God' in haar leven herkent. 
Zijj  beschrijft haar ervaringen vooral als een verandering in besef of inzicht, minder 
inn termen van een directe relatie met God. 

Positioneringg in de interviewrelatie 
Overeenkomstt in leeftijd en de daarmee samenhangende vragen hebben de sfeer en 
inhoudd van het gesprek met Josine bepaald. Gegeven de structurerende werking die 
uitgaatt van 'het publiek' of'de gesprekspartner', heeft deze overeenkomst er mede 
toee geleid dat Josine haar eigen verhaal, met alle vragen en zorgen, in haar eigen 
taall  heeft verteld. Zoals zij in een aanvullende reactie (beschreven onder Publiek) 
duidelijkk maakt, heeft ze zich na afloop gerealiseerd dat het godsdienstinhoudelijke 
aspectt minder aan de orde is geweest. Onduidelijk is of het achterwege blijven van 
dergelijkk godsdienstinhoudelijk en toeëigenend spreken toe te schrijven is aan a) de 
kwaliteitt van de gesprekssituatie (onvoldoende vertrouwen); b) conventie, wellicht 
vondd zij een dergelijke wijze van spreken in deze situatie ongepast (plausibel noch 
legitiem);; of c) geringe oefening in het getuigend spreken. 

Publiek k 
Josinee vertelt zonder schroom. Terugkijkend op het gesprek meent ze dat ze 
zichzelff  te veel in het centrum heeft geplaatst. Ze neemt daarom contact op met de 
onderzoeker:: ik heb het gevoel dat ik erg bij mezelf ben blijven steken. Daarom 
nognog dit: ik ben er van overtuigd dat het geen zware dienst is om God te dienen, 
maarmaar een liefdedienst De Heere komt dan ook de eer toe! Deze correctie maakt 
inzichtelijkk dat het voor het 'naar behoren vertellen' over de verandering nodig is 
datt de verteller van enige afstand naar het veranderingsproces kijkt. Josine is op het 
momentt van gesprek en in relatie tot deze gesprekspartner, onvoldoende vaardig 
omm in het vertellen over haar eigen (geloofs)proces ook God naar behoren aan 
Zijnn eer te doen komen. Ze grijpt terug op een boek dat ze van haar ouders heeft 
gekregen.. Ze geeft daarbij aan dat ze zich in deze beschrijving heeft herkend en dat 
zee hoopt dat uit deze beschrijving duidelijk wordt wat haar drijft. 

7.1.2.. Joris 
Joriss is achter in de twintig. Hij komt uit een gezin met zes kinderen. Zijn ouders 
zijnn middenstanders. Joris karakteriseert het klimaat thuis als positief christelijk. 
Joriss is getrouwd met Saskia. Hij behoort tot een vrij lichte Gereformeerde 
Gemeenten-gemeente.. Godsdienst neemt een belangrijke plaats in het leven in. 
Joriss is van mening dat geloven niet iets is watje komt aanwaaien, waar je op moet 
wachtenwachten maar je moet er ook dingen voor doen. Stille tijd moetje dan ook gewoon 
plannen. plannen. 
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7.1.2.1.. Kern van het gesprek 
(Cl,, Al) Ds. X zei altijd: begin maar jezelf te bekeren. Begin maar met je 
verstand, metverstand, met je gevoel. Als je niets gelooft zeg maar gewoon tegen jezelf nu geloof 
ikik  en dat ga ik waarmaken. Dus probeer maar in de Bijbel te lezen als gelovige. 
BeginBegin maar te bidden als gelovige. Dat is een actie van jezelf dat kan je ook gaan 
doen.doen. (...) Je hebt een wil gekregen en je kiest per dag duizend keer dus waarom 
zouzou je er niet voor kunnen kiezen om te bidden, om in de Bijbel te lezen. Dat vind 
ikik  een heel goed argument. 

(C2,, Al ) Hij  [de leider van een wandelclubje] was een nuchter mens, ook op 
geestelijkgeestelijk gebied was hij heel nuchter. Met de bijbelstudies heb ik heel veel [van 
hem]] geleerd doordat hij  zeg maar liet zien welke voorrechten ik had gehad in 
mijnmijn  jeugd, welke voorrechten ik nog steeds had. Dat ik Gods woord had. Dat ik 
nietniet zoveel piekervaringen had maar wel dat ik redelijk dicht bij Gods woord 
leefdeleefde en dat ik ook wel in gebed bezig was met allerlei dingen en dat daar soms 
ookook wel antwoorden op kwamen maar dat ik dat zeg maar iets te nuchter 
interpreteerdeinterpreteerde allemaal. En hij liet zien, op een hele kalme wijze, van dat is 
allemaalallemaal niet zo vanzelfsprekend. Het is ook God die je ergens naar toe leidt. Ik 
denkdenk dat hij  mij meer na heeft laten denken over wat nou precies de leiding van 
GodGod in je leven is en ook wel een beetje ontkracht heeft dat je echt enorme 
ervaringenervaringen moet hebben, zeg maar een Paulusbekering. 

(C3,, Al ) Ik had er wel over nagedacht [betreft het al dan niet aangaan aan het 
avondmaal],, ook nog gebeden en het er ook nog wel moeilijk mee gehad van nou 
jaja wat moet ik nu doen. Zitten blijven is ook een keus zeg maar... Toen was het dus 
zondag,zondag, toen ben ik naar de kerk gegaan en toen was er een preek over, de tekst 
diedie weet ik niet meer precies zelfs, maar het was een preek waarin heel duidelijk 
naarnaar voren kwam de liefde van Christus om zondaren te ontvangen. Nou ik voelde 
meme op dat moment heel zondig omdat ik ook zo 'n voorbereidingsweek amper door 
konkon brengen. Ik denk dat is op zich wel een bepaalde geestelijke ervaring geweest 
datdat ook op een bepaald moment ik heel erg zat van ja wat moet ik doen. Zelfs op 
diedie zondag. Ik had dus niet van tevoren een besluit genomen. Nou toen zei de ds. 
heelheel nadrukkelijk, ds. X. was toen gestorven, er was een hele jonge ds. waar ik 
eigenlijkeigenlijk altijd heel graag naar luisterde en die zei, nou ja de meest misdadigen 
roeptroept ie en dat benadrukte hij een paar keer en dat is toen zeg maar het laatste 
zetjezetje geweest om naar het avondmaal te gaan omdat ik heel duidelijk toen zag als 
ikik  nu niet aan het avondmaal ga dan laat ik de meester die roept die laat ik staan. 
DatDat kan je doen maar dat is een keuze tegen de Heer e Jezus en wil jij  die keuze 
makenmaken tegen de Heere Jezus, nee... kan jij  de keuze maken om nu te gaan, nou 
misschienmisschien niet maar de meester in de kou laten staan dat kan niet nou en toen heb 
ikik  zeg maar aan de roepstem van Christus gehoor gegeven en toen ben ik ook 
gegaangegaan en dat was heel onwezenlijk Ja....ondanks het feit datje dus aan een tafel 
(de(de laatste tafel) zat met veel vrienden... (...) dat was dus wel heel bekend maar 
ookook heel onwezenlijk die ervaring. Je hart klopt in je keel omdat je zeg maar 
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gegaangegaan bent. Gelopen bent daar. Je laat zien datje een kind van God bent, dus dat 
socialesociale legt zeg maar ook een bepaalde druk op je waardoor je zeg maar niet het 
gebeurengebeuren waar.... Het geestelijk gebeuren heeft me zeer diep verwonderd en 
aangeraakt,aangeraakt, omdat ik voelde dat ik daar als klein mens aan de voeten van 
Christus,Christus, nou dat heeft me zeer diep aangeraakt, maar aan de andere kant was het 
ookook maar weer, tegelijkertijd toen ik terug liep naar mijn plek ook dacht dat de 
mensenmensen naar mij keken en zulk soort dingen. 

(C4,, Al ) Dat was zeg maar de eerste keer en nou ben ik altijd blijven gaan tot nu 
toe.toe. Hoewel dat op zich, ja dat is denk ik wel een vrij  rationele keuze geweest. Ja 
blijfblijf  je wel of niet gaan. Nou ik denk dat als je de beslissing hebt genomen om wel 
tete gaan, op grond van het feit datje gelovig bent... Dat die ervaring regelmatig 
wegweg kan vallen dat is ook zo. Ik heb tijden dat ik daar eigenlijk heel weinig van 
ervaar.ervaar. Zoals toen in ieder geval niet meer, maar ik heb toch wel zoiets van ja, ook 
alal is het dan moeilijk mijn gevoel mag niet staan boven de roeping van de meester, 
vanvan Christus die daar zondaren nodigt en die zondaar blijf  ik Dus dan kan ik wel 
zeggenzeggen van ik voel er heel weinig van maar voor mij is dat geen reden om dan te 
zeggenzeggen ik ga niet. 

(C5,, Al ) Datje telkens weer merkt datje gerichtheid eerder op de wereld is, op de 
zondezonde dan op God Dat geeft ook wel een worsteling: als je gelooft datje kind van 
GodGod bent ga je meer op de Vader lijken zeg maar, meer op Christus lijken, dat zou 
moeten.moeten. Je moet groeien in het geloof, in de genade. Als je daar weinig van merkt. 
AlsAls je telkens weer terug bij afstaat, geeft dat ook wel de vraag ben ik dan wel echt 
gelovig.gelovig. Dan kom je terug bij dat soort vragen. (...) De ds. wijst er dan op dat 
groeiengroeien in het geloof betekent datje ootmoediger wordt, datje steeds meer ziet dat 
jeje het zelf niet hebt maar steeds voller van Christus wordt. In die zin heb ik 
misschienmisschien wel een verkeerd idee van groeien, want groeien is het groeien van 
ChristusChristus en niet het groeien van jezelf. Met dat soort vragen ben ik vrij  veel bezig 
dede laatste tijd, wat is dat nou precies. 

(C6,, Al ) De ene periode zit ik denk ik veel duidelijker op de zekere lijn, in een 
andereandere periode weet ik het nog allemaal niet zo precies. Ik weet wel dat God 
bestaatbestaat en ik ben zeer dankbaar voor wat Hij geeft elke dag. Ik zie ook Zijn leiding 
enen Zijn hand, maar of ik zelf gelovig ben dat is me nu op dit moment niet zo heel 
duidelijkduidelijk Dat schrijf ik aan de andere kant ook wel weer toe aan mijn eigen 
gedrag.gedrag. Dus dat is niet zozeer iets wat me overkomt maar iets wat het gevolg is van 
mijnmijn falen of mijn te weinig geconcentreerd bezig zijn met de dingen van het 
geloof. geloof. 
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7.1.2.2.. Narratieve analyse 
Verhaalachtigee structuur 
Inn het godsdienstig leven van Joris spelen twee verhaallijnen door elkaar. Aan de 
enee kant is er de 'klassieke' bevindelijk gereformeerde verhaallijn, waarin bekering 
iss voorgehouden aan een selecte groep (vrome) mensen die een lange weg van 
zoekenn en crisis doormaakt en een Paulusachtige bekering kent. Aan de andere kant 
iss er de CSFR-lijn,6S, waarin de eis tot geloven voorop wordt gesteld - de zekerheid 
berustt op aanname - en de gelovige mens ook gewoon de dingen kan doen die hij 
prettigg vindt166. Joris werkt deze twee verhaallijnen uit als staan zij tegenover 
elkaar. . 
Ds.. X. en de leider van het wandelclubje helpen hem om deze lijnen bij elkaar te 
brengen.. In Cl wijst Ds. X hem, in de lijn van de traditie, op de middelen. In C2 
wijstt de leider van het clubje hem er op alert te zijn op wat zich in zijn leven 
afspeelt.. Om verschillende redenen blijken beiden voor Joris betrouwbare 
bemiddelaars.. Dat Joris hen beiden als nuchtere mensen afschildert, een 
persoonlijkheidskenmerkk dat hij ook aan zichzelf toeschrijft, lijk t hierbij niet 
onbelangrijk.. Nuchterheid is voor Joris de manier om met vragen en keuzes in zijn 
levenn om te gaan. De spanning tussen beide verhaallijnen wordt zichtbaar in de 
vragenn die Joris stelt en de keuzes en antwoorden die daarop volgen. In overzicht 
7.11 geven we beide weer. 

Uitt het overzicht wordt duidelijk dat het vraag-antwoord-spel voorgesteld kan 
wordenn als een dialoog tussen de verhaallijnen, als zouden deze meerdere stemmen 
inn het zelf vertegenwoordigen (Hermans, 1992,2001). Hoewel Joris aangeeft tot de 
overtuigingg te zijn gekomen dat geloof ook een keuze is, lijkt de spanning die uit 
hett samenkomen van de verhaallijnen resulteert, niet opgeheven. De stem van de 
GG-verhaallijnn roept de andere stem regelmatig op om positie in te nemen. 

Inn de wijze waarop Joris vertelt over zijn eerste avondmaalsgang maakt hij gebruik 
vann elementen van het devotioneel verhaalmodel. Ze bestaan naast elementen die 
terugg zijn te voeren op opvattingen uit de CSFR-traditie. De ervaring van 
zondigheidd betreft een concrete situatie, een concreet appèl waar hij geen gehoor 
aann heeft gegeven. Het is, in tegenstelling tot de voorstelling die er in de weg 
derr bekering van gegeven wordt, geen allesomvattende, existentiële ervaring. 
Gehoorr gevend aan de herhaalde oproep aan zondaren en de meest misdadigen 
identificeertt Joris zich met deze laatsten. Daarop volgt een rationele afweging en 

1633 Studentenvereniging CSFR (Civitas Studiosorum in Fundamcnto Reformata) trekt tamelijk veel 
studentenn uit de Gereformeerde Gemeenten. Het geestelijk klimaat in CSFR kan getypeerd worden als 
breed-gereformeerd. . 
166166 Die vrienden uit de eigen gemeente die gelijk na het belijdenisdoen aan het avondmaal gingen en 
inin  mijn ogen hele normale jongens waren die ook 's avonds een pilsje wel eens dronken en met elkaar 
opop vakantie gingen en 's zomers zomers ook met zijn allen op de racefiets klommen. Dus zeg maar geen super 
vromevrome mensen. Blijkbaar had ik dat beeld, datje toch wel erg vroom moest zijn om te kunnen geloven 
enen datje dingen moest laten en zij deden alk dingen in mijn ogen die ik zelf ook wel wel leuk vond. 
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hijj  besluit aan te gaan. Wanneer hij beschrijft hoe hij zich bij het aangaan voelt, 
hanteertt Joris een ander taalspel: lde meester in de kou laten staan', 'gehoor geven 
aanaan de roepstem van Christus' en 'als een klein mens aan de voeten van Christus 
zitten'.zitten'. Waar de identificatie met 'zondaren' terug voert op het klassieke verhaal, 
zijnn de woorden waarin hij zijn ervaringen beschrijft niet op de Tale Kanaftns 
terugg te voeren. 

Overzichtt l.X.De twee verhaallijnen die spelen in het leven van Joris. 

Vragenn vanuit de GG positie 
a)) Gaan ze er op CSFR niet te 

gemakkelijkgemakkelijk met geloof om 
b)) Ben ik wel gelovig? 

c)) Ik ervaar weinig en hou vast 
aanaan een beslissing, is dat 
voldoende? voldoende? 

d)) Zit er wel groei in? 

e)) Ben ik niet te emotioneel 
aangegaan? aangegaan? 

Antwoordenn vanuit dee CSFR positie 
a)) Ik weet dat God bestaat, ik ben dankbaar voor wat 

HijHij  elke dag geeft, ik zie leiding 
b)) God wil ieder mens hebben, zonder voorwaarde, 

GodGod heeft mensen lief 
c)) (...) dan hou ik mezelf maar voor dat geloof niet 

alleenalleen een gevoel is maar ook een beslissing, een 
redelijkredelijk nuchter iets. Geloof is niet op gevoel 
gebaseerd.gebaseerd. Geloof is ook op genade gebaseerd, op 
GodGod en op een beslissing van jezelf dat het niet 
alleenalleen gevoeld kan worden. De vragen zijn resultaat 
vanvan mijn falen, van mijn te weinig bezig zijn met de 
dingendingen van het geloof 

d)) De Ds. wijst er op dat groei in het geloof betekent 
ootmoedigerootmoediger worden, datje steeds meer ziet dat je 
hethet zelf niet hebt, maar steeds voller van Christus 
wordt.wordt. Groeien is het groeien van Christus en niet 
hethet groeien van jezelf 

e)e) Avondmaal is niet alleen voor verzekerde gelovigen. 
ZwakgelovigenZwakgelovigen en klein-gelovigen mogen ook 
aangaan aangaan 

Inn het verhaal laat Joris zien hoe hij geworden is wie hij is. Het verhaal is lineair 
vann opbouw en progressief van aard. Zolang Joris vasthoudt aan zijn nuchterheid 
enn zijn keuzes, loopt die progressieve lijn door. Op het moment van het gesprek 
echterr ervaart hij het religieuze leven anders: Ik weet wel dat God bestaat en ik ben 
zeerzeer dankbaar voor wat Hij geeft elke dag. Ik zie ook Zijn leiding en Zijn hand, 
maarmaar af ik zelf gelovig ben dat is me nu op dit moment niet zo heel duidelijk 
Terugvallendd op zijn nuchterheid en reflectie weet hij deze ervaring wel te plaatsen, 
maarr hij lijk t geen duidelijk beeld te hebben waar zijn weg nu toe moet 
leiden.Vanuitt de kerkelijke gemeente krijgt hij, in de klassieke lijn, aangereikt dat 
hijj  moet groeien in het geloof en dat zulks betekent dat hij meer kennis van 
Christuss moet krijgen en hij meer op Hem moet gaan lijken. Vanuit CSFR krijgt hij 
nuu geen inbreng meer. Daarmee is er onbalans ontstaan tussen de twee bronnen van 
zijnn geestelijk leven. Hoe de lijn van zijn verhaal zich zal ontwikkelen is niet 
helder. . 
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Perspectief f 
Joriss laat met zijn verhaal zien welke elementen volgens hem een rol spelen in het 
komenn tot en uitdrukking geven aan persoonlijke godsdienstigheid in bevindelijk 
gereformeerdee kring. Het verhaal betreffende zijn eerste gang naar het Heilig 
Avondmaal,, is hier een illustratie van. Joris werkt uit hoe die godsdienstigheid in 
hett verdere leven vorm kan krijgen: het tijd nemen voor reflectie, als partners de 
godsdienstt tot deel van het samenleven maken en het deelnemen aan 
evangelisatieacties.. De insteek van Joris is nuchter, zakelijk, rationeel: gewoon 
doenn en daar discipline in ontwikkelen167. 
Joriss meent dat mensen aan hem moeten kunnen zien dat zijn godsdienstigheid 
richtinggevendrichtinggevend is in de wijze waarop hij vormgeeft aan het leven. Hij vindt dat hij 
niet-- of andersgelovigen op een gepast moment en op een gepaste wijze, op het 
evangeliee zou moeten wijzen. Dat laatste vindt hij wel een moeilijk punt. 
Watt de avondmaalsgang betreft geeft Joris in C4 aan dat hij na de eerste keer tot nu 
toee altijd aan het avondmaal is aangegaan en dat daar een vrij rationele keuze aan 
tenn grondslag ligt: ik kan wel zeggen van ik voel er heel weinig van, maar voor mij 
isis dat geen reden om te zeggen ik ga niet. Joris meent dat een dergelijke wijze van 
vasthoudenn aan keuzes een noodverband is. Het godsdienstig handelen moet niet 
altijdd op deze noodgreep (be)rusten. Het godsdienstig leven wordt immers ook 
gevoedd door ervaring en gevoel. Ervaring en gevoel mogen echter niet de enige 
drijfverenn van godsdienstig handelen zijn. Ook hierin past, aldus Joris, nuchterheid. 

Ervarenn en verstaan 
Inn de beschrijving die Joris geeft van zijn gang naar de avondmaalstafel maakt hij 
onderscheidd tussen het sociale en het geestelijke. Het publiek maken van de positie 
diee hij in het religieuze veld in meent te kunnen nemen, brengt spanning met zich 
mee.. Hij wil zijn keuze verantwoorden en is teleurgesteld wanneer er op die eerste 
gangg geen huisbezoek volgt, waarin hij dit kan doen. 
Tenn aanzien van het geestelijke zegt hij dat heeft me diep verwonderd, aangeraakt. 
Hijj  wijst op de ongelijkheid tussen God en mens. In de ervaring aan de voeten van 
ChristusChristus te zitten krijgen we zicht op een intieme leerling-leraar verhouding. In 
dezee ervaring is wellicht de sociale verwondering, dat hij de gang naar de tafel 
maaktt ten overstaan van de gemeente waarin hij was opgevoed, verdisconteerd. 
Zijnn leermeester ds. X is overleden, er gaat een jonge dominee voor. Joris luistert 
graagg naar deze ds. Daarnaast gaan ook zijn vrienden aan de laatste tafel aan. De 
wegg naar de tafel wordt mogelijk doordat de afstand tussen de predikant en Joris (in 
leeftijdd en 'status') kleiner is geworden en doordat hij zich kan identificeren met 
anderee deelnemers aan 'de tafel'. 

11 Zo maken zowel Joris als Saskia tijdens de preek aantekeningen om de lijn van de preek vast te 
kunnenn houden; thuisgekomen is er voorafgaand aan de koffie even een moment van persoonlijk gebed 
enn mogelijk ontwikkelt zich daarna een gesprek over de dienst. 
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Rolverdeling g 
Joriss geeft aan dat zijn godsdienstig leven niet door één, maar door meerdere 
mensenn is beïnvloed. Toch meent hij dat hij het voor een groot deel zelf onderzocht 
heeft.. In voorgaande analyseonderdelen zijn ds. X, de leider van het 
wandelgroepje,, vrienden en Saskia aangewezen als belangrijke figuren voor het 
vormgevenn aan de religieuze morele carrière van de weg. Ds. X. en de leider van 
hett wandelgroepje benaderen net als Joris de werkelijkheid op een nuchtere en 
rationelee wijze. Met zijn vrienden deelt hij een levenswijze: praten over geestelijke 
zaken,, maar tegelijkertijd ook met elkaar van het leven kunnen genieten, een pilsje 
drinkenn en met de racefiets er op uit gaan. In de context van de gezamenlijke 
betrokkenheidd op de godsdienst en de overeenstemming in vrijetijdsbesteding stelt 
Joriss zijn opvattingen bij: God wil alle mensen hebben. Met Saskia deelt hij de 
betrokken-heidd op de godsdienst: ze corrigeren elkaar in de nadruk die ervaring dan 
well ratio krijgt in het godsdienstig leven. 
Joriss zegt Gods leiding te ervaren in bijvoorbeeld de wijze waarop Saskia en hij 
aann een woning zijn gekomen, de wijze waarop ontmoetingen onverwacht vorm 
krijgenn en een mogelijkheid bieden om te getuigen. 
Gegevenn de in bevindelijk gereformeerde kring uitzonderlijke bewoordingen 
waarinn Joris zijn religieus ervaren tijdens de avondmaalsgang uit, kan de vraag 
gesteldd worden of hier sprake is van bevinding in de bevindelijk gereformeerde 
zinn van het woord, dan wel van bevinding die structuur ontvangt uit een ander 
sociaall collectief. Dit laatste lijkt het meest waarschijnlijk. 

Positioneringg in de interviewrelatie 
Joriss en de onderzoeker komen overeen in leeftijd en hebben een gelijkaardige 
werksituatie.. Deze gezamenlijkheid is mogelijk van invloed geweest op het 
perspectieff van waaruit Joris gesproken heeft, de rollen die hij in het verhaal aan 
zichzelff toekent en het taalspel waarin hij zich uitdrukt. 
Joriss presenteert zichzelf als een betrokken hoog opgeleide kerkganger. Hoewel hij 
zichh consciëntieus wijdt aan een aantal vanuit het dispuut aangedragen middelen 
voorr reflectie op het geestelijk leven, lijkt zijn nuchtere, wat afstandelijke en 
rationelee benadering van het godsdienstig leven niet direct ingangen te bieden voor 
hett omgaan met de twijfel waar hij in (C6, Al) over spreekt. Achter de zekerheid 
enn de zelfbewuste uitstraling lijkt onzekerheid schuil te gaan. Deze onzekerheid 
worteltt in de klassiek bevindelijk gereformeerde verhaallijn die ook het geestelijk 
levenn van zijn ouders tekent. 

Publiek k 
Joriss geeft bij de verantwoording voor zijn handelen aan dat nuchterheid en 
rationaliteitt hierin een grote rol spelen. Deze voorkeur voert terug op de contacten 
binnenn CSFR en de dominantie van rationaliteit en nuchterheid in zijn dagelijks 
werk.. Hij geeft aan dat hij veel waarde hecht aan deze wijze van omgaan met de 
godsdienst.. Moeite heeft hij met bijeenkomsten waar het gevoel de overhand krijgt. 
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Inn het godsdienstig leven van Joris speelt de interne dialoog een belangrijke rol. Dit 
wordtt zichtbaar in de meerstemmigheid in verlangen (naar ervaringen die conform 
dee beelden van vroeger zijn) en de uitdrukkingsvorm (nuchterheid en actor zijn). 

7.1.3.. Eva 
Evaa is 66 jaar en behoort tot de OGG. Haar moeder is overleden toen ze anderhalf 
jaarr oud was. Ze is opgevoed door haar vader. Een zus van vader, tante Mia, speelt 
eenn belangrijke rol in het leven van Eva. Eva en haar man hebben twee dochters 
vann in de veertig. Eva meent dat ze in de relatie naar haar dochters tekort is 
geschoten:: Het is een stukje vertrouwelijkheid wat ik eigenlijk niet gehad heb en 
watwat ik denk ik toen niet geven kon. Eva is een vriendelijke vrouw. Ze heeft naar 
eigenn zeggen altijd dichtbij de kerk geleefd. Ze houdt erg van lezen. Aan deze 
hobbyy geeft ze vorm door veel geestelijke lectuur te lezen. In haar naaste omgeving 
enn familie kent Eva een aantal mensen die een geestelijk leven kennen. Deze 
levendee voorbeelden zijn van grote betekenis voor haar eigen geestelijk leven. 

7.1.3.1.. Kern van het gesprek 
(Cl,, Al) Toen we pas getrouwd waren gingen we [naar de kerk] bij ds. Q. Ik heb 
zeldenzelden iemand eigenlijk kan ik wel zeggen nooit iemand die zo zo integer, echt echt 
vroomvroom was en toch zo vriendelijk. Ja echt zo gunnend en daar is eigenlijk pas 
begonnenbegonnen van van datje dat persoonlijk moest leren kennen. Die heeft ons 
meermeer tot nadenken gebracht. (...) 
(Cl,, A2) Ds. Q. die zei dan wel eens: 'dan zeggen ze wel je kan je niet bekeren 
maarmaar heb je het wel eens geprobeerd'. Dan zei die 'probeer het maar' en dan zei 
diedie 'als je het probeert en je doet watje kan, dan doet God wel watje niet kan'. Ja 
datdat is me echt tot zegen geweest. Toen was ik zo ongeveer dertig. Die bracht het zo 
dichtbij.dichtbij. (...) 
(Cl,, A3) Ik bemerkte toen dat ik daar zelf mijn best helemaal niet voor gedaan had 
eigenlijk,eigenlijk, tenminste niet voldoende. Ik geloof ook dat de Heer e je hele hart eist en 
wewe zijn natuurlijk  best een beetje geneigd om zondags een stukkie en 's avonds 
eveneven maar dat het je hele persoonlijkheid als het ware eist en dat geloof ik ook, dat 
hethet zo is, wij willen zo graag een stukkie van de wereld houden maar datje daar 
eentjeeentje hart niet op zet. 
[Iss dat een strijd voor u geweest, of nog?] 
(Cl,, A4) Eigenlijk wel omdat ik een beetje dacht datje dat niet kon, datje dat niet 
kankan maar datje daar ook tegen vechten moet.... Ja er is toch altijd iets van ja dat 
moetmoet ik niet doen ofwel doen of datje echt daarmee bezig bent en dat de Heere het 
dandan wil geven ....En dan is eigenlijk de strijd al gestreden.... 

(C2,, Al ) Ik zou op je vraag [of Eva weet deelgenoot te zijn van de genade] niet 
altijdaltijd  ja kunnen zeggen, maar ik zal er nooit geen nee op zeggen. 

[Hoee is het verder gegaan sinds wat bij ds. Q. begon?] 
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(C3,, Al) Ja eigenlijk heel geleidelijk, datje vroeger dingen gewoon vond die je 
tochtoch niet meer deed Er zijn dingen die ik niet meer wil lezen, of gekkenpraat dan 
hadhad ik er wel eens spijt van als het dan leuk is en je lacht dan hard mee, dat ik dan 
probeerprobeer om me daar denk ik... een mens moet van ieder ijdel woord rekenschap 
gevengeven en dat leefde toen meer. Je wordt wat bestendiger maar dat zijn kleine 
dingen.dingen. Dan denk ik wel eens: 'zet Heer een wacht voor mijn lippen, dat ik geen 
dingendingen zeg waar ik later spijt van heb'. (..)Maar [van het dragen van lichte kleren] 
daardaar heb ik echt geen last van. Het is me helemaal niet tot zonde. (...) ik probeer 
dusdus niet te overdrijven en ja of dat lukt dat weet ik niet, dat moet een ander maar 
zeggenzeggen wat of dat die er van vindt hoor. (...) 
(C3,, A2) God heb me genadig bewaard om grote zonden te doen. Maar kleine 
dingen,dingen, ja datje dan bijvoorbeeld wat losser leeft of zo, wat gemakkelijker minder 
tijdtijd  hebt voor je bidden en je lezen .... Ja dan voel ie eigenlijk datje teruggezet 
wordt.wordt. Ja dat herken ik wel. Maar dat, nogmaals dat zijn dagelijkse zonden. 

7.1.3.2.. Narratieve analyse 
Verhaalachtigee structuur 
Evaa besteedt in haar verhaal vrij veel aandacht aan haar opvoeding: a) de 
afwezigheidd van moeder; b) een stille bekeerde vader die goede zorg had, structuur 
gaff aan haar levensstijl (geen kwaadspreken bijv.) en doordrongen was van het 
beseff dat een mens een zondig hart heeft; c)tante Mia, die inging op haar vragen en 
eenn beetje de moederrol oventam. Opmerkelijk is dat haar zus helemaal niet aan de 
ordee komt In de huiselijke situatie miste ze vertrouwelijkheid. De levensstijl uit 
haarr opvoeding zet ze in haar volwassen leven voort: een levendig zondebesef 
combineertt ze met nuchterheid en afstand. Inhoudelijk en praktisch betekent dit: 
GodsGods barmhartigheid is heel groot, meer dan onze zonden, ja groter. In het 
dagelijkss leven betekent dit: a) je hebt genoeg aan je eigen leven en dus bemoei je 
niett met anderen; b) leef niet uit angst of scrupuleusheid, overvraag jezelf niet; en 
c)) laat je niet overheersen door kwade gedachten of door het verlangen bepaalde 
zakenn te hebben. 

Dee verhaallijn die haar godsdienstig leven tekent is: Heb geen harde gedachten van 
GodGod Deze uitspraak van ds. Z. verwijst naar de dubbelslag in de prediking - zonde 
énn genade - en de tendens om de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke beke
ringg bij God neer te leggen. Wanneer de genade, het Evangelie onderbelicht blijft 
enn men God als enige oorzaak van deonbekeerde staat aanwijst, ontkent men 
niett alleen de eigen verantwoordelijkheid. Men plaatst God in een kwaad daglicht. 
Hett is ds. Q. die haar stimuleert om praktisch naar bekering te streven (Cl, A2). Dit 
strevenn naar bekering krijgt vorm vanuit het vertrouwen op Gods barmhartigheid. 

Rondd haar dertigste raakt zij meer betrokken op haar relatie met God. Ze bemerkt 
datt ze er tot dan toe onvoldoende moeite voor gedaan heeft om tot een relatie met 
Hemm te komen. Vanaf dat moment gaat ze meer letten op bepaalde gedragingen. De 
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voorbeeldenn die ze hierbij noemt sluiten aan bij de aandachtspunten die ze van 
vaderr en tante Mia heeft meegekregen. Wat haar tot zonde is betreft onder 
anderee kwaadsprekerij en het je luidruchtig positioneren. Haar hobby lezen prakti-
seertt ze door het lezen van geestelijke werken. 
Hett antwoord op de vraag of zij persoonlijke kennis heeft van God, is indirect maar 
stellig:: ik zal er nooit geen nee op zeggen. De twijfel die ze soms ervaart, gaat ze te 
lij ff  door het lezen van boekjes van predikanten en Schotse piëtisten. Vanuit deze 
tekstenn wordt ze gecorrigeerd en tot reflectie gestimuleerd. 

Hett verhaal van Eva is, doordat ze aangeeft dat de ervaring van zekerheid niet altijd 
tastbaarr aanwezig is, geen afgerond verhaal. Met continuïteit als belangrijkste 
kenmerkk en de stelligheid van het niet kunnen ontkennen van Gods werkzaamheid 
iss het verhaal van Eva een progressief verhaal met een vrij zwakke helling. 

Perspectief f 
Evaa presenteert haar religieuze positie als het samenkomen van de aandachtspunten 
vann vader en die van tante Mia. Voortgaand in hun lijn betreft het godsdienstig 
levenn met name de praktische levensvoering. 

Ervarenn en verstaan 
Opp enkele momenten in het verhaal komt het persoonlijk ervaren aan de orde. 
a)) De roeping. Hoewel ze meent dat een mens zich eerst als Adam (als zondig) 
moett leren kennen om vervolgens Christus nodig te krijgen, is ze ook van mening 
datt in de prediking de zonde niet voortdurend voor het voetlicht gebracht moet 
worden:: ik ben eigenlijk niet zo heel erg om die ellende.... Dat zeg ik omdat ik mijn 
eigen,eigen, alle ellende gewaar word Ik hoef dat niet nog eens een keer op de 
preekstoelpreekstoel te horen bij wijze van spreken. Hoe zij met de ervaring van zondigheid 
omgaat,, vertelt ze niet. 
b)) De avondmaalsgang van haar dochter. Onze dochter ging vrij  jong bij ons aan 
hethet avondmaal. Ze kwam zelf vragen: mamma, dat geloof u toch ook wel. En dan 
zeizei ik ja, maar dat durf ik niet. Toen drukte me dat ook erg met mijn neus op de 
feiten.feiten. Mijn  grootmoeder was een hele vrome vrouw, mijn vader en je dochter. Als 
jeje daar nou eens tussenuit valt. Ja, dan denk ik ja dat is dan je eigen schuld... Dus 
datdat heb me toch ook wel dichter bij de Heere gebracht. 
c)) Momenten waarop ze de ervaring heeft dat dit leven zo tijdelijk is en dat ze er 
loss van wil en moet komen. Wanneer je niet zo goed meer kan, wanneer je zo moe 
bentbent dan word je wel eens gedrongen, niet gedwongen maar gedrongen tot 
bezinningbezinning (...) Soms was ik zo los van de dingen, dat ik dacht van he fijn  hoor, ik 
geefgeef er niet om en dat het me dan later weer zo kon binden. En dat ik toen las of in 
mijnmijn  geest kwam dat weet ik niet.... Dat David die toch wel een heel vroom man 
waswas zegt: hoe kleeft mijn ziel aan het stof Dan denk ik, gelukkig dan is mijn ziel 
daaromdaarom niet verworpen. Want David zijn ziel kleeft ook aan het stof en daar was ik 
toentoen toch mee getroost dat ik denk die zijn ziel is ook weer losgekomme. Eva geeft 
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eenn aantal keren in het gesprek aan dat ze zich herkent in een figuur uit de Bijbel. 
Zee weet zich hierdoor bemoedigd. 

Rolverdeling g 
Inn het spreken over haar jeugd wijst Eva op ervaringen van gemis. Gemis van 
vertrouwelijkheidd en geborgenheid. Ze wijt dit aan zichzelf: ik was denk ik ook niet 
zozo 'n leuk kind Ik gaf gebekte antwoorden terug. Het luisterend oor van tante Mia 
enn de barmhartigheid van God, die groter is dan de menselijke schuld, worden door 
Evaa dankbaar ontvangen. 
Dee aandacht voor het vormgeven aan het leven, het letten op de kleine dingen 
wordtt zowel aan tante Mia als vader toegeschreven. Mijn  vader is een voorbeeld 
geweestgeweest van leven, meer dan van praten. Zijn leven was gewoon ernstig. Dat 
hoordehoorde je wanneer die deed bidden. Hij  deed nooit geen schelden of met iemand 
zichzich bemoeien wanneer we zeiden van nou dat of dat, dan zei hij, daar heb jij  niets 
meemee te maken. De kleine dingen daar werd gewoon de nadruk op gelegd Dat was 
zonde,zonde, dat wist je toch wel dat dat niet mocht, nou dan moetje het ook niet doen. 
Evaa karakteriseert ds. Q. als een integere, vrome, vriendelijke, gunnende man. Zijn 
aansporingg om de persoonlijke relatie met God te zoeken leidde ertoe dat Eva er 
meerr over na ging denken. 

Positioneringg in de interviewrelatie 
Hett contact tussen Eva en de onderzoeker verloopt aanvankelijk niet soepel. De 
onderzoekerr laat door Eva aangedragen mogelijkheden tot verdieping liggen. Eva 
beantwoordtt vragen voordat ze gesteld zijn. Later in het gesprek verloopt de 
afstemmingg en de uitwisseling beter. Aanvankelijk lijkt haar opmerking: dat ze niet 
zoo gemakkelijk praat bewaarheid te worden. Ook haar man, die voorafgaand aan én 
naa afloop van het gesprek er bij komt zitten benadrukt dat mee-eten waarschijnlijk 
evenveelevenveel zegt als een gesprek van een uur of wat. Evenals haar vader poogt Eva 
haarr godsdienstige oriëntatie in het dagelijks leven tot uitdrukking te brengen. 

Publiek k 
Estherr ziet op interpersoonlijk vlak geringe mogelijkheden tot uitwisseling. Door 
hett lezen van de Bijbel en geschriften van Oude Schrijvers en Schotse Piëtisten, 
treedtt ze in contact met mensen uit de traditie. Door deze geschriften laat zij zich 
aansprekenn en corrigeren. Het appèl laat zij op zich doorwerken. In haar geestelijk 
levenn stemt zij af op een symbolisch publiek bestaande uit: vader, tante Mia, de 
Bijbel,, Oude Schrijvers en Schotse piëtisten. 
Dee geschriften van deze laatsten krijgen een persoonlijker dimensie wanneer zij 
doorr aantekeningen in de kantlijn bemerkt dat deze ook door haar vader werden 
gelezen.. En dan heb ik van Erskine zo 'n ontzaggelijk mooie preek gisterenavond 
nognog zitten lezen: 'doe dan naar uw woord' dat staat in Samuel maar dan zegt ie 
datdat de genade zo overvloedig is en dan denk ik ja dan vind ik het toch een gunst en 
weetjeweetje wat ik dan ook nog zo mooi vind dat mijn vader die zocht vroeger preken 
uituit  datzelfde mooie boek(...) En dan denk ik kijk hij  heb daar toch ook uit gelezen. 
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JaJa dat mag toch altijd wel er ook zijn, ja Door het feit dat haar vader deze teksten 
ookk heeft gelezen, heeft Eva niet alleen de ervaring dat ze met haar vader in contact 
treedt.. Ziende op zijn aantekeningen weet ze zich gerechtvaardigd in het lezen van 
geschriftenn waarin de genade van God overvloedig wordt aangeboden. Tegenover 
hett zich als zondaar hebben leren kennen, stelt zij de grote genade van God. Haar 
persoonlijkk verhaal wordt getekend door hoop. 

7.1.4.. Kenmerken van het narratief 
Wee ronden de beschrijving van de analyse van de cases af met een overzicht 
(overzichtt 7.2) waarin we de kenmerken van het narratief van de sociaal-religieuze 
positiess 'nog niet bekeerd' en 'verandering'. Het overzicht is een verdere 
uitwerkingg van overzicht 6.1 Toegevoegd worden de kenmerken van narratieven 
vann mensen wier positie in het sociaal-religieuze veld gekarakteriseerd wordt door 
'(de)) verandering'. 

7.22 Internalisering als het zich gedragen als 
Opp basis van hun 'selfreports' hebben we Josine, Joris en Eva toegekend aan het 
tweedee stadium van het heuristisch model. In hoofdstuk vier beschreven we als 
kenmerkendd voor dit stadium: 
a)) Dat het handelen getypeerd kan worden als alsof-handelen. Al handelend maakt 
hett individu zich de ervaringswerkelijkheid eigen. 
b)) Dat de zelfervaring en zelfwaarneming van het individu in belangrijke mate 
bepaaldd wordt door instemming met en ondersteuning van anderen. 
c)) Dat de zelfervaring nog kwetsbaar is: opvattingen die anderen hebben over het 
eigenn handelen, denken of spreken, kunnen ervaren worden als bedreigend. 
Wee gaan op ieder van deze punten in. 

Joriss en Eva geven beiden in Cl aan dat hen door predikanten werd geadviseerd te 
handelenn alsof. Zij hebben in deze aanmoediging een handvat gevonden om een 
anderr leven te gaan zoeken. Josine spreekt in C2 van een doorbrekend besef: het 
kankan gewoon voor mij en de Heere wil me dat ook geven. Haar besluit in C3 om 
bekeringg aldus te gaan benaderen, lijkt opening te bieden in de geestelijke weg. 
Josinee en Joris geven aan dat zij in contact met anderen uitdrukking hebben leren 
gevenn aan hun religieuze zelfpositionering. In deze contacten hebben ze geleerd om 
hett eigen ervaren en beleven te verbinden met verhalen uit de Bijbel en de traditie. 
Evaa voert de dialoog met symbolische anderen: Oude Schrijvers, 
Bijbelgedeelten,, vader en tante Mia. 
Dee kwetsbaarheid van de religieuze zelfpositionering wordt door geen van de 
geïnterviewdenn geëxpliciteerd (met uitzondering van Josine direct na 'het 
doorbrekendd besef). De zelfervaring lijkt minder door externe en meer door 
innerlijkee onrust en vragen bedreigd te worden. De geïnterviewden geven aan dat 
zijj het appellerende gesprek niet uit de weg willen gaan. 
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Overzichtt 7.2 Kenmerken van de narratieven van de sociaal religieuze 
posities:posities: 'nog niet bekeerd' en 'verandering'. 

Verbaalachtigee structuur 
Structureringg van de tijd 
Patroonn van de tijd 

Aardd van de verbindingen 
Narratievee toon 

Perspectief f 
Reikwijdtee van het 
perspectief f 
Discoursee en metaforen 
vann het devotioneel model 

Ervarenn en verstaan 
Lichaam m 
Emoties s 

Rolverdeling g 
Auteur r 

Stadiumm 1 
Nogg niet bekeerd 

Lineair r 
Parallel l 

Contrast t 
Stabiliteit t 

Eigenn persoon 

Niett verbonden met het eigen 
leven n 

--
Niett verbonden met eigen positie 
tenn aanzien van de 

Participant t 

weg g 

Stadiumm 2 
Verandering g 

Lineair r 
Verdichting16** rond het moment 
vann bekering 
Overeenstemming g 
Progressie e 

Eigenn persoon, de bekering en 
watt volgt 
Eigenn leven raakt verbonden met 
hett devotioneel model 

. . 
Grotee emotionele betrokkenheid 
opp de eigen positie ten aanzien 
vann de weg 

Centrumm van het proces van 

Actores s 

Positioneringg in de 
interviewrelatie10 0 

Publiek k 
Verantwoording g 

Afstandd ten aanzien van 
bevindingg / de weg 
Orientatiefiguren n 

Uitsprekenn van het eigen 
tekortschietentekortschieten in het vormgeven 
aann de godsdienst en geringe 
affectievee betrokkenheid op 
bekering g 
Mensenn geven aan ongerust te 
zijn n 

Heeree moet het doen 

Zichzelff excuseren voor tekort in 
vormgevenn aan handelen 

Narratievee competentie Beschrijven van de leer 

positiebepaling g 
Zelf-constructiee geschiedt in het 
vertellen n 
Identificatiefiguren n 
Ondersteunenn in positiebepaling 

Inn eigen woorden getuigen van de 
wijzee waarop Gods 
werkzaamheidd ervaren werd 

Zoekenn naar de eigen positie, wel 
zekerr over Gods betrokkenheid 

Hett van God verwachten 
Anticiperenn op Zijn handelen 
Zelff handelen, zich actiefin 
relatiee stellen met God en de 
traditie e 
Lerenn verbindingen te leggen 
tussenn verhaalstructuur en eigen 
leven n 

16>> Ulmer (1988,1990) en Luckmann (1987) wijzen er op dat in bekeringsverhalen gebeurtenissen en 
ervaringenn gedetailleerder beschreven worden naarmate deze zich dichter bij het moment van bekering 
afspelen.. Ze duiden dit aan als (informatie) verdichting rond het moment het moment van bekering. 
1699 We beschrijven hier de manier waarop in de verschillende stadia wordt gesproken over de rol die de 
bekeringg speelt in het leven van mensen die tot de respectievelijke stadia behoren. 
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Mett uitzondering van 'de aanvankelijke bekering' die de overgang naar stadium 
tweee markeert, valt stadium twee inhoudelijk niet samen met specifieke fasen of 
elementenn van de weg der bekering. Op basis van de drie besproken cases 
werkenn we de beschrijving van stadium twee nader uit. 

A)) Fase van internalisering 
Janszz (§ 2.3) geeft aan dat reflectie op het alsof-handelen leidt tot inzicht in wat 
zichh heeft voorgedaan. In het gesprek met Josine komt dit aspect duidelijk naar 
vorenn in de twee situaties die we onder 'ervaren en verstaan' beschreven hebben: 
hett gesprek met haar vader en een huisbezoek waarin haar gevraagd wordt naar de 
voortgangg op 'de weg'. In beide situaties draagt de gesprekspartner een interpreta-
tieschemaa aan waarmee Josine haar ervaren religieus kan duiden. Door het aan-
dragenn van dit interpretatieschema stimuleren de gesprekspartners de herstructure-
ringg van de waarneming. Dit geschiedt echter niet automatisch. Josine moet de 
duidingg in religieuze taal leren. 
Bijbellezingg en gebed worden aangewezen als bronnen die wezenlijk zijn voor het 
geestelijkk leven. Eva geeft aan dat zij vanuit haar oriëntatie consciëntieus vorm wil 
gevenn aan haar dagelijks (interpersoonlijk) handelen. Bepaalde handelingen zijn 
haarr tot zonde. 

B)) Responsiviteit: 'addressivity' en 'answerability' 
Joriss en Eva worden door predikanten aangespoord om te handelen alsof. Bij 
Josinee wordt de vraag wat de betekenis van haar leven is in het plan van God naar 
aanleidingg van een zendingsdag actueel. Haar zoeken kent angstige momenten: stel 
datdat het mij niet ten deel valt. 
Inn de beschrijving die we in § 4.3 van dit aspect gaven benadrukten we het 
responsievee karakter van het alsof-handelen. Van de reacties van anderen op het 
alsof-handelenn gaat een vormende werking uit. Uit de gesprekken komt naar voren 
datt de geïnterviewden voorafgaand aan dit handelen een keuze hebben gemaakt. Ze 
hebbenn ingestemd met de redelijkheid van het voorstel of zijn tot een besef 
gekomen:: het is ook voor mij mogelijk en ik had er mijn best nog helemaal niet 
voorvoor gedaan. Vanuit de keuze of het besef komt men tot handelen. Al handelend 
neemtt zowel de inhoudelijke als de ervaringskennis toe. 

C)) Emplotment 
Inn het heuristisch model verwachten we dat het levensverhaal van 'veranderde 
mensen'' een verandering in plotstructuur laat zien: handelend in het hier en nu zijn 
zijj  gericht op God en de eeuwigheid. 

Kenmerkendd voor de emplotment in dit stadium is dat er sprake is van een 
spanningsvollee progressieve verhaallijn. De gerichtheid op God en de Eeuwigheid 
iss positief en verwachtingsvol. Ze wordt minder ondermijnd door vragen naar het 
hoee en het al dan niet mogelijk zijn van bekering. 
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Dee overtuiging: het kan ook voor mij, voorziet Josine van een vaste kern. Geleid 
aann de hand van anderen komt zij ertoe zich subplots van het devotioneel model toe 
tee eigenen Ze krijgt meer kennis van Christus en de heilsfeiten winnen aan 
betekenis.. Voor deze vertaalslag heeft zij anderen nodig. Waar de bekering toe 
moett leiden en hoe deze feitelijk zichtbaar wordt, wordt niet duidelijk. De 
vanzelfsprekendheidd waarmee zij in de traditie staat is hier wellicht debet aan. 
Joriss bevindt zich in het tweestromenland van het GG-model en het CSFR-model. 
Hijj zoekt een eigen weg. De positiebepaling van Joris, die zichtbaar wordt in een 
internee dialoog, ligt vooralsnog niet vast. Periodes van zekerheid en twijfel 
wisselenn elkaar af. Of er bij hem sprake is van een verandering in de plot van zijn 
levensverhaall kan betwijfeld worden. Het resultaat van de positiebepaling van Joris 
wijstt mogelijk een (vormverandering van het devotioneel model aan. Deze 
vormveranderingg wordt wel aangeduid als de evangelisch-reformatorische 
stroming. . 
Evaa spreekt zich niet expliciet uit over de inhoud van haar geloofsleven. 
Uitzonderingg hierop is de uitspraak dat ze zich als zondig heeft leren kennen. Ze 
geeftt aan dat de verandering ertoe geleid heeft dat ze bepaalde dingen niet meer 
doet.. De verandering in emplotment zou dus in haar handelen zichtbaar worden. 
Wee kunnen hierover geen uitspraken doen. 

Allee drie de geïnterviewden geven blijk van de spanning tussen de dingen van alle 
dagg en het bezig zijn met de godsdienst. Zij formuleren deze spanning veelal in 
termenn van de klacht dat zij tekortschieten in het gedisciplineerd volbrengen van 
gebedd en bijbellezing. Alleen Eva geeft aan dat bepaalde wijzen van handelen haar 
tottot zonde zijn. Ze geeft daarmee aan dat de structurering van het handelen verder 
reiktt dan het specifiek religieus handelen en het zich houden aan de specifieke 
voorschriften. . 

D)) Factoren die een positieve bijdrage leveren aan internalisering 
Interpersoonlijkee contacten en dialogen met gesymboliseerde anderen stimuleren de 
voortgangg op 'de weg*. 
Voorr het tot stand brengen en onderhouden van de relatie met God wordt gewezen 
opp de gebruikelijke middelen: gebed, bijbellezing en kerkgang. Wanneer vanuit 
verlangenn en reiken naar het tot stand komen van een relatie met God het 
perspectieff op het eigen leven geherstructureerd wordt en men een toepassing 
krijgt,, wordt dit als betekenisvol ervaren. Huisbezoeken worden door Joris en 
Josinee gezien als belangrijke momenten van evaluatie, retrospectie en introspectie. 
Dee viering van het Heilig Avondmaal en de daaraan voorafgaande voorbe-
reidingsweekk vormen voor Joris en Josine periodes waarin de vraag naar de eigen 
geestelijkee staat en de voortgang op de weg geactualiseerd wordt. Alle drie de 
geïnterviewdenn geven aan dat voortgang in het geestelijk leven niet vanzelf gaat: er 
moett tijd en ruimte voor gemaakt worden en het moet volgehouden worden. 
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E)) Factoren die (mogelijk) een obstakel vormen voor internalisering 
Socialee regulatie, bijvoorbeeld het wijzen op ongepaste handelswijzen of kleding, 
enn slechte pastorale communicatie worden als obstakels aangewezen voor 
voortgangg op 'de weg'. Ook intergenerationele loyaliteitsverbanden kunnen een 
obstakell vormen. Zo geeft Joris aan dat hij letterlijk (en figuurlijk) over zijn ouders 
heenn moest. Dit heeft hem naar eigen zeggen mogelijk een aantal keren 
weerhoudenn om aan te gaan. Geen van de geïnterviewden geeft aan dat negatieve 
feedbackk de voortgang op 'de weg' tegengehouden heeft. Als belangrijkste oorzaak 
vann geringe voortgang op 'de weg' wordt gewezen op geringe discipline in het 
vormgevenn aan religieuze praktijken. Ervaringen van leegte of Gods afwezigheid 
wordenn niet gemeld. 

F)) Inhoudelijke kenmerken van het verhaal 
Hoewell alle drie de geïnterviewden dezelfde kerkelijke achtergrond hebben, is de 
wijzee waarop de betrokkenheid op het devotioneel model doorwerkt in een 
veranderingg in plot en levensvoering divers. Het verhaal van Eva volgt, meer dan 
dee andere twee, de klassieke lijn, zij het dat zij haar betrokkenheid meer zichtbaar 
maaktt in haar wijze van leven en minder talig tot uitdrukking brengt. De wijze 
waaropp het individu leert om gebeurtenissen in het eigen leven te verbinden met het 
devotioneell model en de rol die anderen hierin spelen, wordt zichtbaar in het leven 
vann Josine. In het verhaal van Joris wordt de beweging tussen twee benaderingen 
vann de godsdienst zichtbaar. 

Inn het voorgaande zijn reeds een aantal inhoudelijke kenmerken van het narratief in 
ditt stadium ter sprake gekomen. We herhalen ze puntsgewijs. 
1)) De overgang naar het tweede stadium van internalisering wordt gevormd door 
dee aanvankelijke bekering (de bekering als moment). Dit moment wordt door deze 
geïnterviewdenn niet beschreven in termen van een Paulusbekering. Het valt samen 
mett een keuzemoment of een doorbrekend besef. 
2)) Het onrustig zoeken waar Josine over vertelt is slechts begrijpelijk wanneer men 
bekendd is met het devotioneel model. Het vragen blijven stellen naar het hoe en het 
watt van bekering, het cognitief grip willen krijgen op bekering, wordt door Josine 
uiteindelijkk ervaren als een obstakel in het zich begeven op de weg der 
bekering. . 
3)) Joris en Eva wijzen het gaan-handelen-alsof aan als een stimulerende, 
ondersteunendee maar ook confronterende aansporing. Eva gaf aan dat zij hierdoor 
tott het inzicht kwam dat zij zelf nooit echt haar best had gedaan om bekeerd te 
worden. . 
4)) Het gebruik maken van de aangewezen middelen (bijbellezing, gebed, kerkgang) 
wordtt gezien als de meest passende wijze om God en jezelf in relatie tot God beter 
tee leren kennen. Het gebruik maken van de middelen blijkt discipline, regelmaat en 
inzett te vragen. Het berust op een keuze en het zich daar trouw aan houden. De 
bedreigingg voor de positie in het sociaal-religieuze veld komt van binnen uit: 
geringee discipline in het gebruik van de middelen. 
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5)) Groei in de zekerheid rond de eigen geestelijke staat wordt verkregen dankzij 
interpersoonlijkee uitwisseling en de ervaring dat God werkelijk werkzaam is in het 
persoonlijkk leven. De aanvankelijke bekering (gegrond in keuze of doorbrekend 
besef)) voorziet het individu van een vaste kern, een stellige overtuiging. 
6)) Een open houding ten aanzien van anderen en de door hen gegeven feedback 
maaktt het mogelijk om het eigen ervaren en (be)leven te verbinden met culturele 
verhaalstructuren. . 
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Inn de gesprekken gaven Vincent, Marit, Maarten en Arnoud niet alleen aan dat er 
ietss in hun leven veranderd was, zij beschreven hun leven na die verandering als 
eenn leven met God. In de beschrijving van de omkering duiden ze verschillende 
fasenn aan, ze maken daarbij gebruik van uitdrukkingsvormen van het devotioneel 
modell Bij de nadere specificatie van stadium drie voeren we Vincent, Marit, 
Maartenn en Arnoud als cases op. 
Inn § 8.1 presenteren we de cases, in § 8.2 specificeren we het derde stadium van het 
heuristischh model op basis van de resultaten van de analyses. 

8.1.. Presentatie van de cases 

8.1.1.. Vincent 
Vincentt is halfin de vijftig. Hij woont in het midden van het land en behoort tot de 
Gereformeerdee Gemeenten. Hij is de oudste uit een gezin van zes kinderen. Zijn 
grootvaderr van vaders kant en grootmoeder van moeders kant waren bekeerd. De 
bekeringg van grootvader kende een geleidelijk verloop. Grootmoeders' weg kende 
grotee schokken. Wanneer hij in de vakanties bij één van hen was, maakte hij wel 
eenss een gezelschap mee. Vincent is rond zijn 20' getrouwd. Hij heeft een 
kinderrijkk gezin. Zijn werk brengt met zich mee dat God en de relatie die tussen 
Godd en mensen mogelijk is, in het centrum van de aandacht staan. 
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8.1.1.1.. Kern van het gesprek 
(Cl,, Al ) Ik ben er altijd bij opgevoed en het heeft me altijd beziggehouden en 
geraakt,geraakt, vanaf mijn prilste kinderjaren af zijn er allerlei herinneringen, ik zou 
allerleiallerlei voorbeelden kunnen noemen. 
(Cl,, A2) Ik zal eenjaar of drie zijn geweest en als ik dan naar bed ging zongen 
mijnmijn vader en moeder nog een versje bij mijn bed Dan zongen ze: er gaat door 
allealle landen, een trouwe kindervriend, misschien ken je het versje ook wel, geen oog 
kankan hem aanschouwen maar hij ziet ieder kind En dat laatste dat maakte diepe 
indrukindruk op me. Toen had ik als klein kind het besef, Hij ziet me, Hij ziet op mij. Dat 
hadhad je wel eens datje dan bij de snoepjesbus van moeder staat en je wilt stiekem 
eeneen snoepje pakken: en Hij ziet ieder kind, Hij ziet mij nu ook Dan durfde ik het 
niet.niet. Dat ene regeltje dat bewaarde mij soms voor bepaalde zonden. 

(C2,, Al ) Als ik ergens mee zat dat ik dan daarom bad en dat de Heer e het gaf, dat 
ikik dat heel duidelijk zag. Ook diepe indrukken. Ik denk dat ik aan het eind van de 
basisschoolbasisschool zat, eenjaar of 12 ongeveer en ik lag 's avonds in mijn bed en toen 
kwamkwam de dood op me af. Het greep me aan van je moet sterven en ik moest door 
eeneen donkere tunnel, ik kon niet terug zo ervoer ik dat de dood op me afkwam. Ik 
ziezie het nog heel sterk voor me. Ik lag te beven in mijn bed Ik moet sterven straks, 
misschienmisschien zal het nog 60 jaar duren of weet ik het hoe lang maar ik moet sterven 
enen ik kan niet want je hebt geen nieuw hart, je bent niet bekeerd, die indrukken 
warenwaren er ook Er zijn altijd van kindse dagen aan indrukken geweest. 

(C3,, Al ) Toen ik ouder werd, dan ga je ook bewuster naar de preken luisteren, 
dandan waren er wel eens preken die heel veel indruk op me maakten en dan had ik 
hethet gevoel dat ik zou kunnen huilen en soms deed ik het ook en tegelijk blij  was.... 
DatjeDatje als het ware voelde ja ook weer: wat zijn Gods kinderen gelukkig en jij  mist 
dat.dat. En dat deed je huilen bij wijze van spreken maar tegelijkertijd dat je iets 
goeds,goeds, er iets zaligs in vond (...) Ik had ook wel twijfel van ja is dat nou wel zo, 
bekeringbekering en hebben andere godsdiensten geen gelijk, dat soort vragen, dat kwam 
ookook wel boven hoor, dat had me soms behoorlijk te pakken. 

(C4,, Al ) Maar als je zegt is er een bepaalde omwending geweest, afgezien van 
dezedeze dingen, dan denk ik toch altijd heel sterk aan het overlijden van mijn vader. 
DieDie is heel plotseling overleden. En ik heb toch altijd met mijn vader een 
bijzonderebijzondere band gevoeld, van kindse dagen af, dus dat is voor mij ontzaggelijk 
ingrijpendingrijpend geweest Toen is heel sterk op mijn hart gebonden, 'jij moet ook een 
keerkeer sterven'. En ik had natuurlijk daar eerder ook wel indrukken van gehad maar 
datdat gaat weer over. Dit werd zo op mijn hart gebonden dat het bleef. En dan heb je 
iets,iets, je probeert het weg te duwen, als je dan ergens heen ging en weer weg en je 
kwamkwam langs een kerkhof, dan nam ik vaak een omweg dat ik die grafstenen niet 
hoefdehoefde te zien. Dat heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd, dat ik in die toestand 
verkeerde. verkeerde. 
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(C4,, A2) En je probeert het weg te duwen en je probeerde het ook weg te lachen 
soms,soms, want je was jong hè. Ik was net 18 toen mijn vader stierf en datje soms ook 
welwel met bravoure en branie probeerde dat weg te duwen, maar dat ging niet weg. 
DatDat drong zich onweerstaanbaar steeds weer aan je op. Er was een diepe onrust 
vanvan binnen, datje voelde het is niet goed, het is niet volledig, het kan zo niet. Maar 
datdat is toen veranderd, ongeveer anderhalfjaar na het overlijden van mijn vader. 
(C4,, A3) Toen gaf de Heere mij in een bepaalde zaak een, zoals ik dat ervaren 
heb,heb, een bijzondere gebedsverhoring en dat heeft mijn hart zo ontzaggelijk 
verbroken.verbroken. Ik zag toen en doorleefde toen zoals ik dat nooit tevoren doorleefd had, 
hoehoe goed de Heere was. Ik zag toen en geloofde toen, ja ik zou zeggen voor het 
eerst:eerst: de Heere die wil nog met me te doen hebben. De Heere weet van me en Hij 
kentkent me en dat heeft mijn hart bijzonder verbroken. Ik leefde vanwege mijn studie 
inin V maar ik weet nog wel dat mijn kamertje te klein was en ik ben, het was midden 
inin de nacht, zomaar een uur heb ik toen door V gelopen en ik wist niet eens waar ik 
liepliep maar vanwege het wonderlijke wonder dat de Heere zo goed voor je was, dat 
dede Heere van me afwist. Toen heb ik ook voor het eerst gevoeld dat verband: wat 
nounou de droefheid over de zonde is. Een God die nou zo goed voor je is, tegen die 
GodGod heb ik gezondigd Dat geeft die droefheid Die God die al je liefde waardig is, 
diedie heb je vertoornd Dat heb ik voor die tijd nooit in die zin nooit doorvoeld en 
doorleefd,doorleefd, maar dat ging toen leven. En ik weet nog misschien in diezelfde tijd, 
eeneen paar maanden later of zo, dat ik een boekje in handen kreeg van prof. G. 
Wisse:Wisse: 'De droefheid naar God'. Ik las dat boekje en ik dacht hoe is het mogelijk 
diedie man weet precies wat er bij mij van binnen leeft. (...) Dat was voor mij een 
bijzonderebijzondere ervaring, bemoediging ook, dat ik dat zo in dat boekje verwoord vond 
(C4,, A4) Ja en ik denk dat die situatie van droefheid vanwege wie je zelf bent, 
maarmaar ook verwondering vanwege wie God voor je is, dat heeft een paar maanden 
geduurdgeduurd denk ik en toen ging dat toch wat, laat ik het maar noemen, ging dat toch 
watwat wegzakken. (...) heimelijk ging ik denken: nou ja je hebt het, je bent nou 
bekeerdbekeerd Ik ging geloven je bent nou een kind van God, het is goed met je. 
(C4,, A5) En toen op hemelvaartsdag dat is geweest in I9XX toen kerkte ik in W, 
eeneen grote volle kerk en ik was daar met mijn meisje en toen preekte ds. Z. Die zei: 
'Ja'Ja er kan nou wel van alles in je leven gebeurd zijn, maar ken je Jezus, weetje 
wiewie de Christus is om het zo maar eens te zeggen'. Ik wist niet wie Christus was. Ja 
watwat er staat, je kende je Bijbel, maar persoonlijk, in de doorleving van je hart? 
DusDus ik kwam met een groot gemis de kerk uit en het was mij duidelijk, je denkt nou 
welwel datje een kind van God bent, maar weetje wie de Heere is, waaruit bestaat 
diedie kern, ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet. 
(C4,, A6) En dat duurde een paar maanden en je probeert dat toch weer wat, ja zo 
zijnzijn wij, weer wat weg te dringen en zo maar toen, dat was in T„  in diezelfde 
zomer,zomer, een paar maanden later denk ik Daar ging een ds. uit de Gereformeerde 
BondBond voor. En daar preekte Z, wat later ds. Z. is geworden, die preekte toen over 
dede twee wegen. En toen ging die tekenen wat voor mensen dat nou waren die op de 
bredebrede weg wandelden en wat dat nou voor mensen waren die op de smalle weg 
wandeldenwandelden met de bedoeling dat we ons eigen leven daar naast zouden leggen. En 
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toentoen tekende hij ook, op die brede weg wandelen ook mensen die bekeerd 
gewordengeworden zijn in hun eigen ogen en die iets geworden zijn met allerlei 
gevoelighedengevoeligheden en ervaringen en bevindingen, maar buiten de Heere Jezus om. Hij 
zegtzegt 'als je zalig wil worden buiten de Heere Jezus om dan wordt het een eeuwige 
treurnistreurnis want er is maar één naam gegeven tot zaligheid dat is Zijn naam'. Toen 
kwamkwam ik weer diep geschokt de kerk uit. Ja.... 'Wie is de Heere Jezus?' Dat is voor 
mijmij tot een hele strijd geworden. De Heere heeft toen wel eens bemoedigingen 
gegevengegeven vanuit zijn evangelie. Maar het werd aan mijn kant al onmogelijker. Je 
zagzag al meer wie je bent door je zonde en wie je blijft  en je zonden waar je nog 
nooitnooit aan gedacht had die voor je ogen kwamen. Ja dan gebeurt het wel eens dat 
dede Heere vanuit zijn evangelie bemoedigt hè. Dat Hij liet zien van ja je kunt toch 
nognog zalig worden, want er is een ruimte in Gods genade. Maar ja toch steeds weer 
dede vraag: Wie is de Heere Jezus? 
(C4,, A7) Inmiddels getrouwd en dat is toen geweest in de winter van 19XX-19XX 
datdat was een avondmaalszondag kwam er aan en bij die avondmaalszondag dan 
komtkomt toch heel bijzonder op je af: hoe is het nou met je. 'Beproeft uzelf of ge in het 
geloofgeloof zijt'. Hoe is dat... dat woog zo op me, want ja het avondmaal dat is de 
gedachtenismaaltijd,gedachtenismaaltijd, doe dat tot mijn gedachtenis zegt de Heere Jezus, maar wie is 
Hij,Hij,  ik ken Hem niet. Dat is, dat was een keer, meen ik een nacht is dat zo 'n nood 
gewordengeworden in mijn leven dat ik dat in bed niet meer uithield en ik ben naar beneden 
gegaan,gegaan, naar de kamer, voor mij kon het niet meer. Voor mij was het onmogelijk, 
ikik kende de Heere Jezus niet en er was alleen maar zonde en schuld en de Heere 
waswas een Heilige en Rechtvaardige God Hij kon me naar recht verstoten, dat 
voeldevoelde ik Als het gebeurde dan zou ik alleen maar kunnen zeggen, ja Heere het is 
recht,recht, ik heb het verdiend vanwege mijn zonden. 
(C4,, A8) Maar toen in die nood en dood, toen is daar een woord uit het evangelie 
inin mijn ziel gedaald Dat was uit psalm of uit Hebreeën 12, 'laat ons de loopbaan 
metmet lijdzaamheid lopen' en dan vooral dat 'ziende op de overste leidsman en 
voleindervoleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag het kruis heeft 
gedragengedragen en de schande veracht'. En dat woord uit Hebreeën 12 dat is met zoveel 
helderheidhelderheid en licht mag ik wel zeggen en kracht in mijn ziel gezonken, dat ik Hem 
zag.zag. En ik werd als het ware meegenomen naar die zaligmaker. De weg die Hij 
gegaangegaan is. Bethlehem, Getsemané, Golgotha, heel die ontzaggelijke weg van lijden 
enen van sterven en dat om zondaren zalig te maken. Om Gods recht dat mij 
veroordelenveroordelen mag recht te doen. Daar kwam zoveel licht en zoveel kracht in mij dat 
alal mijn hopeloosheid en verlorenheid werd daardoor verslonden. Er ging zo 'n 
volheidvolheid open voor mijn hart dat ik begreep dat de bruid in het hooglied zegt: alles 
aanaan hem is gans begeerlijk. Ja en ik heb daarna een onvergetelijke 
avondmaalsvieringavondmaalsviering ook mogen beteven. Nu wist ik wie Hij is. En het gaat in het 
avondmaalavondmaal om Hem, ja en dan is het zo vol, dan voel je je schuld niet en je zonde, 
dandan is alles goed Dan is alles vrede in het hart. 
(CA,(CA, A9) Ja toen dat gezicht op Hem weer wegzonk, weer overging om zo te 
zeggen,zeggen, ja dan krijg je jezelf weer terug en toen ben ik gaan doorleven van ja, nou 
hebheb ik wel veel in Jezus gezien, zo wordt het ook gezien, Jezus de overste leidsman, 
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voleindervoleinder des geloofs. Jezus, die naam Jezus die word je dan zo onuitsprekelijk lief. 
JeJe hebt veel in Hem gezien, je hebt alles in Hem gezien maar zijn jouw zonden 
vergeven.vergeven. Dat is toen mijn strijd weer geworden. En ja dan, dan loopje daarin 
weerweer vast en dood om zo te zeggen, aan alle kanten. Die strijd die bleef. 'Zijn  je 
zondenzonden vergeven?' Toen is er ook een avondmaalsbediening gekomen. Ds. Tj. 
benadrukte...benadrukte... het ging over het hooglied dat de bruidegom de Heere Jezus tegen de 
bruidbruid zegt, 'toon me uw gedaante'. Laat uw stem horen met andere woorden, kom 
nounou maar zoals je bent. Ik wil je hebben zoals je bent, zo vuil en zwart en melaats 
enen bezoedeld als je bent. Kom nou maar zoals je bent en laat me zo nou je stem 
maarmaar horen. Ik heb van jou niets meer nodig, het is alleen mijn werk en mijn 
genade.genade. En ds. Tj. benadrukte dat zo sterk: je hoeft niets meer in te brengen, echt 
niet.niet. De grootste aanbeveling voor Jezus om je aan te nemen dat is datje komt als 
enkelenkel zondaar. Niet anders dan zondaren'. En dat wist ik natuurlijk  wel maar ik 
hebheb dat nooit zo gezien als toen die dag. En dat overwon me. En toen zei ik 'Heere 
hierhier ben ik, enkel zondaar, van mij zal er nooit iets te verwachten zijn. Ik hoop op 
VV en weet geen andere weg. Neem me dan maar zoals ik ben'. En zo was ik in die 
weekweek van voorbereiding en die zondag daarop toen aan de avondmaalstafel dan 
wordtwordt natuurlijk  die bekende formule uitgesproken: 'dit is mijn lichaam dat voor U 
verbrokenverbroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor U vergoten wordt'. 
(C4,, AIO) En terwijl dat gezegd werd, ik zat aan die avondmaaltafel, toen kwam 
datdat 'voor u' met zoveel kracht en zoveel licht in mijn hart dat ik op dat moment 
vastvast geloven mocht, het is ook voor mij. Ook voor mij is Zijn bloed vergoten en 
heeftheeft Hij  zijn lichaam overgegeven aan het kruis om al mijn zonden en mijn schuld 
tete betalen. Ja... je je vraagt net, zijn er van die momenten in je leven, nou er zijn van 
diedie momenten die zal ik nooit meer vergeten. 

8.1.1.2.. Narratieve analyse 
Verhaalachtigee structuur. 
Hett verhaal rond de eigen bekering is een lineair verhaal dat door Vincent zonder 
stoppenn en zonder extra aanmoediging door de onderzoeker, verteld wordt. Een 
enkelee keer stapt Vincent uit het verhaal. Op die momenten betrekt hij de 
onderzoekerr in het verhaal, of hij doet een algemene uitspraak over de aard van de 
mens,, bijvoorbeeld 'zo zijn wij'. 

Vincentt legt in zijn verhaal de nadruk op continuïteit. Van jongs af aan heeft 
bekeringg hem bezig gehouden. In de eerste fragmenten laat hij zien hoe hij 
algemenee overtuigingen - dat God je ziet, ook als je iets stouts wilt doen - in een 
religieuss kader invoegt en aandraagt als een bewijs dat hij altijd al met bekering 
bezigg is geweest, of dat God altijd al in hem werkzaam is geweest. 
Kenmerkendd voor de feitelijke ommekeer is, dat vluchtige actualisaties van de 
evaluatievee matrix blijvend werden (C4, A 1,2). Hij raakt existentieel betrokken op 
bekering.. Aanleiding voor die verandering is een crisiservaring: het plotselinge 
overlijdenn van zijn vader. 
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Inn zijn 'weg der bekering* verwijst hij naar verschillende stadia uit de weg der 
bekering.. We beschrijven deze in overzicht 8.1. Daarbij wordt gerefereerd aan de 
voorstellingg van de weg zoals weergegeven in figuur 3.1. 

Overzichtt 8.1: Uitspraken van Vincent die verwijzen naar stadia in de weg der 
bekering. bekering. 

Dee mens voor God 
(vergelijkk figuur 
3.1) ) 
Staatt des doods 

Roeping g 

Staatsverwisseling: : 
dee levendmaking 

Rechtvaardigmaking g 

Heiligmaking g 

Vincen t t 

IkIk  ben er bij opgevoed en het heeft me altijd beziggehouden en geraakt (Cl, 
C2.C3) ) 
Overlijdenn vader. (C4, Al en A2) 
MoetenMoeten sterven en niet hamen sterven want onbekeerd(C2, Al) 
GebedsverhoringGebedsverhoring & ervaring: ervaring: Heere wil met mij van doen hebben.(C4, A3) 
Ervarenn van droefheid over de zonde. (C4, A3, A4) 
JeJe ging geloven 'je bent nou een kind van God Het is goed met je. (C4, A3) 
WieWie is Christus voor miff(C4, A5, A6) 
Hoogtepuntt onrust bij voorbereiding avondmaalsviering: 'beproeft uzelf of ge 
inn het geloof zijt'. 
Voorr mij kon het niet meer: Hij  kon me me recht verstoten. 
DatDat woord uit Hebreeën 12 is met zoveel helderheid in licht in mijn ziel 
geschonken,geschonken, dat ik Hem zag 
Religieuzee ervaring tijdens avondmaalsviering rond het lijden van 
Christus.(C44 A8) 
NuNu wist ik wie Hij  is. (...) Dan is alles vrede in het hart. (C4, A8) 
Zijnn mijn zonden vergeven? 
Tijdenss preek voorafgaand aan avondmaalsviering: 
HeereHeere hier ben ik, enkel zondaar. Ik hoop op U en weet geen andere weg. 
NeemNeem mij dan zoals ik ben. (C4, A9) 
Kunnenn geloven dat het ook voor mij is. Ook voor mij is Zijn bloed vergoten, 
heeftheeft Hij  zijn lichaam overgegeven aan het kruis om al mijn zonden en mijn 
schuldschuld te betalen. (C4, AIO) 

Inn het beschrijven van de stadia beschrijft Vincent gebeurtenissen in korte episodes. 
Dezee episodes hebben een gelijkaardige structuur. In deze structuur keren de 
volgendee elementen terug: a) aanduiding van tijd/ruimte/plaats; b) aanleiding (een 
gebeurtenis,, boodschap of ervaring); c) concretisering naar aanwezige personen; d) 
uitwerkingg van het ervaringsaspect in referentie aan de culturele verhaalstructuur; 
enn e) afsluitend opnieuw een tijdsaanduiding. Inhoudelijk geven de episodes steeds 
inn kort bestek zicht op ellende (aanleiding tot onrust) en verlossing (antwoord, 
ervaringsmoment).. Dankbaarheid wordt slechts in geringe mate uitgewerkt. 
Hett verhaal van Vincent eindigt bij het eigenen van het heilswerk van Christus. Hij 
zegtt niets over het kindschap noch over de praktijk van de levensheiliging. In het 
devotionelee model beschreven door W. a Brakel, (zie bijlage 3) nemen deze fasen 
eenn belangrijke plaats in. 
Bijj belangrijke stadia van 'de weg' geeft hij aan welke bijbeltekst 'tot leven kwam* 
enn welke ds. er figureerde. De twee laatst beschreven ervaringen vinden plaats rond 
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eenn avondmaalsviering. De tijd rond een avondmaalsviering wordt getekend door 
naderee bezinning op het eigen geestelijk leven en kan gekarakteriseerd worden als 
eenn tijd van losmaking uit het gewone leven, ten dienste van het zich concentreren 
opp de eigen plaats in de matrix God - Mens en Tijd -Eeuwigheid. 

Dee gebeurtenissen waarover Vincent vertelt zijn betekenisvol. In referentie aan het 
culturelee verhaalmodel verbindt hij persoonlijke ervaringen met elkaar. In het licht 
vann het culturele verhaalmodel is het plausibel dat de confrontatie met het 
plotselingee overlijden van zijn vader leidt tot onrust en tot zoeken 'bekeerd te 
worden*.. De abstracte formulering: het is niet goed, niet volledig, zo kan het niet is 
alleenn in referentie aan dit verhaalmodel verstaanbaar. 
Vanaff het punt waarop hem de rust is opgezegd komt de voortgang op 'de 
weg** voort uit anticipatie op volgende fasen. Refererend aan gevoelens en 
ervaringenn die door anderen niet te controleren zijn, maakt hij aanspraak op een 
volgendee stap van de weg. 

Inn het verhaal van Vincent wordt niet zichtbaar hoe zijn ouders, zijn broers en 
zussenn en zijn vrouw reageren op zijn religieus (be)leven. Ook krijgen we geen 
zichtt op de rol die interpersoonlijke contacten in het geestelijk leven spelen. Het 
gaatt alleen over hemzelf in relatie tot God. 

Perspectief f 
Inn het gesprek met Vincent is zijn bekeringsverhaal slechts onderwerp van gesprek 
wanneerr daar expliciet naar gevraagd wordt Met het vertellen van dit verhaal heeft 
Vincentt geen specifiek doel voor ogen. Hij wil met het gesprek aangeven dat er 
verschillendee wijzen zijn waarop God met mensen handelt, maar dat deze 
uiteindelijkk één zelfde grond hebben: er is geen andere weg dan Christus. Vincent 
waarschuwtt voor onderlinge vergelijking en beoordeling. 

Ervarenn en verstaan 
Inn het verhaal van Vincent nemen gevoelens en ervaringen een belangrijke plaats 
in.. Het meest prominent komen gevoelens van onrust en blijdschap naar voren. De 
aanvankelijkee onrust wortelt in een crisiservaring (C4, A 1,2). Op twee andere 
momentenn is de onrust een reactie op een confronterende prediking (C4, A5, A7) 
enn daarop volgende reflectie. In deze reflectie legt hij het eigen ervaren naast het 
devotioneell model. Hij ontdekt discrepanties. De ervaringen waardoor de onrust 
wordtt opgeheven (C4, A3, A8) kunnen getypeerd worden als religieuze ervaringen. 
Inn (C4, A3) is er sprake van een herstructurering van de waarneming en in (C4, A8) 
participeertt hij in zijn beleving in de gebeurtenissen van het bijbelverhaal. In (C4, 
A6)) weet hij het eigen verhaal te verbinden met het fasen in de weg. In (C4, A8) 
verspringtt het perspectief: niet langer staat Vincent met zijn zondigheid in het 
middelpunt,, maar Christus. Evenals in (C4, A6) beaamt Vincent de ervaring, die 
hijj beschrijft in (C4, A9), de vanuit het culturele verhaalmodel aangedragen 
zelfomschrijvingg ik ben een zondaar. Door dit oordeel op zichzelf van toepassing 
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tee achten, het te beamen én zich zo in relatie tot Christus te positioneren, wordt het 
mogelijkk om Hem op de gewenste, in het model omschreven, wijze te leren kennen. 
Wanneerr de persoon nog niet tot een dergelijke zelfomschrijving is gekomen, staat 
discrepantiee tussen de aangenomen mensrol en de aangeboden Godsrol de 
voortgangg in de weg. 

Rolverdeling g 
Vincentt meent dat het van grote waarde is dat hij al op jonge leeftijd bekend raakte 
mett het geestelijk leven van zijn grootouders. Niet alleen kreeg hij van jongs af aan 
meee wat dit leven zou kunnen betekenen, ook realiseerde hij zich al jong dat de ene 
'weg'' niet beter of minder is dan de andere. 
Inn de beschrijving van zijn 'weg der bekering*  komen sociale bronnen en 
ondersteuningg niet aan de orde. Predikanten worden als markeringspunt 
aangehaald.. Niet zij als persoon, maar de boodschap die zij brachten, oefende 
invloedd uit op de geloofsbeleving van Vincent. 
Vincentt duidt zijn weg aan als een weg van zoekenn en vinden, zoeken en gevonden 
worden.. Het onder 'ervaren en verstaan' beschreven punt van structurering van de 
God-Menss relatie in referentie aan het culturele verhaalmodel speelt een cruciale 
rol.. Slechts wanneer hij zich op een juiste wijze tot God verhoudt, wordt de 
volgendee stap in de onderlinge verhouding mogelijk. De internalisering van de 
positiee die de mens in het devotioneel model krijgt toegewezen, gaat ook bij 
mensenn die sterk gericht zijn op het komen tot zelfVerstaan vanuit de Godsrelatie 
niett vanzelf. 

Positioneringg in de interviewrelatie 
Vincentt is vanuit zijn ambt170 gewend om over godsdienst en zijn persoonlijk geloof 
tee praten. Hij is een welwillende en vriendelijke gesprekspartner. Hij vertelt zijn 
verhaall  op een betrokken wijze. Zijn competentie in het spreken over geestelijk 
levenn maakt dat het verhaal als een op zichzelf staand verhaal verteld wordt. Het 
lijk tt of zijn gesprekspartner er niet zoveel toe doet. 

Publiek k 
Vincentt geeft, zoals wij onder 'rolverdeling' hebben aangeduid, niet aan hoe 
anderenn van invloed zijn geweest op zijn geestelijke weg. Nergens in zijn verhaal 
geeftt hij aan dat de echtheid van zijn ervaren door anderen in twijfel getrokken 
werdd of wordt, noch geeft hij aan door anderen aangesproken te worden op zijn 
wijzee van religieus beleven. Dit kan met zijn maatschappelijke positie te maken 
hebben:: in zijn antwoorden laat hij zien dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het 
scheppenn van een klimaat, waarin mensen bezig zijn met religieus leven en waarin 
zijj  de ervaring krijgen dat het geloof een levende relatie in kan houden. 

Omwillee van de anonimiteit wordt niet nader ingegaan op de ambten die de geïnterviewden binnen 
dee kerk bekleden. 
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8.1.2.. Mark 
Maritt is begin zestig. Ze is de oudste van drie kinderen. Als klein kind is ze ernstig 
ziekk geweest Haar genezing leidde bij haar moeder tot een intensivering van het 
geloofslevenn en tot bekering. Marit is een intelligente, leergierige en zelfbewuste 
vrouww die graag de touwtjes in handen heeft. Ze heeft als secretaresse gewerkt en 
tijdenss haar huwelijk de boekhouding van het bedrijf gevoerd. Ze is moeder van 
vierr dochters en oma van twaalf kleinkinderen. Binnen de gereformeerde gezindte 
heeftt ze altijd vrijwillig werk gedaan. Ze hecht veel waarde aan dit werk en meent 
datt ze er ook geestelijk gezien goede contacten aan over heeft gehouden. 
Ziektee neemt een belangrijke plaats in het verhaal van Marit in. Ziekte maakt Marit 
bewustt van de fragiliteit van het bestaan en leidt een aantal keren tot ommekeer: 
vann periodes waarin ze minder betrokken is naar periodes waarin ze sterker 
betrokkenn is. 

8.1.2.1.. Kern van het gesprek 
(Cl,, Al) Mijn  moeder was een getuigend Christen. (...) Mijn  dochter vroeg haar: 
OmaOma wat is nou eigenlijk uitverkiezing? Lieverd zegt ze, 'dat is geen sta in de weg 
datdat mag ook geen sta in de weg zijn maar het is een poort waar doorheen je mag 
gaan'.gaan'. Want mijn moeder is eigenlijk midden uit het onkerkelijk leven getrokken, 
doordoor mijn ziekte, tot geloof. En ze zegt oma gaat nu zeggen: 'Heere waarom had U 
hethet op mij gemunt daar zo velen gaan verloren die Gij geen verlossing gunt'. (...) 
VlakVlak voor haar sterven zei ze: 'wat een wonderlijke leiding heeft God toch in mijn 
levenleven gehouden, want daardoor zijn jouw kinderen gedoopt en ook jouw 
kleinkinderenkleinkinderen allemaal'. Ik reed naar huis en ik dacht, nou moet mijn moeder mij 
uitleggenuitleggen de rijkdom van de verbondstrouw van God in de geslachten. 

(C2,, Al) Ik zal ook iets uit mijn eigen leven vertellen van de geloofsbeleving dan 
kankan je ook het verband zien tussen ziekte, dood en lijden wat de geloofsbeleving 
betreft.betreft. Mijn  tweede dochter, die kreeg kinkhoest, dat is in I9xx geweest, ze was 
bronchitisbronchitis patiënt. Wij waren toen niet voor vaccinatie. De huisarts kwam en hij 
zei:zei: 'ja, het is heel zwaar, een kind dat bronchitis heeft onder het jaar'. Hij  kwam 
elkeelke dag. Nou Nicolette, we sliepen geen nacht, verschrikkelijk En dan die 
worstelingworsteling niet gevaccineerd, dat had ik heel sterk En zondags hadden we een 
preekpreek van ds. R. Hij  had als tekst: 'zie ik sta aan de deur en ik klop, zo iemand 
openopen doet ik zal avondmaal met hem houden'. En steeds als onze dochter die 
benauwdheidbenauwdheid kreeg .... 'Zie ik sta aan de deur en ik klop'. Nou dat is voor mij het 
middelmiddel geweest hoor, de roep zal ik maar zeggen. 
(C2,, A2) Daar ik ben er heel intens mee bezig geweest en ik kreeg toch meer 
betrekkingbetrekking op het geloofsleven en het ging dieper bij me wortelen, totdat ds. Th., 
diedie had toen de wetsprediking 's middags. Dan was er weer een gebod aan de orde 
geweest:geweest: 'Gij  zijt die man'. Dat aanwijzen van het zondaar-zijn. Daar heb ik echt 
welwel mee geworsteld en ja, gelukkig had ik een moeder, daarom heeft zij ook veel 
betekenisbetekenis gehad hoor, die de domper nergens opzette. En toen zei ze: 'kind',  zegt 
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zeze 'het zijn allemaal goede kentekenen. Je zondaar-zijn moetje voelen'. Steeds ah 
ikik dan weer naar binnen keek was er weer het volgende gebod en dan kreeg ik 
huisbezoek.huisbezoek. Ik zeg, ik voel me schuldig aan alle geboden. 
(C2,, A3) Nu gaat de vraag leven, is er voor mij nog wel zaligheid mogelijk? Ja, ik 
hadhad ook het voorbeeld van mijn moeder, die heeft enorm veel strijd gehad, maar 
tochtoch heeft de Heere haar eruit geholpen en dat heeft op mijn jeugdjaren een 
stempelstempel gezet. Ook als voorbeeld soms. Ik heb die benauwdheid niet, dat ze 
nachtennachten lag te tobben. Kreeg ik huisbezoek van ds. Th. Hij zegt: ' daar moet je je 
ookook niet op vastpinnen, de Heere leidt zo, die leidt liefelijk en die leidt ook langs 
afgrondenafgronden heen'. 
(C2,, A4) Toen preekte hij op eerste kerstdag over: 'dit is een getrouw woord en 
alleraller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren 
zaligzalig te maken waarvan ik de voornaamste ben'. Nou, en dat sloeg zo bij me in 
Nicolette,Nicolette, we waren eerste kerstdag bij mijn moeder thuis en ze zei: 'kind heb je 
nogalnogal gekerkt', een hele normale vraag. Ik zeg ja moeder, ik heb vanmorgen 
gehoordgehoord dat er voor mij ook een mogelijkheid tot zalig worden is'. Toen zei ze 
'wacht'wacht het maar af het zal wel goedkomen'. Zulk soort stempels zette ze er op hè. 
EnEn kijk, dat is ook waardevol gebleken. 
(C2,, A5) Ik zal nog even vertellen wat nou ziekte betreft in de geloofsbeleving. 
DriejaarDriejaar geleden waren wij XXjaar getrouwd en toen hadden we een groot feest 
hierhier in huis. Toen was ook ds. Ab. hier. Hij hield een meditatie over onze 
trouwtekst:trouwtekst: 'De Heere is goed, hij is de sterkte in dagen van benauwdheid en hij 
kentkent hen die op Hem betrouwen'. Dus voor alle situaties in het leven, de Heere is 
goed,goed, Hij is de sterkte in dagen van benauwdheid en Hij kent hen die op Hem 
betrouwen.betrouwen. Hij zegt 'dat is makkelijk op een dag als vandaag om te zeggen, de 
HeereHeere is goed, maar als er tegenheden komen, dan kent de Heere ook degenen die 
opop Hem vertrouwen'. [Enkele dagen na het feest wordt er kanker bij haar ontdekt. 
Inn de dagen voor haar operatie krijgt ze kaarten en boekjes van vrienden en 
bekendenn toegestuurd.] Ik kreeg een boekje van een alleenstaande jongen 
toegestuurdtoegestuurd Daarin stond de tekst: ' weest sterk, hebt goede moed, Ik ben met u 
overaloveral waar u heen gaat'. Geen belofte van genezing. Die tekst staat in Jozua 1 1-
9.9. Dus ik ga lezen in die eerste negen verzen. Daar staat drie keer: 'weest sterk, 
hebheb goede moed'. En in het negende vers: 'heb Ik het niet bevolen?' En 
daartussenindaartussenin staat ook nog 'Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten'. Dat heeft 
eeneen stempel gezet op deze jaren. Ja, dat met die operatie met die heup ook [ze heeft 
kortgeledenn iets gebroken, is daaraan geopereerd en is nog revaliderend]. Toen lag 
ikik meteen op de operatiekamer en meteen was daar weer die tekst: 'weest sterk', ik 
hoefdehoefde hem niet te pakken. 
DusDus toen [met de kanker] ging ik naar het ziekenhuis en ik nam voor de 
zondagmorgenzondagmorgen een bandje mee van ds. Th. Ik zet dat bandje op en laat dat nou die 
teksttekst zijn: 'weest sterk, heb goede moed'. Kwam het weer terug alsof de Heere wou 
zeggen,zeggen, nou, is het nou niet genoeg. Nou ja en toen heeft Ie gegeven dat ik sterk 
konkon zijn. 
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(C2,, A6) (...) Ik heb me ook wel eens afgevraagd hoor, dat mag je ook best weten, 
toentoen ik van die tumor hoorde, dat ik even dacht: waarom? Het waarom kwam op 
meme af. Eerst een huwelijksfeest en dan dit en dat ik het daarom toch heb leren 
verstaan.verstaan. Wij waren zo druk met de dingen van alle dag het werk en de 
voorbereidingenvoorbereidingen voor dat feest. Achteraf heb ik gevonden, ik heb God gewoon 
eventjeseventjes gewoon terzijde geschoven. Helemaal geen aandacht gehad voor 
persoonlijkepersoonlijke meditatie en mijn gebedsleven was vlak in die tijd En ik heb gevoeld 
datdat God een jaloers God is die Zijn kinderen graag dichtbij Hem heeft. Dat heb ik 
heelheel duidelijk gevoeld Ik heb het in een gesprek met de ds. kunnen verwoorden als 
eeneen vaderlijke kastijding. Dat heb ik echt zo gevoeld, alsof de Heere zegt: 'Ik wil 
mijnmijn kind weer bij me hebben'. Het heeft ook wel verdiept en toch ook na die drie 
maandenmaanden heb ik toch dit ook weer gevoeld, het klinkt hard, maar ik mag niet hard 
vanvan God spreken, maar het is wel liefde geweest. 'Ik wil je weer dichterbij me 
hebben'hebben' en het is ook weer goed gekomen. Ja dat zeg ik, ziekte kan ook zegenrijk 
zijn,zijn, tenminste het heeft mijn geloofsleven wel verdiept. 

(C3,, Al ) Dat vragen de mensen wel eens aan je, jij  kan zo getuigend spreken maar 
hebheb je ook wel eens strijd, vragen ze dan. Maar mijn strijd is nu mijn tekorten in 
levensheiliginglevensheiliging ik zeg 'maar vroeger heb ik mijn strijd gehad van: is God nou 
begonnenbegonnen met me of niet'. Daar zal ik nog even iets van vertellen. 
(C3,, A2) Toen ds. Th hier was [19XX] kreeg ik betrekking op het sacrament: je 
zouzou zo graag ook aan het avondmaal deelnemen, die liefde was in je hart. Tijdens 
dede voorbereidingsdienst was ik ziek. Mijn man kwam thuis en ik vroeg: 'waar heeft 
ieie over gepreekt?' Mijn man zei: 'Beproeft uzelf of u in het geloof bent'. Nou daar 
konkon ik het mee doen die week En nogmaals ik was nooit ziek, dus ik vond het 
zoietszoiets bijzonders dat ik thuis moest blijven en ik kwam bij mijn moeder 
zaterdagsavondszaterdagsavonds voor de avondmaalszondag. Ik kwam in de nood bij mijn moeder. 
IkIk zei:' moeder, ik stik bijna', dus toen had ik strijd hoor. Toen zei ze: 'kind, ik ben 
jeje eigen moeder maar ik kan je niets geven'. 'Nou', zei ze, 'graaf maar in het 
WoordWoord vanavond'. En met die boodschap kon ik terug het is je eigen moeder 
maarmaar ik wist dat ze het goed met me bedoelde. En 's morgens, nou joh, ik had toch 
zozo 'n strijd, het was of mijn keel dichtgeknepen was. 
(C3,, A3) Ja in onze kringen speelt dat veel meer, dus die avonamaalsgang dat is 
zoiets.zoiets. Nou, probeer je mensen er maar overheen te halen, die daarmee tobben. 
(C3,, A4) Dus ik sloeg de Bijbel open. Ik dacht: 'nou laat ik maar lezen want 
misschienmisschien wil de Heere toch iets voor me gebruiken', er stond:' indien gij Mij 
horenhoren wilt en Mij dienen zult, zult ge het goede van het land eten, maar indien gij 
MijMij  niet wilt horen, zo zult gij de geest geven zonder verstand'. De prediking door 
ds.ds. H., op de avondmaalszondag ging over het verhaal van de verloren zoon. De 
avondmaalsvieringavondmaalsviering kende drie gangen en bij de derde gang nodigde de dominee 
metmet de woorden: 'zijn er dan nog van die verloren zonen, die dan weten dat ze 
voorvoor de Heere niets waard zijn en ook zondig zijn. Maar daar staat een vader met 
uitgestrekteuitgestrekte armen, als je ze nodig hebt, komt dan. En die zoon die kwam'. Nou 
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Nicolette,Nicolette, het was net of die mensen papieren poppetjes voor me waren, ik had 
helemaalhelemaal geen mensenvrees. 
(C3,, A5) Ik kreeg zicht op het lijden van Christus om mijnentwil en ik werd ineens 
zozo in meditatie geleid naar de kribbe toe en ik zag in dat hoopje baby-zijn van 
ChristusChristus de deugden Gods schitteren. En ook Zijn hele weg naar het huis, van 
kribbekribbe naar kruis, Zijn verzoeking in de woestijn; Zijn verlaten van de discipelen, 
zelfszelfs het verlaten van Zijn vader en dan de verloochening van de discipel, van 
Petrus,Petrus, en toen kwam ik bij dat kruis en toen zag ik Hem daar hangen en lijden 
InIn meditatie was dat hoor, maar ik vertel het omdat het echt beleefd is. 
(C3,, A6) En toen kwam het gezang in me op, hoewel bij ons geen gezangen 
gezongengezongen worden, maar mijn moeder die is wel helemaal met gezangen opgevoed 
inin de Nederlandse Hervormde Kerk dus haar geestelijk leven lag vertolkt in de 
gezangen. gezangen. 

JaJa ik kostte Hem die slagen, die smarten en die hoon 
enen dat mijn hè 

ikik deed dat leed Hem dragen 
ikik sloeg Hem al die wonden 
voorvoor mij moest Hij bestaan 
ikik deed door al mijn zonden 
HemHem al die jammer aan 

EnEn of die belijdenis nog niet genoeg was ging het uit Jesaja verder 
OmOm mijn overtredingen verwond 
EnEn om mijn ongerechtigheden verbrijzeld 

EnEn dan, dat durfde ik toen nog niet te zeggen 
DeDe straf die mij de vrede aanbrengt was op hem'. 

DatDat durfde ik toen niet te zeggen en toen een keer onder een preek, ik ga even snel 
door. door. 
(C3,, A7) Onder een preek van ds. Ab., over de vrouw van Pilatus dat ze zei: ik heb 
veelveel geleden om uwentwil in een droom en toen bracht hij dat op de gemeente 
terugterug en hij zei: 'gemeente, even eenpersoonlijke vraag mag u dat ook zeggen dat 
JezusJezus heeft geleden om uwentwil. En het was zo wonderlijk, dat is toch de werking 
vanvan de Geest geweest, ik mocht zo zeggen: 'ja Heere om mij'. Toen kon ik het echt 
beamen,beamen, toen had ik de verzekering. Ik reed in de auto naar huis met de kinderen. 
DeDe tranen rolden over mijn wangen. Mijn kinderen vroegen 'waarom huilt u?' En 
toentoen vertelde ik iets van dat de Heer zo gesproken had in die preek Ik zeg, 'stel je 
voorvoor als mamma aan het eind van haar leven zou zijn dan zou ik op mijn kaart 
willenwillen schrijven: Mijn God Uzal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan'. 
(C3,, A8) Ze [mensen uit eigen kring] kunnen niet begrijpen dat ik er zo over kan 
sprekenspreken dat ik zeker mag weten een kind van God te zijn. En ja, ik zou het niet 
durvendurven verzwijgen want dan zou ik ook voelen en weten dat ik de Heere tekort doe. 
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8.1.2.2.. Narratieve analyse 
Verhaalachtigee structuur 
Maritt vertelt het verhaal van haar bekering in verschillende episodes die rond een 
bepaaldd thema groeperen. De vertelstijl van Marit is complex van structuur. De 
lineairee lijn in de episodes wordt doorbroken, wanneer ze zich direct tot de 
interviewerr wendt om toelichting te geven (bijvoorbeeld in F3, A3 en A6). Deze 
toelichtingg betreft zowel de bijdrage die diverse relaties (met moeder en dominees) 
leverenn aan haar geloofsleven, als specifieke aspecten van het bevindelijke 
gereformeerdee beleven. In (C2, A3) grijpt Marit vooruit op de verhaallijn van het 
devotioneell model: nu gaat de waag spelen 'is er voor mij nog wel zaligheid 
mogelijk'.mogelijk'. Ook in (C3, A6) neemt Marit de positie van de wetende verteller in 
wanneerr ze zegt: 'dat durfde ik toen nog niet te zeggen'. Met de aanduiding 'toen 
nogg niet* alludeert ze op 'maar later weF. Hiermee laat ze zien dat de beschrijving 
vann de ommekeer in haar leven een hoopvol en progressief narratief is en bevestigt 
zee haar positie van bekeerde. Deze positie komt sterk naar voren wanneer ze in het 
kaderr van geestelijke nood rond de avondmaalsgang in (C3, A3) aangeeft nou 
probeerprobeer je mensen er maar overheen te halen die daarmee tobben. Hoewel Marit 
inn het verhaal rond de recente ziektes aangeeft dat deze van invloed zijn op haar 
geloofsleven,, Ujkt het verhaal over haar huidige wijze van godsdienstig (be)leven 
voorall de vorm van een stabiliteitsnarratief aan te nemen. 
Dee vertelstijl van Marit is levendig: door middel van citaten van belangrijke 
interactiess en bijbelteksten geeft zij zicht op het samenspel tussen het sociale 
process en het persoonlijke beleven. 

Inn het gesprek met Marit komen verschillende fasen van de weg der bekering 
aann de orde: We beschrijven deze in overzicht 8.2. We refereren daarbij naar de in 
figuurr 3.1 aangeduide stadia in de weg der bekering. 

Inn (C2, Al, A2) werkt Marit uit dat ze door de ziekte van haar dochtertje vragen 
gaatt stellen bij de eigen verantwoordelijkheid in de keuzes die ze maakt. Ze raakt 
meerr betrokken op de godsdienst. Hoewel haar uitspraken rond 'het voelen van de 
zondigheid** wel in de context van de ziekte van haar dochter gedaan worden, legt 
zee geen causaal verband tussen de eigen zondigheid en de ziekte van haar dochter. 
Dee structuur van de alinea's (C2, A3, A4) en (C3, A2) komt overeen. Telkens 
refereertt Marit aan een bepaalde fase in de weg der bekering en telkens krijgt 
Maritt van een persoon, die voor haar autoriteit heeft in het geestelijk leven, een 
'richting'-aanduidendee bemoediging, niet eens zozeer een antwoord. Hoe de 
ontvangenn antwoorden op ervaringsniveau uitwerken, wordt niet duidelijk. 
Inn (C3, A4, A5, A6, A7) beschrijft Marit concrete (religieuze) ervaringen. De 
beschrevenn ervaringen geven zicht op de wijze waarop concrete elementen van de 
wegg handen en voeten hebben gekregen in het leven van Marit. We beschrijven 
dezee elementen onder ervaren en verstaan. 
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Overzichtt 8.1: Uitspraken van Marit die verwijzen naar stadia in de weg der 
bekering. bekering. 

Dee mem voor God Marit 
(vergelijkk figuur 3.1) 
Staatt des doods Bekering van moeder belangrijke verandering in levensvoering thuis. 
Roepingg Ziekte dochter. (C2, A1) 

ZieZie ik sta aan de deur en ik klop. Zo gij mij open doet zal ik maaltijd met u 
houden.houden. (C2, Al) 

SS taatsverwisseling : 
dee levendmaking Zondaar voor God geworden. (C2, A2) 

IsIs voor mij zaligheid wel mogelijk? (C2, A3) 
DitDit  is een getrouw woord en aller aanneming waardig dat Jezus Christus in 
dede wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. (C2.A4) 
OokOok voor mij is het mogelijk om zalig te worden. (C2 A4). 
Onrustt door verlangen deel te nemen aan het avondmaal. (C3 - A2, A4) 
Religieuzee ervaring en het toeeigenen oorzaak te zijn van het lijden van 
Christus.. (C3, A5, A6) 

Rechtvaardigmakingg Het eigenen van het lijden van Christus om mijnent wil. (C3, A7) 
Heiligmakingg Omgaan met ziekte en lijden. (C2, A5 , A6), (C3, Al) 

Perspectief f 
Inn het gesprek met Marit keren drie gespreksthema's herhaaldelijk terug: a) de 
wijzee waarop ziekte en lijden doorwerken in het godsdienstig leven; b) Gods 
verbondstrouww door de generaties heen (zie Cl, Al); en c) de spanning tussen 
uitverkiezingg en verantwoordelijkheid. Daarbij hangen a) en b) samen» daar zowel 
bijj haar moeder als bij haarzelf de ziekte van een kind aanleiding is tot een 
intensieverr bezig zijn met de godsdienst De parallel tussen hun beider verhaal is 
opvallend. . 
Dee verhaallijn betreffende de spanning tussen uitverkiezing en 
verantwoordelijkheidd wordt niet uitgewerkt. Hij wordt door haar aangeduid als een 
puntt dat haar erg heeft beziggehouden. 

Ervarenn en verstaan 
Inn de episodes (C3, A5, A6, A7) beschrijft Marit beeldend hoe zij dankzij 
bevindingg komt tot het eigenen van de schuld aan het lijden van Christus. In (C3, 
A7)) kan zij zich ook het heilsfeit toeeigenen: Zijn lijden brengt héar de vrede. 
Dee episodes (C2, Alt/m A4) en (C3 Al t/m A7) vinden in de loop van één jaar 
plaats.. Uit het verhaal dat Marit vertelt, wordt duidelijk dat de existentiële onrust 
diee zij in de week voorafgaand aan het avondmaal heeft ervaren, het appèl in de 
bijbeltekstt die ze voorafgaand aan de avondmaalsdienst heeft gelezen en de 
identificatiee met verloren zonen en mensen die zichzelf onwaardig achten, de 
religieuzee ervaring aan de avondmaalstafel hebben voorbereid. Participerend in dit 
ritueelritueel wordt het ervaringsmatig toeeigenen van het zondaar zijn mogelijk. 
Daarmeee heeft ze een belangrijke stap op 'de weg' gezet: ze staat nu in een juiste 
verhoudingg tot God. 
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Doorr aan te geven dat ze slechts een deel van de tekst uit Jesaja kan eigenen en de 
laatstee zin niet, laat ze zien: het verhaal is niet ten einde, het gaat verder. Anderhalf 
tott twee jaar later komt ze tot de eigening van het heilsfeit waar het in dat laatste 
verss van Jesaja om ging: door Zijn lijden ben ik vrijgekocht In het devotioneel 
modell betreft dit 'de rechtvaardigmaking'. Hoe Marit zich in de tussenliggende 
periodee heeft gevoeld, waar ze in die tussenliggende periode op geestelijk gebied 
meee bezig is geweest, wordt niet uitgewerkt. 

Eenn tweede punt rond ervarenn en verstaan betreft de wijze waarop zij haar ziek zijn 
vann de voorafgaande jaren heeft ervaren (C2 A5 en A6). In (C2, A5) geeft ze aan 
hoee de belofte van de trouwtekst betreffende 'Gods goedheid alle dagen van het 
leven'' niet sussend maar als een appèl tot haar komt: ze wordt opgeroepen om juist 
inn deze moeilijke tijd te geloven, te vertrouwen. In (C2, A6) werkt ze uit hoe zij in 
dezee periode om is gegaan met de vraag naar het waarom van het lijden (de 
theodicee-vraag).. Ze heeft het leren verstaan als een vaderlijke kastijding. 
Uitt beide fragmenten blijkt dat de godsdienstige betekenisgeving aan het lijden niet 
vanzelfsprekendd verloopt maar geleerd, geoefend moet worden. Wanneer zij tot 
dezee duiding is gekomen, geeft ze uitdrukking aan haar overtuiging dat God op 
haarr leven betrokken is. Tevens bevestigt ze met de uitspraak: Hij  wil zijn land 
weerweer bij zich hebben, haar eigen bekeerde positie. 

Rolverdeling g 
Inn het (geestelijk) leven van Marit heeft haar moeder een cruciale rol gespeeld. De 
parallell tussen het leven van Marit en dat van haar moeder is opmerkelijk. Marit 
geeftt zelf meermalen aan hoe belangrijk haar moeder is geweest in de voortgang op 
dede weg der bekering (vergelijk: (C2, A2 en A4) en (C3, A2)). Moeder kon vanuit 
haarr positie als 'verzekerde bekeerde' ervaringen op 'de weg' duiden als behorend 
tott de weg en als tekenen van hoop. 
Dee wijze waarop Marit uitdrukking geeft aan haar godsdienstigheid gaat terug op 
adviezenn van haar moeder: Mijn  moeder heeft altijd gezegd: 'kind als je strijd hebt, 
houdthoudt het dan maar voor de Heere op je knieën. Vertel het maar aan Hem als je 
moeitemoeite hebt en je je leeg voelt en het moeilijk hebt. Maar ze zegt, hm je goed van 
dede Heere spreken, doe het dan maar naar buiten uit. Laatje licht maar schijnen 
voorvoor degenen die het nodig hebben'. Zo was mijn moeder en dat gevoel heb ik 
gewoongewoon meegekregen. Ik mag goed van de Heere spreken, wat Hij  voor iemand en 
voorvoor een zondaar wil zijn. 
Naastt deze positieve doorwerking van de geloofsbeleving van haar moeder in haar 
eigenn leven, geeft Marit aan dat het feit dat ze de weg van haar moeder als 
voorbeeldd nam, haar ook belemmerd heeft (C3, A2). 
Dee prediking en de persoonlijke begeleiding die zij van een aantal predikanten 
ontvangenn heeft, hebben bijgedragen aan de voortgang op haar geestelijke weg. 
Mett ieder van deze predikanten heeft ze een persoonlijke band gekregen. Deze 
specialee band wordt in het gesprek meermalen benoemd. Marit plaatst zich hiermee 
inn het midden van de GG. 
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Dee contacten die Marit heeft, dankzij het vrijwilligers- en kerkenwerk dat ze doet, 
werkenn op tweeerlei wijze in haar geestelijk leven uit. Ze maken haar bewust van 
dee broosheid van het bestaan, hetgeen leidt tot dankbaarheid. Daarnaast bieden ze 
haarr de mogelijkheid om naar anderen een appèl uit te doen gaan om 
verantwoordelijkheidd voor het geestelijk leven te nemen. 
Maritt meent dat de relatie tussen God en mens getekend wordt door de woorden: 
uitverkiezingg en verantwoordelijkheid. Er moet evenwicht tussen beide zijn, meent 
ze.. Ze omschrijft God als barmhartig en liefdevol. Hij zoekt de mens op en wil Zijn 
kindkind bij zich hebben. 

Positioneringg in de interviewrelatie 
Maritt heeft aan de hand van de brief met thema's het gesprek voorbereid. De 
aantekeningenn die ze tijdens die voorbereiding gemaakt heeft, liggen binnen 
handbereik.. Ze is van harte bereid inzicht te geven in het godsdienstig leven en 
ervaren.. Ze heeft daarbij niet alleen aandacht voor de ervaringscomponent, maar 
ookk voor de sociale component. De onder 'verhaalachtige structuur' beschreven 
complexiteitt van de verhaallijn draagt bij aan de positie die Marit zowel in het 
gesprekk als in de groep inneemt. Ze is een kenner, competent in het vertellen en 
vrijmoedigg in het innemen van de positie van bekeerde. Deze positie legitimeert 
zee in (C3, A8) door te zeggen dat ze het als een opdracht ervaart om te getuigen. 

Publiek k 
Inn de contacten die Marit heeft wordt ze aangesproken op de zekere en getuigende 
wijzee waarop zowel haar moeder als zijzelf gelooft. In (C3, Al ) geeft Marit, zich 
verantwoordend,, aan dat deze positie het resultaat is van een ontwikkelingsproces. 
Zee hoeft niet steeds meer te vragen ofte zoeken. Ze heeft zekerheid gevonden (zie 
C3,, A6). In de beschrijving van haar geestelijk leven en *de weg' blijf t Marit dicht 
bijj  haar persoonlijk ervaren. Het spreken als wetende verteller stelt haar in de 
gelegenheidd om over haar tobberijen en moeiten te spreken, zonder er mee samen 
tee vallen. Dat Marit dicht bij haar persoonlijk ervaren blijft , maakt haar tot een 
aanspreekbaree zegspersoon. 

8.1.3.. Maarten 
Maartenn is 52 jaar. Hij is opgegroeid in een gezin met negen kinderen. Hij is vader 
vann twee dochters en opa van vier kleinkinderen. Hij heeft een chronische ziekte. In 
hett dagelijks leven is hij werkzaam in de detailhandel. Het gezin heeft een jaar in 
hett buitenland gewoond, maar is om financiële redenen teruggekeerd. Maarten is 
eenn gemakkelijke prater. Hij behoort tot de GGN. 

8.1.3.1.. Kern van het gesprek 
(Cl,, Al ) Ik heb ook van jongs af aan eigenlijk wel onderzocht wat het was. In mijn 
jeugd,jeugd, dan was ik weer ernstig en dan ging ik weer helemaal met de wereld mee, 
allealle kanten kon je op. Meestal was ik wel vrij  ernstig. Ik was altijd bang voor de 
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zonde.zonde. Maar het bangste was God ontmoeten. Dat lag altijd op mijn hart. Van kind 
afaf aan. Ik weet dat ik van kind af aan altijd met de dood liep. En dan zei mijn 
moedermoeder wel eens 'waarom heb je die gordijnen dicht gedaan' en dan zat ik maar in 
hethet donker en ja gewoon de dood dat rouwen over je verkeerdheid iedere keer 
weerweer de Heer e beloven en je belooft van alles en je doet het dan niet. En in ons 
trouwentrouwen zijn we ja, dat was leuk in de wereld en ja ik mag niet mijn vrouw de 
schuldschuld geven, ik doe het zelf maar mijn vrouw ....zo word je meegetrokken en dan 
gaga je er op visite en dan word je meegetrokken. Daarom zijn we ook inderdaad 
heelheel ver weg geweest. En we dachten dat we het in het buitenland beter zouden 
doendoen maar daar hebben we het er echt niet beter vanaf gebracht, nog erger. Hier 
hebheb je nog een beetje sociale controle maar dat had je daar helemaal niet. Dus 
dandan is het ook een wonder als God je terugbrengt. Dat hebben we dus ook altijd 
geweten,geweten, we zijn altijd in de leer van de waarachtige bekering opgevoed 

(C2,, Al ) Degene die God die genade in het hart geeft, die buigt diem ook om God 
tete aanvaarden, om dat ook te willen. Dat is ook die tekst hè, van 'werkt uws zelfs 
zaligheidzaligheid met vrezen en beven'. Dat is zeker en dat hebben we ook in ons eigen 
levenleven ervaren. Als de Heere ons een halt toe roept dan gaan we vrezen en beven. 
DanDan gaan we vrezen en beven voor het eigen verkeerde en dan komt je zonde en 
schuld,schuld, dan komt je weg terug. Zo goed geweten, voorgesteld en nooit naar God 
gevraagdgevraagd Alleen Gods toorn is je vervloeking waardig en dan gaat-iem 

inderdaadinderdaad zijn zaligheid zoeken met vrezen en beven, dan gaat-ie hard aan het 
werkwerk Bij dagen en bij nachten. Ik heb het gisterenavond nog gezegd: 'och ik wou 
datdat ik die tijd nog weer eens een ogenblik had. Dan had ik 's nachts niet veel uren 
rustrust nodig en je durfde trouwens praktisch niet te gaan slapen watje zag de toorn 
enen de vervloeking Gods. Je dacht voor eeuwig zo weg te zinken, was bang datje 
nietniet meer wakker werd en dat dat rechtvaardig was'. Meteen vanaf het begin als 
GodGod een mens bekeert, wordt een mens het met God eens. (...) Als de Heere dan 
ookook die toorn in het hart komt te leggen, dan gaat de mens inderdaad de haat en de 
zondezonde afbreken en dat mag niet en zus niet. 

(C3,, Al ) Wij zijn ook ver in de wereld weggeweest, ons leven was zeer los, dat 
moetenmoeten we ook echt getuigen en daar is ook echt een halt, daar is een hele 
omwentelingomwenteling geweest. Ook door een zware weg dat de Heere ons teruggebracht 
heeft.heeft. Dan breekt alles af, dan gaat-iem in alles meelopen, dan moet alles er af en 
dandan een mens spartelt zo hard tegen als dat ie kan en dan gaat ie werken om God 
gunstiggunstig te stemmen. Die zonde die laat ie wel hoor, maar van binnen wordt het 

1711 Maarten spreekt regelmatig de verwijzing 'die' uit, het is dan niet helemaal helder waarnaar 
verwezenn wordt In dit geval verwijst 'die' naar God die het hart van degene die genade heeft 
ontvangenn ombuigt om Hem te ontvangen 
1722 De verwijzing 'gaat-ie' verwijst hier naar degene die God genade in het hart gegeven heeft. 
1733 Hier betreft 'gaat-ie' de mens die aan zijn staat voor God ontdekt is, de mens in wiens leven God 
alless van de mens gaat afbreken. Het gaat hier niet specifiek over Maarten. 
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steedssteeds erger. En dan een heilig God, hoe zal die nou ooit bevredigd gaan worden, 
daaromdaarom is het zo 'n wonder als God gaat openen. 
(C3,, A2) God gaat het openbaren in zijn hart, die ene weg der zaligheid in 
Christus.Christus. Dat er bij Hem vandaan een weg is en dat is zo groot, daar ligt zoveel 
liefdeliefde in, zoveel gemeenschap in, dan wil Hij die zonde wel met wortel en tak 
uitrukken.uitrukken. Dan wil-die dat wel allemaal achter zich laten maar dat gaat ook weer 
wegweg en dan komt die als mens weer terug en dan komt zijn vlees weer terug en zijn 
werkingenwerkingen weer terug en de duivel die komt hem weer te verleiden met dat en dat. 
DenkDenk er om dat moet ie [de bekeerde mens] ook leren kennen (..). Want hij [de 
duivel]]  zet iedere keer die strikken uit om je te laten vangen. 
(C3,, A3) Dat weten we ook, dat toen we met een avondmaalsbediening zo'n 
betrekkingbetrekking hebben gekregen op het avondmaal des Heeren dat we niet konden 
blijvenblijven zitten. Ja dat we toch recht mochten geloven dat we iets van die God, die 
zaligmakerzaligmaker hebben mogen leren kennen en nu we ook inderdaad van die zaligheid 
hebbenhebben mogen proeven en smaken, wonderlijk geweest, groot geweest. Dat we echt 
ietsiets mochten voelen van die vergeving der zonden en het bloed van Jezus Christus. 
EnEn dat hebben we die dag echt mogen ervaren. 
(C3,, A4) En de volgende dag kwam de duivel in al zijn hevigheid op ons af: 'Nu 
hebheb je jezelf een oordeel gegeten en gedronken. Ken je die, die Christus is, waar is 
jeje zonde nu gebleven, moetje eens kijken watje bent en watje doet'. Ik weet nog 
goedgoed ik liep op een beurs de volgende dag en dan de hevigste bestrijdingen in je 
harthart en dan zag ik verschillende mensen van de kerk en dan dacht ik 'oh die komen 
hethet zo te weten en dan kom je als een huichelaar openbaar'. En dan iedere keer 
maarmaar in je hart van 'je hebt jezelf een oordeel gegeten en gedronken'. En geen 
woordwoord datje op kon beuren, wel elke keer dat gebed omhoog. Dat heeft drie dagen 
geduurdgeduurd (....) 
(C3,, A5) Toen 's nachts ik kon echt niet meer naar bed, het ging niet meer, het was 
ofof de eeuwige rampzaligheid voor mijn ogen was. En toch kun je van Gods woord 
nietniet af en toen was ik aan het lezen in Jesaja 42 ik meen dat het het 25* vers"4 was 
enen wat er verder volgt. Toen kwam de Heere ons daar midden in de nacht bij te 
bepalen:bepalen: 'gij hebt mij geen kalmus voor geld gekocht en met het vet uwer offerande 
hebthebt gij mij niet gedrenkt, gij hebt me moeite gemaakt met uwe zonden en met uw 
ongerechtighedenongerechtigheden hebt ge me vermoeid'. Ja en toen een ogenblik mochten we die 
zondenzonden eigenen. Het was rechtvaardig dat God ons voor het aangezicht stond en 
datdat die toorn Gods die eeuwig op ons moet rusten. 
(C3,, A6) Maar toen kwam de Heere ook meteen met wat daarna volgt in het hart te 
openbaren;openbaren; 'Ik, ik ben het'. Ja toen moesten we dus onze zonde en schuld. De 
duivelduivel had gelijk, want toen konden we niet anders zeggen als dat we eeuwig in 
zondezonde en ongerechtigheden waren en nooit de ere Gods bedoeld en toen kwam die 
HemelseHemelse advocaat: 'ik ben het die uw zonde gaat uitdelgen, gedenk uwe zonde 
niet'.niet'. Toen mocht die hemelse vrede een ogenblik in het hart dalen, ja dat het een 
eeuwigeeuwig wonder was dat zo 'n zondaar nu gezaligd mocht worden. En toen ben ik 

Hijj bedoelt Jesaja 43 het 24' vers. 
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dandan nog een paar uur naar bed gegaan. Toen was 's morgens, ja toen moest ik 
wenenwenen vanwege de blijdschap. Dat nou die vergeving der zonde in het bloed van 
JezusJezus Christus. Toen werd dat bloed echt toegepast in het hart. Toen heb ik tegen 
mijnmijn vrouw gezegd, 'nu kan de hele wereld zalig worden. Als zo 'n mens kan zalig 
worden,worden, dan kan de hele wereld zalig worden'. En dat is nu al weer zoveel jaren 
geledengeleden en dan kunnen we niet zeggen dat de Heere dan ook altijd een land van 
uitersteuiterste duisternis is. (...) 
(C3,, A7) Maar die waarheid die krijgt ie echt niet honderd procent hier, die krijgt 
ieie echt niet Dan wordt het een steeds groter wonder ook, welzalig die Gij verkiest. 
GodGod verkiest zijn volk maar hij onderhoudt ook zijn volk (...). Vele keren hebben 
wewe de onderhoudende hand van de Heere ook mogen merken in ons leven. 

(C4,, Al ) Dat de Heere ons nog maar steeds laag houdt, want we weten hoe we het 
gekregengekregen hebben en dan houdt de Heere ons nog maar steeds laag. Dat kan je niet 
meermeer afgenomen worden want we weten ook dat we het ieder ogenblik weer kwijt 
kennenkennen zijn. Dat hebben we ook ervaren. Toen we naar het buitenland gingen 
haddenhadden we heel wat geld, maar binnen een jaar waren we echt alles kwijt. We 
haddenhadden net genoeg om wat spulletjes van te kopen. Net genoeg. Want denk er om 
alsals de Heere de vloek in het geld geeft dan ben je het zo kwijt hoor. Dan doe je 
dwazedwaze dingen. Dan weetje niet meer watje moet doen. (...) 
(C4,, A2) Ik had daar de boel verkocht, mijn vrouw was al hier met het kind Toen 
kwamkwam ik terug en 's nachts in het vliegtuig zat ik in mijn bijbeltje te lezen. Toen 
hebbenhebben we gelezen van de kruisiging van de Heere Jezus. En ik kende er nog niet 
veelveel van hoor, maar dat mocht toch iets toegepast worden aan het hart. En het 
mochtmocht me zo 'n vrijmoedigheid geven: als wij de zonden zouden verbreken en in die 
wegweg zouden wandelen dat de Heere ons schild zou wezen, dat geloofde ik vast. Dat 
waswas ook het eerste dat ik zei tegen mijn vrouw. Ik zeg; 'De Heere zal voor werk 
zorgen,zorgen, waar het vandaan komt weet ik niet, maar de Heere zal voor werk zorgen'. 
(C4,, A3) [Het vertrouwen wordt bewaarheid en inmiddels gaat het het gezin goed.] 
ledereledere keer voel je dan bij jezelf weer, moet de Heere je toch weer bewaren om dan 
maarmaar weer laag bij de grond te blijven. En zo zijn er vaak van die wonderlijke 
dingen.dingen. De Heere laat het natuurlijke en het geestelijke wel samenlopen maar daar 
komtkomt ie ook wel achter dat ie met de natuurlijke uitreddingen, met het natuurlijke 
goed,goed, de Heere nooit kan ontmoeten. Nee daar kan hij alleen zijn schuld dagelijks 
meermeer mee maken want de Heere zal een grotere verantwoording van hem eisen. 

(C5,, Al ) Als we kiezen mogen zijn we het liefst op de wereld We verlangen echt 
nietniet naar de hemel hoor, daarom moet de Heere ook iedere keer alles maar 
afsnijdenafsnijden dat we die wereld eens een keer zat worden en dat we de zonden eens zat 
wordenworden en dan gaan we een verlangen krijgen om eens van de zonden verlost te 
worden,worden, van onszelf verlost te worden. Dat zou het grootste wonder wezen en dat 
moetmoet nou steeds weer in het hart gelegd worden en daarom moet de Heere iedere 
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keerkeer alles afsnijden opdat er niets van die mens overblijft. En dat zondaarsleven 
datdat valt niet mee. [Hierop volgt een referentie aan Asaf7ï als voorbeeld.] 

(C6,, Al) Ik mag nu nogal een beetje ruim spreken en ik heb de laatste weken iets 
vanvan die ruimte ook weer mogen proeven. Vooral in die stille nachten. Vooral als je 
dandan zoveel pijn hebt dat is nou juist het gekke. De één die roept uit zijn pijn bij 
wijzewijze van spreken maar er zijn andere maanden aan voorafgegaan. Want als ik 
dandan weer aan het winterwerk dacht en wat er allemaal bij kwam en dat ik 
catechisatiecatechisatie moest geven. Hoe zou ik er door moeten komen en dan bij jezelf totaal 
nietsniets gevoelen en dan je hart zo aan de wereld hangen en de wereld slokt je zo op 
enen je gezin slokt je zo op en dan ben je het met je vrouw weer eens een poosje niet 
eenseens en je kinderen geven je eens een schop want dan gaat alles fout. God moet 
metmet alle dingen meewerken maar soms ook tegenwerken. Maar ah iem nou maar 
eenseens weer mag zien dat het ten goede is dan wordt het toch ook zo mild voor een 
ander.ander. Als de Heere dan weer eens, dan wordt ie mild hoor. Anders zijn we zo hard 
alsals een kei, dan zeggen we zo moet het en zo moet het ja en als je dat niet hebt dan 
hoorhoor je er niet bij. Maar dan wordt ie zo mild, dan wordt ie echt zo mild en dan 
weetweet ie ook dat God de Heer zo goed en mild, fallen tijd een zon en schild is. Hij 
zalzal genade en ere geven, zal hun het goede niet onthouden die in waarheid op hem 
bouwen.bouwen. Dan gaat ie wel vertellen wat er is, maar de dorre tijden zijn er soms 
meer,meer, meer als dat die levende bediening er mag zijn ja. 

8.1.3.2.. Narratieve analyse 
Verhaalachtigee structuur 
Hett verhaal van Maarten kent een eenduidige boodschap, maar is verwarrend van 
opbouw.. De verwarring vloeit voort uit de wisselende posities waaruit hij spreekt, 
dee wisselende persoonsvormen die hij hanteert en de wisselingen in tijd. 
Inn het gesprek neemt Maarten vier posities in. Hij spreekt als behoeder van de leer, 
alss kenner, vanuit zijn ambt - als leraar -, en als bekeerde. 
Mett een vijftal persoonsvormen ('ik', 'je', 'ie', 'wij', 'hij') verwijst hij zonder 
duidelijkk onderscheid aan te brengen naar zichzelf (in zijn diverse posities), zijn 
gezin,, 'de mens' en bekeerden. 

Maartenn vertelt twee met elkaar vervlochten verhalen: een algemeen verhaal dat 
voorr ieder mens geldt en zijn persoonlijk verhaal. Het vervlochten zijn van deze 
verhalenn wordt zichtbaar in de voortdurende wisseling in persoonsvorm en tijd. 
Zowell ten aanzien van het algemene als het eigen verhaal neemt hij de positie in 
vann wetende verteller. Regelmatig geeft hij aan dat datgene wat hij in zijn 

1755 Asaf was hoofd van een Levitisch zangersgeslacht ten tijde van David. Hij staat genoemd als auteur 
vann de psalmen 50, en 73 tot en met 83. Maarten verwijst niet naar een concrete bijbeltekst. 
1766 'Ie' verwijst hier, evenals in de zinnen die volgen, naar zichzelf als ambtsdrager in de gemeente. 
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algemeenheidd zegt ook voor hemzelf geldt, hij plaatst zich daarmee niet boven 
anderen. . 
Dee plot van beide verhaallijnen is: de mens is in relatie tot God van zijn plek. De 
dynamiekk van de door Maarten voorgestelde verhaallijn is angst-gemotiveerd. 
Wanneerr een mens zich realiseert welke straf hem boven het hoofd hangt, zal hij 
gaann proberen om het God naar de zin te maken: werkt uwzelfs zedigheid met 
vrezenvrezen en beven. Het uiteindelijke einddoel van de verhaallijnen omschrijft hij als 
hett verlangen om verlost te worden van de zonden, van onszelf (C5). Het door 
Maartenn aangegeven werk van de mens vraagt volharding en discipline. Deze 
wordenn opgebracht vanuit het bewustzijn van de belangen die op het spel staan: 
eeuwigee zaligheid of eeuwige verdoemenis. 
Ditt element van 'werken' vanuit angst en vrees licht op in het persoonlijk verhaal 
vann Maarten. Zijn levensverhaal is getekend door ingrijpende financiële en 
relationelee ervaringen. Deze heeft Maarten geduid als een ingreep van God: Als 
GodGod de vloek in het geld geeft ben je zo alles kwijt. Maarten verlangt daarom in 
nauwe,, onderdanige verbondenheid met God te leven: dat de Heere ons nog maar 
steedssteeds laag houdt, want we weten hoe we het gekregen hebben. 

Inn het gesprek met Maarten komen verschillende stadia in 'de weg' aan de orde. 
Wee geven deze weer in overzicht 8.3 

Overzichtt 8.3: Uitspraken van Maarten die verwijzen naar stadia in de weg der 
bekering'. bekering'. 

Dee mens voor God Maarten 
(vergelijkk figuur 3.1) 
Staatt des doods Van Jongs af aan onderzocht wat het was. (Cl, Al) 
Roeping g 

AlsAls de Heere ons een halt toe roept dan gaan we wezen en beven voor het 
eigeneigen verkeerde en dan komt je zonde en schuld, dan komt 'je weg' 
terug.(C2,terug.(C2, Al) 

Staatsverwisseling:: Als de Heere die toorn in het hart komt te leggen dan gaat de mens 
dee levendmaking inderdaad de haat en de de zonde afbreken en dat mag niet en zus niet. (C2, 

Al) ) 
DeDe zonde die laat die wel maar van binnen wordt het steeds erger. En 
dandan een heilig God, hoe zal die nou ooit bevredigd gaan worden. (C3, 
Al) ) 
Betrekkingg gekregen op het avondmaal. 
EchtEcht iets mochten voelen van die vergeving van zonden en het bloed van 
JezusJezus Christus. (C3, A3) 
Overtuigingg zich een oordeel gegeten en gedronken te hebben en hevige 
onrustt (C3, A4 en A5). 
Instemmingg met het oordeel. (C3, A6) 

Rechtvaardigmakingg Ik ben het die uw zonde gaat uitdelgen, gedenk uwe zonde niet. (C3, A6) 
Heiligmakingg Dat de Heere ons nog maar steeds laag houdt (C4, Al) en (C6, Al) 

Sprekendd over zijn eigen 'weg' wijst Maarten op de continue lijn in zijn leven: hij 
iss altijd in de leer van de bekering opgevoed en was zich al jong bewust van de van 
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Godd afgekeerde levenshouding. Het begin van zijn weg schildert hij als een weg 
vann afbraak. God breekt alles af, de mens gaat pogen Hem gunstig te stemmen, 
maarr raakt innerlijk meer en meer overtuigd van zijn tekort. In (C3, A3 t/m A6) 
werktt Maarten uit hoe hij tot de overtuiging komt dat zijn zonden vergeven zijn. 
Maartenn vertelt deze cruciale ervaring ter illustratie van de werkzaamheid van de 
duivel1777 en niet in positieve zin als een bekeringsgetuigenis. 

Perspectief f 
Bijj  aanvang van het gesprek verwoordt Maarten het doel van het gesprek als: hoe 
werktwerkt het geloof door in het dagelijks leven. Hij thematiseert voornamelijk het 
levenn in de vreze Gods: werkt uwzelfs zaligheid met vrezen en beven. In zijn 
persoonlijkk leven geldt daarnaast: dat de Heere ons nog maar steeds laag houdt, 
wantwant we weten hoe we het gekregen hebben. Hij doelt hiermee op het leven vanuit 
hett derde kwadrant van de evaluatieve matrix (God - eeuwigheid) en het besef van 
menselijkee afhankelijkheid en kwetsbaarheid. 

Ervarenn en verstaan 
Maartenn geeft aan dat hij op diverse punten in zijn leven Gods werkzaamheid heeft 
ervaren.. Deze werkzaamheid kent twee kanten: a) God die alles afbreekt opdat de 
menss tot besef komt van de onjuistheid van zijn levensinvulling en b) God die alles 
tenn goede laat werken. Het ervaren van Maarten kent parallel aan deze tweeslag 
ookk een tweeslag in ervaren. God die alles afbreekt roept angst (vrees en beven) en 
onrustt op. Uit de overtuiging dat God alles ten goede laat werken vloeit 
vertrouwen,, rust, dankbaarheid en vervuld-zijn voort. 
Periodess van volheid en leegte in het contact met God wisselen elkaar af. Periodes 
vann leegte lijken meer voor te komen, langer te duren dan periodes van vervuld zijn 
(C6).. Hoe en wanneer deze periodes aanvangen en/of eindigen wordt niet duidelijk. 
Maartenn geeft aan dat hij de periodes van existentiële onrust en angst verkiest 
bovenn periodes van onaangedaan zijn of routine. De onrust en de angst duidt hij als 
tekenenn van betrokkenheid. Op die momenten is God werkzaam (vergelijk wat 
Prattt in § 1.1 zegt over Bunyan). 

Rolverdeling g 
Maartenn werkt niet uit of en hoe anderen (predikanten of naaste verwanten) van 
invloedd zijn (geweest) op zijn geestelijk leven. Hij spreekt vergelijkenderwijs over 
hett geestelijk leven van zijn bekeerde vader en zijn eigen geestelijke weg. 
Sprekendd over het geestelijk leven van kerkgangers neemt hij een begeleidende 
(leraars)positiee in. Hiermee bevestigt hij zijn positie in het religieuze veld. 
Wanneerr hij als leraar spreekt, is de relatie tussen hem en de ander ongelijk. 

1777 Maarten wijst het opkomen van vragen rond de rechtmatigheid van zijn eerste avondmaalsgang aan 
alss het handelen van de duivel. Opmerkelijk is dat hij de duivel in het gelijk stelt. Diens handelen wordt 
gezienn als bijdragend aan groei in het geestelijk teven. 
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Inn voorspoed zowel als in tegenspoed ziet en ervaart Maarten Gods hand: God is 
enerzijdss Degene Die de mens bewaart en leidt. Anderzijds is Hij ook Degene Die 
dee mens klein moet houden17*. De zinsnede: dat de Heere ons nog maar steeds laag 
houdt,houdt, want we weten hoe we het gekregen hebben, refereert aan de essentie van 
hett geloofsleven van Maarten, namelijk dat de mens moet leven vanuit een 
(voortdurend)) besef dat zijn leven mogelijk wordt door en structuur ontvangt uit het 
derdee kwadrant van de evaluatieve matrix (God en Eeuwigheid). In referentie aan 
ditt kwadrant wordt het leven van Maarten getekend door: kwetsbaarheid, 
afhankelijkheid,, discipline, angst en dankbaarheid. In relatie tot anderen, in het 
makenn van keuzes en in het alledaagse handelen staat Maarten bekend als iemand 
diee radicaal is (zie bijvoorbeeld C6). 

Positioneringg in de interviewrelatie 
Maartenn is een joviale man. Na enige aarzeling {ben je bij mij wel bij de juiste 
persoon?)persoon?) spreekt hij tijdens het gesprek vrijelijk over zijn eigen leven en het 
geestelijkk leven in het algemeen. In C6 geeft hij aan dat het hem opvalt dat hij die 
dagg nogal ruim kan spreken en dat dit niet altijd het geval is. Dit ruim spreken 
ontroertt hem. Hij schrijft het toe aan een recente ervaring van bemoediging door 
God.. De ruimte wordt vooral zichtbaar in mildheid. Op momenten dat hij het idee 
heeftt het allemaal zelf te moeten doen, grijpt hij terug op regels en orde. Zijn 
jovialiteitt maakt hem benaderbaar. 
Enerzijdss is Maarten bescheiden en mild, hij schetst zichzelf als voorbeeld met 
tekortkomingen.. Anderzijds geeft hij aan dat hij zich vanuit zijn ambt 
verantwoordelijkk voelt voor de wijze waarop binnen de gemeente het religieus 
levenn vorm krijgt. Hij hecht aan handhaving van de tucht 

Publiek k 
Maartenn is een competent verteller. Hij vertelt op associatieve wijze. Zijn verhalen 
zijnn doorspekt met verwijzingen naar bijbelverhalen en geschriften van de Oude 
Schrijvers.. Eigentijdse taal en Tale Kanaflns worden met zeker gemak afge
wisseld.. Sprekend over de leer spreekt Maarten stellig. Hij zet een visie neer 
zonderr de verbanden die daarin gelegd worden uit te leggen of toe te lichten. Dit 
leidtt er toe dat uitspraken van Maarten door 'gewone' gemeenteleden niet (altijd) 
opgevatt worden als uitnodiging tot nader onderzoek en gesprek. Maarten zet zijn 
stelligheidd kracht bij door veelvuldig te citeren uit de Bijbel. Over de context 
waarinn deze uitspraken staan doet Maarten geen uitspraak. 
Hett vermaak in de Heere en de dienst aan Hem en het milde en ruime spreken over 
dee godsdienst tekenen de episodes waarin Maarten spreekt over gebeurtenissen in 

1711 Hij is het die de vloek in het geld kan geven waardoor al het door de mens bereikte in één klap 
wordtt weggevaagd, Hij is het ook die maakt dat zijn vrouw en dochter bereid zijn te buigen en mee 
gaann in de wijze waarop Maarten en zijn schoonzoon, vanuit sterke betrokkenheid op de godsdienst, 
vormm willen geven aan het leven. 
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zijnn eigen leven en 'zijn weg der bekering' (zie bijvoorbeeld (C3, A6) en F4 en 
F6). . 

8.1.4.. Arnoud 
Amoudd is 55 jaar oud. Hij is afkomstig uit een gezin met acht kinderen. Arnoud is 
getrouwd.. Eén van zijn drie kinderen is jong overleden. Kerkelijk gezien heeft 
Arnoudd tot 3 kerkgenootschappen behoord: Tot zijn 30e behoorde hij tot de NHK, 
vann zijn 30e tot zijn 50e tot de GG en sinds 5 jaar tot de OGG. Aan de overgang 
naarr de GG ging een periode van thuislezen vooraf. Arnoud beschrijft zichzelf als 
'verzekerdd gelovige'. Zijn bekeringsweg bestrijkt de periode van zijn 15e tot zijn 
18ejaar. . 

8.1.4.1.8.1.4.1. Kern van het gesprek 
(Cl,, Al ) Ik heb altijd, van mijn kinderjaren af indrukken gehad. 
NouNou ja het is wat anders of je ergens indrukken van hebt of dat het werkelijk is het 
leven,leven, teer en met duidelijkheid en helderheid. Dat voel je wel. Maar ik was 15 
jaarjaar in mijn leven waarvan ik dat zelf bewust weet, dat ik mag geloven dat de 
HeerHeer e, door zijn Geest, dat woord wat ik las en hoorde ook werkelijk toe ging 
passenpassen in mijn leven, voel ie wel Toen was ik 15 jaar. 
(Cl,, A2) En daar kan ik dit van zeggen, en dan zal ik proberen om dat enigszins 
kortkort samen te vatten, daar zou ik uren over kunnen spreken, over het bevindelijke 
leven,leven, wat ik daar zelf in meegemaakt heb. 
(Cl,, A3) Want toen ik 15 jaar was, toen ben ik in de waarneming van mijn ziel een 
ongelukkigongelukkig mens geworden. 
(Cl,, A4) He, en waarin bestaat dat ongeluk, dat ongeluk bestaat daarin dat een 
mensmens weet dat de Heere er is, dat die God van hem een onbekende God is, hij ken 
HemHem niet. En dan krijg een mens een schreeuwende ziel om die God te mogen leren 
kennen.kennen. Al kan ie179 dat in die tijd nog allemaal niet zo goed verwoorden en onder 
woordenwoorden brengen. Bovendien al zou die het willen hij zou het niet durven, want 
dandan krijgt ie eigenlijk een verborgen leven. Wij geloven dat dat geestelijke leven, 
watwat de Heere werkt door de Heilige Geest in het hart van de mens, dat heeft in het 
beginbegin een verbergend karakter1* 0. Een mens zondert zijn eigen dan af. Een mens 
krijgtkrijgt  een verborgen leven. Een mens krijgt een leven waarin ie veel bidt, dat kan 
nietniet anders, want hij gaat vragen aan de Heere, of de Heere die die niet kent, maar 
waarwaar die toch een betrekking op heb, mag leren kennen. Maar ook in die weg zal 

1799 'ie' verwijst hier naar 'een ongelukkig mens* ofwel een mens die weet dat zijn God een onbekende 
Godd is, die hij niet kent. 
mmInIn het begin van mijn leven, toen ik 15 jaar was dan merkt een moeder aan een kind dat er wat 
gebeurtgebeurt met zo 'n kind Dus toen was mijn moeder alleen met mij en vroeg, kind wat is er toch met je. 
AlleenAlleen dat en ik kon geen antwoord geven. Ik was zo ontroerd in mezelf, ik vluchtte de deur uit. Dat is 
laterlater wel veranderd. Maar in het begin heeft het genadewerk van Gods Geest een verbergend karakter 
enen na verloop van tijd wordt dat openbaar. 
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dede Heere een mens leren, door de Heilige Geest dat een mens ook zondaar 
gewordengeworden is en dat ie zonden bedrijft met zijn gedachten, woorden en werken. Dat 
noemennoemen wij de dadelijke zonden. Maar in die weg van ontdekking, in die lering van 
dede Heilige Geest zal een mens er ook achter gebracht worden dat ie niet alleen 
dadelijkedadelijke zonden heeft maar dat ie al in zonden ontvangen is en in ongerechtigheid 
geboren,geboren, voordat ie hier op aarde leven en dat ie als zodanig schuldig staat voor 
eeneen heilige en rechtvaardige God en dat ie weet aan het einde van zijn leven moet 
ikik gaan sterven, hoe vroeg of hoe laat dat weet ik niet. 
(Cl,, A5) Ik dacht dat ik nooit 20 jaar zou worden, voel ie. En als ik dan zou 
moetenmoeten sterven, dan zou ik God moeten ontmoeten. En dan zou ik God niet kunnen 
ontmoetenontmoeten en dan zou ik eeuwig buiten God onder Zijn toorn en ongenoegen 
moetenmoeten leven. Ja. En dat heeft geduurd tot mijn zeventiende jaar. En eh, ik was 
inin mijn waarneming een missend mens en een ongelukkig mens. 
(Cl,, A6) Van de dingen waar ik u net van vertelde. Vanwege de zonden en de 
ongerechtighedenongerechtigheden van een mens datje dat in moet leven wat een mens dan is. 
MaarMaar dat een mens dan ook een leven krijgt met veel uitgangen des harten naar 
boven,boven, naar den Heere, een gebedsleven. Daar kan ie zelf geen gebedsleven 
noemennoemen hoor, maar in ieder geval dat is een gebedsleven. 
(Cl,, A7) Toen ik 17 jaar oud was toen heeft de Heere mij een nader licht gegeven 
inin de toestand van mijn ziel. Dat ik niet alleen een ongelukkig mens was, maar dat 
ikik vanwege mijn zonden en mijn ongerechtigheden ook een verloren mens was. 
(Cl,, A8) Want God die heeft ons eenmaal volmaakt geschapen in het paradijs. 
Adam,Adam, ons aller vader had hij geschapen met het beeld Gods en waarin bestond 
datdat beeld van God Wat was nou het unieke, als ik het zo mag zeggen, wat de 
HeereHeere aan Adam gaf boven alle andere schepselen, boven de dieren boven de 
planten,planten, dat hij den Heere kende in volmaaktheid (...) Maar dan gaat een mens 
tochtoch ook leren dat een mens dat beeld van God door de zonden kwijtgeraakt is, ja 
enen dat heb ie niet meer. Geen ware kennis, geen ware gerechtigheid, geen ware 
heiligheidheiligheid Maar dan beleeft ie juist het tegenovergestelde in zichzelf als een grote 
zondaar,zondaar, die verduisterd is in zijn verstand die vervreemd is van het leven Gods, 
doordoor de onwetendheid in ons. 
(Cl,, A9) En toen we zo enkele jaren gelopen hadden. Dat heb ik al gezegd, van 
mijnmijn 17e jaar toen ben ik in de waarneming van mijzelf een verloren mens 
geworden.geworden. Er was voor mij geen weg van ontkoming, geen weg van verlossing. 
(Cl,, AIO) En dan zijn er mensen, vandaag aan den dag veel, die zeggen ja maar 
alsals je dan in de Bijbel leest dat nou de Heere Jezus Christus gekomen is als de 
BorgBorg en Zaligmaker van zijn kerk, dan moetje die toch aannemen, dan moetje die 
tochtoch geloven. Maar zo is het niet, want een mens die kan niet geloven. Een mens 
diedie mist het ware zaligmakende geloof dat moet Gods Geest door zijn woord heen 
werken. werken. 
(Cl,, Al 1) En toen op mijn 17e jaar werd ik daarop gewezen, toen is die vraag in 
mijnmijn leven gesteld, dat God wilde dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. 
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(Cl,, A12) Dus wij moeten betalen aan de gerechtigheid Gods, daartegen hebben 
wewe gezondigd Want in het paradijs hadden we volmaakte gerechtigheid, maar nu 
zijnzijn we alleen maar ongerechtigheid, alleen maar zonden. 
(Cl,, A13) En dat is zo doorgegaan tot mijn 18e jaar. En toen ik 18 jaar was toen 
heeftheeft de Heere me gebracht tot het einde van de weg En waar doel ik dan heen 
mevrouw,mevrouw, daar wil ik dit mee aangeven. Toen heb ik leren zien dat een mens door 
dede werken van de wet nooit meer zalig kan worden. 
(Cl,, A14) En waarom niet? Omdat al die gerechtigheden van de wet die een mens 
bereikt,bereikt, die zijn voor een heilig en rechtvaardig God ... [onverstaanbaar] 
...daarmee...daarmee kunnen we niet betalen. Daar wordt een mens alleen nog maar een 
groteregrotere zondaar mee. En dan voel je wel, Adam in de staat der rechtheid die kon 
dede wet volkomen houden. Maar nu wij gevallen zijn, kunnen we de wet niet meer 
houden.houden. Dan zijn we schuldenaar bij de grote wetgever, den Heere die ons 
geschapengeschapen heeft en dan ben ik niet alleen een missend mens geworden maar in de 
waarnemingwaarneming van mijn ziel een verloren mens, want ik kon voor God niet bestaan 
vanvan mijn eigen werken. En dan is het wel zo Nicolette, dat de Heere in die weg aan 
zulkezulke mensen die dat beleven, gaat ie de weg der verlossing, verlossing, niet alleen bekend 
makenmaken door te lezen in de Heilige Schrift. Maar die weg der verlossing gaat ie in 
zijnzijn hart openbaren. En die weg der verlossing die leg buiten een mens in de 
HeereHeere Jezus Christus, daar legt de verlossing want Hij is Borg en Middelaar 
gewordengeworden voor zijn ganse kerk om de zonden van die kerk weer te verzoenen om ze 
dede gerechtigheid weer te geven die ze verloren hadden, om ze weer terug te 
brengenbrengen in de gemeenschap voor God 
(Cl,, A15) En dat is gebeurd toen ik 18 jaar was. Toen ik aan het einde van mijn 
levenleven was, in de waarneming van mezelf. Dat ik niet meer bekeerd kon worden en 
nietniet meer behouden kon worden. Toen heb de Heere mij een vraag gesteld die 
staatstaat beschreven in Zijn woord. Jeremia 30 en daar staat deze vraag in: dat den 
HeereHeere zegt want wie zou zijn hart ten borgtocht kunnen geven om tot Mij te 
genaken.genaken. Waar ik zulk een heilig en rechtvaardig God ben wie zou nou voor mij 
kunnenkunnen pleiten voor de zondaar. En toen heb ik gelezen dat er nou niemand was 
diedie mijn Borg en Zaligmaker was maar toen heeft die Borg en Zaligmaker zich 
vanuitvanuit het woord door zijn geest aan mijn hart geopenbaard als de weg der 
verlossing.verlossing. Toen was ik in de kerk dat kan ik je precies vertellen. Dat was in de 
grotegrote kerk in X, in die hele oude kerk, op een zendingsdag en daar preekten drie 
predikanten,predikanten, die spraken allemaal een poosje hè, over een tekst uit het woord 
ToenToen was daar een oude predikant, die leeft allang niet meer dat was de oude ds.C 
enen die man die preekte over deze tekst. Over de Samaritaanse vrouw. 
(Cl,, A16) Zeg u dat wat, Johannes 4. En u weet die Samaritaanse vrouw dat was 
eeneen vrouw die leefde in hoererij ja die had al 5 mannen gehad en de man waar ze 
toentoen mee leefde dat was haar man niet en den Heere Jezus Christus die ontdekt 
haarhaar daaraan en dan zegt die vrouw, zie de mens die mij gezegd heb, alles wat ik 
gedaangedaan heb is deze niet de Christus? En dat was iemand die haar openbaarde dat 
HijHij  haar kende, dat Hij al haar zonden wist maar aan de andere kant heeft ze ook 
mogenmogen zien dat Hij de Verlosser was die haar van de zonden kon verlossen. 
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(Cl,(Cl, A\7) Ja en dan kan ik niet in woorden weergeven wat ik toen in die woorden 
beleefdbeleefd heb. Dat er nou een weg werd geopend voor een schuldig en verloren 
mens,mens, een mens uit genade voor eeuwig te redden door die te verlossen Maar dan 
hebheb je die Verlosser nog niet, dan is- ie wel aan je gepredikt, wel aan je 
voorgesteld,voorgesteld, wel aan je ziel geopenbaard, dan zie je ook dat er een weg der 
verlossingverlossing is maar dan blijft  die grote weg voor mij persoonlijk, is- ie ook mijn 
Verlosser.Verlosser. Ja en op die avond van die zaterdag, dat zal ik nooit vergeten. Toen is 
diedie Verlosser niet alleen aan mijn ziel geopenbaard als ook mijn Verlosser maar 
toentoen is die Verlosser me geschonken van God de vader, van die heilige rechter dat 
HijHij  nou mijn Borg en Zaligmaker was, tot verzoening en vergeving van al mijn 
zondenzonden en ongerechtigheden. En dat niet alleen, maar dat we nou niet alleen een 
vergevenvergeven zondaar, een vergeven schuldige om de borggerechtigheid van Christus 
maarmaar ook een recht op het eeuwige en zalige leven als dit leven voorbij is, dat we 
dandan eeuwig in die godzalige gemeenschap met die God teruggebracht zijn en weer 
zullenzullen leven. 
(Cl,, A18) Nou heb ik het eigenlijk in het kort gezegd, ik zou er heel veel van 
kunnenkunnen vertellen maar ik heb getracht om de kernzaken aan u door te geven. 
(Cl,, A19) Ja en dan mag een mens weten bij God vandaan, dat al zijn zonden en 
ongerechtigheden,ongerechtigheden, zowel zijn erf- als dadelijke zonden om de borggerechtigheid 
vanvan de Heere Jezus Christus genadig verzoend en vergeven zijn en dan komt hij 
ookook met God in een staat van vrede. Voel u, en niet alleen met den Heere maar dan 
komtkomt ie met de natuur, met de hele wereld komt ie in een staat van vrede, omdat 
GodGod een welgevallen neemt, waarin in een arbeid en in de gerechtigheid van de 
zoonzoon met een eeuwig welbehagen, de zoon van zijn eeuwige liefde, Jezus Christus. 
EnEn dan mag een mens weten dat hij Hem persoonlijk mag kennen als zijn Borg en 
alsals zijn Zaligmaker. Dat is de grootste wetenschap die een mens op aarde kan 
krijgen.krijgen. Dus toen waren we 18 jaar oud 
(Cl,, A20) Ja en ik had u gezegd ik had gedacht dat ik nog geen 20 jaar werd, dat 
waswas echt waar hoor in de waarneming van mijn ziel. Maar toen was ik 18 jaar oud 
MaarMaar dit onderscheid, wat wij verteld hebben met ons achttiende jaar, wat we toen 
hebbenhebben mogen ontvangen en mogen leren, dat was geen doen van zonden, van alle 
zonden.zonden. Dat noemen wij de weldaad van de rechtvaardigmaking. Dat een mens uit 
genade,genade, onder de liefde van Christus door God rechtvaardig gesproken wordt. 
(Cl,, A21) Maar dat leven des geloofs wat daarna volgt dat noemen wij de weg en 
dede weldaad van de heiligmaking. En daarin staat dus dat de heiligmaking veel 
mensenmensen denken dat is een groot en een hoog woord, dan wordt iemand heilig 
verklaardverklaard door God Maar heiligmaking dat is een weldaad uit de verdienste van 
ChristusChristus dat is een dagelijks sterven van zonden en een wassen en toenemen in de 
kenniskennis van de Heere Jezus Christus tot de verzoening daar sta je dan mee. Hoe 
longlong gaat die heiligmaking door, tot de mens de laatste adem uitblaast hier op 
aarde,aarde, dan is ie verlost van een lichaam der zonae en dezes doods, dan is ie een 
verlosteverloste zondaar. Ja, dat is wel een grote troost als de Heere onderwijl en 
onderwegonderweg die weg geeft datje dus zeker mag geloven datje van God voor eeuwig 
genadegenade ontvangen hebt. Ja daar zal het op aankomen. 
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(C2,, Al) Het is juist het werk van de Heilige Geest, van die derde persoon in het 
aanbiddelijkaanbiddelijk goddelijke wezen om een kind van God van die zaligheid te 
verzekerenverzekeren en te verzegelen. (...) Dat is ook gebeurd toen we achttien jaar waren. 
(C2,, A2) Ik heb toen verteld dat we op die avond dat we die Zaligmaker 
persoonlijkpersoonlijk hebben leren kennen en geschonken gekregen hebben van God de 
vader,vader, als ome Borg en ome Middelaar. Maar toen we toen 's nachts thuis waren, 
inin  de nacht toen is ook die Heilige Geest in mijn leven gekomen om te getuigen wat 
erer staat in Romeinen 8 vers 16: Die Geest getuigt met ome geest van binnen en de 
overeenstemmingovereenstemming dat wij kinderen Gods zijn. 
(C2,, A3) En nou was dat aandeel dat de mens in de genade ontvangen heb, dat 
wordtwordt door die Heilige Geest gezekerd en verzegeld Voel ie en dat blijft 
vastliggen,vastliggen, dat kan wel aan schuddingen en stormen onderhevig worden, zeker 
waar,waar, maar als het dan gebeurd is in een mensenleven, oh, dan zal die vastigheid 
vanvan dat fundament, wat God in zijn leven gelegd heb, dat zal Hij  nooit weg doen. 
NooitNooit en dat is groot natuurlijk  Want hoe je dan leert dat een mens eigenlijk, laat 
ikik  het eens zo zeggen, nooit hopeloos kan worden, nee, er mag veel wederwaardig 
zijnzijn in zijn leven, dat dat geloof van die kerk beproefd wordt en gelouterd, zeker 
maarmaar dan mag die toch altijd die vastigheid voelen die uit genade van God door de 
HeiligeHeilige Geest is gegeven. 

8.1.4.2.. Narratieve analyse 
Verhaalachtigee structuur 
Hett verhaal over de bekering van Arnoud komt zonder enige aarzeling als 
antwoordd op de vraag: 'Uw vrouw zei net al dat u eigenlijk al heel vroeg bekend 
wass in het dorp, u heeft al vroeg Gods werking in uw leven mogen ervaren?' Het 
verhaall wordt als een doorlopend verhaal verteld. 
Alss eerste geeft Arnoud aan dat er in de betrokkenheid op bekering een continue 
lijnn in zijn leven zichtbaar is: van jongs af aan is hij er betrokken op geweest. 
Vervolgenss vertelt hij hoe bekering feitelijk vorm heeft gekregen in zijn leven. Dit 
verhaall beslaat een periode van drie jaar en wordt gestructureerd door de 
aanduidingg van leeftijden en de daaraan verbonden ervaringsmomenten van de 
weg.. De structuur van het verhaal wordt inzichtelijk wanneer we de alinea's 
groeperenn naar: 
-- Alinea's rond het eigen ervaren / aanduidingen van leeftijd: (Cl, Al, A3, A5, A7, 
A9,, Al 1, A13, A15, A17, A20) en (C2, A2). 
-- Toelichtende alinea's die het devotioneel model volgen: (Cl, A4, A6, A8, AIO, 
A12,, A14, A16, A19, A21) en (C2, Al en A3). 
-- Alinea's waarin Arnoud contact onderhoudt met de interviewer: (Cl, A2 en A18). 
Inn de beschrijving van 'de weg der bekering' van Arnoud eigent hij zich alleen in 
(Cl,, A13) de inhoud van het moment op de weg toe. Op andere momenten in zijn 
verhaall begint hij bij het eigen leven, om vervolgens tot een algemene beschrijving 
vann het moment in de weg te komen. 
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Inn het bekeringsverhaal van Araoud komen verschillende fasen van de weg der 
bekeringg naar voren. Deze beschrijven we in overzicht 8.4. 

Overzichtt 8.4: Uitspraken van Arnoud die verwijzen naar stadia in de weg der 
bekering. bekering. 

Dee mens voor God Arnoud 
(vergelijkk figuur 
3.1) ) 
Staatt des doods Ik heb van van mijn kinderjaren af indrukken gehad. (Cl, Al) 
Roepingg Ervaring 'een ongelukkig mens te zijn', God niet te kennen. (Cl, A4) 

IkIk  dacht dat ik nooit twintig jaar zou worden. Moeten sterven en God 
ontmoeten.ontmoeten. Dan zou ik God niet kunnen ontmoeten en eeuwig buiten 
GodGod onder zijn Toorn en en ongenoegen moeten leven leven (Cl, A5). 
Godd laat zien, niet alleen ongelukkig maar ook nog zondig. (Cl, A7) 

Staatsverwisseling:: Er is geen weg van verlossing. God wil dat aan zijn gerechtigheid 
dee levendmaking genoeg geschiedde. (Cl , AIO- A14) 

ToenToen ik aan het einde was van mijn leven was in de waarneming van 
mijzelf,mijzelf, dat ik niet meer bekeerd kon worden en niet meer behouden 
konkon worden. (Cl, AIS) 

Rechtvaardigmakingg Hij heeft zich vanuit Zijn woord door zijn geest aan mijn hart 
geopenbaardd als weg der verlossing. (C1.A15) 
Christuss geopenbaard als Verlosser, Geschonken van de Vader. Ik 
werdd vergeven schuldige en kreeg recht op eeuwige en zalige leven. 
(C1.A19). . 

Heiligmakingg De weg en de weldaad van de heiligmaking (Cl, A21) en (C2). 

Hoewell de verhaallijn van het culturele verhaahnodel een progressieve lijn is, zit er 
weinigg vaart en progressie in het verhaal van Arnoud. De voortgang wordt geremd 
doordatt Arnoud telkens pas op de plaats maakt: toen was ik ... jaar. Daarnaast 
voegtt hij voortdurend godsdienstmhoudelijke beschouwingen in. Hierdoor geeft het 
verhaall weinig zicht op de betrokkenheid van Amoud. Hij geeft aan dat het 
geestelijkk leven wisselend is van inhoud en intensiteit. Welke processen daarbij een 
roll spelen of gespeeld hebben verteld hij niet. 
Hett bekeringsverhaal van Arnoud bestrijkt een periode in zijn jeugd. Op welke 
wijzee belangrijke gebeurtenissen in zijn leven - bijvoorbeeld het overlijden van zijn 
dochtertjee - doorwerken in het geloofsleven, de overgangen tussen kerkgenoot
schappenn of zijn ervaringen rond het ambt, wordt niet inzichtelijk. 

Perspectief f 
Arnoudd spreekt als 'verzekerd gelovige'. Hij benadrukt dat de mens zekerheid"1 

kann hebben over zijn geestelijke staat Dit ondanks de wisselingen die een mens in 
zijnn betrokkenheid op de godsdienst kan ervaren. 

1111 Amoud hecht grote waarde aan de zekerheid, het vastliggen van de bekering: Er staat in de Heilige 
Schrift,Schrift, in Hebreeën zes, daar zegt de apostel Pauhts die schrijft dat tot de gemeente van de Hebreeën. 
EnEn dan zegt hij  eh 'God wil wil aan de erfgenamen overvloediger bewijzen de onderveranderlijkheid van 
ZijnZijn  raad'. God heb gezworen, die heb zijn trouw gezworen aan zijn kerk (...) en dan noemt ie 
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Ervarenn en verstaan 
Arnoudd spreekt voornamelijk beschouwend en reflecterend over zijn geestelijk 
leven.. Hij laat weinig van zijn persoonlijke ervaringen zien. In (Cl, A2) geeft hij 
aann veel ervaringskennis te hebben. Hij gaat hier niet nader op in. Ook de 
(retorische)) aanduiding dat hij 'het kort probeert te houden' lijkt te verwijzen naar 
eenn intensieve en rijke relatie met God. Sprekend over deze relatie hanteert hij 
voornamelijkk culturele verhaalstructuren afkomstig uit het devotioneel model. Het 
enigee persoonlijke element zijn leeftijdsaanduidingen. 

Rolverdeling g 
Arnoudd geeft niet aan of en hoe anderen van invloed zijn geweest op zijn bekering. 
Well geeft hij aan dat ds. Z. aanwezig was bij belangrijke momenten en gebeur
tenissenn in het leven van Arnoud. Welke rol deze ds. heeft gespeeld in de 
godsdienstigee ontwikkeling is niet duidelijk. 
Gegevenn de beschrijvende aard van de toelichtingen die Arnoud geeft rond de 
inhoudd van het geestelijk leven, blijft onhelder hoe de rolverdeling tussen God en 
menss in zijn eigen leven vorm krijgt. Over onbekeerden en niet kerkelijk 
betrokkenenn spreekt Arnoud zich niet uit. 

Positioneringg in de interviewrelatie 
Doordatt de onderzoeker verkeerd gereden was, vangt het gesprek veel later aan dan 
afgesproken.. Arnoud neemt aanvankelijk een afwachtende houding aan: de 
onderzoekerr moet met vragen komen, hij zal kijken of hij daarop wil antwoorden. 
Ookk benadrukt hij dat hij weinig tijd heeft omdat hij nog werk voor die middag 
moett voorbereiden. In tweede instantie blijkt Arnoud (heel) bereid te vertellen over 
zijnn leven. Hij houdt zich niet aan de door hem aangegeven tijdslimiet. 
Hett spreken van Arnoud over keuzes in zijn leven geschiedt op een zakelijke wijze 
vanuitt de positie van verzekerde bekeerde. Meer dan eens werkt hij de 
godsdienstinhoudelijkee achtergrond van de door hem beschreven gebeurtenissen en 
aanduidingenn van fasen in de weg uit. Hij neemt hiermee de rol van leraar in. Met 
eenn zeker gemak werkt hij voor allerhande gebeurtenissen en uitspraken de in de 
traditiee gangbare interpretatie uit. Moeiteloos vlecht hij 'grote' en 'kleine' bijbel
verhalenn in zijn verhaal in. Stellig in zijn overtuigingen en uitspraken blijft hij wel 
bescheiden. . 
Inn (Cl, Al, A6, A13, A14, A16, A19) en (C2, A3) slaat Arnoud een brug naar zijn 
gesprekspartner.. Hij nodigt haar daarbij uit zijn perspectief in te nemen: 'voel ie 

[Paulus]] de hoop voor Gods volk een levende hoop en die vergelijkt ie met het anker der ziel en je weet 
 het anker is en het schip. Dat anker wordt uitgeworpen en dan dan is het dus belangrijk dat het schip 

vastvast blijft  liggen in een goede ankerworp. En dat vergelijkt Paulus met de ziel. De hoop van een kind 
vanvan God vergelijkt ie met het anker der ziel. 'Wat zeker zeker is en vast is', zegt ie, 'en wat ingaat in het 
binnenstebinnenste heiligdom'. En wat bedoelt ie met dat binnenste heiligdom? Daar bedoelt hij  mee in 
HebreeënHebreeën zes: de arbeid van Christus die zo zeker is en zo voldaan dat nou het anker des geloqfs in de 
hoophoop van ome kerk daarin vast ligt. Daar komt die zekerheid vandaan, want die komt niet bij onszelf 
vandaanvandaan hoor. 
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wel',wel', 'en waarin bestaat dat ongeluk'; 'en waar doel ik dan heen mevrouw, daar 
wilwil  ik dit mee aangeven'. Hiermee wenkt hij de onderzoeker door het verhaal heen. 
Dee vergezichten die hij opent, betreffen uitzichten liggend langs de bekende weg 
derr bekering, ze beschrijven geen concrete ervaringen. Deze wijze van spreken, 
wenkendd en appellerend in referentie aan het devotioneel model, draagt bij aan de 
vestigingg en het behoud van zijn positie in het religieuze veld. 

Publiek k 
Araoudd spreekt met een omhaal van woorden. In alle bijzinnen voegt hij elementen 
toee die de echtheid van zijn ervaring kracht bij moeten zetten. We illustreren dit 
aann de hand van de beschrijving van het eerste moment op 'de weg': vanaf de 
derdee zin in (Cl, Al) tot en met (Cl, A3), een totaal van zes zinnen: 
a)) Met de uitspraak dat ik zelfbewust weet refereert Arnoud aan de opvatting dat 
gelovenn een zeker weten is en dat mensen er weet van hebben wanneer ze bekeerd 
worden. . 
b)) Met de zinsnede dat ik mag geloven dat de Heere, door zijn Geest refereert 
Arnoudd naar de Drie-eenheid die alle drie in hun werkzaamheden gekend moeten 
worden. . 
c)) Dat woord wat ik las en hoorde ook werkelijk toe ging passen wijst op de in 
bevindelijkk gereformeerde kring meest geaccepteerde vorm van 'openbaring', de 
toepassingg van een bijbelgedeelte. Tevens laat hij zien dat hij er zelf actief mee 
bezigg was. 
d)) Met dan zal ik proberen om dat enigszins kort samen te vatten, daar zou ik uren 
overover kunnen spreken geeft Arnoud niet alleen aan dat hij veel van God heeft mogen 
ervaren,, maar ook dat hij, bij wijze van spreken, niet uitgezongen raakt over de 
Ander,, door Wie hij zich aangeraakt weet 
e)) Toen ik 15 jaar was ben ik een ongelukkig mens geworden, betreft de feitelijke 
boodschap. . 
f)) Door de ervaring 'ongelukkig te zijn' in zijn ziel te lokaliseren (in de 
waarnemingwaarneming van mijn ziel), geeft hij aan dat er meer aan de hand is dan de 
voorbijgaandee ervaring van 'zich ongelukkig voelen*. 
Vrijwell het geheel van het bekeringsverhaal van Arnoud kent deze 
referentiedichtheid. . 
Dee referentiedichtheid en de regelmatig ingenomen houding van leraar dragen bij 
aann de vestiging en instandhouding van zijn positie in het veld: verzekerde 
bekeerde. . 

8.1.5.. Kenmerken van het narratief 
Inn deze paragraaf completeren we het in § 6.14 geïntroduceerde overzicht van de 
structuurkenmerkenn van de narratieven, die vallen binnen de verschillende stadia 
vann het heuristisch model. 
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Overzichtt 8.5 Kenmerken van de narratieven van de verschillende sociaal 
religieuzereligieuze posities. 

Verhaalachtigee structuur 
Structureringg van de tijd 
Patroonn van de tijd 
Aardd van de verbindingen 
Narratievee toon 

Perspectief f 
Reikwijdtee van bet perspectief 

Stadiumm 1 
Ouu bekeerd 

Lineair r 
Parallel l 
Contrast t 
Stabiliteit t 

Eigenn persoon 

Discoursee en metaforen van het devotioneel Niet verbonden met het eigen leven 
model l 

Ervarenn en verstaan 
Lichaam m 
Emoties s 

Rolverdeling g 

Auteur r 

Actores s 

Positioneringg in de interviewrelatie111 

Publiek k 
Verantwoording g 

Narratievee competentie 

Niett verbonden met eigen positie ten aanzien van 
dee weg 

Participant t 
Afstandd ten aanzien van bevinding / de weg 
Orientatiefiguren n 

Uitsprekenn van het eigen tekortschieten in het 
vormgevenn aan de godsdienst en geringe 
affectievee betrokkenheid op bekering 
Mensenn geven aan ongerust te zijn 

Heeree moet het doen 

Zichzelff excuseren voor tekort in vormgeven aan 
handelen n 
Beschrijvenn van de leer 

8.2.. Internalisering als een 'bepaald soort persoon' zijn 
Inn de beschrijving die we in paragraaf 4.4 van het derde stadium gaven, werd 
aangegeven: : 
a)) Dat internalisering in dit stadium betekent dat men door expliciete positionering 
inn het religieuze veld tot een publiek verhaal komt, waarin de persoonlijke ervaring 
meerr naar de achtergrond is geschoven en het getuigenis tot een reproductie van het 
devotioneell model is geworden. 

1122 We beschrijven hier de manier waarop in de verschillende stadia wordt gesproken over de rol die de 
bekeringg speelt in het leven van mensen die tot de respectievelijke stadia behoren. 
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Stadimm 2 
Verandering g 

Stadiraa 3 
Bekeerd d 

Lineair r 
Verdichting1*33 rond het moment van bekering 
Overeenstemming g 
Progressie e 

Eigenn persoon, de bekering en wat volgt 

Complex x 
Verdichtingg rond het moment van bekering 
Referentiee aan het devotioneel model 
Stabiliteitt / progressie 

Eigenn bekering en het geestelijk leven in eigen 
kring g 

Eigenn leven raakt verbonden met het devotioneel Eigen leven in termen van het devotioneel model 
model l 

Grotee emotionele betrokkenheid op de eigen 
positiee ten aanzien van de weg 

Centrumm van het proces van positiebepaling 
Zelfconstructiee geschiedt in het vertellen 
Identificatiefiguren n 
Ondersteunenn in positiebepaling 

Inn eigen woorden getuigen van de wijze waarop 
Godss werkzaamheid ervaren werd 

Zoekenn naar de eigen positie, wel zeker over 
Godss betrokkenheid 

Hett van God verwachten 
Anticiperenn op Zijn handelen 
Zelff  handelen, zich actiefin relatie stellen met 
Godd en de traditie 
Lerenn verbindingen te leggen tussen 
verhaalstructuurr en eigen leven 

Hett eigen ervaren op de weg wordt met enige 
afstandd (routine) verteld 

Kennerr en vraagbaak 
Alwetendee verteller 
Medebekeerden n 
Nogg niet bekeerden die orientatiefiguren nodig 
hebben n 

Getuigenn van de wijze waarop Gods 
werkzaamheidd ervaren werd geschiedt in termen 
vann de Tale Kanaans 
Zekerr over de eigen positie 
Kenner r 

Godd heeft het gedaan 

Zelfdee relatie onderhouden 

Zichtbaarr worden van het persoonlijk element in 
accentenn in het vertetten 

b)) Dat in dit stadium de relatie met God een positieve kwaliteit krijgt. De zekerheid 
inn relatie tot God groeit en de wijze waarop het individu zich in deze relatie 
positioneert,, bestendigt 
c)) Dat de zelfervaring in het sociaal-religieuze veld in dit stadium minder 
beïnvloedd wordt door oordelen van anderen. 
d)) Dat de sociale positie in het sociaal-religieuze veld na verloop van tijd 
verandert:: men wordt van vragensteller tot vraagbaak. 

1133 Ulmer (1988,1990) en Luckmann (1987) wijzen er op dat in bekeringsverhalen gebeurtenissen en 
ervaringenn gedetailleerder beschreven worden naarmate deze zich dichter bij het moment van bekering 
afspelen.. Ze duiden dit aan als (informatie) verdichting rond het moment het moment van bekering. 
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e)) Dat de verandering in plotstructuur ook doorwerkt in het handelen in andere 
socialee collectieven. 

Wee gaan op de verschillende punten kort in. 

Add a) Het publieke verhaal 
Bekeerdenn zijn competent in het leggen van verbindingen tussen het eigen leven en 
dee weg. Ze weten de Tale KanaSns adequaat te hanteren. Dit leidt ertoe dat de 
luisteraarr die vertrouwd is met het verhaalmodel, anticipeert op de kenmerkende 
aspectenn van fasen in het model. Hij hoort de kenmerkende verhaalelementen 
(tobbenn en onrust) van 'de weg' in de periode voorafgaande aan de bekering. 
Kermodee (in McAdams, 1999) en Jansz (1993) wijzen op het effect van het 
hanterenn van deze zogenaamde 'cultural models of intelligibility': "once a plot is 
initiatedd the action assumes a teleological orientation and the listener comes to 
expectt that he or she will eventually encounter an 'ending' that resolves the 
problemss and tensions that got the story going in the first place" (Kermode in 
McAdamss 1999, p.480). 
Wee krijgen weinig zicht op de processen die na de verzekering van de bekering 
werkzaamm zijn. Wel is uit de verhalen op te maken dat dialogen met symbolische 
anderenn (overleden identificatiefiguren, bijbelse figuren, Oude Schrijvers) een 
belangrijkee rol spelen in het levend houden van de godsdienstige betrokkenheid, 
hett nemen van beslissingen en het leven vanuit het vertrouwen (het geloof) dat God 
dee gang van het leven leidt. 

Allee vier geïnterviewden werken de relatie, die tussen hen en God tot stand komt, 
uitt door het persoonlijk ervaren te verbinden met het culturele verhaalmodel. De 
'wegen'' verschillen van elkaar in specificiteit. We werken dit uit in overzicht 8.6, 
hetwelkk een samenvoeging is van de overzichten 8.1 tot en met 8.4. De wegen 
onderscheidenn zich van elkaar in: a) de tijd die verstrijkt tussen de verschillende 
aangehaaldee momenten, b) de aanvang van de weg en c) de nadruk die 
verschillendee aspecten van de weg krijgen (bijvoorbeeld de doorleving en het 
eigenenn van zondigheid of het bewustzijn van het eeuwigheidsperspectief). 

Add b) De positieve kwaliteit van en bestendiging in de relatie met God 
Eenn positieve, doorleefde relatie met God is slechts mogelijk wanneer mensen, 
conformm het model, het zondaar zijn doorleefd hebben en instemmen met de 
zetfdefinitiee zondaar te zijn. Vincent, Marit en Maarten wijzen hierop. 
Bijj alle vier geïnterviewden lijkt de relatie met God een bestendigde relatie te zijn. 
Tochh geeft Maarten in C6 aan dat hij er soms niets van ervaart. Ook Marit kent 
periodess waarin ze minder betrokken is en slordig in haar gebedsleven (zie C2, 
A6). . 
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Tekenendd voor de verhalen is dat de geïnterviewden aangeven dat zij, hoewel hun 
geestelijkk leven periodes kent waarin de relatie met God niet door hen ervaren 
wordt,, de zekerheid van de relatie nooit kwijtraken. 
Inn de referentie naar bijbelverhalen waaraan zij door gebeurtenissen in hun leven 
opp bijzondere wijze verbonden zijn geraakt, geven Vincent, Marit en Maarten zicht 
opp het bevindelijk leven. Deze referenties worden vrijwel altijd associatief gemaakt 
enn niet nader toegelicht. Voor de gesprekspartner zijn de affectief geladen 
verbandenn niet altijd inzichtelijk. 

Add c) De invloed van reacties van anderen op de zelfervaring 
Geenn van de drie mannelijke geïnterviewden geeft aan aangesproken te worden op 
hett persoonlijk geloofsleven. Wel geeft bijvoorbeeld Maarten te kennen dat hij 
somss op zijn ambtelijk handelen wordt aangesproken. Marit wordt door 
(verwonderde)) mensen aangesproken op haar getuigende wijze van in het leven 
staann (C3, Al, A8). Dit heeft bij haar geen effect op haar religieuze zelfdefiniëring. 
Hett voorbeeld van haar moeder die heel getuigend in het leven stond, sterkt haar in 
hett mogelijk zijn van deze wijze van positioneren. 

Add d) Verandering van sociale positie: van vragensteller tot vraagbaak 
Hett punt van de positieverandering in het informele interpersoonlijk verkeer komen 
wee alleen tegen bij Marit (C3, A3). De drie mannelijke geïnterviewden fungeren uit 
hoofdee van hun ambt als vraagbaak. 

Add e) De doorwerking van de verandering in plotstructuur in het handelen in 
anderee sociale collectieven 
Dee ambtelijke positie die Vincent, Maarten en Arnoud binnen de kerk bekleden 
wass van invloed op de reikwijdte van het perspectief in het gesprek. Bij Marit zien 
wee dat zij haar godsdienstige oriëntatie en (be)leven door laat werken in haar 
vrijwilligerswerk,, haar moeder- en grootmoederschap en in situaties van crises. 

Opp basis van de vier in dit hoofdstuk besproken analyses komen we tot een nadere 
specificatiee van de processen, die werkzaam zijn in internalisering middels welke 
dee zelftransformatie gerealiseerd wordt 

A)) Fase van internalisering 
Allee subjecten geven aan dat zij van jongs af aan betrokken zijn geweest op het 
bevindelijkee leven en de bekering. In alle verhalen komt terug dat op een bepaald 
momentt in 'de weg* het bekeerd willen worden de geïnterviewden zodanig 
bezighoudt,, dat zij er onrustig van worden, niet meer kunnen slapen en wanhopig 
zijn.. Voor ieder van hen volgt op deze existentiële betrokkenheid een doorbraak: 
zijj ervaren aan den lijve de hen reeds bekende volgende stap op de weg. Ze 
krijgenn zicht op Christus en mogen geloven dat hun zonden door Hem gedragen 
zijn.. De door het model aangeboden belofte, dat er in uiterste nood redding zal zijn, 
wordtt bewaarheid. Opvallend is verder dat na dit zicht krijgen op Christus bij 
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Overzichtt 8.6: Structuurelementen in 'de wegen' der bekering van Vincent, Marit 
MaartenMaarten en Arnoud 

Dee mens voor 
Godd (vergelijk 
figuurfiguur 3.1) 
Staatt des doods 

Roeping g 

SS taatsverwis
seling:: de 
levendmaking g 

Rechtvaardig--
making g 

Heiligmaking g 

Vincent t 

IkIk  ben er bij opgevoed en het heeft 
meme altijd beziggehouden en geraakt. 
(C1.C2.C3) ) 
Overlijdenn vader. (C4, Al en A2) 
MoetenMoeten sterven en niet kunnen 
stervensterven want onbekeerd(C2, Al) 

Ervaring:Ervaring:  Heere wil met mij van 
doendoen hebben.(C4, A3) 
Ervarenn van droefheid over de zonde. 
(C4.. A3, A4) 
JeJe ging geloven je bent nou een 
kindkind van God. Het is goed met je. 
(C4,, A3) 
WieWie is Christus voor my?(C4. A5, 
A6) ) 
Hoogtepuntt onrust bij voorbereiding 
avondmaalsviering:: 'beproeft uzelf 
off ge in het geloof zijt*. Voor mij 
konn het niet meer: Hij  kon me recht 
verstoten. verstoten. 
DatDat woord uit Hebreeën 12 is met 
zoveelzoveel helderheid in licht in mijn ziel  ziel 
geschonken,geschonken, dat ik Hem zag. 
Religieuzee ervaring tijdens 
avondmaalsvieringg rond het lijden 
vann Christus.(C4 A8) 
NuNu wist ik wie Hij  is. (...) Dan is 
allesalles vrede in het hart. (C4, A8) 
Zijnn mijn zonden vergeven? 

Tijdenss preek voorafgaand aan 
avondmaalsviering: : 
HeereHeere hier ben ik, enkel zondaar. Ik 
hoophoop op Ven weet geen andere weg. 
NeemNeem mij dan zoals ik ben. (C4, A9) 
Kunnenn geloven dat het ook voor mij 
is.is. Ook voor mij is Zijn bloed 
vergoten,vergoten, heeft Hij  zijn lichaam 
overgegevenovergegeven aan het kruis om al 
mijnmijn  zonden en mijn schuld te 
betalen.betalen. {CA, MO) 

Marit t 

Bekeringg van moeder belangrijke 
veranderingg in levensvoering thuis. 

Ziektee dochter. (C2, Al) 
ZieZie ik sta aan de deur en ik klop. Zo gij mij 
openopen doet zal ik maaltijd met u houden. 
(C2,, Al) 

Zondaarr voor God geworden.(C2, A2) 

IsIs voor mij zaligheid wel mogelijk? (C2, 
A3) ) 

DitDit  is een getrouw woord en aller 
aannemingaanneming waardig dat Jezus Christus in 
dede wereld gekomen is om zondaren zalig te 
maken.maken. (C2, A4) 

OokOok voor mij is het mogelijk om zalig te 
worden.worden. (C2 A4). 
Onrustt door verlangen deel te nemen aan 
hett avondmaal. (C3 - A2, A4) 
Religieuzee ervaring en het eigenen oorzaak 
tee zijn van het lijden van Christus. (C3, A5 
enn A6) 

Hett eigenen van het lijden van Christus om 
mijnentt wil. (C3. A7) 

Omgaann met ziekte en lijden. (C2, AS en 
6),(C3,A1) ) 
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Dee mens voor 
Godd (vergelijk 
figuurfiguur 3.1) 
Staatt des doods 

Roeping g 

Staatsverwisse--
ling:de e 
levendmaking g 

Maartea a 

VanVan jongs af aan onderzocht wat het 
was.was. (Cl, Al) 

AlsAls de Heere ons een halt toe roept 
dandan gaan we vrezen en beven voor het 
eigeneigen verkeerde en dan komt je zonde 
enen schuld, dan komt je weg terug.(C2, 
Al) ) 

AlsAls de Heere die toorn in het hart komt 
tete leggen dan gaat de mens inderdaad 
dede haat en de zonde afbreken en dat 
magmag niet en zus met. (C2, Al) 
DeDe zonde die laat die wel maar van 
binnenbinnen wordt het steeds erger. En dan 
eeneen heilig God, hoe zal die nou ooit 
bevredigdbevredigd gaan worden. (C3, Al) 

Betrekkingg gekregen op het 
avondmaal. . 

Arnoad d 

IkIk  heb van mijn kinderjaren 
indrukkenindrukken gehad. (Cl, Al) 

<4 <4 

Ervaringg 'een ongelukkig mens te zijn', 
Godd niet te kennen. (Cl, A4) 

IkIk  dacht dat ik nooit twintig jaar zou 
worden.worden. Moeten sterven en God 
ontmoeten.ontmoeten. Dan zou ik God niet 
kunnenkunnen ontmoeten en eeuwig buiten 
GodGod onder zijn Toorn en ongenoegen 
moetenmoeten teven (Cl, AS). 
Godd laat zien, niet alleen ongelukkig 
maarr ook nog zondig. (Cl, A7) 
Err is geen weg van verlossing. God wil 
datt aan zijn gerechtigheid genoeg 
geschiedde. . 
(C1.A10-A14) ) 
ToenToen ik aan het einde was van mijn 
levenleven was in de waarneming van 
mijzelf,mijzelf, dat ik niet meer bekeerd kon 
wordenworden en niet meer behouden kon 
worden.worden. (Cl, A15) 

Rechtvaardig* * 
making g 

Heiligmaking g 

EchtEcht iets mochten voelen van die 
vergevingvergeving van zonden en het bloed van 
JezusJezus Christus. (CS, A3) 
Overtuigingg zich een oordeel gegeten 
enn gedronken te hebben en hevige 
onrust. . 
(C3,A4enA5). . 
Instemmingg met het oordeel. (C3, A6) 

IkIk  ben het die uw zonde gaat uitdetgen, 
gedenkgedenk uwe zonde nte/.(C3, A6) 

DatDat de Heere ons nog maar steeds 
laaglaag houdt. (C4, Al) en (C6, Al) 

Hijj heeft zich vanuit Zijn woord door 
Zijnn Geest aan mijn hart geopenbaard 
alss weg der verlossing. (C1.A15) 
Christuss geopenbaard als Verlosser. 
Geschonkenn van de Vader. De werd 
vergevenn schuldige en kreeg recht op 
eeuwigee en zalige leven. 
(C1.A19). . 
Dee weg en de weldaad van de 
heiligmaking. . 
(Cl,A21)en(C2). . 
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zowell Vincent als Arnoud een versnelling in de verhaallijn plaatsvindt. De fasen 
vann de weg volgen elkaar in snel tempo op. 
Inn het devotioneel model volgt op het krijgen van zekerheid rond de eigen staat, de 
heiligmaking.. In het devotioneel model wordt verondersteld dat het leven na de 
rechtvaardigmaking1"" gekleurd wordt door het verlangen heilig voor God te 
willenn leven. In de gesprekken komt de specificiteit van deze wijze van leven 
slechtss in beperkte mate naar voren. Dit staat in schril contrast met de uitvoerige 
beschrijvingenn die gegeven worden voor de belangrijkste ervaringsmomenten 
voorafgaandd aan, tijdens en kort volgend op de ervaring van vergeving van zonde. 
Wee hebben dit in referentie aan Ulmer (1988, 1990) en Luckmann (1987) 
aangeduidd als 'verdichting rond het moment van bekering'. 

Hett godsdienstig (be)leven komt wat structuur betreft overeen met het in het 
devotioneell model beschreven proces. Toch legt iedere geïnterviewde eigen 
accenten.. Deze worden bepaald door het perspectief van waaruit men spreekt. 
Vincentt benadrukt dat de drie stukken die het hart van de weg vormen, ellende, 
verlossingg en dankbaarheid, ook in andere (christelijke) gemeenschappen 
gevondenn worden. Marit doet verslag van een heel intieme weg. Deze intimiteit 
betreftt de relatie met God en mensen die de voortgang op 'de weg' gevolgd dan 
well bespoedigd hebben (moeder en predikanten). Maarten spreekt vanuit de 
opvattingg dat de mens in relatie tot God van zijn plaats af is en dat de mens Gods 
corrigerendd ingrijpen moet verwachten. Arnoud is zich in het gesprek bewust van 
zijnn recent verworven positie binnen de kerk. Hij laat zich vooral als ieraar in het 
geestelijke'' kennen. 

B)) Responsiviteit: 'addressivity' en 'answerability' 
Vincentt en Marit raken door een crisiservaring existentieel betrokken op de weg. 
Dee evaluatieve matrix hebben zij van kindsbeen af meegekregen. De inkleuring van 
dee relatie die beschreven werd onder A) wortelt bij Vincent en Marit in de 
opvoeding.. Bekendheid met het model maakt dat latent aanwezige 
verhaalstructuren,, die refereren aan stadia of onderscheiden ervaringen op de weg, 
doorr een enkel woord geactualiseerd worden. Daarnaast zien we dat de 
geïnterviewdenn anticiperen op wat zou kunnen of moeten volgen op hetgeen ze nu 
meemaken.. Daarmee is het perspectief voor de interpretatie van opmerkingen, 
gebeurtenissen,, en handelingen bepaald (zie Sundén § 4.1). 
Dee wijze waarop de drie mannen bijbelteksten met het eigen verhaal verweven, 
doett vanzelfsprekendheid vermoeden. Van vanzelfsprekendheid is echter geen 
sprakee wanneer men voor het eerst uitdrukking geeft aan ervaringen van 
bevinding.. De retorische vaardigheid om uitdrukking te geven aan a) een het 
process van betekenisconstructie dat volgt op een (existentieel) schokkende 

IMM De rechtvaard igmaking betreft het weten en affectief doorleven dat het lijden van Christus 
persoontijkk toegerekend wordt Kenmerkend is dat men met deze toerekening instemt Wij hebben dit 
aangeduidd als het toeeigenen oorzaak te zijn van het lijden van Christus. 
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gebeurtenis,, b) een ervaring waarin de werkelijkheid goddelijke werkelijkheid is 
geworden,, of c) de ervaring dat een woord uit de Bijbel precies passend is in de 
situatiee van het moment, moet geleerd worden. Dit leerproces wordt door Marit 
beschrevenn wanneer zij spreekt over de recente sekte-ervaringen. 
Zowell Vincent, Marit als Maarten wijzen op de verantwoordelijkheid die 
bekeerdenn hebben in het wekken van het verlangen naar bekering. Marit geeft 
expliciett aan dat haar getuigenis gaat over de periodes van volheid. Twijfel en 
vragenn houdt ze op advies van haar moeder voor zichzelf. Ze meent dat het spreken 
overr twijfel en onrust de mens in het middelpunt plaatst in plaats van God en Zijn 
eer.. In het werkzame geloof"3 draait het slechts om God. Het is God niet om de 
menss te doen, maar om Zijn eigen eer! Toch staat deze opvatting in schril contrast 
mett de 'zoetheid' van het ervaren van 'het uitverkoren volk'. Zij weten zich vervuld 
enn gevonden. Vanuit psychologisch oogpunt is het wenselijk dat beide kanten van 
hett religieuze leven (de onrust en de vervulling) zichtbaar worden. Nog niet 
bekeerdenn kunnen op basis hiervan hun wellicht hoge verwachtingen rond bekering 
bijstellen.. Daarmee vervalt een obstakel in de internalisering. 

C)) Emplotment 
Dee in hoofdstuk zes en zeven beschreven cases laten zien welke vragen en 
overwegingenn in de eerste stadia van internalisering spelen. In het laatste stadium 
vann internalisering vallen deze concrete vragen weg. Er wordt een (crisis) ervaring 
genoemd,, waardoor 'de weg* een aanvang neemt In referentie aan de 
verhaalstructuurr kan in kort bestek de existentiële onrust beschreven worden. Het 
veell gehanteerde beeld van de poort, waar men na binnenkomst terugkijkend leest: 
hebheb Ik het u niet geschonken, lijkt tekenend te zijn voor het verschil in ervaren 
voorafgaandd aan en volgend op de bekering. In de verhalen van de bekeerden wordt 
geenn aandacht meer besteed aan de inhoud van de vragen die vóór de bekering 
golden.. Gevraagd naar het 'hoe' van het bereiken van deze gewenste ervaring 
kunnenn zij nog slechts spreken in overeenkomst met het devotioneel model en 
daarmeee lijkt de kloof tussen bekeerden en nog niet bekeerden moeilijk te 
overbruggen. . 
Aann het publiek maken van de bekering door het vertellen van het eigen 
bekeringsverhaal,, gaat een heel proces van internalisering vooraf. In dit proces 
krijgtt het individu cognitief en praktisch greep op het vormgeven aan het leven 
vanuitt betrokkenheid op het derde kwadrant van de evaluatieve matrix (God-
Eeuwigheid).. Bij de geïnterviewden doet de levensoriëntatie vanuit het derde 
kwadrantt van de matrix heel vanzelfsprekend aan. Dit ondanks het feit dat zij 
aangevenn ook in het eigen leven periodes van mindere betrokkenheid te kennen. 

lMM In bevindelijk gereformeerde kring gaat bet niet om de gelovige die gelooft, deze schiet daarin naar 
bevindelijkee overtuiging alleen maar tekort, maar om de werkzaamheid van het geloof. Wanneer net 
gelooff (als zekere kennis van God en de beloften die in het Evangelie geopenbaard zijn en een hartelijk 
vertrouwenn dat zonden om Christus'wil vergeven zijn) werkzaam is (ervaren wordt) kan de gelovige 
geloven.. Dit geloof gaat van God uit en keert tot Hem weer. 
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Dee onrust en het expliciete zoeken naar de eigen positie in de matrix zijn tekenend 
voorr hen die de overgang maken van stadium één naar stadium twee, en voor hen 
diee in stadium twee zitten. Het narratief kent in het derde stadium een veel 
geringeree spanning. De emotionele betrokkenheid op het doel (zekerheid te krijgen 
rondd de eigen staat) is met het verkrijgen van de zekerheid weggevallen. Het 
verhaall is niet langer het verslag van een zoektocht naar een bepaald doel maar een 
getuigenis.. Na de bekering is de doelgerichtheid ten aanzien van de geestelijke weg 
afgenomen.. Hoewel onbekeerden expliciete verwachtingen hebben rond de met de 
overtuigingenn overeenkomende wijze van handelen van bekeerden, vormt de 
explicietee structurering van het dagelijks handelen geen expliciet gespreksthema. 

D)) Factoren die een positieve bijdrage leveren aan internalisering 
Inn dit stadium van internalisering kan in mindere mate gesproken worden over 
voortgangg op de weg. Eenmaal de zekerheid hebbend 'bekeerd' of 
'gerechtvaardigd'' te zijn, neemt de steilte van de verhaallijn af. Er dient nog wel 
sprakee te zijn van beweging en een voortgang in levensheiliging, maar de wijze 
waaropp deze vorm krijgen is minder omschreven en kent eigen accenten, 
afhankelijkk van wat tot zonde is geworden. Het doel van dit deel van de weg 
iss minder helder dan het doel gerechtvaardigd te worden. 
Dee ervaring dat de relatie tussen God en mens een relatie is waar leven in zit, is 
voorr ieder van de geïnterviewden van grote waarde. Bevinding is hiervoor 
essentieel.. We haalden al aan dat Maarten meent dat de onrust en de twijfel van de 
periodee voor het verkrijgen van zekerheid te verkiezen is boven ervaringen van 
leegtee en afwezigheid van relatie. De existentiële onrust dan wel verhalen van 
ervaringenn van vervuld zijn wekken bij Vincent en Maarten soms heilige 
jaloezie. . 
Maritt wijst erop dat confrontatie met mensen die het moeilijk hebben, bij haar leidt 
tott een verdieping van het geestelijk leven. Ook de vragen die haar door 
(ongodsdienstigee mensen gesteld worden, helpen haar het geestelijk proces op 
gangg te houden. 

E)) Factoren die (mogelijk) een obstakel vormen voor internalisering 
Hoewell de respondenten sterk op de godsdienst betrokken zijn en middels gebed, 
bijbellezing,, kerkgang vorm geven aan die betrokkenheid, komt een 'fit' tussen 
persoonlijkee situatie en bijbeltekst of prediking slechts bij momenten voor. Dit is 
niett alleen toe te schrijven aan periodes van geringere betrokkenheid van de 
respondentenn op het godsdienstig leven, ofwel aan het dominant zijn van andere 
socialee collectieven. Er kan ook sprake zijn 'doofheid' omdat vraag en aanbod niet 
overeenkomen,, omdat er sprake is van een onheldere vraag, of omdat bepaalde 
aspectenn van het zelf dan wel bepaalde aspecten van God niet gekend worden. 
Dee zekere overtuiging 'bekeerd te zijn' kan leiden tot een ervaring van 
vanzelfsprekendheidd en een zekere 'luiheid', hierdoor krijgen andere 
levensgebiedenn de kans om in dominantie toe te nemen. 
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Bijj zowel Vincent, Maarten als Amoud speelt dat het uit hoofde van hun ambt 
bezigg zijn met de godsdienst niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat men er ook 
opp persoonlijk vlak mee bezig is. Indirect geven zij alle drie aan deze ervaring te 
kennen. . 

F)) Inhoudelijke kenmerken van het verhaal 
Inn het voorgaande zijn diverse kenmerken van het narratief in dit stadium van 
internaliseringg reeds genoemd. We herhalen ze puntsgewijs: 
1)) De structuur van de persoonlijke weg komt overeen met de door het devotioneel 
modell aangedragen structuur. 
2)) Het verhaal wordt verteld in termen van de culturele verhaalstructuur. Het 
persoonlijkk verhaal wordt een reproductie van het model. Aan vragen en tobberijen 
wordtt gebruikmakend van voorgegeven zegswijzen uitdrukking gegeven. 
3)) Individualiteit van bekeerden en hun 'weg' wordt zichtbaar in de accenten die 
gelegdd worden. 
4)) Bevinding vormt de spil van het 'bekeerde' leven, het geeft de respondenten 
dee ervaring dat de relatie tussen God en mens een levende relatie is. Bevinding 
maaktt tevens dat het verhaal na de recht vaar digmaking een progressief verhaal 
blijft,, zij het met een heet zwakke helling. 
5)) Het deelnemen aan een (zwaarwegende) rituele handeling als het Heilig 
Avondmaall kan resulteren in een versnelling in het toeêigeningsproces. Dit was bij 
Vincent,, Marit en Maarten het geval. Bij ieder van hen leidde deelname aan het 
avondmaall tot de ervaring dat men de eigen zondigheid en de overtuiging dat 
Christuss voor de eigen zonden geleden had, kon eigenen. In het ritueel handelen 
werdd de voorgestane wijze van verhouden tot God gerealiseerd. De uitnodiging tot 
reflectie,, uitgesproken tijdens de voorbereidingspredikatie zowel als bij de 
nabetrachtingg (de zondagavonddienst volgend op de avondmaalsviering) en de 
existentiëlee waarde, die aan de avondmaalsgang gehecht wordt, werken mee aan het 
mogelijkk worden van de ervaring. 
6)) De wijze waarop andere mensen de bekering beoordelen, vormt geen bedreiging 
voorr de overtuiging bekeerd te zijn. 
7)) Doordat er weinig aandacht geschonken wordt aan de vragen en twijfels, die 
voorafgaandd aan de bekering speelden, en doordat de woorden die eraan besteed 
wordenn ontleend zijn aan het devotioneel model, ontstaat er een kloof tussen het 
ervarenn van onbekeerden en dat van bekeerden. De taalvelden van beide groepen 
bereikenn elkaar niet 
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Dee wijze waarop het religieus (be)leven van hedendaagse bevindelijk 
gereformeerdenn gestructureerd wordt door de weg der bekering vormde de 
vraagg waarmee we deze studie startten. Met het beantwoorden van deze vraag 
leverenn we een bijdrage aan de lange traditie van psychologisch onderzoek naar 
bekeringg (§ 1.1). De onderzoeksvraag betreft echter niet alleen de studie van het 
process van bekering. Het is tevens een vraag naar de wijze waarop mensen in 
referentiee aan een systeem van overtuigingen, commitments en afspraken komen tot 
zelfVerstaan. . 
Tenn einde deze bredere vraagstelling te beantwoorden, presenteerden we in 
hoofdstukk twee het conceptueel kader waarmee we bekering in bevindelijk 
gereformeerdee kring wilden benaderen. We wezen op a) de dialectiek tussen 
sociaall collectief en individu (§ 2.2), b) het zelf als relationaliteit (§2.3) en c) 
verhalenn als ingang voor het inzichtelijk maken van processen van 
betekenisconstructiee en zelfdefiniering in relatie tot anderen (§2.4). 
Inn hoofdstuk drie beschreven we de afspraken en handelingswijzen die gelden in 
hett bevindelijk gereformeerde sociaal collectief (§ 3.1), de overtuigingen waarop 
dezee terug zijn te voeren en de globale structuur van het devotioneel model (§ 3.2). 
Hiermeee legden we de basis voor het heuristisch model dat in hoofdstuk vier is 
geïntroduceerd.. In § 4.1 werkten we de verandering in plotstructuur inhoudelijk uit. 
Inn § 4.2 openden we een godsdienstpsychologisch perspectief op bevinding en in § 
4.33 werkten we het heuristisch model uit. In dit model begrijpen we het in 
referentiee aan een systeem van overtuigingen, commitments en afspraken komen tot 
zelfVerstaann als een intemalisatieproces. Dit proces wordt mogelijk in het licht van 
dee fundamentele responsiviteit van de mens. In de internalisering onderscheidden 
wee drie stadia: a) stadium 1: het kennisnemen van; b) stadium 2: het zich gedragen 
als;; en c) stadium 3: een 'bepaald soort persoon* zijn. We typeerden ieder stadium 
naarr de processen die werkzaam zijn in de internalisering. 
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Inn de hoofdstukken zes, zeven en acht werd verslag gedaan van de analyse van de 
verhalenn van respondenten die op grond van 'selfreports' aan de drie stadia van het 
modell waren toegewezen. Ieder datahoofdstuk werd afgesloten met een typering 
vann het betreffende stadium naar de processen die werkzaam zijn in de 
internalisering. . 

Inn dit hoofdstuk komen we tot een afronding. We reflecteren in § 9.1 op de bijdrage 
diee deze studie levert aan de psychologie van de bekering. Bevindelijk 
gereformeerdee bekering benaderen we daartoe als een specifieke vorm van het type 
bekeringg dat aangeduid wordt als 'intensification'. De resultaten van ons onderzoek 
wordenn geëvalueerd naar de mate waarin ze een nader licht werpen op de stadia 
'interaction** en 'commitment' uit het model van Rambo. 
Inn § 9.2 hernemen we de vraag naar de wijze waarop mensen in referentie aan een 
systeemm van overtuigingen, commitments en afspraken komen tot (een verandering 
in)) zelfverstaan. We geven een samenvattende beschrijving van de resultaten van 
dee analyse van het empirisch materiaal. 
Inn § 9.3 komen we terug op de onderzoeksvraag. 
Dee vooronderstellingen die we op basis van de resultaten van sociaal 
wetenschappelijkk onderzoek naar bekering in § 1.1.4 formuleerden, hernemen we 
inn § 9.4. We bevragen de geldigheid van deze vooronderstellingen voor het 
bestuderenn van bevindelijk gereformeerde bekering. 
Evaluatiee van de werkwijze geschiedt in § 9.5. 

9.1.. Bevindelijk gereformeerde bekering als 'intensification' 
Opp basis van de drie in hoofdstuk 1 gepresenteerde cases typeerden we bekering in 
bevindelijkk gereformeerde kring als 'intensification'. In § 4.1 en § 4.2 beschreven 
wee 'intensification' als het vormgeven aan de morele carrière van bekeerde. De 
routee van de morele carrière is in bevindelijk gereformeerde kring neergelegd in het 
devotioneell model: de weg der bekering. De uitwerking die het gaan van die 
routee heeft, werkten we uit als een verandering in oriëntatie in het leven ofwel een 
veranderingg in emplotment. In de bestendiging van die verandering in emplotment 
spelen,, volgens Rambo (1993), 'inkapseling' en de dialectiek tussen 'wil en 
overgave',, vallend binnen respectievelijk de stadia 'interaction' en 'commitment', 
eenn rol. In § 9.1.1 werken we uit welke inzichten deze studie oplevert bij de nadere 
specificatiee van processen die werkzaam zijn in het stadium 'interaction'. In § 9.1.2 
doenn we hetzelfde voor het stadium 'commitment'. In § 9.1.3 geven we aan welke 
bijdragee deze studie levert aan het inzichtelijk maken van processen die werkzaam 
zijnn in het type bekering dat aangeduid wordt als 'intensification'. 

9.1.1.. 'Interaction' 
Ramboo (1993) geeft aan dat groepen die een betekenissysteem bemiddelen, 
getypeerdd kunnen worden naar de aard, de mate en de wijze van inkapseling van 
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hett individu. Analyse van de in de inkapseling werkzame processen geeft zicht op 
dee wijze waarop de persoonlijke betrokkenheid van het individu bestendigt. 
Inkapselingg kan volgens Rambo drie vormen aannemen: fysieke inkapseling, 
socialee inkapseling en ideologische inkapseling. Aan de bestendiging van het 
perspectieff  in het persoonlijk leven dragen vier dimensies van interactie bij: 
relaties,, rituelen, retoriek en rollen. Relaties creören emotionele verbondenheid en 
voorzien,, wanneer ze de werkelijkheidswaarneming ondersteunen, in een 
plausibiliteitsstructuur.. Rituelen helpen mensen om zich te verbinden aan, te 
integrerenn in en zich te identificeren met de nieuwe wijze van leven. Retoriek 
voorziett in een interpretatief systeem, van waaruit betekenis gegeven kan worden 
aann gebeurtenissen. Rollen tenslotte consolideren de persoonlijke betrokkenheid 
doordatt aan het individu een specifieke missie wordt toegewezen. 

9.1.1.1.. Inkapseling 
Inn § 3.1 gaven we aan dat door een toename in geografische spreiding en mobiliteit 
inn bevindelijk gereformeerde kring veel minder dan vroeger sprake is van fysieke 
inkapseling.. Sociale inkapseling is veelal de eerste 12 tot 18 jaar van het leven 
gegarandeerd,, althans wanneer kinderen reformatorisch onderwijs ontvangen. In 
hett volgen van beroepsopleidingen en het vinden van werk komen contacten met 
andersdenkendenn tot stand. Afhankelijk van persoonlijke keuzes worden in de 
vriendengroepp ook mensen met een andere kerkelijke achtergrond opgenomen. 
Indienn dit gebeurt, heeft dit consequenties voor de wijze waarop mensen in de 
eigenn traditie staan. 
Dee wijze waarop het bevindelijk gereformeerde sociaal collectief kerkleden aan 
zichh poogt te verbinden, kan aangeduid worden als ideologische inkapseling: door 
inn kerkgangers een absoluut geldend wereldbeeld en betekenissysteem te 
cultiveren,, poogt men bij hen interne afweer op te bouwen tegen andere 
betekenissystemen.. Hierbij wordt de zuiverheid van het eigen systeem en de 
noodzaakk van het bewaren van de waarheid tot hoogste doel gesteld. Mensen 
wordenn getraind in het aannemen van een afhoudende en kritische houding ten 
opzichtee van de assumpties, methoden en waarden van de 'vreemde' ideologie of 
dee omliggende wereld. Rambo (1993, pp.106-107) geeft aan dat dit mogelijk 
resulteertt in een gesloten en rigide 'mind-set'. 

Inn bevindelijk gereformeerde kring wordt de noodzaak van het bewaren van de 
zuiverheidd van het systeem en het bewaren van de waarheid niet gelegitimeerd als 
eenn sociale noodzakelijkheid die ten dienste staat van het behoud van het systeem. 
Dee noodzaak wordt ervaren als een persoonlijke en collectieve existentiële noodza-
kelijkheid. . 
Dee persoonlijke noodzakelijkheid van het bewaren van de zuiverheid en de 
waarheidd van het systeem is gelegen in de overtuiging dat de mens slechts wordt 
zoalss hij bedoeld is, wanneer hij zich op de juiste wijze tot God verhoudt Met deze 
juistee wijze van in relatie staan tot God is het eeuwig wel of het eeuwig wee 
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gemoeid.. In de gesprekken met Jeroen, Ferdinand, Theo, Josine en Maarten komen 
overwegingenn van deze aard aan de orde. 
Dee collectieve existentiële noodzakelijkheid van het bewaren van de zuiverheid en 
dee waarheid van het systeem is verbonden met a) de goddelijke almacht en b) de 
uitverkiezing. . 
Add a) Natuurverschijnselen, rampen, oorlogen etc. worden in bevindelijk gerefor-
meerdee kring niet alleen vanuit een wetenschappelijk rationeel standpunt beschre-
ven,, zij krijgen ook een theologische en soms een eschatologische duiding. 
Add b) God heeft van eeuwigheid besloten (dat wil zeggen van voor de 
schepping)) wie bekeerd zal worden en wie verworpen. Hiermee ligt het getal der 
bekeerdenn vast. Zolang dit getal niet vervuld is zal de aarde blijven bestaan, immers 
Godd moet aan Zijn eer komen. Daartoe moet het getal der bekeerden vervuld 
worden.. Wanneer de zuiverheid van de leer niet gewaarborgd wordt, zullen mensen 
niett meer op de juiste wijze worden toegebracht. Het signaleren van 'nieuwe 
waarlijkk bekeerden' geldt als teken van hoop voor mens en maatschappij: 'tot op 
hedenn is het getal nog niet vervuld en is bekering wellicht ook mogelijk voor mij'. 
Dee hoop betreft ook de wereld, deze zal zolang er nog mensen toegebracht 
wordenn blijven voortbestaan. 
Beidee aspecten komen met enige regelmaat in het Reformatorisch Dagblad aan de 
orde.. In de gesprekken zijn ze niet of niet prominent aan de orde geweest. 

Menn kan niet veronderstellen dat de ideologische inkapseling compleet is. Dit zou 
inhoudenn dat bevindelijk gereformeerden geen enkele kennis zouden hebben van, 
nochh enige loyaliteit zouden voelen met andere betekenissystemen. Niettemin 
draagtt de mate waarin men de overtuiging is toegedaan dat het bewaren van de 
zuiverheidd en de waarheid van het systeem zowel persoonlijk als collectief 
existentieell  noodzakelijk is bij aan de geslotenheid van de 'mind-set\ 
Inn de gesprekken met Jeroen, Ferdinand, Trude, Frank, Josine en Joris kwam de 
inkapselingg aan de orde. Enerzijds wordt zij als prettig ervaren (Jeroen) en meent 
menn dat ze behouden dient te worden (Ferdinand). Anderzijds ziet men dat 
inkapselingg zelfbewuste positionering in de groep en de bredere maatschappelijke 
contextt in de weg kan staan. In dit licht is het wenselijk dat onderzoek verricht zou 
wordenn naar bijvoorbeeld de psychologische oorsprong en (dis)functionaliteit van 
defensievee reacties in de confrontatie met 'de bredere context' zoals: rigiditeit in 
opvattingenn (Ferdinand), fragmentatie van levensgebieden (Jeroen) en 
zelfdevaluatiee en vervreemding (Trude). Daarnaast is het, gezien de recente 
discussiee rond mediagebruik interessant de constructieve psychologische 
weerbaarheidd nader te bestuderen die zichtbaar werd in de wijze waarop Frank, 
Josinee en Joris in contact treden met de bredere maatschappelijke context. 

9.1.2.. Bestendiging van het perspectief 
Wanneerr inkapseling gerealiseerd is, dragen volgens Rambo (1993, p.107) vier 
dimensiess van interactie bij aan de bestendiging van het perspectief. We gaan na in 
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hoeverree de vier dimensies, namelijk relaties, rituelen, retoriek en rollen, bijdragen 
aann de morele carrière van 'de weg der bekering'. 

Relaties Relaties 
Ramboo wijst in het stadium 'encounter' op de rol die leeftijdgenoten en 
charismatischh leiders spelen in het aangaan van contacten met een nieuwe groep. In 
dezee studie wordt zichtbaar dat blijvende participatie in het bevindelijk 
gereformeerdee sociaal collectief en 'intensification' veelal wortelen in de 
opvoeding.. Het appèl tot bekering komt tot ieder die tot dit sociaal collectief 
behoort.. In de morele carrière van 'de weg' spelen intergenerationele verbanden 
eenn voorname rol. Zo wijzen zowel Marit als Eva op de lijn  door de generaties 
heenheen en vraagt Jeroen zich af of hij niet slechts als steigerhout zou dienen. 
Tenn aanzien van de intergenerationele bemiddeling1*6 van de traditie en ontstaan 
vann het verlangen naar bekering wijzen we op a) de gerichtheid in de religieuze 
betrokkenheidd (vergelijk Sundén, 1985, pp. 138-143); b) de aard en wijze van 
bemiddelingg (Alma, 1998); en c) de houding die de bemiddelaar in het proces van 
bemiddelingg aanneemt (Holm, 1990). 

Add a) De gerichtheid in de betrokkenheid 
Sundénn (1985) maakt onderscheid tussen rollenmensen en leermensen. De eersten 
zijnn in hun godsdienstige betrokkenheid gericht op rollen en verhalen. Zij hebben 
eenn groot arsenaal aan identificatiemogelijkheden tot hun beschikking waardoor de 
Godd - Mens relatie mogelijk eerder ervaren wordt (Marit en Maarten). 
Dee leermensen hechten aan leer en dogma. Hun betrokkenheid (Ferdinand) richt 
zichh met name op wat mag, behoort, moet. Zij hebben minder 
identificatiemogelijkheden. . 
Add b) Aard en wijze van bemiddeling 
Refererendd aan de inzichten van Alma (1998) stellen we de vraag naar de aard en 
wijzee waarop de traditie bemiddeld is. Is er sprake is van verbale bemiddeling of 
vann totale bemiddeling? In verbale bemiddeling ligt het accent op de religieuze 
traditiee als leer: de ge- en verboden. Wanneer de godsdienst vanuit conformisme 
verbaall bemiddeld wordt, ervaart men in het godsdienstig handelen geen 
aanwezigheidd van God. Er komt geen antwoord op de vraag hoe God en wereld met 
elkaarr te verenigen zijn (Alma, 1998, p.24). 

1KK Bemiddeling van de traditie wordt wel aangeduid als 'het overdragen' van de traditie. In de 
psychologiee wordt met overdracht (ook) het proj«aiemechanisrae aangeAiid dat weikzaam is w a n i ^ 
verwachtingen,, conflicten, interactiepatronen etc. voorkomend in eerdere relaties (on)bewust latere 
relatiess en interactiepatronen gaan structureren. Een tweede connotatie bij het concept 'overdracht' is 
datt het een eenzijdig proces is waarbij A iets overdraagt op B. Omwille van beide connotaties hanteren 
wee in wat volgt het concept 'bemiddeling*. Dit conceptt geeft aan dat er sprake is van een zender die een 
middenpositiee inneemt tussen traditie en individu. In het dagelijks taalgebruik wordt het woord 
'bemiddeling'' veelal gehanteerd in situaties van conflict De associatie van het innemen van een 
tussenpositiee in een conflict is hier niet beoogd. 
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Bijj totale bemiddeling is er zowel aandacht voor de leer als voor een daarmee in 
overeenstemmingg zijnde levenswijze. Door 'levende voorbeelden' krijgt men zicht 
opp de wijze waarop God en wereld betekenisvol met elkaar in relatie staan. 
Add c) Houding van de bemiddelaar in het proces van bemiddeling. 
Dee houding van de bemiddelaar betreft de interactieprocessen middels welke de 
traditiee bemiddeld wordt. Is er sprake van: I) onzekere bemiddeling die gekenmerkt 
wordtt door toevalligheid en inconsequentie?; II) zekere bemiddeling die getypeerd 
kann worden als 'het geven van het goede voorbeeld'? of III) te zekere bemiddeling 
waarbijj de bemiddelaars autoritair zijn en de overdracht van cognitieve en 
affectievee religieuze inhouden door hen geremd wordt? (Holm in Alma, 1998 
p.25). . 
Holmm meent dat totale bemiddeling door zekere bemiddelaars de mogelijkheden 
biedtt om te komen tot een bewuste keuze voor de traditie en het ontwikkelen van 
eenn persoonlijke relatie met God. Het empirisch materiaal van deze studie laat 
echterr zien dat er geen sprake is van een rechtlijnige relatie tussen 
bemiddelingsrelatiee en religieuze betrokkenheid. Totale bemiddeling door derden 
enn andere wijzen van interacteren met derden kunnen de ervaringen en 
uitdrukkingswijzenn die in de eerste relaties vorm hebben gekregen (Trade en 
Frank)) compenseren. Tevens kan het zo zijn dat de kwaliteit van de relatie met God 
a)) een voortzetting is van de kwaliteit van de relatie met de eerste verzorgers; of b) 
dee kwaliteit van de relatie met de primaire anderen compenseert (Ullman, 1989). 
Ookk de voorstelling die in de kerkelijke gemeenschap van God bestaat is van 
invloedd op het al dan niet tot stand komen van een persoonlijke relatie met God. De 
doorwerkingg van de kerkelijke voorstelling op de persoonlijke relatie met God 
wordtt medebepaald door de mate waarin godsbeelden bemiddeld door primaire 
anderenn en interactiepatronen in de eerste relaties overeenkomen met de 
godsbeeldenn en de wijze van bemiddeling in de gemeenschap1'7. Dit houdt in dat de 
kwaliteitt van de bemiddelingsrelatie kan compenseren voor het vanuit de 
gemeenschapp bemiddelde godsbeeld. Het is eveneens mogelijk dat het godsbeeld 

Complicerendee factor in dit geheel is dat de in bevindelijk gereformeerde kring gegeven voorstelling 
vann de relatie met God soms een ambivalente kwaliteit heeft (we zagen dit bij Jeroen, Theo en 
Maarten).. Enerzijds wordt gezegd dat God een mens 'om niet' tot zich trekt Anderzijds geeft men aan 
datt God een jaloers God is die een zekere wijze van handelen van mensen eist en die, indien Hij dit 
nodigg acht, Zijn (al)macht in zal zetten om de gerichtheid van mens (en wereld) naar Zijn hand te 
zetten.. Zo zeg Theo: plat op de grond, dat is waar een mens moet komen. Maarten geeft aan: dat de 
HeereHeere ons nog maar steeds laag houdt, want we weten hoe we het gekregen hebben. 
Bijj mensen wier relatie met (de eerste) belangrijke anderen getekend wordt door een gemis aan 
basisvertrouwenn en ambivalentie kan het beeld van een almachtige veeleisende jaloerse God angst en 
ontzagg inboezemen. Het godsdienstig handelen van deze mensen is mogelijk angst-gemotiveerd 
handelen:: angst voor de almacht, angst voor verlies van relatie, angst voor afwijzing. Wanneer de 
kwaliteitt van de eerste relaties gekarakteriseerd wordt door veilige hechting en vertrouwen, kan het 
individuu vanuit basisvertrouwen de relatie met deze almachtige veeleisende en jaloerse God zoeken. 
Bijj Marit zagen we dat zij de ziekte die haar trof had leren duiden als een vaderlijke kastijding. In de 
toeeigenendee uitspraak Hij  wil Zijn kind weer bij zich hebben, zet ze deze aanvankelijk als negatief 
ervarenn gebeurtenissen in als een bevestiging en bestendiging van een op vertrouwen gebaseerde Vader 
-- kind relatie. 
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vann de gemeenschap en de kwaliteit van bemiddeling in de gemeenschap beelden 
enn tekorten in de primaire bemiddelingsrelatie compenseert 

Rituelen n 
Toetredingsrituelenn waarin het oude terzijde wordt gesteld en het nieuwe wordt 
aangenomenn (Jeroen en Theo) worden door Rambo aangemerkt als krachtige 
instrumentenn in de bestendiging van het nieuwe perspectief. 
Inn bevindelijk gereformeerde kring werkt de voorbereiding op en het vieren van het 
Heiligg Avondmaal als een periode van intensievere betrokkenheid op de 
persoonlijkee godsdienstige betrokkenheid. Deze periode wordt, afhankelijk van de 
positiee die men inneemt op de weg, verschillend beleefd. Tot alle kerkgangers 
komtt het appèl om intensief te reflecteren op het eigen geloofsleven en de vraag: 
kann ik aangaan? 
Dee eerste avondmaalsgang werkt veelal als een overgangsritueel. Vincent, Marit en 
Maartenn geven aan dat ze voorafgaand aan de eerste avondmaalsgang onrustig 
waren.. Verlangen en vrees wisselden elkaar af. Zij waren er op gericht zekerheid te 
krijgenn rond het gerechtigd zijn om aan te gaan. Bij de feitelijke gang naar de 
tafell  vallen de obstakels weg, ze gaan. Tijdens of na de eerste gang naar het 
avondmaall  hebben Joris, Vincent, Marit en Maarten een religieuze ervaring. Deze 
ervaringg leidt ertoe dat zij zich het zondaar zijn voor God toe kunnen eigenen 
enn kunnen doorleven. In het handelen komt de affectieve doorleving van het 
sacramentt en de daarmee verbonden zekerheid in het geloof tot stand. Over de 
avondmaalsgangg na de eerste (paar) keer wordt weinig meer gezegd. Deelname kan 
theoretischh gezien worden als een bestendingingsritueel. 

Retoriek k 
Inn bevindelijk gereformeerde kring delen en hanteren bekeerden en onbekeerden 
hetzelfdee interpretatiekader. De bevindingen in het onderzoek geven aan dat de 
uitspraakk van Van de Ketterij (1972 p.14), dat de Tale Kanaans gezien moet 
wordenn als hèt instrument om tot kennis van God en goddelijke zaken te komen, 
uitgelegdd moet worden. Het is immers niet zo dat kennis van en het kunnen 
beschikkenn over het instrument (de Tale Kanaans) automatisch tot persoonlijke 
(ervarings)) kennis van God en goddelijke zaken leidt. Noch is het zoals dr. Post het 
voorsteldee in zijn lezing op een SRB-avond in 1999 (verslag in het Reformatorisch 
Dagblad,, 16 januari 1999) dat 'iemand zodra hij is wedergeboren ook een nieuwe 
Talee krijgt aangereikt'. De Tale is immers bekend bij en beschikbaar voor ieder 
diee tot de bevindelijk gereformeerde stroming behoort. 
Dee kern van de uitspraak 'dat de Tale Kanaans het instrument is om tot kennis 
vann God en goddelijke zaken te komen', betreft niet de objectieve bekendheid met 
dee Tale, maar de subjectieve toeëigening van de Tale. Het onderscheid tussen 
beidee vormen van gebruik van de groepstaal wordt zichtbaar in het appèl dat Trude 
ervaartt wanneer ze ziekte en de auto-ongelukken beschrijft als roepstemmen. 
Dezee roepstemmen stellen haar voor de keuze tussen naar de roepstem luisteren 
enn iets in je leven te veranderen, of doorleven zoals voorheen. Verondersteld wordt 
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datt iemand die de Tale hanteert de keuze tot verandering van oriëntatie heeft 
gemaakt.. Het individu dat geleerd heeft om gebeurtenissen in het leven te 
verbindenn met de zegswijzen van de Tale, eigent zich de betekenisstructuren meer 
enn meer toe (zie bijv. Josine als het gaat over het snoeien van de landman). Hij 
komtt tot kennis van God en goddelijke zaken naar de mate waarin hij in staat is om 
dee betekenis van gebeurtenissen geduid in termen van de Tale, als betekenisvol te 
ervarenn en toe te eigenen. Gegeven het keuze-element en het leerproces in de 
betekenisgevingg is de Tale een taal van ingewijden en 'het belangrijkste 
communicatiemiddell  in de uitwisseling tussen vromen' (Van de Ketterij, 1972, 
p.13).. De keerzijden van dit hanteren van een taal voor ingewijden betreffen a) het 
ontstaann van een probleem in de communicatie over het godsdienstig beleven 
tussenn nog niet bekeerden en bekeerden en b) het modelreproducerende karakter 
vann getuigenissen die met gebruikmaking van de Tale verteld worden. De 
persoonlijkee component wordt nog slechts zichtbaar in de accenten die gelegd 
worden. . 

Rollen n 
Mett de interactiecomponent 'rollen' geeft Rambo aan dat het toewijzen van rollen 
dee persoonlijke betrokkenheid van mensen op het sociale en het betekeniskader 
consolideert.. In het vormgeven aan de rol combineert het individu alle elementen 
diee de (nieuwe) levenswijze mogelijk maken, zowel wat betreft de overtuigingen 
alss het netwerk van relaties. 
Dee betrokkenheidverhogende werking van het toebedeeld krijgen van een rol 
binnenn het sociaal collectief is in bevindelijke kring op alle niveaus van 
internaliseringg werkzaam. Het is echter niet zo dat alle rollen voor iedereen 
toegankelijkk zijn. Zo kunnen in bevindelijk gereformeerde kring de kerkelijke 
ambtenn van predikant en ouderling slechts bekleed worden door bekeerde mannen. 
Hierbijj  wordt belang gehecht aan het persoonlijk getuigenis van bekering en de 
roepingg tot dit specifieke ambt. Vrouwen, nog niet bekeerden en mensen die aan 
hett begin van hun geestelijke weg staan, kunnen binnen de kerkelijke gemeenschap 
opp een minder prominente maar wel zinvolle wijze1" uitdrukking geven aan hun 
betrokkenheidd op het sociaal collectief en de daarbinnen voorgestane overtuigingen 
enn afspraken. Deze wijzen van uitdrukking geven aan de persoonlijke 
betrokkenheidd voorzien in externe regulatie van momenten om stil te staan bij het 
religieuzee beleven. 
Wee hebben er reeds op gewezen dat het vanuit professie of ambt veelvuldig bezig 
zijnn met godsdienst niet noodzakelijk een bijdrage levert aan de persoonlijke 
religieuzee betrokkenheid. Wanneer men hier niet op bedacht is, kan het voorkomen 
datt de eigen godsdienstige betrokkenheid verwaarloosd wordt. Indien het 

Bijvoorbeeldd door te participeren in of leiding te geven aan kerkelijk kinder-jeugd- en jongerenwerk 
off de kerkelijke mannen- of vrouwenvereniging, het bezoeken van zieken, het schoonmaken van de 
kerk,, het voorzienn in de 'catering' bij kerkelijke activiteiten etc. Via al deze ingangen zijn mensen in de 
gelegenheidd om uitdrukking te geven aan hun sociale en godsdienstige betrokkenheid in het bevindelijk 
gereformeerdee sociaal collectief. 
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professioneell en religieus functioneren met elkaar op gespannen voet staan, kan dit 
ertoee leiden dat men a) besluit zich uit één van beide collectieven terug te trekken, 
off b) beide ervaringswerelden middels fragmentatie als gescheiden 
ervaringswereldenn naast elkaar laat bestaan (Zie Jeroen in Hl). Uit de gesprekken 
mett Frank, Josine en Joris komt naar voren dat de spanning tussen professioneel en 
religieuss functioneren ook kan leiden tot een zelfreflectieve positionering in het 
maatschappelijkee én het religieuze veld. 

9.1.2.. 'Commitment' 
Ramboo (1993) typeert het stadium 'commitment1 als het stadium waarin het nemen 
vann beslissingen centraal staat. De keuzemomenten impliceren dat diverse 
betrokkenhedenn tegen elkaar worden afgewogen en dat er (wellicht) pijnlijke 
keuzess voor het zelf gemaakt worden. Het meest pijnlijke aan dit stadium is dat 
nadatt de keuzes gemaakt zijn, oude loyaliteiten niet als sneeuw voor de zon 
verdwijnen,, maar voortdurend de kop opsteken. De verandering in 
loyaliteitsverhoudingenn wordt daarmee tot een voortdurende strijd tussen wil en 
overgave.. Tot de processen die vorm krijgen in het stadium 'commitment' rekent 
Ramboo ook het komen tot een getuigenis en de veranderende motivatie voor de 
veranderingg van het zelf. 

9.1.2.1.. 'Commitment' en de morele carrière van de weg 
Hett vormgeven aan een morele carrière berust niet altijd op een bewuste keuze 
maarr kan ook onbewust en onbereflecteerd tot uitdrukking komen. Uit de 
gesprekkenn met Josine, Joris, Eva en Marit komt naar voren dat zij zich op een 
gegevenn ogenblik uitgenodigd voelden om er maar aan te beginnen: laat maar zien 
datjedatje het wilt. Dit wilsgestuurd alsof-handelen berust op regelmaat en discipline. 
Hett wordt tevens gemotiveerd door de progressieve (hoopvolle) verhaallijn van het 
devotioneell model en (eventueel) vanuit de ervaring dat God werkelijk betrokken is 
opp het eigen leven. 
Opp grond van deze waarnemingen zou men kunnen concluderen dat het vormgeven 
aann de morele carrière van de weg slechts zou berusten op een keuze en dat men 
duss op basis van wilskracht 'bekeerd zou kunnen worden'. Bij deze conclusie zijn 
echterr kanttekeningen te plaatsen. 
a)) Bekeerden geven, terugkijkend, aan dat de feitelijke verandering niet het werk 
vann hun handen is. De feitelijke verandering kan niet toegeschreven worden aan het 
handelenn van één van beide actores (God of mens) maar komt voort uit de gedeelde 
intentionaliteitt (§ 2.3) van de interactie tussen God en mens. 
b)) Er zijn mensen die menen dat zij zich letterlijk en figuurlijk in de weg 
stellen,, toch komen zij niet tot de gewenste ervaring. Bestudering van de 
stimulansenn en de obstakels in het vormgeven aan 'de weg' laat de invloed zien die 
uitgaatt van I) de wijze van betrokkenheid (verbaal of totaal); II) de 
vertrouwenskwaliteitt van de bemiddelingsrelatie en III) de discrepantie tussen 
Godsvoorstellingenn die in verschillende sociaal collectieven bemiddeld worden. De 
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driee punten kunnen een obstakel vormen in het toeeigenen. Tevens kan het zo zijn 
datt overtuigingen behorend tot en betrokkenheid in andere sociaal collectieven de 
betrokkenheidd op het godsdienstige sociale collectief overstemt Aan de invloed die 
uitgaatt van de kwaliteit van de bemiddelingsrelatie zitten twee kanten. 
1)) In de wijze waarop men vormgeeft aan de betrokkenheid op de godsdienst komt 
terugg op welke wijze de godsdienst bemiddeld werd. Zo zei één van de 
geïnterviewdenn 'dat gaat vaak van geslacht op geslacht he. Als je natuurlijk een 
vadervader hebt die zegt, ja maar jongen, tegen zijn kinderen, tegen zijn vrouw, aan 
tafeltafel bij het bijbellezen jah, wat was het toch aangenaam vanochtend aan tafel, ik 
kankan er niet vanaf blijven. Als zijn kind zou zeggen, pap, u gaat aan het avondmaal 
he.he. Ja mijn kind ik kan er niet vanaf blijven, de Heere moet de mijne zijn en daar 
benben ik zo blij  mee. En nou zo 'n kind gaat natuurlijk later ook veel makkelijker dan 
wanneerwanneer je opgevoed wordt door een vader en moeder: pa gaat u niet aan het 
avondmaal,avondmaal, nee, m 'n kind, nee, dat is alleen voor gods volk hoor. Ja maar papa, 
benben u niet van gods volk... nee m 'n jongen je vader is onbekeerd... Begrijp je wel. 
DatDat is een ontzettend groot verschil, zeker als de Heere de opvoeding zegent.' 
2)) In de wijze waarop men de relatie tussen God en mens conceptualiseert en 
vormgeeftt werkt de kwaliteit van de interactie met de eerste belangrijke anderen 
door.. Wanneer het individu in het vormgeven aan relaties met primaire anderen 
gewendd is interactiepatronen te hanteren waarin affectie en geborgenheid geboden 
wordenn wanneer voldaan is aan 'eisen' en 'voorwaarden', kan dit het ervaren van 
Godss betrokkenheid op het eigen leven in de weg staan. Een belangrijk element in 
hett gaan van 'de weg' is immers dat het individu leert dat hij op grond van zijn 
godsdienstigg handelen geen recht kan doen gelden op het ervaren van het 'in relatie 
mett God te staan'. Hij kan bevinding niet afdwingen. 

9.1.2.2.. Dialectiek tussen wil en overgave 
Hoewell in bevindelijk gereformeerde kring de passiviteit van de mens in de 
bekeringg benadrukt wordt, wordt in de weg der bekering de dialectiek tussen 
will en overgave verondersteld. Van jongs af aan worden bevindelijk 
gereformeerdenn geconfronteerd met de verhaallijn dat zij, voor zij zullen sterven, 
zichtt moeten hebben op de staat voor de Heere. In de affectieve lading van 
dezee verhaallijn ligt de wortel van de spanningsvolle onrust en het gevoel van 
onvredee dat het geloofsleven kenmerkt: zoals het nu is, is het niet goed. 
Bijj hen die nog niet bekeerd zijn, wordt deze onrust zichtbaar in de vraag: waar 
gaatgaat mijn lust naar uit. Zij die affectief betrokken zijn geraakt op de weg der 
bekeringg pogen de onrust op te heffen door zich uit te putten in het gebruik van 
dee middelen. Bekeerden aanvaarden dat de spanning tussen godsdienstige en 
dagelijksee loyaliteiten in het gaan van de geestelijke weg blijft bestaan"9. Deze 
spanningg draagt bij aan de voortgang op 'de weg' en wordt zichtbaar in de 

Bijj (nog) niet bekeerden leidt het besef dat andere zaken voorrang hebben tot een diskwalificatie 
vann het eigen beleven. 
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voortdurendee afwisseling en inhoudelijke kleuring van ervaringen van ellende, 
verlossingverlossing en dankbaarheid De zekerheid die ze kennen in relatie tot God maakt 
datt ze ook de onrust met vertrouwen tegemoet treden. Bij bekeerden berust de 
overgavee op vertrouwen en zekerheid. Nog niet bekeerden zijn minder in staat tot 
vertrouwensvollee overgave te komen. 

9.1.2.3.. Het getuigenis 
Eenn centraal element van het stadium 'commitment' vormt aldus Rambo (1993) het 
gevenn van een getuigenis. Het eerste en belangrijkste getuigenis, waar men volgens 
hett bevindelijk gereformeerde devotioneel model toe moet komen, is de doorleving 
enn de erkenning dat men zondig is voor God190. Uit de interviews komt naar voren 
datt de ervaring van zondaar zijn, noch de erkenning ervan vanzelfsprekend zijn. Zo 
voelenn zowel Vincent, Marit als Maarten zich meer door verlangen 'getrokken' 
dann dat zij zich zondig ervaren. Het toeëigenen van het zondaar zijn voor 
Godd geschiedt in tweede instantie. Vincent en Marit eigenen zich deze staat toe in 
dee religieuze ervaring tijdens het (eerste) Heilig Avondmaal. Maarten komt tot het 
toeöigenenn na de viering van het Heilig Avondmaal. Hij is dan tevens bezorgd over 
watt mensen over hem denken. 

9.1.2.4.. Motivatie tot transformatie 
Ramboo (1993, pp. 14-15) onderscheidt zes motieven waarin bekering kan wortelen. 
Uitt het empirisch materiaal van deze studie komt naar voren dat in bevindelijk 
gereformeerdee kring: 
a)) Motieven tot bekering gevonden worden in schriftelijke bronnen en levende 

voorbeelden; ; 
b)) De aanvankelijke betrokkenheid op de weg der bekering vanuit 

onderscheidenn affecten gemotiveerd wordt: 
-- angst voor het oordeel en de hel, 
-- verwondering dat Hij een mens toch nog wil kennen, 
-- vrees dat het eigen leven betekenisloos zal zijn wanneer men meent niet bij te 
dragenn in het plan dat God met de wereld heeft, 
-- verlangen naar heelheid. 
Dee persoonlijke zekerheid omtrent de bekering stoelt op affectieve ervaringen 
(Vincent,, Marit, Maarten en vergelijk Pratt, 1921, p. 149). 

"°° Hier bestaat de kans dat men, mede onder invloed van de wijze waarop men in de opvoeding 
getrachtt heeft het bewustzijn van zondigheid te wekken, zondigheid in relatie tot God (verticale 
zondigheid)) gaat verwarren met zondigheid in relatie tot mensen (het tekort schieten in horizontale 
relaties.)) Een dergelijk brede opvatting van zondigheid kan gemakkelijk leiden tot een negatief 
zelfbeeldd (ik kan toch niets goed doen), terwijl de erkenning van zondigheid in relatie tot God (wanneer 
ervarenn in het licht van het evangelie) ook zou kunnen leiden tot verwondering en dankbaarheid. Het 
mogee duidelijk zijn dat de bemiddelingsrelatje en de interactiepatronen die deze relatie tekenen, in 
belangrijkee mate van invloed zijn op de wijze waarop mensen omgaan met het fundamentele menselijk 
tekortt in relatie tot de ander en God als gevolg van het egocentrisme van de mens. 
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c)) Het beeld dat er in de bekering sprake dient te zijn van een plotseling 
doorbrekendd inzicht (ofwel van een Paulusbekering) is niet bevorderlijk voor de 
(herkenningg van de bekering in het persoonlijk leven (Jeroen, Frank, Joris). 

Worteltt de aanvang van 'de weg der bekering' in egocentrische motieven 
betreffendee zielsbehoud191, ervaringen van verlossing en dankbaarheid leiden ertoe 
datt gaande 'de weg' het 'ter ere Gods' meer centraal komt te staan. 

9.1.3.. * Intensification' nader getypeerd 
Inn de uitwerking die we in de paragrafen 9.1.1 en 9.1.2 gegeven hebben van de 
bijdragee die het onderzoek naar bekering in bevindelijke kring heeft geleverd aan 
eenn nadere specificatie van de stadia 'interaction' en 'commitment' voor het type 
bekeringg dat door Rambo wordt aangeduid als 'intensification', komt naar voren 
dat: : 
-- Intergenerationele relaties en de kwaliteit van (interactiepatronen in) de eerste 

relatiess een belangrijke rol spelen in het mogelijk worden van de ervaring van 
bekering. . 

-- Existentiële motieven en het tot stand komen van een relatie met God een 
belangrijkerr rol spelen dan sociale motieven in termen van groepstoebehoren of 
status. . 

-- Er een verschuiving plaatsvindt van verbale betrokkenheid naar totale 
betrokkenheid. . 

Wee hebben deze totale betrokkenheid getypeerd als het relatief dominant worden 
vann de morele carrière van 'de weg der bekering'. De relatieve dominantie van 
dezee carrière wordt zichtbaar in een verandering in de emplotment van het 
levensverhaall en de gerichtheid in het dagelijks handelen. 

9.2.. Transformatie van het zelf 
Dee tweede vraag die we aan de algemene vraagstelling onderscheidden betreft het 
specificerenn van processen die werkzaam zijn in internalisering. Bij de 
conceptualiseringg van internalisering leunden we zwaar op het door Jansz (1991), 
inn navolging van Harre (1983, 1986), geconstrueerde model. In deze paragraaf 
beschrijvenn we de specifieke kenmerken van de narratieven die binnen de 
verschillendee stadia van het model vallen (§ 9.2.1) en typeren we de werkzaamheid 
vann de door ons aanwezig veronderstelde processen: responsiviteit en emplotment 
(§§ 9.2.2). Vervolgens gaan we in op de vraag of de specificatie van internalisering 
zichtt geeft op de verandering in het zelf waarin bekering zichtbaar wordt (§ 9.2.3). 
§§ 9.2.4 is gewijd aan de evaluatie van het model. 

1911 De uitgebreide prediking van de ellendestaat van de mens geeft hier ook aanleiding toe. Zij 
dientt er volgens Vreugdenhil (1999, pp. 39-53) toe de zelfgenoegzaamheid van de mens open te 
breken. . 
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9.2.1.. Internalisering en kenmerken van het narratief 
Aann het onderscheiden van stadia in internalisering ligt de veronderstelling ten 
grondslagg dat de constructie en transformatie van het zelf tot stand komt doordat 
hett individu zich dialectisch verhoudt tot het betekenissysteem waartoe hij zich 
bekent.. In de wijze waarop het individu zich aan anderen presenteert komt het 
process van zelftransformatie tot uitdrukking. 
Inn de zelmarratieven van de geïnterviewden komt tot uitdrukking hoe zij zichzelf 
enn de wereld om hen heen ervaren. De wijze waarop zij gebeurtenissen en 
betekenissenn met elkaar verbinden, geeft inzicht in de betekenisstructuren die zij 
hanteren.. Verondersteld wordt dat de stadia op elkaar voortbouwen en dat kennis 
enn ervaringen opgedaan in een eerder stadium de ondergrond vormen voor het 
ervarenn op dit moment. We hernemen het schema uit § 8.1.5, om vervolgens de 
stadiaa te typeren aan de hand van de structuurkenmerken van de verhalen die 
verteldd worden in de sociaal-religieuze posities: 'nog niet bekeerd', 'verandering' 
enn 'bekeerd'. 

StadiumStadium 1: het kennisnemen van 
Mensenn die zich in dit stadium van internalisering bevinden nemen in het sociaal-
religieuzee veld de positie 'nog niet bekeerd' in. Het zelmarratief van hen die deze 
positiee innemen, laat het volgende zien: 
•• 'Nog niet bekeerden* zijn bekend met de inhoud van het betekenissysteem. Ze 

committerenn zich aan de met het betekenissysteem verbonden levensstijl. 
-- 'Nog niet bekeerden' doen de (constructieve) spanning in de religieuze 

verhaallijn,, opgeroepen door de gelijktijdigheid van uitverkiezing en eigen 
verantwoordelijkheid,, te niet door stil te blijven staan bij de existentiële 
consequentiess die verbonden zijn aan onrechtmatige toeSigening. Zij 
richtenn zich niet of in beperkte mate op het verwerven van bekering. De 
voorgehoudenn progressieve plotstructuur wordt in geringe mate op het eigen 
levenn betrokken. Afhankelijk van de leer- dan wel rolortëntatie in de godsdienst 
enn de vrijheid die men krijgt en neemt om het persoonlijk leven met het 
godsdienstigg plot te verbinden, neemt de helling van de godsdienstige verhaallijn 
toee (rol-orientatie en ruimte in het toeëigenen) dan wel af (leer-oriëntatie en 
beperktee ruimte in het toeeigenen). 

-- 'Nog niet bekeerden' verbinden zich actief aan het religieuze systeem, zij nemen 
err van harte aan deel. Toch getuigen de verhalen van een geringe affectieve 
betrokkenheidd op de morele carrière van de weg der bekering en het tot stand 
komenn van een persoonlijke relatie met God. 
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Overzichtt 9.1 Kenmerken van de narratieven in de verschillende stadia van 
internalisering. internalisering. 

Verbaalachtigee structuur 
Structureringg van de tijd 
Patroonn van de tijd 
Aardd van de verbindingen 
Narratievee toon 

Perspectief f 
Reikwijdtee van het perspectief 

Discoursee en metaforen van het devotioneel 
model l 

Ervarenn en verstaan 
Lichaam m 
Emoties s 

Rolverdeling g 
Auteur r 

Actores s 

'Nogg niet bekeerd"2' 
Stadiumm 1 
Hett kennis nemen van193 

Lineair r 
Parallel l 
Contrast t 
Stabiliteit t 

Eigenn persoon 

Niett verbonden met het eigen teven 

--
Niett verbonden met eigen positie ten aanzien van 
dee weg 

Participant t 
Afstandd ten aanzien van bevinding / de weg 
Orientatiefiguren n 

Positioneringg in de interviewrelatie194 

Publiek k 
Verantwoording g 

Narratievee competentie 

Uitsprekenn van het eigen tekortschieten in het 
vormgevenn aan de godsdienst en geringe 
affectievee betrokkenheid op bekering 
Mensenn geven aan ongerust te zijn 

Heeree moet het doen 

Zichzelff excuseren voor tekort in vormgeven aan 
handelen n 
Beschrijvenn van de leer 

1922 In de empirische hoofdstukken zes, zeven en acht werden cases gepresenteerd van geïnterviewden 
diee op basis van 'selfreports' aan de verschillende stadia van het model waren toegewezen. Tot het 
eerstee stadium behoorden zij die (nog) niet bekeerd zijn, aan het tweede stadium werden mensen 
toegewezenn die zeiden dat er 'iets veranderd was' en zij die zichzelf zagen ais bekeerden en ook door 
anderenn als zodanig erkend worden vallen in het derde stadium. 
1933 We refereren hier aan de handelingen die typerend zijn voor dat punt in de internalisering. In 
stadiumm één nemen mensen kennis van het betekenissysteem, in stadium twee gaan ze zich gedragen 
alsoff ze zijn wie ze zouden willen zijn en in stadium drie zijn mensen geworden tot het soort persoon 
datt ze beoogden te zijn. 
1944 We beschrijven hier de manier waarop in de verschillende stadia wordt gesproken over de rol die de 
bekeringg speelt in het leven van mensen die tot de respectievelijke stadia behoren. 
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'Verandering' ' 
Stadiumm 2 
Hett zich gedragen als 

Lineair r 
Verdichting1955 rond het moment van bekering 
Overeenstemming g 
Progressie e 

Eigenn persoon, de bekering en wat volgt 

Eigenn leven raakt verbonden met het devotioneel 
model l 

'Bekeerd' ' 
Stadiumm 3 
Eenn 'bepaald soort persoon' zijn 

Complex x 
Verdichtingg rond het moment van bekering 
Referentiee aan het devotioneel model 
Stabiliteitt / progressie 

Eigenn bekering en het geestelijk leven in eigen 
kring g 
Eigenn teven in termen van het devotioneel model 

Grotee emotionele betrokkenheid op de eigen 
positiee ten aanzien van de weg 

Centrumm van het proces van positiebepaling 
Zelfconstructiee geschiedt in het vertellen 
Identificatiefiguren n 
Ondersteunenn in positiebepaling 

Inn eigen woorden getuigen van de wijze waarop 
Godss werkzaamheid ervaren werd 

Zoekenn naar de eigen positie, wel zeker over 
Godss betrokkenheid 

Hett van God verwachten 
Anticiperenn op Zijn handelen 
Zelff handelen, zich actiefin relatie stellen met 
Godd en de traditie 
Lerenn verbindingen te leggen tussen 
verhaalstructuurr en eigen leven. 

Hett eigen ervaren op de weg wordt met enige 
afstandd (routine) verteld 

Kennerr en vraagbaak 
Alwetendee verteller 
Medebekeerden n 
Nogg niet bekeerden die orientatiefiguren nodig 
hebben n 

Getuigenn van de wijze waarop Gods 
werkzaamheidd ervaren werd geschiedt in termen 
vann de Tale Kanaftns 
Zekerr over de eigen positie. 
Kenner r 

Godd heeft het gedaan 

Zelfdee relatie onderhouden 

Zichtbaarr worden van het persoonlijk element in 
accentenn in het vertellen 

StadiumStadium 2: het zich gedragen als 
Mensenn die zich in dit stadium van internalisering bevinden nemen in het sociaal-
religieuzee veld de positie in die we aangeduid hebben met de procesterm 
'verandering'.. Het zelmarratief van hen die deze positie innemen, laat het volgende 
zien: : 
-- De aanvang van de morele carrière van 'de weg' wordt gemotiveerd door het 

actueell worden van de vanuit de godsdienst meegegeven verhaalstructuur: datje 

1933 Ulmer (1988,1990) en Luckmann (1987) wijzen er op dat in bekeringsverhalen gebeurtenissen en 
ervaringenn gedetailleerder beschreven worden naarmate deze zich dichter bij het moment van bekering 
afspelen.. Ze duiden dit aan als (informatie) verdichting rond het moment het moment van bekering. 
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alsals mens niet kunt sterven als het niet goed is gekomen tussen God en je ziel. Het 
actueell worden van deze verhaalstructuur leidt tot onrust. Om de onrust op te 
heffenn gaat men intensiever dan voorheen vormgeven aan godsdienstige 
handelingenn als bijbellezing, gebed en kerkgang. 

-- Aan het vormgeven aan de morele carrière van de weg der bekering ligt een 
keuzee of een doorslaggevend besef ten grondslag. Deze keuze moet opvolging 
krijgenn in het praktisch handelen. 

-- De keuze leidt ertoe dat men gaat handelen alsof men bekeerd is. Dit houdt onder 
anderee in dat de frequentie van het zich actief in relatie stellen tot God en de 
geloofsleerr toeneemt en van kwaliteit verandert. Het zich actief en frequent in 
relatiee stellen tot de verhalentraditie en God bevordert, aldus Sundén, het 
mogelijkk worden van een herstructurering van de waarneming, waardoor de 
waarschijnlijkheidd van het ervaren dat God op het persoonlijk leven betrokken is 
toeneemtt en bevinding mogelijk wordt. 

-- De betrokkenheid op de weg der bekering verandert in dit stadium van een 
verbalee betrokkenheid naar een meer totale betrokkenheid. 

-- De bekendheid met de structuur van de weg der bekering leidt ertoe dat het 
individu,, de progressieve verhaallijn van het devotioneel model indachtig, 
anticipeertt op een volgend ervaringsmoment van de weg. 

-- Het betekenisvol verbinden van ervaringen in het eigen leven met 
ervaringsmomentenn in de weg blijkt geleerd te moeten worden. Dit leerproces 
geschiedtt in samenspraak met (symbolische) anderen (ervaringsdeskundigen). 

StadiumStadium 3: een' bepaald soort persoon' zijn 
Mensenn die zich in dit stadium van internalisering bevinden nemen in het sociaal-
religieuzee veld de positie 'bekeerd' in. Het zelfnarratief van hen die deze positie 
innemen,, laat het volgende zien: 
-- De opbouw van het persoonlijk verhaal leunt sterk op de structuur van het 

devotioneell model. 
-- De continuïteit in de persoonlijke betrokkenheid op de godsdienst wordt 

benadruktt Terugkijkend waren er in de vroege jeugd al aanwijzingen voor de 
verandering,, bekering lag in Gods raad besloten. 

-- Er kan een moment aangewezen worden waarop de verandering in betrokkenheid 
ingezett werd. 

-- Affectief aangedaan zijn, veelal uitgedrukt in termen van onrust, vormt de 
aanleidingg voor voortgang op 'de weg'. 

-- Er is sprake van verdichting in de vertelde tijd wanneer het gaat over a) hetgeen 
inn het tweede stadium van internalisering gebeurd is; b) het toeëigenen van de 
voordee weg crucialeheilsfeiten. 

9.2.2.. Responsiviteit en emplotment 
Wee veronderstelden dat internalisering mogelijk is dankzij de fundamentele 
responsiviteitt van het zelf. Internalisering komt aan het licht in het emplotment van 
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hett persoonlijk verhaal en de oriëntatie in het leven196. De beschrijving van de 
wijzenn waarop responsiviteit en emplotment in de verschillende stadia naar voren 
tredenn is gebaseerd op verschillende analysedimensies van het narratief proces. 

9.2.2.1.. Responsiviteit 
Inn overzicht 9.2 typeren we de fundamentele responsiviteit van de mens naar de 
wijzee waarop deze in de analyse van de dimensies 'rolverdeling' en 'positionering 
inn de interviewrelatie' naar voren komt Rolverdeling werken we hier uit door de 
tweee processen die werkzaam zijn in de responsiviteit: 'addressivity' en 
'answerability',, te scharen onder respectievelijk auteur en actores. Rolverdeling 
geeftt daarmee zicht op de wijze waarop het individu zich in zijn verhaal in 
interpersoonlijkee contacten positioneert. Vervolgens bespreken we de bijdrage die 
dee analyse van responsiviteit levert aan het inzicht krijgen in internalisering. 

Dee wijze waarop responsiviteit zichtbaar wordt in de verschillende stadia geeft 
zichtt op de wijze waarop de spreker zichzelf in relatie tot anderen definieert. Het 
geeftt informatie over de wijze waarop hij gebeurtenissen en ervaringen met elkaar 
verbindtt (zie overzicht 9.1, verhaalachtige structuur: aard van de verbindingen). 

Dee oproepende of appellerende werkzaamheid van de bevindelijk gereformeerde 
godsdienstt heeft zijn fundament in de geloofsleer en wordt van jongs af aan 
meegegevenn in de overtuiging dat een mens om een ander kart moet vragen. 
Onafhankelijkk van het stadium waarin bevindelijk gereformeerden zich bevinden, 
wordtt het appèl tot bekering gehoord en herkend. Eenmaal overtuigd van en 
affectiefbetrokkenopdee noodzaak van bekering zoekt men het appèl ook op. 
Menn poogt affectieve betrokkenheid op de bekering op te wekken, actueel te 
houdenn en de voortgang op 'de weg' te bespoedigen. Tevens raakt men beter 
bekendd met de weg, waardoor men mogelijk Gods betrokkenheid op het 
persoonlijkk leven eerder herkent. 
Dee antwoordende activiteit van het individu wordt onder andere zichtbaar in a) het 
zelff opzoeken van het appèl, b) het geven van een getuigenis, c) het participeren in 
rituelerituele handelingen als het Heilig Avondmaal, d) het zoeken van ander sociaal of 
religieuss gezelschap, e) het komen tot een andere levensinvulling; f) het spreken en 
dagelijkss handelen. In zijn handelen maakt het individu zijn positie duidelijk, 
wellichtt zelfs voordat hij zich cognitief een beeld heeft gevormd van zijn eigen 
positiee (zie § 9.1.2 waarin we de formatieve kracht van de eerste gang naar het 
avondmaall beschreven). In dat opzicht lijkt de transformatie van het zelf op het 
zichh toeeigenen van praktische handelingen (zoals bestudeerd door Vygotsky, zie 
§2.3) ) 

mm Met Carr (1986, p.82) en Rosenwald (1992, p.273) veronderstellen we dat verandering in 
emplotmentt in het levensverhaal continu is met een verandering in levensoriëntatie. 
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Overzichtt 9.2 Typering van responsiviteit in de verschillende stadia 

Rolverdeling g 
Auteur r 

'Adressivity* * 

Actores s 

'Answerability* * 

Positioneringg in de 
interviewsituatie e 

Stadiumm 1 
Hett kennis nemen van 

Participant t 

Afstandd ten aanzien 
vann bev ind ing / de 
weg g 
Verwachtingenn ten 
aanzienn van bekeerden. 
Vragenn stellen 
OriCntatiefiguren n 

Vanuitt diverse bron 
aangesprokenn worden 
opp het gebruik van de 
middelenn ten dienste 
vann bekering en 
regelmaatt en discipline 
enn het religieus 
handelen n 

Uitsprekenn van het 
eigenn tekortschieten in 
hett vormgeven aan de 
godsdienstt en geringe 
affectieve e 
betrokkenheidd op 
bekering g 

Stadiumm 2 
Hett zich gedragen als 

Centrumm van het proces 
vann positiebepaling 
Zelf-constructie e 
geschiedtt in het 
vertellen n 
Vragenn stellen 

Identificatiefiguren n 
Ondersteunenn in 
positiebepaling g 

Doorr bekeerden en 
zegspersonen n 
aangesprokenn worden 
opp voortgang in de weg, 
deelnamee aan rituelen, 
levenswijzee en wijze 
vann zich ervaren en 
zichh uitdrukken 

Inn eigen woorden 
getuigenn van de wijze 
waaropp Gods 
werkzaamheidd ervaren 
werd d 

Stadiumm 3 
Eenn 'bepaald soort 
persoon** zijn 

Kennerr en vraagbaak 

Alwetendee verteller 

Aansprekenn van nog 
niett bekeerden op de 
noodzaakk van bekering 
Medebekeerden n 
Nogg niet bekeerden die 
orientatiefigurenn nodig 
hebben n 
Doorr mensen 
aangesprokenn worden 
opp wijze van getuigen 
enn de veronderstelde 
verantwoordelijkheid d 
naarr en in de gemeente 

Getuigenn van de wijze 
waaropp Gods 
werkzaamheidd ervaren 
werdd geschiedt in 
termenn van de Tale 
Kanaans s 

Hett antwoord dat mensen in respons op het appèl geven, wordt gewaardeerd en 
geëvalueerd.. Jansz (1993, p.186) spreekt in dezen van de morele ordening in het 
sociaall  collectief. In bevindelijk gereformeerde kring geschiedt de evaluatie van het 
uiterlijk,, het handelen en het spreken (gelaat, gewaad, de daad en het 
gepraat)) met het oog op de uitwerking die het heeft voor het sociaal collectief, en 
inn referentie aan de God - Mens relatie en de daarmee verbonden eeuwige 
belangen.. Wat dit laatste aangaat is God er als onzichtbare derde bij betrokken: 
Hijj  weet wat leeft in het hart. Wordt in bekeringsgeschiedenissen veelvuldig 
gewagg gemaakt van een weinig invoelende eerste ontvangst van een getuigenis, 
tegenwoordigg lijk t men een meer constructieve en bemoedigende ingang te kiezen. 
Dee wijze waarop dit geschiedt varieert overigens per kerkgenootschap. Binnen de 
GGNN en de OGG is men minder ruim dan binnen de GG. 
Inn zowel het tweede als in het derde stadium van internalisering worden mogelijke 
bedreiging(en)) van de religieuze zelfervaring niet gelocaliseerd in anderen, maar in 
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dee wijze waarop men zelf omgaat met loyaliteitsconflicten voortkomend uit 
strijdigee morele carrières. 

Inn § 4.3 veronderstelden we dat het vormgeven aan de morele carrière van de weg 
derr bekering zou resulteren in het komen tot meerdere kennis van God en 
vann zichzelf in relatie tot God. Om tot meerdere kennis van God te komen 
wordtt men in bevindelijk gereformeerde kring gewezen op de middelen (gebed, 
Bijbellezing,, kerkgang). Voortdurende actualisatie van het godsdienstig 
betekeniskaderr (de religieuze verhalen etc.) en voortdurende anticipatie op het 
handelenn van God vergroot de waarschijnlijkheid van het voorkomen van a) de 
ervaringg door God gekend te worden, Hij  heeft bemoeienis met mijn leven, of b) 
bevindingg ofwel de ervaring dat deze Bijbelteksten op dit moment op mij van 
toepassingg zijn en uitleg geven aan mijn leven. Bij 'nog niet bekeerden' leeft de 
overtuigingg dat Hij  bemoeienis heeft met mijn leven. 'Veranderden' en 'bekeerden' 
kennenn beide typen van religieus ervaren. Inhoeverre men daarbij komt tot een 
meervoudigee Godsrelatie wordt niet duidelijk. 
Hett andere element dat wij veronderstelden: het zicht krijgen op zichzelf in relatie 
tott God, komt in de gesprekken minimaal tot uitdrukking. De posities van God en 
menss lijken, met enige kleuring vanuit de ouder-kind relatie, vast te liggen: God is 
almachtig,, straffend, een rechter, maar ook barmhartig en liefdevol. De mens is 
zondaar,, van God afgekeerd. Het zich als zondaar leren kennen lijkt hét punt 
vann ommekeer te zijn in de aanvang van het vormgeven aan de morele carrière van 
dee weg der bekering. Of de zelfpositionering in relatie tot God van invloed is 
opp de wijze waarop men zich ten aanzien van anderen verhoudt197 is niet helder. Dit 
kann het gevolg zijn van de focus in de dataverzameling. 

9.2.2.2.. Emplotment 
Inn overzicht 9.3 typeren we emplotment op basis van de dimensies van het 
narratievee proces: 'verhaalachtige structuur' en 'ervaren en verstaan'. Vervolgens 
evaluerenn we de veronderstellingen die met emplotment samenhangen: de 
uitwerkingg en de doorwerking van de evaluatieve matrix en de morele carrière van 
dee weg der bekering. 
Tenn aanzien van het emplotment van de narratieven die representatief zijn voor de 
verschillendee stadia vallen twee punten op. 
1)) De emotionele betrokkenheid op de weg neemt van stadium één naar stadium 
tweee toe. In de overgang van stadium twee naar stadium drie zwakt de emotionele 
betrokkenheidd weer wat af. In stadium drie handhaaft de betrokkenheid zich op een 
hogerr niveau dan in stadium één. De narratieve toon kent een gelijkaardig verloop. 

1977 Een doorwerking van de God - mens relatie die door 'nog niet bekeerden* we) verondersteld wordt 
enn die aangeduid zou kunnen worden als het appel dat in een concrete interactie uitgaat van de 
gesymboliseerdee derde. 
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Overzichtt 9.3 Typering van het emplotment van de narratieven representatief 
voorvoor de verschillende stadia. 

Verhaalachtige e 
structuur r 

Structureringg van de 
tijd d 
Patroonn van de tijd 

Aardd van de 
verbindingen n 
Narratievee toon 

Ervarenn en verstaan 
Lichaam m 
Emoties s 

Stadiumm 1 
Hett kennis 
van n 

Lineair r 

Parallel l 

Contrast t 

Stabiliteit t 

--

nemen n 

Niett verbonden met 
eigenn positie ten 
aanzienn van dee weg 

Stadiumm 2 
Hett zich gedragen als 

Lineair r 

Verdichtingg rond het 
momentt van bekering 
Overeenstemming g 

Progressie e 

--
Grotee emotionele 
betrokkenheidd op de 
eigenn positie ten aanzien 
vann de weg 

Stadiumm 3 
Eenn 'bepaald soort 
persoon'' zijn. 

Complex x 

Verdichtingg rond het 
momentt van bekering 
Referentiee aan het 
devotionelee model 
Stabiliteitt / progressie 

--
Hett eigen ervaren op 
dee weg wordt met 
enigee afstand (routine) 
verteld d 

2)) De ontwikkeling in 'aard van de verbindingen' laat zien dat er een beweging is 
diee loopt van uitsluiting (verbindingen uitgedrukt in termen van contrast) via 
identificatiee (verbindingen uitgedrukt in termen van overeenkomst) naar 
'samenvallenn met* (verbindingen uitgedrukt in referentie aan de verhaalstructuur). 
Dee resultaten van de analyse van het 'perspectief laten zien dat er een verschuiving 
iss in perspectief van het centraal stellen van de eigen persoon naar het centraal 
stellenn van het model. Het individu wordt dan in termen van het model 
gedefinieerd. . 

Opp basis van beide punten menen we te kunnen zeggen dat de analyse van 
emplotmentt laat zien dat in het tweede stadium het proces van zeiftransformatie het 
meestt zichtbaar is. 

Dee transformatie van het zelf beschreven we in § 4.1 als een verandering in 
levensgerichtheidd of emplotment. We veronderstelden dat het ijkpunt voor de 
evaluatiee van en betekenistoekenning aan gebeurtenissen, ervaringen en 
handelingenn zou verschuiven van kwadrant I in de evaluatieve matrix (figuur 4.1) 
naarr kwadrant III. Bekeerden zouden in hun handelen gericht zijn op of rekening 
houdenn met God en de eeuwigheid. 
Hett overtuigd zijn van de noodzaak van bekering en het affectief verbonden raken 
aann de morele carrière van de weg der bekering hangen samen met 
gebeurtenissenn in het leven waarin de betekenisvolheid van de eigen existentie 
bepaaldd wordt (belangrijke levenskeuzes) dan wel op het spel staat (lijden, ongeluk, 
ziekte).. Grenservaringen en keuzemomenten maken dat mensen zich bewust 
wordenn van de uiteindelijke belangen die op het spel staan. Dit bewustzijn is vooral 
aanwezigg bij aanvang van 'de weg', wanneer men nog niet ervaren heeft dat 
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bekeringbekering ook voor mij kan. Nog onbekeerd raakt men op cruciale momenten en met 
hett oog op de eeuwigheid in het leven existentieel betrokken op de vraag of het 
eigenn leven (met het oog op Gods plan) betekenis heeft. Éénmaal overtuigd van de 
eigenn bekering komt het eeuwigheidsbesef vrijwel niet meer aan de orde, tenzij 
menn spreekt over de spanning die er bestaat tussen het verlangen naar vereniging 
mett God (de bevrijding van het lichaam der zonde,) en het verlangen om 
bijj de meest directe naasten te blijven. 
Bijj nog niet bekeerden werkt het eeuwigheidsbesef anders uit. Zij wegen hun 
betrokkenheidd in verschillende sociaal collectieven. Hangt men naar eigen beleving 
tee veel aan het gewone leven en investeert men naar eigen beleving onvoldoende in 
dee godsdienst, dan luidt het oordeel dat het geringe bezig zijn met zaken die de 
eeuwigheidd aanbelangen tekenend is voor de onbekeerde staat. Bij bekeerden geldt 
ditt criterium minder absoluut, zeker wanneer men zekere kennis heeft van de 
eigenn bekering. 

Dee verandering in emplotment wordt het meest zichtbaar in de affectieve 
geladenheidd die de oriëntatie op God krijgt. Bevrediging in het godsdienstig leven 
wordtt niet (langer) gevonden in het toestemmen van overtuigingen en het 
vasthoudenn aan de leer maar in de ervaring van relatie: in het ervaren van Gods 
betrokkenheidd op het eigen leven en het betekenisvol oplichten van Bijbelteksten. 
Ditt wil overigens niet zeggen dat men het zuiver houden van de leer afdoet als van 
minderee waarde, juist vanuit de Godservaring kan men de zuiverheid van de leer 
bovenn alles willen stellen. 
Inn § 9.1.1.2 wezen we op de wijze waarop a) de vertrouwenskwaliteit van eerste 
relaties,, b) de wijze van bemiddeling van de traditie en c) interactiepatronen uit 
eerstee relaties doorwerken in de relatie tussen God en mens. Hoewel de 
verhaalstructuurr de opbouw van het getuigenis voor een groot deel bepaalt, is er 
tochh sprake van individualiteit in 'de weg der bekering'. 

9.2.3.. Het zelfharratief en de transformatie van het zelf 
Hett heuristisch model werd geconstrueerd om zicht te krijgen op de processen die 
bijdragenn aan de transformatie van het zelf We veronderstelden dat in ieder 
zelfharratieff zichtbaar wordt hoe mensen zichzelf en de wereld om hen heen 
begrijpen.. Veranderingen in de zelf- en wereldopvatting worden zichtbaar in de 
hellingg van de verhaallijn. 

Inn het eerste stadium van internalisering bestaan twee verhaallijnen naast elkaar. De 
verhaallijnn van het eigen leven en de verhaallijn van het devotioneel model. Deze 
laatste,, progressieve verhaallijn wordt als 'in principe ook voor mij mogelijke' naar 
vorenn geschoven. Feitelijk worden gebeurtenissen uit het eigen leven echter niet of 
slechtss in beperkte mate met deze verhaallijn verbonden. De ontwikkeling van de 
plott wordt afgebroken doordat men uiteindelijk een passieve houding aanneemt. 
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Dee aanmoediging: ga het maar doen is (ook) confronterend. Ik bemerkte toen dat 
ikik  daar zelf mijn best helemaal niet voor gedaan had eigenlijk (Eva) 
Inn het tweede stadium worden beide verhaallijnen met elkaar verbonden. Het 
individuu leert gebeurtenissen uit het eigen leven te verwoorden in termen van de 
weg.. Hij anticipeert op ervaringsmomenten uit de verhaallijn van het devotioneel 
modell en is er op gericht om (sub)doelen die door het devotioneel model worden 
aangereiktt te realiseren. Er komt een progressieve verhaallijn tot ontwikkeling. Het 
ervarenn van progressie blijkt afhankelijk van a) de mate waarin het individu er in 
slaagtt consequent vorm te geven aan godsdienstige handelingen; b) de mate waarin 
hijj concrete situaties aan kan wijzen van waaruit hij zekerheid heeft gekregen rond 
zijnn eigen staat; c) de mate waarin men Gods betrokkenheid op het eigen leven 
ervaart,, dan wel kan getuigen van bevinding. 
Verhaallijnenn in het derde stadium hebben een andere spanningsboog dan 
verhaallijnenn in de eerste twee stadia. Dit heeft te maken met de veranderde positie 
tenn aanzien van het wenselijk veronderstelde einddoel: bekeerd te worden. Het 
verhaall draagt niet zozeer bij aan verkrijgen van inzicht in de eigen positie ten 
aanzienn van een als waardevol aangemerkt doel. Het vertellen van het verhaal 
bevestigtt de waarde van (het commitment aan) het sociaal collectief Het 
bekeringsgetuigeniss dat (tot op zekere hoogte) vast komt te liggen, wordt zoals 
Prattt veronderstelde, een reproductie van het model. De persoonlijke accenten in 
hett verhaal bieden enig zicht op de psychologische processen die de bekering als 
eenn transformatie van het zelfvergezellen. 

Narratievenn vallend binnen de stadia één en twee voorzien in informatie over de 
wijzee waarop de transformatie van het zelf gerealiseerd wordt en hoe het individu 
zichh hierbij ervaart. We denken hierbij aan: 
a)) de wijze waarop omgegaan wordt met de oproep tot bekering; 
b)) de rol die primaire anderen, leeftijdgenoten en predikanten spelen in het 

toeëigenenn van het perspectief; 
c)) de loyaliteitsconflicten die de persoon doormaakt en hoe hij hiermee omgaat; 
d)) de rol die religieuze ervaringen spelen en de wijze waarop deze ervaringen tot 

standd komen; 
e)) de wijze waarop het individu leert het eigen ervaren te verbinden met het 

religieuzee model; 
f)) de wijze waarop kenmerkende aspecten van eerste relaties en intergenerationele 

bemiddelingg van invloed zijn op de religieuze betrokkenheid en het al dan niet 
vormgevenn aan de morele carrière van de weg der bekering. 

Narratievenn uit het derde stadium laten, in vergelijking met de narratieven uit 
stadiumm één en twee zien, hoe het gebruik van de Tale Kanaans ertoe leidt dat in 
hett verhaal het zicht op het persoonlijk ervaren wegvalt. De algemene stadia-
aanduidingenn die de vertellers hanteren en de grofmazige aanduidingen van 
affectenn maken het moeilijk om zicht te krijgen op processen, die in internalisering 
enn de transformatie van het zelfwerkzaam zijn. 
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9.2.4.. Evaluatie van het model 
Inn de evaluatie van het heuristisch model richten we ons op drie vragen: 
1)) Welke status kan aan het door ons uitgewerkte model toegekend worden? 
2).. Mag verondersteld worden dat structuurkenmerken van de zelmarratieven van 
verschillendee personen zicht geven op een ontwikkelingsproces, dat in één persoon 
werkzaamm is en leidt tot een verandering in het zelf van deze persoon? 
3)) Is de analyse van het zelfharratief op een geldige wijze ingezet om zicht te 
krijgenn op internalisering en de rol die responsiviteit en emplotment spelen in de 
internalisering? ? 

9.2.4.1.. De status van het model 
Hett heuristisch model in § 4.3 berust op literatuurstudie en bestudering van het 
onderzoeksmateriaall uit de eerste twee perioden van dataverzameling. 
Bijj de analyse van de interviews (zoals beschreven in § 5.2.1. t/m § 5.2.2) bleek het 
mogelijkk de geïnterviewden op basis van 'selfreports' ten aanzien van bekering te 
groeperen.. De verhalen binnen de verschillende groepen vertoonden kenmerken die 
overeenkwamenn met de typeringen die Jansz (1991) gaf van de verschillende stadia 
vann internalisering. Illustratief is de typering van internalisering in het 
tussenstadiumm 'verandering'. Kenmerkend voor de geïnterviewden die een 
veranderingg in het eigen leven hadden waargenomen, was dat zij de aanmoediging 
haddenn gekregen om zich te gaan gedragen alsof. In het model van Jansz kwam dit 
als-off handelen terug als kenmerkend voor het stadium waarin men de kloof tussen 
publiek-collectievee opvattingen over 'hoe een bepaald soort persoon zou moeten 
zijn'' en het zelf'tot een bepaald soort persoonn geworden zijn' overbrugt 
Bijj de analyse maakten we gebruik van de door Ganzevoort onderscheiden 
dimensiess van het narratieve proces. De focus op het proces van vertellen gaf zicht 
opp de structuurkenmerken van het vertellen van het verhaal. Op basis van de 
analysee bleek het nodig de in § 4.3 gegeven uitwerking van de verschillende stadia 
inn het model bij te stellen (zie § 9.2.2). 
Dee keuze en de uitwerking van het model staan ten dienste van het inzichtelijk 
makenn van de processen die werkzaam zijn in de bevindelijk gereformeerde 
bekeringg en de zelftransformatie die in deze bekering gerealiseerd wordt. Toetsing 
nochh evaluatie van het model werd met deze studie beoogd. 

9.2.4.2.. Een cross-case benadering 
Janszz geeft aan dat kennis over het proces van zelfconstructie in een 
interpersoonlijkee context vooral berust op theoretische studies. Het geringe aantal 
empirischee studies op dit gebied wijt hij aan het feit dat dit complex en duur 
onderzoekk zou zijn (Jansz, 1991, p.218). 

Bijj de beschrijving van de structuurkenmerken van de narratieven die tot de 
verschillendee stadia behoren is het heuristisch model gehanteerd als een model dat 
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eenn ontwikkelingsgang beschrijft. De kenmerken van de narratieven van de 
verschillendee stadia in het proces werden niet afgeleid uit de 'eindnarratieven' van 
henn die tot stadium drie behoren. De kenmerken zijn afgeleid uit de analyse van 
casess die op basis van 'selfreports' aan de verschillende stadia zijn toegekend. De 
ontwikkelingsgangg is dus gebaseerd een cross-case benadering. Het voordeel van 
dezee benadering is dat de invloed van de narratieve reconstructie (zie de studies 
vann Beckford, Snow en Machalek, Hl), beperkt blijf t tot de processen die in het 
stadiumm spelen. Hierdoor krijgen we zicht op de stadiumspecifieke vragen, 
ervaringenn en leerprocessen. Een nadeel van de cross-case benadering is, dat in 
dezee studie geen uitspraken gedaan kunnen worden over de wijze waarop het 
individuu coherentie en constistentie in de zelfervaring realiseert. Om zicht te 
krijgenn op deze aspecten in de zelfervaring zou gekozen moeten worden voor een 
longitudinalee benadering van het bekeringsproces. Hieraan kleeft het door Jansz 
genoemdee bezwaar. 
Dee geschiktheid van de gehanteerde benadering en de uitwerking van de stadia is 
niett nader onderzocht. Uitgebreider modeltoetsend onderzoek, waarin de 
dataverzamelingg gerichter vorm krijgt, zal zicht moeten geven op de validiteit van 
hett ontwikkelde model. 

9.2.4.3.. De analyse van de narratieven 
Inn het heuristisch model veronderstellen we dat de transformatie van het zelf, zoals 
dezee plaats heeft in de bekering, het resultaat is van internalisering. In § 2.3. 
werktenn we uit dat de fundamentele responsiviteit constitutief is voor het zelf van 
dee mens. Deze responsiviteit maakt internalisering mogelijk. Responsiviteit valt 
uiteenn in 'addressivity' en 'answerability' (zie § 2.3.1.2). In het 'aangesproken 
worden'' en het 'verantwoorden' wórdt de mens. De wijze waarop hij zijn 
responsiviteitt (non)verbaal vorm geeft, de wijze waarop hij gebeurtenissen met 
elkaarr verbindt - uitgedrukt in het begrip emplotment - is constitutief voor wie hij 
is.. Nadere bestudering van responsiviteit en emplotment, als respectievelijk 
constitutieff  voor en voertuig en uitdrukkingsvorm van internalisering, maakt het 
mogelijkk inzicht te krijgen in de psychologische processen die werkzaam zijn in de 
constructiee en transformatie van het zelf. 
Inn deze studie hebben we responsiviteit en emplotment bestudeerd door 
zelfharratievenn met behulp van een narratieve benadering te analyseren. We 
hanteerdenn daarvoor de dimensies die Ganzevoort heeft onderscheiden voor de 
analysee van het narratief proces. Ganzevoort heeft bij de analyse van dit proces 
zowell  aandacht voor de 'plotting', als de 'telling' van narratieven. Daarnaast 
vraagtt hij aandacht voor de affectieve betrokkenheid van de verteller op het 
vertelde.. Door aandacht te schenken aan de affectieve betrokkenheid, de 'plotting' 
enn de 'telling' van verhalen komt het proceskarakter van zelfconstructie en 
zelfpositioneringg in het centrum van de aandacht te staan. Tevens wordt inzichtelijk 
datt de aard en de kwaliteit van de relatie tussen onderzoeker en geïnterviewde 
bepalendd is voor de kwaliteit van het verzamelde materiaal. In § 9.2.2.1 en § 
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9.2.2.22 werkten we responsiviteit en emplotment inhoudelijk uit. Daarin kwam naar 
vorenn dat de (kwaliteit van de) dialectiek tussen individuen zowel als tussen 
individuu en traditie/sociaal systeem van centrale betekenis is voor het verwerven 
vann competentie in emplotment Meer direct zicht op internalisering wordt 
verkregenn wanneer men aandacht schenkt aan de affectieve betrokkenheid op het 
vertelde.. In stadium 1 is deze vrijwel afwezig, in stadium 2 is deze hoog (en wordt 
'zoekend'' geverbaliseerd) en in stadium 3 geeft men gebruikmakend van culturele 
verhaalstructurenn uitdrukking aan de affectieve betrokkenheid. Dit houdt bij 
stadiumm drie in dat er een zekere afstand is tussen verteller en vertelde, het verhaal 
iss vaker verteld en wordt meer 'routine'. 

9.3.. De structurerende werking van de weg der bekering 
Dee vraag naar de structurerende werking van het devotioneel model op het 
(geloofs)levenn van hedendaagse bevindelijk gereformeerden is geen vraag naar het 
all dan niet aanwezig zijn van die werking maar een vraag naar de wijze waarop die 
structureringg plaatsvindt. 
Bijj de analyse van de structurering maakten we een onderscheid tussen a) de 
algemenee structurering die voortvloeit uit het commitment aan en de participatie in 
hett bevindelijk gereformeerde sociaal collectief en b) de structurering die uitgaat 
vann het vormgeven aan de morele carrière van de weg der bekering. 

Dee door ons veronderstelde algemene structurering (ad a) werd in alle gesprekken 
zichtbaar19*.. Uit het materiaal komt tevens naar voren dat er een onderscheid is 
tussenn de vorm die de structurering in het eerste stadium aanneemt en de wijze 
waaropp het (geloofs)leven in de stadia twee en drie door de weg der bekering 
gestructureerdd wordt. 
Opvallendd verschil tussen stadium 1 en de stadia 2 en 3 is, dat mensen die behoren 
tott het eerste stadium verbanden leggen die berusten op het contrast tussen 
bekeerdenn en onbekeerden. Zij verbinden het eigen verhaal niet met beschreven 
ervaringsmomentenn van de weg, met uitzondering van a) de algemene ervaring 
datt Gods sturing op sommige (keuze)momenten in het leven zichtbaar wordt; b) de 
interpretatiee van (crisis)ervaringen als roepstemmen; c) de beschrijving van 
momentenn waarop ze zich bewust worden van het feit dat het zo niet verder kan als 
eenn moment waarop ze stilgezet worden. Mensen die vallen binnen stadium 
tweee en drie zijn in het leggen van verbanden voor het betekenisvol maken van 
ervaringenn en gebeurtenissen meer gericht op overeenkomst dan op contrast Zij 
zoekenn herkenning bij anderen of zijn gericht op het vinden van overeenstemming 

Recentt ondeizoek uitgevoerd door het Reformatorisch Dagblad (najaar 2003) en het onderzoek van 
Costerr (1998) laten zien dat er zich met name in de Gereformeerde Gemeenten de afgelopen jaren grote 
veranderingenn hebben voorgedaan als het gaat over mediagebruik, werkverdeling, handhaven van 
kledingvoorschriftenn etc. Gegeven het feit dat de dataverzameling zeven jaar geleden plaatsvond, 
kunnenn er wellicht kanttekeningen geplaatst worden bij de generaliseerbaarheid van de structurering 
naarr de huidige tijd. 
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tussenn het eigen ervaren en een hen bekend stadium van de weg of een 
Bijbelverhaal.. Mensen die behoren tot stadium twee 'moeten leren' hoe zij 
gebeurtenissenn in het eigen leven in termen van het devotioneel model kunnen 
verwoorden.. In het derde stadium spreekt men in termen van de weg over het 
eigenn leven en wordt de individualiteit in het geloofsleven zichtbaar in accenten. 
Hett 'hoe' van de structurering verschilt dus per stadium. 

Inn stadium één is men wel betrokken op het einddoel, men anticipeert op en zoekt 
tekenenn van Gods betrokkenheid op het eigen leven, maar men maakt voorbehoud 
inn het toeëigenen. 
Inn stadium twee is men tot een keuze gekomen om actief vorm te geven aan de 
morelee carrière. Men anticipeert zowel op Gods handelen als op het zichtbaar 
wordenn van voortgang op de weg. Daarnaast oefent men zich in het verwoorden 
vann gebeurtenissen in het eigen leven met behulp van zegswijzen en 
verhaalstructurenn die door het model worden aangereikt. Kenmerkend voor dit 
stadiumm is dat de aanvankelijke (existentiële) onrust overgaat in vertrouwen en 
zekerheid. . 
Inn stadium drie wordt de zelfervaring uitgedrukt in termen van het model. De vraag 
kann gesteld worden of het vormgeven aan de morele carrière van de weg er toe 
leidtt dat volledige structurering van interpretaties ook in actuele situaties 
gerealiseerdd wordt, of dat er ook in het derde stadium (nog) sprake is van een 
process van toeëigening. Vergelijk bijvoorbeeld Marit die zegt: ik heb het leren 
verstaanverstaan als een vaderlijke kastijding. 

Alss bronnen waaruit de structurering van het (geloofs)leven voortkomt hebben we 
genoemd: : 
-- De mate van ideologische inkapseling: 

a)) door anderen opgelegde inkapseling; 
b)) zelfverkozen inkapseling; 
c)) het niet bewust zijn van de inkapseling; 
d)) partiële inkapseling: het individu krijgt de ruimte om andere overtuigingen en 

leefwereldenn te onderzoeken en te beoordelen. Daarbij houdt men echter vast 
aann 'de uiteindelijke waarheid' van het eigen perspectief. 

-- Bemiddeling door (gesymboliseerde) anderen. 
-- Ervaringen van het in relatie staan met God: 

a)) algemeen ervaren: Hij heeft met mij van doen; 
b)) doorleving van religieuze inhouden als van toepassing op het eigen leven, 

aangeduidd als bevinding. 

Interveniërendee factoren in het vormgeven aan de morele carrière zijn: 
-- De wijze waarop de traditie bemiddeld wordt. Is er sprake van verbale 

bemiddelingg (gericht op leer en dogma) dan wel van totale bemiddeling, waarbij 
hett individu ook zicht krijgt op 
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a)) de affectieve betrokkenheid van de bemiddelende persoon op de 
geloofsinhouden;; en 
b)) de betekenisvolheid van het religieuze systeem in het leven van de 
bemiddelendee persoon. 

-- De interactiepatronen in de eerste relaties en de overdracht van de kwaliteit van 
diee eerste relaties op de relatie met God. In de relatie met God werken de 
(primaire)) interactiepatronen en beloningstrategieen door. Dit wordt zichtbaar in 
dee wijze waarop wil en overgave vorm krijgen in het religieus handelen. 
a)) Is er in het religieus handelen sprake van voorwaardelijkheid in de relatie met 
God? ? 
b)) Is het godsdienstig handelen gebaseerd op angst of dwang? 
c)) Wordt de relatie met God gekleurd door vertrouwen of overgave? 
Hett onderzoek van Ullman (1989) heeft uitgewezen dat interactiepatronen in de 
Godsrelatiee niet noodzakelijk continu zijn met interactiepatronen uit de eerste 
relaties.. De relatie met God kan ook compenseren voor tekorten in de eerste 
relaties. . 

9.4.. De vooronderstellingen betreffende bekering 
Inn hoofdstuk één bespraken we in vogelvlucht het sociaal-wetenschappelijk 
onderzoekk dat de afgelopen honderd jaar naar bekering is verricht om in § 1.1.4 de 
(globale)) resultaten van deze sociaal-wetenschappelijke studies als uitgangspunt te 
nemenn voor de benadering van bekering in bevindelijk gereformeerde kring. 
Wee hernemen de in § 1.1.4 gegeven opsomming en bespreken de wijze waarop de 
verschillendee elementen in bevindelijk gereformeerde bekering aan het licht 
komen.. We reflecteren hiermee op de vooronderstellingen van deze studie. 

A)) Bekering is een transformatie van het zelf. Deze transformatie wordt 
voorgesteldd als een proces dat vorm krijgt in betrokkenheid op een sociaal 
mediumm De transformatie van het zelf vindt uitdrukking in en komt tot stand 
door: : 
a)) het toeëigenen (internaliseren) van het betekenissysteem: de persoon 
participeertt er in» het wordt een deel van de persoon; 
b)) het komen tot een betekenisvol zelfverstaan en zelfervaren doordat een 
(nieuw)) betekenissysteem (als 'master attributionscheme') de (verdeelde) 
betekenisgevingg gaat sturen; 
c)) een samenspel tussen wil en overgave. 

B)) In de bekering staat het persoonlijk ervaren in een dialectische relatie met de 
religieuzee traditie. 

C)) Het (non)verbale interpersoonlijke handelen is constitutief voor de 
transformatiee van het zelf. Het persoonlijk bekeringsgetuigenis dient daarbij een 
tweeledigg doel: 
a)) het realiseren van de transformatie 
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b)) het verwerven en toeeigenen van een sociale identiteit (de status van 
bekeerling)) in het sociale veld zowel binnen als buiten het specifieke sociale 
medium. . 

Dee elementen A en C worden in de afzonderlijke paragrafen geëvalueerd. 
Dee dialectische relatie tussen persoonlijk ervaren en traditie (ad B) werd in deze 
studiee als uitgangspunt genomen en vormde tegelijkertijd object van onderzoek. De 
algemenee onderzoeksvraag betrof niet het óf van de structurering maar het hoe. Het 
óff van de veronderstelling wordt hier niet geëvalueerd. 

9.4.1.. Bekering is een transformatie van het zelf 
Paloutzian,, Richardson & Rambo (1999) onderscheiden drie niveaus in het zelf (zie 
§§ 1.1.1). Hun overzichtsstudie wijst uit dat bekering niet leidt tot een verandering in 
persoonlijkheidskenmerken.. De verandering van het zelf die in bekering vorm 
krijgtt betreft de strevingen (niveau twee) en de identiteit, het levensnarratief en de 
zelfdeflnitiee in het licht van algemene levensthema's en doel in het leven (niveau 
drie)) (Paloutzian, Richardson & Rambo, 1999, p.1068). 
Inn deze studie benaderden we de weg der bekering als een morele carrière. We 
conceptualiseerdenn de verandering van het zelf als een verandering in emplotment. 
Ditt zou tot uitdrukking komen in het levensnarratief. Met Carr (1986, p.82) en 
Rosenwaldd (1992, p.273) veronderstellen we dat verandering in emplotment van 
hett levensverhaal continu is met een verandering in levensoriëntatie. De uitspraken 
diee we op basis van deze studie doen betreffen dus niveau twee en drie van 
Paloutziann (Paloutzian e.a., 1999) 

Uitt de analyses komen vier aspecten van transformatie naar voren. 
1)) De narratieven behorend bij de sociaal-religieuze posities 'verandering' en 
'bekeerd',, komen wat opbouw betreft in grote lijnen overeen met de 
genrekenmerkenn van het bekeringsverhaal (Luckmann, 1987, Ulmer, 1988, 1990). 
Uitzonderingg hierop vormt het door Nauta (1989) aangehaalde aspect van de 
reconstructiee en devaluatie van het verleden. Dit komt feitelijk alleen bij Jeroen en 
Theoo aan de orde. Met name 'bekeerden' onderstrepen de continuïteit in 
levensoriëntatie. . 
2)) De narratieven spreken van een verandering die van existentiële betekenis is en 
vann invloed is op de wijze waarop de geïnterviewden zich in de wereld oriënteren. 
Opp de praktische doorwerking in de alledaagse levensvoering hebben we 
onvoldoendee zicht gekregen. 
3)) De verandering heeft een affectieve kwaliteit. Existentiële angst en onrust gaat 
overr in basisvertrouwen en de ervaring van existentiële zekerheid. 
4)) De verandering is een verandering in strevingen. Men streeft naar een levende 
relatiee met God. Aan dit streven geeft men uitdrukking door zich intensiever met de 
godsdienstt bezig te houden. De verandering in affectieve betrokkenheid maakt de 
ontvankelijkheidd (overgave) voor het ervaren van de relatie mede mogelijk. De 
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veranderingg in strevingen komt mogelijk maar niet noodzakelijk tot uitdrukking in 
eenn verandering in gelaat, gewaad, gepraat en de daad. 
Naderr onderzoek naar de reikwijdte van de met bekering gepaard gaande 
veranderingg in strevingen, bijvoorbeeld doorwerking ervan in andere sociaal 
collectieven,, lijkt gewenst. 

Hett 'in betrokkenheid op een sociaal medium' komt tot uitdrukking in het gedeelde 
commitmentt aan bepaalde overtuigingen, afspraken en gewoonten. Het feit dat het 
commitmentt met anderen gedeeld wordt, betekent tevens dat het sociaal medium 
eenn morele kwaliteit heeft. Er bestaan verwachtingen rond het handelen van mensen 
diee een specifieke positie in het sociaal collectief innemen en het handelen van het 
individuu wordt door de persoon zelf en door anderen geëvalueerd. Dit geschiedt in 
referentiee aan de evaluatieve matrix van het sociaal collectief (zie § 4.1). De 
evaluatiee van het handelen betreft zowel de existentiële als de sociale belangen die 
opp het spel staan. De transformatie van het zelf vloeit niet vanzelfsprekend voort uit 
participatiee in het sociale medium, maar hangt samen met het vormgeven aan de 
morelee carrière van de weg. Met name in de stadia 1 en 2 wordt uitdrukking 
gegevenn aan verwachtingen ten aanzien van en evaluatie van het eigen handelen en 
hett handelen van anderen. 

Wee veronderstelden dat de transformatie van het zelf tot stand komt door het 
toeöigenenn van het betekenissysteem (zie Aa). In deze toeëigening spelen wil en 
overgavee (zie Ac) een belangrijke rol. 
Uitt de analyses komt naar voren dat de werkzaamheid van wil en overgave 
verbondenn is met a) de wijze waarop de godsdienst werd bemiddeld, b) de kwaliteit 
vann de relatie middels welke de godsdienst werd bemiddeld en c) de 
interactiepatronenn waarvan het individu gebruik maakt ( zie § 9.1.2.2). 

Onderr Ab wezen we op de wijze waarop de zelftransformatie tot uitdrukking komt. 
Hett individu komt tot een betekenisvol zelfverstaan en zelfervaren doordat een 
(nieuw)) betekenissysteem (als 'master attributionscheme') de (verdeelde) 
betekenisgevingg gaat sturen. 
Uitt het onderzoek komt naar voren dat de basis voor de ervaring van verdeeldheid 
(inn het zelf) in de kindertijd wordt gelegd. In bevindelijke kring wordt kinderen van 
jongss af aan geleerd om te bidden om een ander hart. Tevens krijgen zij mee dat 
zijj zo niet kunnen sterven, er moet dus iets veranderen. Het doordringend 
beseff van de noodzakelijkheid van deze verandering wordt door mensen ervaren 
tijdenss grenservaringen (levenskeuzes en ervaringen van crisis). Door deze 
ervaringenn wordt de aanwezige betekenisstructuur 'er moet iets veranderen' 
geactiveerdd en ontstaat er onrust (verdeeldheid). Bij sommigen is deze onrust van 
tijdelijkee aard. Bij anderen is zij blijvend. De betrokkenheid op de godsdienst 
intensiveert.. Men gaat anticiperen op tekenen waaruit het antwoord van God 
afgeleidd kan worden. Wanneer bepaalde gebeurtenissen in het leven geïnterpreteerd 
zijnn in het licht van de weg en het individu zekerheid krijgt omtrent de eigen 
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bekering,, valt de ervaring van verdeeldheid weg. Onrust heeft plaats gemaakt voor 
rustt en zekerheid. 
Hoewell  de basiszekerheid blijft , worden periodes van rust afgewisseld met periodes 
vann onrust. Deze worden ingegeven door a) crisiservaringen, b) voorbeelden en 
verhalenn van anderen (heilige jaloezie), en c) anticipatie op volgende fasen van 
dee weg. Wanneer men het eigen leven betekenisvol in verband weet te brengen 
mett stadia of fases in de weg, wordt het op affectief niveau rustig(er). 

9.4.2.. Het (non)verbale interpersoonlijke handelen 
Dee resultaten van het onderzoek laten zien dat intergenerationele bemiddeling van 
dee traditie een belangrijke rol speelt in bevindelijk gereformeerde bekering ( zie § 
9.1.2.).. Het gaat dan met name over de wijze van bemiddeling, de kwaliteit van de 
bemiddelingsrelatiee en de Godsvoorstelling. 
Hett interpersoonlijk handelen met mensen, die zich gecommitteerd hebben aan het 
bevindelijkk gereformeerde sociaal collectief, draagt bij aan de plausibiliteit van de 
overtuigingen,, afspraken en gewoonten. Het bestendigt het persoonlijk 
commitment.. Het interpersoonlijk handelen vervult in alle stadia een 
ondersteunendee rol. In stadium 1 wordt er op gewezen dat het interpersoonlijk 
handelenn ook belemmerend kan werken. 
Hett betekenisvol verbinden van gebeurtenissen in het eigen leven met beschreven 
ervaringsmomentenn op de weg of Bijbelverhalen en het zich voortdurend in relatie 
stellenn met God (bijvoorbeeld middels gebed) vormt de toegangsweg tot bekering. 
Hett religieus handelen van de mens is dus noodzakelijk voor de bekering. De 
voortdurendee verwachting van en anticipatie op Gods handelen maakt de door 
Sundénn (1966, 1985) aangeduide herstructurering van de waarneming mede 
mogelijk. . 

9.4.2.1.. Het getuigenis en de transformatie 
Hett narratief dat de geïnterviewde vertelde in respons op de vraag of hij zelf iets 
vann bekering in zijn leven heeft ervaren vormde het onderzoeksmateriaal waarop 
wee de analyses gebaseerd hebben. Vergelijking van de narratieven per stadium 
maaktt zichtbaar dat de narratieven vallend binnen een bepaald stadium 
overeenkomenn in structuurkenmerken. Vergelijking van de analyseresultaten over 
dee stadia heen laat zien dat narratieven, behorend tot verschillende stadia van het 
model,, niet alleen inhoudelijk maar ook wat betreft structuurkenmerken van elkaar 
verschillenn (zie § 9.2.1.). Met deze constatering blijf t de vraag of in het 
zelfiiarratieff  betreffende bekering de transformatie van het zelf gerealiseerd wordt 
onbeantwoord.. We plaatsen hierbij vier kanttekeningen. 
1)) In een interviewsituatie wordt de geïnterviewde gevraagd een verhaal te vertellen 
waarinn hij aangeeft hoe hij geworden is tot wie hij nu is. De met de 
interviewsituatiee verbonden ongelijkheid tussen de gespreksparters voorziet 
wellichtt niet in het geschikte klimaat voor zelf(re)constructie. (De gesprekken met 
Trade,, Josine en Joris vormen hierop wellicht een uitzondering) In de wijze waarop 
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dee geïnterviewden hun ontwikkelingsgang beschrijven, maken zij gebruik van reeds 
eerderr geconstrueerde verhaallijnen en verbanden. 
2)) Het vertellen over het eigen geestelijk leven in contact met een 
vertrouwenspersoonn die 'verder' is op de geestelijke weg draagt bij aan de 
transformatiee van het zelf (vergelijk het contact tussen Marit en haar moeder). De 
'kenner'' en vertrouwenspersoon kan de spreker bevestigen in de 'waarheid' van 
zijnn ervaren en ondersteunen in het juist of gepast verwoorden van ervaringen die 
hijj  betekenisvol in verband kan brengen met ervaringsmomenten in de weg 
(vergelijkk Josine en haar vader). Het ontvangen van bevestiging van de 'waarheid' 
vann het persoonlijk ervaren van een belangrijke ander met (ervaringskennis van 
dee weg, en het leren hanteren van de Tale KanaSns, dragen ertoe bij dat de 
vertellerr zichzelf anders leert verstaan. 
3)) De structurerende werking van de weg der bekering werd toegeschreven aan 
hett actueel houden van het religieuze betekenissysteem, het verwachten van en 
anticiperenn op het handelen van God en het leren hanteren van de Tale. Uit de 
zelfharratievenn komt naar voren dat het toeeigenen en doorleven van uitspraken als 
ikik ben zondaar; Christus heeft geleden om mijn zonden, constitutief zijn voor de 
transformatiee van het zelf. Bestendiging van deze positionering in relatie tot God 
resulteertt in een verandering van emplotment en een verandering in positie in het 
sociaal-religieuzee veld. 
4)) Het getuigenis van de bekering krijgt niet slechts verbaal maar ook nonverbaal 
vorm.. De wijze waarop men zich op religieus vlak engageert, het gevolg geven aan 
dee aansporing om te gaan handelen alsof men bekeerd is en het afzien van bepaalde 
soortenn morele carrières dan wel bepaalde handelingen omdat ze tot zonde zijn 
geworden,, hebben we beschreven als wegen waarlangs de zelftransformatie 
gerealiseerdd wordt en tot uitdrukking komt. 

9.4.2.2.. Het getuigenis en positionering 
Hett geven van een bekeringsgetuigenis draagt bij aan het verwerven en toeëigenen 
vann een sociale identiteit. Eén van de verschillen tussen respondenten uit stadium 1 
enn die uit stadium 3 betreft dit verschil in status. In stadium 1 wordt men 
aangesprokenn op de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van bekering. Het 
reflecterenn op en bespreken van het geestelijk leven neemt in stadium 2 een 
centralee plaats in. Geïnterviewden behorend tot stadium 3 spreken op hun beurt 
mensenn aan op hun geestelijk leven. Zo worden zij als kenners benaderd en voelen 
zichh verantwoordelijk om middels het geven van getuigenissen anderen tot een 
veranderingg in houding te bewegen. 
Hett op basis van bekeringsgeschiedenissen veronderstelde voorbehoud van kenners 
tenn aanzien van eerste getuigenissen en de in bekeringsgeschiedenissen beschreven 
weinigg invoelende wijze van beoordeling van dit eerste getuigenis is niet aan de 
ordee gekomen. Dit kan mogelijk toegeschreven worden aan de tijdgeest. Daarnaast 
warenn de vragen, waaraan het gesprek structuur ontleende, gericht op de 
geloofsbelevingg van de geïnterviewden. Er werd niet gevraagd of er in hun ervaring 
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sprakee was van sociale structurering, noch naar de wijze waarop zij die eventuele 
socialee structurering ervaren. 
'Veranderden'' en 'bekeerden' gaven aan dat zij bij hun eerste avondmaalsgang 
geenn last hadden van angst voor het oordeel van anderen. Wel wordt enige 
spanningg achteraf genoemd. Tegelijk geeft men aan dat het huisbezoek, dat op dit 
publiekelijkk getuigenis volgde, als constructief werd ervaren. Door te getuigen 
eigentt men zich de nieuwe positie en de bekering toe. Bedreigingen voor het 
veranderdee zelf worden in het eigen handelen en denken gelokaliseerd. Interacties 
mett anderen vormen een aanleiding voor reflectie op de gepastheid van het eigen 
handelen. . 

9.5.. Evaluatie van het onderzoeksproces 
"Tott de veelkleurigheid van het Nederlandse protestantisme behoort een stroming 
diee gekenmerkt wordt door een levensstijl en geloofsbeleving die onderscheiden is 
vann de gangbare". Met deze zinsnede openden we deze studie. Ze geeft zicht op de 
oorspronkelijkee persoonlijke motivatie van de onderzoeker. Ze wilde zicht krijgen 
opp de eigenheid van het leven in de bevindelijk gereformeerde stroming. Het 
bestuderenn van de wijze waarop de notie van bekering een rol speelt in het leven 
vann bevindelijk gereformeerden werd als ingang gekozen. De eigen rationaliteit van 
bevindelijkk gereformeerde betekenisgeving werd inzichtelijk dankzij de afwisseling 
vann periodes van dataverzameling, theorievorming, modelconstructie en data-
analyse.. Op exploratieve wijze hebben we onderzocht welke processen aan deze 
vormm van betekenisgeving bijdragen. 

Dee exploratieve opzet van de studie is niet alleen erg tijdsintensief gebleken, zij 
heeftt ook inzicht gegeven in methodologische aspecten van onderzoek naar 
handelingsprocessenn in een (vrij) gesloten gemeenschap. We halen enkele aspecten 
kortt aan. 
1)) Het materiaal dat verzameld werd middels observatie en participatie voorzag de 
onderzoekerr van veel informatie. De bonderzoeker gold hierbij uitdrukkelijk als 
onderzoeksinstrument.onderzoeksinstrument. Dit maakte afzonderlijke verslaglegging van persoonlijke 
gewaarwordingen,, persoonlijk proces en verrichte observaties noodzakelijk. Door 
persoonlijkee gewaarwordingen en processen zoveel mogelijk te scheiden van de 
observatiess werd objectiviteit in de participatieverslagen nagestreefd. We wezen er 
reedss op dat het materiaal dat op deze wijze verzameld werd te fragmentarisch was 
voorr verdere analyse. 
2)) De gesprekken werden op band opgenomen, hierdoor is de betrouwbaarheid van 
dee transcriptie en de analyse controleerbaar199. Ter objectivering van de 
materiaalverzamelingg zou het wenselijk zijn geweest wanneer meerdere 

Dee mogelijkheid om onze analyses van de interviews te controleren door terug te gaan naar de 
geïnterviewdenn hebben we niet benut Reden hiervoor is dat de uiteindelijke analyse zes jaar na afname 
vann de interviews is gerealiseerd en er goede redenen bestaan om te veronderstellen dat de 
geïnterviewdenn niet meer van de inhoud van het gesprek op de hoogte zullen zijn. 
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onderzoekerss waren ingezet om met een door expliciete en eenduidige vragen 
gerichtee blik verslag te doen van dezelfde situatie of hetzelfde interview. De grote 
investeringg in tijd en menskracht maakte deze werkwijze onmogelijk. 
3)) De data waarop de specificatie van het model gebaseerd is werden middels 
interviewss verzameld. De interviewer trad éénmalig met de geïnterviewden in 
contact.. Dit heeft consequenties voor de waarde die aan het materiaal kan worden 
toegekend.. De vertrouwenskwaliteit van het contact tussen interviewer en 
geïnterviewdee moest door deze werkwijze in relatief korte tijd tot stand worden 
gebracht.. De vertrouwenskwaliteit van de gesprekken varieert. Een ander punt 
betreftt het narratief als enige ingang om zicht te krijgen op een verandering in 
levensoriëntatie.. Bij veelvuldiger contact of een longitudinale benadering ware het 
mogelijkk geweest om zicht te krijgen op de praktische uitwerking van de 
veranderingg in het leven. Een mogelijke insteek voor deze longitudinale benadering 
wordtt beschreven in de studie van Klein-Wassink (1999). Klein-Wassink 
benaderdee mensen met de vraag of zij gedurende een bepaalde tijdsperiode 
dagelijkss of wekelijks verslag zouden willen doen van hun ervaringen. Ze 
hanteerdee verschillende methodologische ingangen: een wekelijks telefoongesprek, 
hett bijhouden van een dagboek en interviews. De wekelijkse verslagen werden 
gestructureerdd door vragen van de onderzoeker. De merites van deze wijzen van 
dataverzamelingg zijn gelegen in het longitudinale aspect en de bevrediging die het 
dee geïnterviewden oplevert in termen van aandacht en zelfinzicht. Anderzijds 
echterr behoeven ervaarbare en expliciete veranderingen in betekenisgeving en 
zelfervaringg vrij veel tijd en is ook hier de tijdsinvestering en de enorme 
hoeveelheidd aan materiaal problematisch. 
4)) De keuze die in deze exploratieve studie is gemaakt om naast het verzamelen 
vann materiaal middels observatie en participatie, gesprekken te houden met 
kerkgangerss is waardevol gebleken. Op basis van de inzichten die in de eerste twee 
periodenn van dataverzameling verworven werden en de theoretische reflectie 
daarop,, kwam het heuristisch model tot stand. Toepassing van het heuristisch 
modell maakte verdere exploratie mogelijk. 
5)) Het middels de sneeuwbalmethode benaderen van gemterviewden heeft er toe 
geleidd dat alle benaderden bereid bleken tot gesprek. Deze methode heeft er toe 
geleidd dat het materiaal een bias vertoont naar geografische regio100. We menen 
echterr niet dat dit consequenties heeft voor het inzichtelijk maken van de processen 
diee werkzaam zijn in internalisering. Het model, als middel om processen die 
werkzaamm zijn in de internalisering van het religieuze betekenissysteem inzichtelijk 
tee maken, zal aan verklaringskracht winnen, wanneer in vervolgonderzoek onder 
eenn grotere populatie de toepasbaarheid blijkt. Het is wenselijk wanneer dit 
vervolgonderzoekk vorm krijgt vanuit de zogenaamde 'grounded theory benadering1 

(Wester,, 1987). In deze benadering liggen dataverzameling en theorievorming 
dichtt bij elkaar. De onderzoeker kan specifieke aspecten van internalisering, door 

Theologisch-inhoudelijkee verschillen in ligging zijn in deze studie niet verdisconteerd. 

273 3 



Hoofdstukk 9 

bijstellingg van de topiclijst en gerichte dataverzameling, nader uitwerken. 
Aandachtspuntt bij een dergelijk onderzoek is, dat onderzoeker noch geïnterviewde 
dee specificiteit van de geloofsbeleving thematiseren. Het huidige onderzoek heeft 
uitgewezenn dat de kans dat zulks gebeurt voortdurend voorhanden is. Het gesprek 
dreigtt daarmee echter meer te gaan óver geloofsbeleving en theologische inhouden 
off  óver het sociaal collectief, zonder dat zicht wordt verkregen op de persoonlijke 
wijzee van betrokkenheid en de uitwerking die dit heeft voor het geven van 
betekeniss en de constructie en/of transformatie van het zelf. 

9.66 Recapitulatie 
Dee bijdrage die deze studie levert aan de psychologie van de bekering is gelegen in 
hett feit dat zij bekering van het type 'intensification' tot object van studie heeft. De 
studiee heeft uitgewezen dat in 'intensification' de kwaliteit van intergenerationele 
relatiess en existentiële motieven een centrale rol spelen in de verandering in 
betrokkenheid.. Deze verandering in betrokkenheid betreft een verandering van 
verbalee naar totale betrokkenheid. Zij komt tot uitdrukking in het relatief dominant 
wordenn van de morele carrière van 'de weg der bekering'. De relatieve dominantie 
vann deze carrière wordt zichtbaar in een verandering in de emplotment van het 
levensverhaall  en de gerichtheid in het dagelijks handelen. 
Sindss het ontstaan van de psychologie als wetenschap vormt bekering object van 
onderzoek.. Middels het bestuderen van bekering beoogt men inzicht te krijgen in 
hett zelf en transformatie van het zelf. Voor zelfwording en transformatie van het 
zelff  is internalisering constitutief. In het heuristisch model worden drie stadia van 
internaliseringg onderscheiden. De structuurkenmerken van narratieven van mensen 
diee zich in een bepaald stadium van internalisatie bevinden zijn op basis van de in 
dee hoofdstukken zes, zeven en acht beschreven analyses, beschreven. Zowel de 
verhaallijn,, de affectieve betrokkenheid als de vaardigheid die het individu heeft 
omm het eigen leven te verbinden met culturele verhaalstructuren verschilt per 
stadium.. Analyse van responsiviteit en emplotment als processen middels welke 
internaliseringg geschiedt, maakt inzichtelijk dat de kwaliteit van de 
intergenerationelee bemiddeling van de traditie en de kwaliteit van de relatie en 
interactiee met primaire anderen van invloed is op het commitment met het sociaal 
collectief.. Enerzijds kan de betrokkenheid van het individu op het sociale collectief 
voortvloeienn uit de betrokkenheid die in het ouderlijk gezin gebruikelijk was (dit 
wordtt wel aangeduid als de correspondentiehypothese). De studie van Ullman 
(1989)) heeft evenwel uitgewezen dat er eveneens sprake kan zijn van compensatie 
voorr tekorten in de eerste relaties. 
Hett actueel worden en blijven van bevindelijk gereformeerde verhaalstructuren die 
dee menselijke existentie betreffen, motiveert de betrokkenheid op de morele 
carrièree van de weg der bekering. Analyse van het emplotment van 
zelmarratievenn maakt inzichtelijk dat de transformatie van het zelf gezien kan 
wordenn als een verandering in levensoriëntatie en strevingen (zie § 9.2.3, § 9.2.4.3 
enn § 9.4.1). De zelfervaring en sociaal-religieuze positie die men in het sociaal 
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collectieff  in referentie aan bekering inneemt, krijgen vorm dankzij en worden 
bestendigdd door het vertellen van het zelmarratief Narratieve analyse van 
zelmarratievenn heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het specificeren van de 
inhoudelijkee kenmerken en stractuurkenmerken van de verschillende fasen van 
internalisering. . 
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Thee subject of this psychological study is conversion among strict Dutch pietistic 
Calvinists,, known as the 'bevindelijken'. Conversion as a transformation of the self 
hass always been a subject of study in psychology. By studying the processes that 
contributee to the transformation of the self, psychologists have expected to get a 
betterr understanding of the self. Our interest concerns the effect on church 
members'' faith and self-understanding of their devotional model of 'the road of 
conversion'.. Conversion among strict Dutch pietistic Calvinists precedes neither 
thee process of becoming a church member ('affiliation'), nor a shift between 
religiouss groups or churches ('institutional' or 'tradition transition'). Instead, 
conversionn takes place within the religious tradition they are a member of 
('intensification'). . 

Inn this study, besides gaining insight into the specifics of the strict pietistic 
Calvinistt orientation in life, we examine the personal (faith) narratives of church 
memberss in order to gain insight into interaalisation as the main process by which 
conversionn takes place. Using a narrative psychological perspective, internalisation 
iss made visible by studying both the plotting and the telling of personal faith 
narratives.. The research process consisted of alternating periods of data-collection, 
studyingg literature and theory construction. The heuristic model described in 
chapterr four is the result of these alternating periods. 

Inn chapter 1 we describe the main findings and approaches in the psychological 
studyy of conversion. Secondly, three cases of 'bevindelijk' conversion are 
discussed.. Starting with the discussion among James (1902/1985), Starbuck (1914), 
Coee (1916) and Pratt (1921) on the type of the transformation of the self; we then 
describee Rambo's holistic model, in which the main emphasis is on the social, 
psychologicall and sociological aspects of conversion as a change in group-
membership.. Rambo (1993) defines conversion as a process taking place in time 
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andd shaped by the interplay of relationships, expectations and situations. The way 
thee process takes place is the result of multiple factors. The holistic model consists 
off  seven stages, each expressing an aspect of the process of conversion. The 
narrativee approach to studying conversion pays attention to the formative aspects of 
thee construction (the plotting) and the telling of a conversion-story. 
Basedd on these findings and approaches, the general definition that conversion is a 
transformationn of the self is specified by emphasising the processes through which 
thee transformation takes place and by paying attention to the formative power of the 
constructionn and the telling of a conversion story. 
Threee cases of 'bevindelijk' conversion as a change in group-membership are 
analysedd using categories from Rambo's holistic study. It becomes clear that by 
usingg the Rambo model to analyse the cases we gain insight into the central aspects 
off  conversion as a change in group-membership. However, the conviction of two of 
thee interviewees that despite the change, they are not yet converted, cannot be 
understoodd from these analyses. One result of the analyses of these cases is that 
fourr aspects of 'bevindelijk' conversion are described that require another 
approach. . 

Inn chapter 2 we define a conceptual framework for addressing the problematic 
aspectss of the psychological study of'bevindelijk' conversion. 
Startingg from the reciprocal relationship between social reality and the individual 
wee examine the relationship between group-membership and personal identity. 
Followingg Greenwood (19941, 1994b), we describe three types of groups with 
referencee to the meaning-structures they provide. Besides making a distinction 
betweenn types of groups, two styles of group-membership are distinguished. 
Participationn in a social collective with an internal structure is constitutive for the 
selff  only when a person is committed to and engaged in a moral career defined by 
thee collective. 
Thee constitutive aspect of engagement in a moral career comes into being through 
internalisation.. Through the internalisation process the individual not only takes 
noticee of the meaning-structure, but gains control over meaning as well. Whenever 
thee individual has internalised rights, duties, conventions and agreements, he has 
gainedd cognitive and practical control of societal phenomena, structures and rules. 
Hee is able to use mem in a competent way. 
AA prerequisite for internalisation is the relational and responsive nature of the 
humann self. The relational and responsive nature of the self is conceptualised as 
consistingg of both addressivity and answerability. In the dialectical and accountable 
relationn between the social system and the individual involved in a moral career 
withinn the social system, the individual moves through the four phases of 
internalisationn described by Jansz (1991): 'ideologies' personhood', 'personhood', 
'selfhood'' and 'self-narrative'. 
Becausee the phase of internalisation becomes visible in the way the self-narrative is 
constructedd and told, narrative psychological insights were added to the conceptual 
framework. framework. 

278 8 



Summary y 

Chapterr 3 is about the strict pietistic Calvinists and their tradition. The socially 
meaningfull aspects of their lifestyle are discussed, as are the core writings and 
convictions.. The structure of the devotional model 'the road of conversion* is also 
discussed.. The 'bevindelijk' perspective on life, the structure of 'the road' as well 
ass the core convictions and orientations are well known and well kept among strict 
pietisticc Calvinists. The social collective provides all sorts of resources with which 
thee individual is able to keep in tune with the orientation. These resources for 
personall piety are presented. 

Inn chapter 4 a heuristic model for understanding self-transformation in 'bevindelijk' 
conversionn is presented. In the model the conceptual framework is specified in 
termss of the characteristics and the content of strict pietistic Calvinist conversion. 
Thee heuristic model is preceded by an elaboration of a) the nature of the 
transformationn of the self and b) the nature of a central feature of a strict pietistic 
Calvinismss faith: 'bevinding'. 
a)) In 'bevindelijk' conversion the transformation of the self involves a change in 
thee identity project of the individual. By 'identity project' we refer to a set of 
convictions,, principles and commitments that is of central importance in the way 
thee individual is engaged in the world. The identity project of the individual is to be 
readd from the way the individual tries to establish and maintain reputation and self-
respectt by commitment to different social collectives and moral careers. In 
'bevindelijk** conversion the central notions of the relationship between God and 
humann beings and the orientation in time and eternity become key notions in the 
morall careers the individual is involved in. This change in identity project is 
describedd as a change in emplotment of the self-narrative. 
b)) In strict pietistic Calvinists' faith 'bevinding' is of central importance. 
'Bevinding'' is seen as a religious experience in which the individual perceives 
religiouss truths or has a revelation of God's personal concern for problems in the 
lifee of the individual. The possibility of 'bevinding' is explained in terms of the 
theoryy of Simden (1985) and the relational nature of the self. In conversion 
'bevinding'' is an essential element. Without 'bevinding' the conviction of 
conversionn will not be established. 
Thee heuristic model consists of the three phases of the intemalisation-proccss Jansz 
described:: ideologies personhood, personhood and selfhood. We do not consider 
thee phase of the self-narrative to be a phase in its own right. We believe that in 
termss of commitment to a social collective, however preliminary, each self-
narrativee contributes to and is corrected by 'ideologies personhood'. The 
intemalisationn process goes through three stages in terms of relationship to the 
'bevindelijke'' personhood: 

•• 'gaining knowledge of the identity; 
•• 'acting as if one had the identity 
•• 'being a certain kind of person'. 
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Completee internalisation is assumed to proceed through all the phases described. 
Commitmentt to a social collective does not necessary result in completion of the 
internalisation-process. . 
Inn the description of the three phases attention is paid to three aspects of 
internalisation.. The description of characteristic elements of the narratives typical 
forr the phase of internalisation (A) is followed by a description of factors that 
enhancee (B) or hinder internalisation (C). In the conceptualisation of specific 
elementss of internalisation in the different phases, special attention is paid to 
responsivityy (Aa) and emplotment (Ab). The description of each phase is 
completedd by a characterisation of the content of the narratives (D). 

Inn chapter 5 we discuss the data collection. The strict pietistic Calvinist social 
collectivee is a closed collective. Outsiders have a hard task to understand the 
arrangements,, conventions and agreements and the specific language used to refer 
too spiritual life. In this study a qualitative experience-based approach is used. The 
dataa were collected during four and a half years of participation, interviews and 
literature-study,, and provided the information necessary to construct the heuristic 
model. . 
Thee final data collection consisted of twenty five interviews with 'bevindelijken'. 
Twoo of them no longer participated in a pietistic strict Calvinist community, while 
threee others did not belong to the communities under study. The analysis is based 
onn thirteen interviews. 
Inn studying the internalisation process the self-narratives concerning conversion 
weree analysed using the categories of a six dimensional approach to the narrative 
processs developed by Ganzevoort (1998). In this six dimensional approach four 
dimensionss concern the plotting of the narrative: narrative structure, perspective, 
experiencee and understanding, and role distribution. Two dimensions concern the 
tellingg of the narrative: interpersonal positioning and the audience. The analysis of 
eachh of the interviews is structured in terms of these six dimensions. 
Thee results of the analysis contribute to the understanding of the internalisation-
process.. The characterisation of the phase of internalisation (A) is based on 
informationn stemming from the six dimensions. Specific elements of responsivity 
(Aa)) per phase are based on die dimensions of distribution of roles and 
interpersonall  positioning. Emplotment (Ab) is specified with reference to the 
dimensionss of narrative structure and experience and understanding. Enhancement 
(B)) and hindrance (C) in internalisation is specified in reference to perspective, 
distributionn of roles and positioning in relationships. In the characterisation of the 
narrativess per phase in terms of their content the main results of the analysis are 
summarisedd (D). 
Thee ascription of interviewees to the different phases of the internalisation-process 
iss based on self-reports in terms of 'not converted'; 'changed'; 'converted'. In the 
devotionall  model a distinction is made between two stages: unconverted and 
converted.. These stages are referred to as 'states'. In our heuristic model we are not 
onlyy interested in 'states' as positions describing results of development. Our main 
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interestt is in processes contributing to internalisation. We therefore characterise the 
'states'' of the interviewees in terms of progress in the process: 'not yet converted1, 
'inn change', 'converted*. 

Chapterr 6 concerns the analyses of the not yet converted. Internalisation in mis 
phasee is characterised as 'gaining knowledge of. Three cases are analysed. 
Thee interviewees in this phase have cognitive knowledge of the devotional model 
andd expectations about converted people and the way they should behave. They are 
convincedd about the worth and the truth of the convictions proclaimed by the 
religiouss community but do not relate experiences in life to the devotional model. 
Inn other words they do not express their personal narrative in terms of the 
devotionall model. The storyline of their personal narrative with reference to 
conversionn is not process but state-oriented. The focus on their failing in affective 
commitmentt is excused by a 'but'- construction, by which the weight of personal 
responsibilityy is weakened. 

Inn chapter 7 the interviews of the interviewees 'in change' are analysed. 
Internalisationn in this phase is characterised as 'acting as-if. Three cases are 
analysed.. The interviewees account for the transition to stage two by referring to 
thee decision to act as-if as well as by referring to the insight mat conversion is a 
reall possibility in their life. In both accounts the conviction of the impossibility of 
conversionn or die failure to understand it, is counterbalanced by a story of hope and 
progress.. Acting as-if converted involves intensification of commitment to the 
traditionn in terms of participation in religious practices both in public as well as in 
solitude.. Furthermore, the individual learns to relate experiences in life to 
orientationss proclaimed by the devotional model. Interpersonal contacts and rituals 
helpp the interviewees 'in change' to make use of the group-language for religious 
experiences:: de Tale Kanaans. In interactions with the 'converted' they learn to 
understandd their experience in terms of mis language. 

Inn chapter 8 four interviews of 'converted' individuals are analysed. The 
internalisation-processs is characterised as 'being a certain kind of person'. 
Thee interviewees in this phase are able to tell the story about their conversion in a 
competentt way. They make use of the 'Tale Kanaans' and cultural models of 
intelligibilityy mat stem from the strict pietistic Calvinist tradition. The emphasis has 
shiftedd from reflection on personal experience, doubt and searching for words in 
stagee two to tolling a smooth story about central points of experience on the road to 
conversionn in stage three. The story seems to be a reproduction of the model. 
Thee storyline focuses on both the period preceding and the experiences of 
conversionn and sanctification. Few words are spent on describing the religious life 
afterr sanctification. From the attention paid to this period it becomes clear mat the 
convictionn of faith is a continuing line but the liveliness of faith varies. In 
interpersonall relationships the 'converted' are asked to give witness, they help (and 
sometimess hinder) the 'not yet converted' in relating their life to die devotional 
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modell and they exhort the 'not yet converted' to make use of religious means to 
hastenn conversion. 

Inn chapter 9 we reflect on the study. First we summarise its contribution to the 
psychologicall study of conversion. Most studies on conversion concern 'transition' 
(betweenn institutions or traditions) or 'affiliation'. We classified 'bevindelijk' 
conversionn as 'intensification'. 'Intensification' was conceptualised as commitment 
too the moral career laid down in 'the road of conversion*. The effect of this 
commitmentt becomes visible in a change in emplotment of the self-narrative. In 
'intensification'' generational relationships and the quality of the first relationships 
seemm to be factors that enhance the internalisation process. Existential motifs and 
thee experience of being known by God are of central importance. The contribution 
off this study to the Rambo model (Rambo, 1993)consist of a specification of 
processess described in the stages of interaction and commitment. 
Thee second issue in the discussion is the transformation of the self. The 
transformationn of the self is conceptualised as an internal isation-process. We 
summarisee the characteristics of the narratives specific to the different phases in the 
internalisation.. Special attention is paid to responsivity and emplotment as 
constitutivee for and results of internalisation. Responsivity was supposed to be a 
two-directionall process leading to both knowledge of God and knowledge of the 
selff in relation to God. However, the ongoing self-reflective process was not clearly 
visiblee in the narratives. In the emplotment of the self-narratives, anticipation of 
experiencess in accord with narrative structures typical of the devotional model is 
evident.. Progression and hope laid down in the storylines derive from the 
devotionall model. In phase two, the skill to relate personal experiences to the 
devotionall model is acquired. In phase three, emplotment is heavily structured by 
centrall themes and experiences described in the devotional model. 
Lastly,, we discuss the evaluation of the theoretically based presuppositions about 
conversion.. The self-transformation is described as stemming from a continual 
commitmentt to the moral career laid down in the devotional model. The self-
transformationn comes into existence by a change in aspirations that becomes visible 
inn a change in emplotment of the self-narrative both in its verbalised form as well 
ass in actions and commitments a person is engaged in. The conviction of the 
transformationn has an affective quality. Uncertainty and searching induced by 
religiouss notions about divine election and hell turns into certainty and peace about 
one'ss relationship with God and life after death. Central to the transformation is 
internalisation.. This process takes place in (non)verbal interactions with real and 
symbolisedd others. These others can both enhance and hinder the transformation 
process.. The most serious threat to transformation is located in the self. The 
individuall often fails to sustain his commitment to the moral career. Other social 
collectivess and moral careers may take relatively dominant positions in giving 
expressionn to one's identity project. The relationship with God may then be 
neglectedd and should be re-affirmed. Misfortune, illness and suffering are men 
interpretedd as God interfering and calling the individual to turn to Him again. 
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Bijlagee 1. Vier eeuwen vroomheid 
Inn kerken behorend tot de bevindelijk gereformeerde traditie acht men kennis van 
hett ontstaan van gereformeerde vroomheid essentieel. In prediking, catechese en 
verenigingenn leren kerkgangers de belijdenisgeschriften, de geschriften van Oude 
Schrijverss (17e, 18e eeuw) en geschriften van predikanten uit van later tijd (19e en 
20'' eeuw) kennen. Door kennisname van de ontwikkelingsgang die de vroomheid 
doorr de eeuwen heeft gekend, komt het besef van Gods alomtegenwoordigheid, van 
Zijnn leidende en oordelende hand in het leven van het individu, de 
kerkgemeenschapp en de omliggende maatschappelijke context tot ontwikkeling. 
Ookk draagt bekendheid met het historisch verloop bij tot het waarderen en 
verdedigenn van de eigen positie en overtuigingen. 
Kenniss over het ontwikkelingsverloop geeft buitenstaanders inzicht in de 
gedachtegangg die schuilgaat achter bepaalde eigenaardigheden uit het bevindelijk 
gereformeerdee sociale collectief. Denk bijvoorbeeld aan: de nauwe betrokkenheid 
opp het koningshuis, de angst voor oordelen over land en volk, en de idee 'God, 
Nederlandd en Oranje'. 
Tenn dienste van een goed begrip van de bevindelijke levenshouding willen we in 
grovee lijnen het ontstaan en de ontwikkeling van de (bevindelijk) gereformeerde 
vroomheidd beschrijven vanaf de Reformatie tot op heden. Deze beschrijving 
plaatsenn we, voor zover mogelijk, in de bredere context van de verhouding tussen 
kerkk en staat. 

Renaissancee (1475-1550) en de vroege Reformatie 
Inn de geest van de Renaissance (1475-1550) kwam er in Europa, aan het begin van 
dee zestiende eeuw, binnen de kerk een hervormingsbeweging tot ontwikkeling 
(1517).. Het door de Augustijner monnik Maarten Luther aangetekende protest 
(1521)) tegen het hiërarchisch priesterschap en de veelheid aan uiterlijke 
genademiddelenn (sacramenten en sacramentaliën, o.a. de aflaat) dient in het licht 
vann deze beweging begrepen te worden. 
Dee belangrijkste omkering in de vroege Reformatie was, dat vroomheid aan een 
nieuwee norm werd gemeten. Niet langer was het in een kerkelijke traditie geijkt zijn 
vann een godsdienstig gebruik bepalend voor het vroomheidsgehalte. Wat 
vroomheidd was moest nieuw ontdekt worden door het bestuderen van de Heilige 
Schriftt (Van Deursen & Schutte, 1996, p.1). Dit werd tot uitdrukking gebracht in 
Lutherss leer van rechtvaardiging door 'het geloof alleen' (sola fide) die te vinden 
wass in de 'de schrift alleen' (sola scriptura). Calvijn voegde aan de twee sola's van 
Lutherr een derde toe: door genade alleen (sola gratia). Hiermee benadrukte hij dat 
niett de mens maar God de eer moet krijgen wanneer een mens gerechtvaardigd 
werd.. Een mens heeft daar niets aan bij te dragen. De nadruk op de volledige 
afhankelijkheidd van de mens sloot aan bij het dagelijks ervaren van de mensen. 
Geconfronteerdd met natuurrampen en andere tegenspoed geloven ze in een 
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straffendee God. De leer van Calvijn (1509-1564) reikte mogelijkheden aan om de 
toornn van God af te wenden, namelijk door berouw te tonen over begane zonden en 
dee eigen verdorvenheid. De strenge tucht en de verplichting om het hele leven 
onderr toezicht van de kerk te stellen vormden voor velen een obstakel voor het 
overgaann tot lidmaatschap van de gereformeerde kerk (van Deursen, 1980, pp. 5-
14). . 
Dee verspreiding van het Calvinistische gedachtegoed kwam door de 
Beeldenstorm2011 (1566) in een stroomversnelling. In de door de Calvinisten 
voorgestanee kerkorganisatie werd het overkoepelende leer- en regeergezag 
ontmanteld.. Hiertoe worden consistories opgericht. Dit werden goed 
georganiseerdee haarden van verzet tegen Rooms kerkgezag en Spaans 
staatsgezag2022 (v.d. Meiden, 1993 a, p. 85). De van beelden gezuiverde kerken 
werdenn voortaan gebruikt201 om er erediensten van de 'ware' kerk te kunnen 
houden.. Met de komst van Alva (1566), die orde op zaken komt stellen, zien zowel 
Calvinistenn als Lutheranen zich genoodzaakt om naar het buitenland te vluchten 
(Schöffer,, 1978, p. 103-109). 

Inn 1572 komen Holland en Zeeland en enkele gebieden in het noorden van het land 
inn opstand tegen Alva. De opstandigen vallen uiteen in twee groepen: de 
adeloppositie2044 en stedelijk patriciaat enerzijds en Calvinisten, Geuzen en 
vluchtelingen2055 anderzijds. Voor de Calvinisten betekende de strijd tegen Alva ook 
eenn strijd tegen de katholieke godsdienst. Dat maakte hen in het verzet 
betrouwbaar,, standvastig en strijdvaardig. Met harde hand schonen zij kerken en 
kloosterss en oefenen pressie uit op het stadsbestuur om de exclusieve erkenning van 
dee nieuwe (eigen) kerk en daarmee van de Reformatie door te voeren. Vele niet 
Calvinistenn zijn het niet eens met deze praktijken, maar men gedoogde de 
Calvinistischee hervormingspolitiek op politieke gronden. Wanneer stadhouder 
Willemm van Oranje en een groot aantal vooraanstaande regenten zich vóór de 

2011 De beeldenstorm moet niet gezien worden als één continue beweging maar als een reeks van grotere 
enn kleinere, op vernieling gerichte, stormen (Schöffer, 1978, p. 103-107). 
2022 Gedragen door een latente economische crisis, sociale tegenstellingen en een politiek gezagsvacuüm 
enn begeleid en aangemoedigd door hagenpreken, bond men middels het vernielen van beelden en 
afbeeldingenn van heiligen in steen, hout of linnen, de strijd aan met de 'oude' Rooms Katholieke 
Godsdienstt (Baelde, 1978, p. 65-66). 
2033 De gereformeerden kregen ook in later tijd niet het eigendom van die kerken. Dat kwam min of 
meerr in handen van de burgerlijke overheid. 
2044 De adeloppositie streefde naar vrije gewesten die door de hoge adel geleid zouden worden. Zij waren 
relatieff tolerant ta.v. andere maatschappelijke en godsdienstige stromingen, erkenden het recht op 
eigenn geloof en stonden beperkte mogelijkheden voor kerkelijke organisatie en eredienst voor. 

Calvinisten,, Geuzen en vluchtelingen hadden elkaar gevonden in de organisatie van de nieuwe kerk 
diee gebaseerd was op de kerkleer van Calvijn en zijn volgelingen in Geneve. Zij waren tegen een 
hiërarchischh gelede geestelijkheid, stelden iedere gelovige persoonlijk verantwoordelijk voor zijn leven 
enn beriepen zich op in de leer gestudeerde voorgangers die zich door belijdenisgeschriften en inwendige 
disciplinee met elkaar verbonden voelden. Vanuit de idee dat zij de 'ware* kerk vertegenwoordigden 
warenn zij intolerant ten aanzien van andere godsdienstige stromingen. 
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Calvinistischee kerk106 verklaren, krijgen de Calvinisten in 1573 de exclusieve 
beschikkingg over alle kerkgebouwen in Holland en Zeeland. De gereformeerde 
Calvinistischee kerk werd daarmee de gevestigde kerk (niet de staatskerk) en 
draagsterr van continuïteit in de functies die het geloof in het dagelijks leven van de 
Hollanderss vervulde, bijvoorbeeld bij doop, huwelijk en begrafenis (Schöffer, 
1978,, p. 118-121). 
Dee overwinning op Spanje werd door velen ervaren als een wonder en 
toegeschrevenn aan God De basis voor het geloof in de bijzondere relatie tussen 
God,, Nederland en Oranje is hiermee gelegd. Bij de vestiging van de Republiek der 
Zevenn Verenigde Nederlanden197 (1588) krijgt de gereformeerde kerk een 
bevoorrechtee positie20*. 

Menn geloofde dat er een onlosmakelijk verband bestond tussen zonde en de daarop 
volgendee straf van God. Gods straf werd zichtbaar in rampspoed. Het beleid van de 
overheidd was er op gericht om middels het uitroeien van openbare zonden rampen 
tee voorkomen. De Staten konden bede en boetedagen uitschrijven, waarin het volk 
zijnn berouw kon tonen over de eigen zonden en het besef van de eigen 
verdorvenheid. . 
Doorr de bevoorrechte positie die de gereformeerde kerk had op het gebied van 
onderwijss en zieken-, armen- of ouderenzorg won het calvinistisch gedachtegoed 
veldd in de Republiek. Dit werd zichtbaar in de levenspraktijk van alle dag. In de 
zestiendee eeuw wordt de mentaliteit van de bewoners van de Lage Landen 
beschrevenn als getuigend van persoonlijke verantwoordelijkheid; een sterk 
zondebesef,, een arbeidsheiligende verheerlijking Gods, spaarzin en bescheidenheid 
(Schöffer,, 1978). 

Ditt betekende overigens niet dat men zich geheet aan de geloofsleer onderwierp of bet gezag van 
kerkenraadd of de dogmatische uitleg van predikanten aanvaardde. 
207Dee Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd gevormd door een federatie van soevereine 
gewestenn (zeven in getal). De republiek kende geen centralistisch bestuur. Dit hield onder meer in dat 
dee steden bestuurd werden door oligarchieën van rijke en deftige edelen en burgers. Het bewind op het 
plattelandd werd gevoerd door een door kleine burgerij of boerendom gekozen vorm van bestuur. De 
Stalenn Oeneraal, aangesteld om over gemeenschappelijke zaken van oorlog en vrede, buitenlandse 
betrekkingen,, defensie en Uniekas te beslissen bleef een vergadering van zeven gewestelijke delegaties. 
Dee door de Staten Generaal genomen beslissingen waren slechts dan bindend wanneer men er unaniem 
meee instemde. De Raad van State, in het leven geroepen om het binnenlands bestuur te regelen, wist 
zichh van deze taak ontslagen daar de Staten (het bestuur van de verschillende gewesten of provincial) 
zichh de macht niet lieten ontnemen. 
2MHoewdd de meeste leiders van de Republiek aankoersten op het model van Carvijn zet het 
calviniseringsprocess niet in alle provincies tegelijkertijd in. In sommige delen van het tand 
(bijvoorbeeldd in Utrecht) begon de calvinisering pas na 1618. In Holland was dit niet het geval (van 
Deunen,, 1980, p.37). De beschrijving van de wijze waarop het Calvinisme in Nederland voet aan de 
grondd krijgt (1517-1618) concentreert zich op het gewest Holland. 
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Reformatie:: continuïteit en breuklijnen in (volks)vroomheid. 
Dee zestiende-eeuwse Reformatie vloeide voort uit onvrede met de Rooms-
Katholiekee kerk209. Toch is er op het gebied van de vroomheid sprake van een grote 
matee van continuïteit. Vele modellen en elementen210 uit de middeleeuwse devotie 
kwamenn zowel inhoudelijk als methodisch terug in de gereformeerde, piëtistische211 

vroomheidd waarin de Reformatie (ook) resulteerde. 

Dee piëtistische vroomheid wilde de boodschap212 van de Reformatie behouden en 
uitbouwen,, maar streefde tegelijkertijd naar doorwerking en verdieping. 
Rechtvaardigingg door geloof alleen diende verbonden te worden met de heiliging 
enn verinnerlijking van het leven van de gelovige mens. Deze levensheiliging zou in 
allee levensverbanden zichtbaar moeten worden. De rechte leer - orthodoxis vroeg 
omm de rechte beleving en inleving - orthopraxis -. De persoonlijke 
bekeringservaringg kwam centraal te staan. Piëtas en precisitas werden 
onlosmakelijkk met elkaar verbonden. Hoewel de gerichtheid op een persoonlijk 
beleefdd geloof individualiteit benadrukte, zocht men juist binnen deze piëtistische 
vroomheidd elkaar ter stichting op213. Hierbij ging kritiek op anderen gepaard met 
voortdurendee zelfbeproeving en reflectie over de eigen geestelijke staat (op 't Hof, 
1994,, p. 9-11). 

22 De onvrede tegen de Rooms Katholieke kerk uit zich vooral in kritiek op de dogmatiek, de 
kerkregering,, de eredienst en de waardering van de Heilige Schrift 
2100 Het Nederlandse Pietisme haakt in op de volgende elementen van de middeleeuwse devotie en 
mystiek:: de verzaking van de wereld; de afsterving van het vlees; de trappen waarlangs het gevallen 
Adamskindd opklimt tot zijn oorspronkelijke staat; de weg tot het volkomen leven in gemeenschap met 
God;; de vereniging van de ziel met Christus; de bestrijding van zedelijke en kerkelijke misstanden; het 
primaatt van het beginsel van de daad ten opzichte van de daad zelf; de geestelijke ervaringen en 
aanvechtingen;; de ootmoed en de nederigheid; de lijdzaamheid; de liefde tot God en tot de naaste; het 
dagelijkss lezen van goede lectuur, de dagelijkse meditatie en het dagelijks gebed; de extase en mystiek; 
hett verzet tegen overdaad; de bruidsmystiek; het zelfonderzoek het convcntikeldom; de persoonlijke 
vroomheidd en de onmiddellijke gemeenschap met God; het vermijden van werelds gezelschap en 
goddelozee gesprekken; het in de wereld maar niet van de wereld zijn; het opschrijven van treffende 
passagess die men leest, ten einde ze later te overdenken; centrale plaats voor de heiliging; zelfcontrole 
(Op'tHof,1987,p.599). . 
2111 Hierbij verwijst de term pietisme naar het streven naar 'echte* vroomheid binnen een bestaande 
maarr als verworden ervaren geloofsgemeenschap. Het openbaarde zich binnen en vanuit het 
protestantismee dat ontstond in het verlengde van de Reformatie van de zestiende eeuw. Dit piëtisme 
looptt parallel aan een algemene cultuurtrend van individualisering en privatisering die zichtbaar werd 
inn de Renaissance en de Verlichting. Deze trend zet in de moderne tijd door. 
2122 Het sola gratia, sola scripture en het sola fide. 
2133 Van Deursen en Schutte(1996, p.2) geven aan dat dankzij Luther de Bijbel voor gelovigen 
toegankelijkk was geworden, dat wil zeggen voor hen die de kunst van het lezen machtig waren. Hoewel 
dee leesvaardigheid in de Nederlanden betrekkelijk hoog was, werd ze toch niet bij allen gevonden en 
daarbijj kwam dat lezen nog niet hetzelfde is als verstaan. Dus vormden zich "al spoedig groepjes van 
mensenn die samen de bijbel lazen en bespraken. Een georganiseerd netwerk zat er niet achter. De 
oudstee groei was spontaan. Informele onderlinge contacten waren er natuurlijk wel. (...) Zo 
ontwikkeldenn zich overal verwante vormen van doen en denken, zonder dat er een uitgedacht systeem 
aann ten grondslag lag". 
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Dee wortel van het piëtistische element van deze vroomheid wordt reeds gevonden 
bijj Calvijn (1509-1564). Bekend met en beïnvloed door de kerkvaders (bijv. 
Bernardus)) en de Moderne Devotie214 hecht Calvijn grote waarde aan het 
toepassendee werk van de Heilige Geest in de mens. Toch is het niet Calvijn maar 
Bezaa (1519-1604)215 die door zestiende en zeventiende-eeuwse theologen geciteerd 
wordt.. In de theologie van Beza krijgt de gelovige met zijn gevoelens meer 
aandacht.. De verbrijzeling van het ik van de gelovige door de Wet wordt tot een 
voorwaardee voor het geloof. Ook zou de belofte en aanbieding van het heil slechts 
geldenn voor hen die geloven en zich bekeren (een element dat terugkomt in de 
kerkscheuringg van 1953). Bepaalde geschriften van Beza kunnen gezien worden als 
eerstee uitingen van piëtisme (op 't Hof, 1987). 

Kendee de invulling van het reformatiestreven aanvankelijk een sterk Frans element, 
inn het begin van de zeventiende eeuw neemt de invloed van het Engelse en Schotse 
puriteinss pietisme toe. De geloofs(r)emigratie21' vanuit Engeland naar de 
Nederlandenn droeg hieraan bij. 
Doorr de puriteins piëtistische invloeden veranderde het pietisme in de Nederlanden 
quaa inhoud van aard. De puriteinse piötistica kenden namelijk een ver 
doorgevoerdee beschrijving van het ingekeerde leven. De praktijk der godzaligheid, 
toegepastt op het persoonlijk-, gezins- en maatschappelijk leven was in 
voorschriftenn tot in detail uitgewerkt. Puriteins piëtistische invloeden worden 
zichtbaarr in de plaats die de bekeringsgeschiedenis, de sabbatsviering, de 
prediking217,, de nadruk op meditatie en alleenspraak ten dienste van de 
zelfbespiegelingg en de mystieke geloofsbeleving, in gaan nemen (Graafland, 1983, 
p.. 1-17). Rond de jaren dertig van de zeventiende eeuw neemt het aantal piëtistisch 
getintee geschriften van vaderlandse bodem toe2". 
Doorr het theocratisch karakter van de gereformeerde godsdienst krijgt het 
Nederlandsee pietisme een eigen karakter dat onderscheiden is van dat van de 

2144 Kenmerkend voor de Moderne Devotie is haar praktische spiritualiteit Ze wilde, middels de weg 
vann een ascetisch leven en een gevoelige vroomheid komen tot een innerlijke en uiterlijke heiliging van 
hett dagelijks leven. 
2133 Beza was aanvankelijk jurist maar sloot zich in 1548 aan bij de beweging van Calvijn. Hij werd op 
lateree leeftijd predikant, hoogleraar Grieks en rector. In deze hoedanigheid schreef hij verschillende 
strijdschriften.. Hij raakte betrokken bij polemieken tussen Calvinisten, Lutheranen en Rooms-
Katholieken.. Hierin verdedigde hij de Calvinistische leer (Vicaire, 1986, p.331) . Met name zijn 
vooropstellenn van de dubbele predestinatie, zijn grote nadruk op de menselijke beleving van het heil 
binnenn een uitgewerkte heilsorde en zijn kritiek op de ethische en religieuze stand van zaken onder de 
gereformeerdenn van zijn tijd zijn van invloed geweest op de gereformeerde leer (Op 't Hof, 1987, p.25). 
2166 Van puriteinse geloofsvluchtelingen uit Engeland die tijdelijk in Nederland verbleven. 
2177 De prediking geschiedde volgens de classificatiemethode en behandelde het bijbelgedeelte uitvoerig 
mett het oog op het innerlijk geloofsleven en de dagelijkse levensheiliging. 
2111 De reden voor het zo laat tot ontwikkeling komen van piëtistische lectuur van eigen bodem moet 
gezochtt worden in a) de energie en tijd die de kerkelijke strijd vergde, b) het rondtrekkend bestaan dat 
predikantenn leidden en c) het geringe aantal plaatsen waar gereformeerde geschriften officieel het licht 
mochtenn en konden zien. Verder achtte men het belangrijk de eigen positie to.v. andere geloofstradities 
duidelijkk te maken. Men wijdde zich daarom liever aan geschriften van dogmatische aard. 
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omringendee landen. Vanaf 1608 raakt het meer betrokken bij de maatschappij, de 
politiekk en de kerk. Dit hangt samen met het feit dat steeds meer niet-predikanten 
eenn rol gingen spelen bij het uitdragen van de piëtistische inzichten. De typisch 
Nederlandsee invulling van het piëtistische gedachtegoed wordt aangeduid met de 
termm Nadere Reformatie219. 

Eindd zestiende begin zeventiende eeuw. 
Inn 1588 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gevestigd. Door de 
bevoorrechtee positie die de Gereformeerde Kerk kreeg toebedeeld was de 
Republiekk de jongste creatie in een rij van protestantse mogendheden. Schotland, 
Engelandd en Duitsland waren haar daarin al voorgegaan. In deze landen had de 
Reformatiee een directe omslag van Rooms-Katholicisme naar Protestantisme weten 
tee bewerkstelligen. In de Nederlanden lag er vijfti g jaar tussen de opkomst van de 
hervormingsbewegingg en de eerste aanzet tot een kerkelijke ordening. Het zou nog 
eenss dertig jaar duren voor de Nederlandse Belijdenisgeschriften en de kerkelijke 
ordeningg (DKO) op de synode van Dordrecht (1618-1619) vastgelegd werden. 

Kerkhistorischee ontwikkelingen tussen 1561 en de Dordtse synode (1618/19): 
13611 Guido de Bres formuleert, geïnspireerd op de Franse Geloofsbelijdenis 

(1359),, de Nederlandse Belijdenis des Geloofs. In deze belijdenis spreekt 
dee Bres zich uit tegenover de buitenwereld en poogt daarmee 
beschuldigingenn aan het adres van de hervormde leer te weerleggen. 
Reformatorischee grondwaarheden worden tegenover de RK leer en 
Dopersee afwijkingen gesteld. 

15633 Goedkeuring van de door Ursinus en Olevianus opgestelde catechismus, 
inn Heidelberg220. 

15688 Convent van Wezel, eerste aanzet tot formuleren van gereformeerde 
kerkorde. . 

15711 Synode van Emden: Nederlandse Geloofs Belijdenis (NGB) ondertekend, 
Heidelbergsee Catechismus in gebruik genomen en een kerkorde bestaande 
uitt 53 artikelen opgesteld. 

15733 Ppredikanten en later ouderlingen en diakenen verplicht de NGB te 
ondertekenen. . 
Opp de synodes van 1574,1578,1581,1586 en 1618-1619, worden de 
besluitenn van 1571 uitgebreid of herzien. 

1618-199 De kerkordening en de Belijdenisgeschriften voor de Nederlandse 
Gereformeerdee Kerken in Dordrecht vastgelegd. Opdracht gegeven tot het 

2199 Deze term is, in de loop van de zeventiende eeuw in gebruik geraakt en geeft duidelijk de relatie met 
dee 'eerste' Reformatie aan. 'Nader*  duidt hierbij 'verder', 'dieper', 'strikter', 'nauwkeuriger' aan. Het 
strevenn van de 'Nadere Reformatie' slaat dan op de doorwerking van de beginselen van de 
calvinistischee Hervorming oftewel de verbetering van misstanden in de Nederduits gereformeerde kerk 
(op'tt Hof, 1994, p.5; de Jong, 1992, p. 11; Groenendijk, 1985 pp. 128-134; Broeyer, 1988, pp.51-55). 
™™ De zo ontstane Heidelbergse Catechismus kent 52 afdelingen, zondagen genoemd, en gaat er van uit 
datt het leven des geloofs drie aspecten of stukken kent: het stuk der ellende, het stuk der 
verlossingg en het stuk der dankbaarheid. Deze stukken worden in het geloofsleven telkens opnieuw 
beleefd. . 
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vervaardigenn van de Statenbijbel (De Gier, 1994, pp..9-12; Kersten, 1992, 
pp.. 8-12; van der Meiden, 1993a, pp. 88-96). 

Aann het eind van de zestiende eeuw profileren predikanten binnen de 
Gereformeerdee Kerk zich naar kerken geloofsleer, moraal en geloofsbeleving. 
Ruimeree protestantse ideeCn kwamen tot ontwikkeling. Er kwam onderscheid 
tussenn 'rekkelijken' en 'preciezen'. 'Rekkelijken' lengden het strenge 
Calvinistischee gedachtegoed aan met denkbeelden van gewetensvrijheid - elke 
gelovigee heeft recht op een eigen geloof- en geloofsvrijheid - elke gelovige heeft 
rechtt op een openlijke eredienst en organisatie. Verder hechtten zij grotere 
betekeniss aan een christelijke levensgang dan aan een strikt confessioneel 
vastgelegdee kerktuchtelijke leer. Tenslotte meenden zij dat de mens tegenover God 
zondigg was. Ze verwierpen de gedachte dat hij diep verdorven is, dit vanuit de idee 
datt iedere mens een eigen waarde meedraagt en zijn leven mede in eigen hand 
heeft.. 'Preciezen' onthielden zich van iedere mogelijkheid tot versoepeling van de 
leerr (Schöffer, 1978, p.159-160). 

Tijdenss het twaalfjarig bestand komt de latente tegenstelling tussen 'rekkelijken' en 
'preciezen11 tot een uitbarsting. Remonstranten en Calvinisten bestrijden elkaar en 
eikaarss leer openlijk. Om zowel intern als ten aanzien van de buitenwereld de 
positiee van de Gereformeerde Kerk vast te stellen en te verduidelijken wordt de 
Synodee van Dordrecht (1618/19) belegd. Hier wordt de strijd ten gunste van de 
Calvinistenn beslecht (Zilverberg, 1980, p. 318) Het resultaat van de synode is dat 
dee Nederlandse belijdenisgeschriften, bestaande uit de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis,, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels, i.e. de 
vijff artikelen tegen de Remonstranten211 worden vastgelegd en de Dordtse 

2211 Zij zijn bet resultaat van een conflict dat (rond 1609) aan de universiteit van Leiden ontstaat tussen 
dee hoogleraren Gomarus en Arminius. Beiden gingen uit van Gods almacht, de kracht van het geloof-
hett 'sola fide'- en het principe van de verkiezing. De invulling die zij aan het principe van de 
verkiezingg gaven verschilde. Arminius was van mening dat de mens bij machte is om de gave van het 
gelooff te verwerpen en het heil af te wijzen. De mens is dus met zijn wil, verantwoordelijk voor zijn 
eigenn heil. Gomarus was van mening dat de mens geen invloed uit kan oefenen op de bestuiten en 
verrichtingenn van God. De positie van Arminius hield, volgens Gomarus in dat de zekerheid van het 
gelooff zou verdwijnen omdat het Godsbesluit afhankelijk gemaakt zou worden van menselijke 
loocheningg of aanvaarding. In 1610, na het overlijden van Arminius, stelde Wtenbogaert met 43 
anderenn een, op Arminius' visies geïnspireerde, remonstrantie op. Met deze aan de Staten gerichte 
remonstrantiee verklaarden zij van mening te zijn dat de confessie en catechismus altijd aan revisie 
onderworpenn moesten kunnen worden. Aan dit verzoekschrift voegden ze een vijftal punten ten aanzien 
vann de leer en bet verzoek om een synode en om bescherming tegen tuchtmaatregelen toe. In antwoord 
opp deze remonstrantie stelden de tegenstanders ervan (Calvinisten) een contraremonstrantie op. Binnen 
eenn tijdsbestek van enkele jaren loopt één en ander uit tot een nationaal conflict Nog in 1618 wordt de 
synodee in Dordrecht bijeen geroepen. Op de synode werd deze strijd ten gunste van de 
contraremonstrantenn beslecht Het aantal remonstranten dat deelneemt aan deze synode is veruit in de 
minderheidd en daarmee bleef hun invloed op het verloop van de synode beperkt (De Gier, 1994, pp.9-
12;; Kersten, 1992, pp.S-12; van der Meiden, 1993a, pp. 88-96). 
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Keikordeningg wordt aangenomen. Daarnaast wordt opdracht gegeven tot vertaling 
vann de Bijbel in de landstaal, de later genoemde Statenbijbel. Het eerste exemplaar 
vann deze Bijbel kwam in 1637 uit. Het duurde ongeveer twintig jaar voor er op 
iederee kansel een exemplaar lag en menig gereformeerd huisgezin een kleinere 
uitgavee in huis had222. 

Dee zeventiende eeuw 
Inn de zeventiende eeuw behield de Gereformeerde Kerk de bevoorrechte positie die 
zijj  aan het einde van de zestiende eeuw had verkregen223. Langs verschillende 
wegenn werd indirecte dwang tot kerklidmaatschap uitgeoefend. Dit betekende 
onderr andere dat armenzorg slechts genoten kon worden wanneer men behoorde tot 
dee gereformeerde kerken. De scholen droegen een gereformeerd karakter maar 
warenn ook voor andere richtingen toegankelijk. Overheidsbetrekkingen waren 
alleenn beschikbaar voor hen die tot de officiële, dat wil zeggen de gereformeerde, 
kerkk behoorden. Toch verliep het protestantiseringproces in de Republiek traag. 
Katholieken,, Collegianten, Doperse, Luthersen en Remonstranten vormden in hun 
schuilkerkenn eigen religieuze gemeenschappen. Door immigratie kwamen er steeds 
meerr Joden. Het hoger onderwijs droeg bij aan de verbreiding van het 
gedachtegoedd van Descartes en Coccejus224. 
Dee pennenstrijd die de ontmoeting tussen deze geestesstromingen met zich 
meebrachtt leidde, in combinatie met een onbeperkte vrijheid van drukpers tot een 
sterkee verbreiding van het rationalisme. Om het geestelijk klimaat enigszins onder 
controlee te houden, de heterodoxie in te perken en de positie van de Gereformeerde 
Kerkk te verzekeren, kwam het in 1651 tot de 'grote vergadering*. Op deze 
vergaderingg vroegen afgevaardigden van enkele gewestelijke synoden (Calvinisten) 
omm handhaving van alle plakkaten tegen de Rooms-Katholieken225, een verbod op 
allee publieke uitingen van de joodse godsdienst en het verhinderen van de 

Omm de eigen positie ten aanzien van de remonstranten te verduidelijken worden de Dordtse leerregels 
opgesteld.. In vijf artikelen worden de 'hoofddwalingen' van de remonstranten veroordeeld en de 
zuiveree leer vastgesteld. De vijf artikelen van de Dordtse Leerregels handelen over de volgende zaken: 
Artt 1: Van de Goddelijke verkiezing en verwerping; 
Artt 2: Van de dood van Christus en de verlossing der mensen door dezelve; 
Artt 3 + + 4: Van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze; 
Artt 5: Van de volharding der heiligen. 
2222 Doordat de Staten Vertaling van de Bijbel door het gehele land verspreid, gelezen en herlezen werd 
beïnvloeddee zij behalve de kanseltaai ook de schrijftaal en de stijl van het Nederlands. De Staten 
Vertalingg van de Bijbel heeft daarmee bijgedragen aan het tot stand komen van een eenvormige 
Nederlandsee taal. 
2233 De overtuiging rond de straffende hand Gods leefde voort. Zowel van overheidswege als van 
kerkelijkee zijde poogde men, middels tuchtmaatregelen en regelmatig gehouden bid- en dankdagen, de 
openbaree zonden uit te roeien, zelfreflectie te stimuleren en daarmee rampspoed te voorkomen. 
2244 Coccejus stelde vragen bij het sabbatsgebod en meende verder dat de leer van verkiezing en 
verwerpingg in strijd was met het door God liefderijk aangeboden verbond met de mensen (v.d. Meiden, 
1993a,, p. 104). 
2255 Met 'plakkaten tegen de Rooms Katholieken' wordt gedoeld op de door de overheid ingestelde 
regelss en vastgestelde beperkingen voor de beoefening van de Rooms-Katholieke godsdienst. 
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uitbreidingg van de overige niet-gereformeerden. 'De grote vergadering' stemde met 
allee eisen van de Gereformeerde kerken in en zo leek de Republiek een 
Gereformeerdee Statenbond (de Jong, 1978). 
Dee uitvoering van de besluiten van de 'grote vergadering' hing echter helemaal af 
vann plaatselijke overheden. Na een aanvankelijke verstrakking van het beleid, 
lietenn de Staten godsdienstoefeningen van andere dan de gevestigde kerk, al dan 
niett tegen betaling, oogluikend toe. Daarnaast gingen ze meer en meer een eigen 
koerss volgen bij het beroepen van predikanten en benoemen van hoogleraren. 
Vanuitt de behoudende kring binnen de toenmalige Gereformeerde Kerk groeide het 
protestt tegen deze staatsinmenging in kerkelijke zaken en de 'geestelijke 
misstanden'' die door een inzettende 'verslapping van de leer' het daglicht zagen. 
Reedss aan het einde van de zestiende eeuw wezen onder anderen Teellinck, en later 
Voetius,, van Lodenstein, Koelman en W. a Brakel erop dat de reformatie van 
geloofsleerr en kerkorde vergezeld zou moeten gaan van een reformatie van leven 
enn geloofsbeleving. Daarmee was de toon voor de Nadere Reformatie gezet (de 
Jong,, 1978). 

Conventikels s 
Dee 'verslapping' van en heterodoxie in de leer leidde niet slechts tot protest in de 
kringg der theologen. Bij het 'gewone' (vrome) volk leidde het tot samenkomsten in 
kleinee kring. In de 17* eeuw neemt het aantal conventikels06 toe. Ontstaan vanuit de 
lidmatenn en huiscatechese stond aanvankelijk bijbeluitleg centraal. In de loop van 
dee 17e eeuw verschuift de aandacht echter naar het vertellen van geestelijke 
ervaringen.. Schriftlezing, psalmgezang en gebed bleven veelal bewaard. Voor 
velenn vervingen de oefeningen binnen het gezelschap de institutionele kerk. Zo 
konn het dat de conventikels als de inwendige kerk, waar de zuivere leer 
geproclameerdd werd door door-God-geleerde-mensen, tegenover de uitwendige 
kerkk kwam te staan. Hierdoor ging het vrome volk de kerkelijke ambten en het 
theologischee onderwijs anders waarderen. Men ging de inwendige roeping -
hett door God geleerd zijn belangrijker achten dan de kerkelijke roeping die 
iemandd uitoefende. 
Opp de synode te Leiden (1629) werd aandacht besteed aan de gevaren en 
consequenties2277 van deze huisoefeningen. Middels reglementering poogde men de 
invloedd van conventikels aan banden te leggen. Getuige de uitspraken van de 

2266 Het feit dat mensen elkaar opzochten in conventikels, ook wel vrije groepen genoemd, was eerder 
eenn kenmerk van de tijd dan specifiek voor de gereformeerde godsdienst. Conventikels kwamen niet 
alleenn bij 'rechtzinnige' Gereformeerden voor, maar ook bij zogenaamde 'ketters* als de 
Doopsgezinden,, Pontianen, Collegianten en Spiritualisten (Schram, 1983, p. 52) . Hier refereren wij, 
wanneerr we het woord conventikel gebruiken, echter aan conventikels van 'rechtzinnige' 
Gereformeerden. . 
2277 We noemen: subjectivisme, machtsmisbruik door 'door God geleerde' personen, geen toezicht op 
dee leer, ontkrachting van de noodzaak van kerkelijke organisatie. 
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classiss Den Haag in 166922*  slaagde men hier echter niet in. De scherpte van de 
maatregelenn van 1669 werd bepaald door het streven om de invloed in te perken 
diee uitging van de mystieke en anti-kerkorganisatorische theologie van Jean de 
Labadie2299 (Rijswijk, 1983, pp. 25-27; Schram, 1983, pp. 50-69). 

Dee Nadere Reformatie 
Dee Nadere Reformatoren, ook wel de Oude Schrijvers230 genoemd, stonden een 
reformatiee voor die verder ging dan een reformatie van leer alleen. Ze beoogden 
verdiepingg en verbreding van de zestiende-eeuwse hervorming. IJverend voor een 
innerlijkee doorleving van de Gereformeerde leer en persoonlijke levensheiliging 
trachttenn de Nadere Reformatoren te komen tot een radicale en totale heiliging van 
allee terreinen des levens (Brienen, 1993b, pp. 200-201; 1983, pp.109-116; 
Graafland,, op 't Hof & van Lieburg, 1995). De Reformatie als beginpunt van een 
langerr durend proces waarvan de eigen beweging een voortzetting was, behoefde in 
hunn ogen correctie en aanvulling. 
Dezee aanvulling werd in de periode 1650-1750 onder andere gevonden in 
waardevollee elementen uit de kerk en de vroomheid van de Moderne Devotie, met 
namee in De Imitatione Christi van Thomas è Kempis (Graafland, 1988, pp. 47-71; 
1993,, pp. 103-111; op 't, Hof, 1982, pp. 93-106; van 't Spijker, 1989, pp.27-36). 
Aann de geschriften van de Moderne Devotie gaf men een Gereformeerd tintje. Zo 
werdd een leesvolgorde van hoofdstukken voorgesteld die afweek van de opzet van 
hett boek. De leesvolgorde volgde de gereformeerde dogmatiek. Daarnaast gaf men 
aann woorden die ontleend zijn aan het Roomse kerkelijke leven een Nader 
Reformatorischee uitleg. Tenslotte pleegde men censuur op andere boeken van 
dezelfdee schrijver wanneer deze in strijd waren met de eigen opvattingen. 
Dee invloed van de geschriften van de Moderne Devotie op het werk der Nadere 
Reformatorenn blijf t beperkt tot overname van praktische oefeningen in vroomheid 

Omm de grote toename aan en invloed van conventikels enigszins in bedwang te houden en toezicht 
opp de gepropageerde leer te kunnen houden, besloot de classis Den Haag in 1669 dat: 
-- De namen van de mensen die aan conventikels deelnamen bij de kerkenraad bekend moesten zijn. 
-- De conventikels openbaar moesten zijn. 
•• De bijeenkomsten door de plaatselijke predikant geleid moesten worden. 
-- Alleen de Heidelbergse Catechismus gebruikt mocht worden. 
-- Niemand de predikant in de rede mocht vallen. 
-- De conventikels niet langer dan een uur mochten duren (v.d. Meiden, 1993a, p. 111; Rijswijk, 1983, 
p.28). . 
2299 Jean de Labadie, een tot de gereformeerde kerk overgegane Jezuïet, stond een kerkverband van ware 
gelovigenn voor. Zijn volgelingen kwamen in kleine besloten gemeenschappen van ware, overtuigde 
gelovigenn bijeen om zich te oefenen in persoonlijke vroomheid, gebed en bijbeloverdenking. Op deze 
bijeenkomstenn werd er in tongen gesproken en was er sprake van religieuze extase. Na 
tuchtmaatregelenn werd De Labadie in 1669 afgezet Zijn gezichtspunten hadden toen echter al ingang 
gevondenn in de bevindelijke stroming binnen de gereformeerde kerk en het gezelschapswezen (De 
Jong,, 1978, pp. 235-236; van der Meiden, 1993a, pp. 108-110; Rijswijk, 1983, pp. 30-31). 
2300 Hierbij denken we aan schrijvers als: Willem Teellinck (1579-1629); Gisbertus Voetius (1589-
1676);; Jodocus van Lodenstein (1620-1676); Jacobus Koelman (1632-1695) en Wilhelmus è Brakel 
(1635-1711). . 
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enn ideeën rond de gezindheid waarmee deze oefeningen uitgevoerd dienden te 
worden. . 

Dee Nadere Reformatie was een kerkelijke beweging231. Ze wordt gekenmerkt door 
hett streven naar theocratie, de hantering van kerkelijke tucht, de sabbatvisie, de 
sabbatspraktijkk en haar puriteinse aard. Het pietisme werd omgezet in procedurele 
enn inhoudelijke reformatieprogramma's. Niet alleen werden alle zaken die 
hervormingg behoefden systematisch aan de orde gesteld, ook de wijze waarop de 
hervormingg werkelijkheid moest worden werd uitgewerkt Naast publicatie van 
reformerendee actiebeogende programma's dienden de pleitbezorgers van de Nadere 
Reformatiee hervormingsvoorstellen in bij de Staten. Ze benadrukten het belang van 
eenn voortgaande reformatie waarbij ze aantekenden dat veranderende tijden vragen 
omm andere prioriteiten en aandachtspunten. De Gereformeerde leer diende 
gehandhaafdd te worden. De kritisch-reactionaire opstelling leidde ertoe dat men het 
leven,, de praktijk der godzaligheid, belangrijker achtte dan de leer (op 't Hof, 
1994,, pp. 24-30). 
Inn de achttiende eeuw verliest het Gereformeerde pietisme van de Nadere 
Reformatorenn zijn praktische gerichtheid. Het richt zich dan meer op het innerlijk 
ervarenn van de Gereformeerde heilsleer en krijgt een meer passief karakter. De 
belevingg volgt dan de bekeringsweg zoals deze door de Gereformeerde heilsorde 
wordtt voorgeschreven en sluit daarom minder goed aan bij de vroomheid van vóór 
dee Reformatie (Graafland, 1988, pp. 57-60,68-69). 

Dee achttiende eeuw 
Inn de loop van de achttiende eeuw wint de rationeel-empirische denktrant terrein. 
Optimismee en vertrouwen in menselijk kunnen, nemen toe. Binnen de 
Gereformeerdee Kerk ontstaan drie stromingen: 1) een verlicht-kritische stroming 
diee onder invloed staat van Verlichtingsideeën en er van uit gaat dat men er door 
redelijkk denken toe zou komen een opperwezen te erkennen en deugdzaam te gaan 
leven;; 2) een verstandelijk-verdedigende stroming die aan de universiteiten 
beoefendd wordt maar binnen de grenzen van de belijdenis bleef en 3) een 
bevindeüjk^-onderscheidendee stroming die met name door de Nadere 
Reformatorenn en piëtisten uit de achttiende eeuw beoefend wordt. In deze laatste 
stromingg legt men zich in de prediking van het woord toe op de toepassing van 
hett woord aan het hart van de mens, dat wil zeggen op de persoonlijke 
belevingg van het heil. 

2511 Dit wil zeggen dat zij zich binnen de kerkelijke kaders bewoog. Een breuk met de kerk zou door hen 
gezienn worden als een ontkenning of verwerping van wat de Heere aan Nederland had verleend: 
ramdijkdewonderiijkcoverwummgopSoanjeaU^^ ramdijkdewonderiijkcoverwummgopSoanjeaU^^ 
2322 De aanduiding 'bevindelijk' geicfoiineerd doet in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn 
intrede.. Janse (1985) duidt er een stroming binnen de gereformeerde gezindte mee aan. Deze stroming 
kenmerktt zich door de gerichtheid op doorleving of bevinding van de godsdienst Dat wij deze term 
hierr hanteren om een stroming in de 18* eeuw aan te duiden heeft als doel de continuïteit van het op 
doorlevingg of bevinding gericht zijn zichtbaar te maken. 
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Inn reactie op de langzaam doorsijpelende invloed van het Verlichtingsdenken op 
dee gereformeerde theologie en vanuit een behoefte aan een meer bewogen beleven 
vann het evangelie, neemt het aantal (orthodoxe) vromen dat zijn toevlucht zoekt in 
conventikelss toe. 

Onderr invloed van de Verlichting vinden er structurele wijzigingen plaats op het 
gebiedd van het geestelijk leven in de Republiek. Toch houdt zowel de rampspoed 
bezwerendee politiek van kerk en overheid, als de bevoorrechte positie die de 
Gereformeerdee Kerk in de Nederlanden heeft, tot ver in de achttiende eeuw stand. 
Dee hulp van de Staten wordt ingeroepen bij het slechten van leergeschillen; de 
Statenn stellen geld ter beschikking voor een nieuwe psalmberijming; en de 
predikantstraktementenn worden door de Staten betaald. Naarmate de eeuw vordert 
blijktt het voor de orthodoxie echter steeds moeilijker om de medewerking van 
regentenn te verwerven in hun strijd tegen de heterodoxie. In 1796 wordt naar Frans 
modell een strikte scheiding tussen kerk en staat afgekondigd. De Gereformeerde 
Kerkk verliest haar bevoorrechte positie (van Gelder, 1965; de Jong, 1978; Schutte 
1978). . 

Hett Nederlandse piëtisme. 
Inn de zeventiende-eeuwse beweging der Nadere Reformatie wist men zich met 
elkaarr verbonden door een grote gemeenschappelijkheid in vroomheid. In de 
achttiendee eeuw komen de accentverschillen233 die er altijd zijn geweest duidelijk 
aann het licht. Het bronnenmateriaal waaruit de predikanten voor hun predikaties 
putten,, beperkt zich tot een deel van de eigen traditie. Het religieus beleven wordt 
tottot een systeem: een bepaalde heilsordelijke en zelf gestructureerde belevingsweg 
wordtt tot norm gesteld. 
Hett theocratisch streven strekt zich niet langer uit over het gehele Nederlandse 
volk,, maar beperkt zich tot de kerk en de kleine kring van overtuigden. Het 
reformatiestrevenn verliest haar programmatische activiteit. De blik verengt, het 
geloofslevenn verinnerlijkt. Het voelen komt naast het denken te staan en wordt tot 
criteriumm van waarheid. 
Inn de piëtistisch gezinde gezelschappen neemt de reflectie op het persoonlijk geloof 
eenn belangrijke plaats in. Steeds nauwkeuriger kan men, op basis van de 
bevindelijkee beleving, onderscheiden tussen een wéér geloof en geloof dat niet 
waarr is (Graafland, 1987,pp. 37-53; Zwemer, 1992, pp. 49-52). 

Inn de Nadere Reformatie wordt het geestelijk leven uiteengelegd in trappen en stadia. De 
verschillendee schrijvers en predikanten nemen echter geen eensluidende positie in ten aanzien van de 
plaatss die de uitverkiezing en de wedergeboorte in de Gereformeerde leer in zouden moeten nemen. Er 
ontstaann accentverschillen in de prediking. Zo kon men onder het gehoor komen van: een 
kenmerkenpredikingg (waarin de kenmerken van de verschillende stadia in het geestelijk leven nader 
aangeduidd en toegelicht werden); een prediking waarin de schuldervaring centraal werd gesteld; een 
predikingg waar getoofszekerheid benadrukt werd; of een prediking waar de noodzaak van het komen 
tottot geloofszekerheid ontkend werd. 
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Dee negentiende eeuw: protesterende vromen. 
Aann het begin van de negentiende eeuw wordt het maatschappelijk en politiek 
klimaatt in Nederland niet alleen gekenmerkt door spanningen en conflicten tussen 
noordd en zuid, maar ook door financiële problemen, een achtergebleven industriële 
ontwikkelingg en grote verschillen tussen arm en rijk. Zowel de verschillen als de 
oorlogenn en natuurrampen die in het begin van de negentiende eeuw plaatsvonden 
werdenn geïnterpreteerd als de wil van God. Evenals in voorgaande eeuwen 
herkendee men Gods slaande hand in de wederwaardigheden die over het volk 
kwamen.. Door gebeurtenissen en maatschappelijke verschillen aan de wil van God 
toee te schrijven bleven structurele maatregelen uit. Men achtte een gematigd en 
verdraagzaamm Christendom voorwaarde voor een gelukkige volksontwikkeling. Het 
culturelee klimaat in het vroeg negentiende-eeuwse Nederland wordt gekenmerkt 
doorr een conservatisme waarvan het verlangen naar rust en de angst voor revolutie 
dee drijfveren zijn. 

Maatschappelijkee ontwikkelingen in de periode 1795-1816: 
17955 De fluwelenrevolutie betekende een breuk met het door de 

gereformeerdee religie gestempelde verleden. 
17966 De nationale vergadering voerde grondwettige scheiding tussen kerk en 

staatt door. 
17988 Kerkgenootschappen dienden voortaan financieel zorg te dragen voor 

hunn voorgangers en gebouwen. Er vond een evenredige verdeling van 
kerkenn en pastorieën plaats. 

18011 Napoleon Bonaparte meende dat ieder volk een eigen godsdienst moest 
hebbenn die in handen was van de regering: a) tot nationaal eigendom 
verklaardee kerkelijke goederen zouden gebruikt worden voor het 
betalenn van traktementen en b) kerkgenootschappen mochten hetgeen ze 
aann het begin van eeuw bezaten, behouden. 

1806-18100 Lodewijk Napoleon wilde de kerk weer onderdeel van de 
staatsdienstt maken. 

1813-18400 Koning Willem 1 verleende aan alle bestaande godsdiensten gelijke 
rechten.. De openbare beoefening van de godsdienst kon niet langer 
wordenn belemmerd, tenzij deze de openbare orde of veiligheid zouden 
verstoren.. Willem I streefde naar een vaderlandse Hervormde Kerk 
(geenn staatskerk) naar Lutheraans model. 

18166 Willem I vaardigde het algemeen reglement voor het bestuur van de 
Nederlandsee Hervormde Kerk uit Hiermee was de naamsverandering 
vann gereformeerde kerk naar Nederlandse Hervormde Kerk een feit In 
ditt reglement werd de Dordtse Kerkorde opzij gezet, de ambtelijke 
zelfregelingg van onderop vervangen door besturenregering van bovenaf, 
dee classes en provinciale synodes van de gereformeerde kerk werden 
ontbondenn verklaard, en de staat kreeg het voogdijschap over de kerk. 
Hiermeee zou een verlicht godsdienstbegrip binnen de kerk gaan 
functioneren.. Het reglement getuigde van nauwelijks enige binding aan 
Schriftt of Belijdenis, bovendien verplichtte het kandidaten de 
proponentsformulee te ondertekenen. Daarin verbond de proponent zich 
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tee houden aan 'de leer, welke overeenkomstig04 Gods Heilig Woord in 
dee aangenomen formulieren van enigheid der Nederlandsche 
Hervormdee Kerk is vervat'. Vanuit de classicale vergaderingen van de 
Nederlandsee Hervormde Kerk tekende men bezwaar aan tegen het 
reglement235.. Uiteindelijk bleek de invoering van het reglement de 
voedingsbodemm voor binnenkerkelijk verzet (Reveil) en Afscheiding. 

Inn gemeenschappen van orthodoxe vromen groeit het verzet tegen de 
verworvenhedenn van de revolutie en de geest der Verlichting. In 1823 verschijnt 
vann de hand van Isaac da Costa Bezwaren tegen den Geest der Eeuw. Het is een 
strijdschriftt tegen de heersende burgerlijke zelfgenoegzame protestantse vroomheid 
diee "geen diepten van ellende kende, noch de blijdschap der verlossing uit pure 
genade"" (van Deursen & Schutte, 1996, p.55)236. De Bezwaren van Da Costa waren 
opp allerlei punten reactionair van toonzetting en contrarevolutionair van inhoud 
(vann Deursen & Schutte, 1996, p.58). Evenals Bilderdijk is da Costa een 
woordvoerderr van de beweging die aangeduid wordt als het Réveil237. Vanuit het 
theocratischh ideaal doet het Réveil een appèl aan de natie en een oproep tot 
bekeringg binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Hun opvattingen vonden 
middelss geschriften de weg naar het volk en vormden daar een klankbodem voor de 
volksee religiositeit der vromen. Daarmee had het Réveil een brede en diepe 
uitwerkingg op het geestelijk leven. Toch leidde het uiteindelijk niet tot 
kerkreformatorischh herstel. 

2344 Het bleek onduidelijk of men onder 'overeenkomstig' verstond dat men zich aan de formulieren van 
enigheidd der Nederlandsche Hervormde Kerk verbond 'omdat' of 'voor zover* deze leer in 
overeenkomstt met Gods woord is. 
2355 Niet alleen was het reglement niet uit 'de boezem der kerk' opgekomen, bracht het een klein getal 
aann de macht en opende het de weg tot partijstrijd en scheuring, het maakte de handhaving van de leer 
onzeker,, doordat de regering onbepaalde invloed uit kon oefenen en de synode grote bevoegdheden 
kreeg. . 
2366 Van Deursen en Schutte omschrijven de geest der eeuw als volgt: de kerk was verburgerlijkt Ze 
preektee burgermans denkbeelden en idealen. Een burgermans moraal ook. Ze steunde het 
beschavingsoffensieff dat door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was ingezet en ook in de 
onderwijswetgevingg was vastgelegd. Predikanten, kerkenraadskden, kerkbesturen: ze representeerden 
dee burgerklasse. (...) er zijn aanwijzingen voor een verminderde aandacht voor een strikte uitoefening 
vann de kerkelijke tucht Van een puriteinse zondagsviering was bij velen geen sprake. (...) Het is 
onmogelijkk zelfs maar bij benadering vast te stellen hoe diep het supranaturalisme in de Hervormde 
Kerkk was doorgedrongen en hoe wijd de boven geschetste gezindheid verbreid was. Het in 1816 
opgelegdee algemeen reglement gaf dezelfde sociale elite die staat en samenleving beheerste ook het 
gezagg in de kerk (van Deursen en Schutte, 1996, pp. 56-58). 
237237 Het Reveil herstelde de Bijbel als huisboek en levensbron: de bijbellezing met uitleg in de kring der 
gelijkgezinden,, met gemeenschappelijke zang en gebed was hen dierbaar. Het filantropisch werk van 
hett Réveil legde de grondslag van de christelijke sociale actie in Nederland. De bijbelse heilsboodschap 
wass immers voor zowel enkeling als gemeenschap gezondmakend. In concrete tegenspoed -
watersnood,, epidemie, economische malaise - herkenden zij de tuchtigende en straffende hand van God 
diee oordelen bracht over de zonden van de natie. De vroomheid van het Réveil omvatte 
gehoorzaamheidd aan beide tafelen der Wet, liefde tot God en tot de naaste, innig en praktisch tegelijk 
(vann Deursen &  Schutte, 1996, p. 60). 
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Hett protest van eenvoudige vromen, samenkomend in conventikels, vond geen 
gehoorr bij politieke of kerkelijke overheden. De kernpunten van hun geloofsleer 
werdenn verwoord in de geschriften van Baron van Zuylen van Nijenvelt. Van 
Zuylenn benadrukte dat de drie-ene Verbondsgod het enige principe der zaligheid is; 
datt de mens niets bij kan dragen aan zijn zaligheid; dat God op het hoogst 
verheerlijktt en de mens tot het diepst vernederd dient te worden; en dat er slechts 
verzoeningg is voor de van eeuwigheid verkorenen. Ds. De Cock uit Ulrum 
herkendee zich in de geschriften van Van Zuylen. Hij kwam tot de conclusie dat de 
Nederlandsee Hervormde Kerk in vervallen staat verkeerde en herstel behoefde. Hij 
verwerktee zijn opvattingen in zijn preken, catechisaties en publicaties. Rondom zijn 
persoonn vormt zich een gemeenschap van gelovigen. 

Dee kerkhistorische ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw bespreken 
wee onder aanduiding van nummers die corresponderen met de nummers in het 
overzichtt van kerkhistorische ontwikkelingen op pagina 320. 

1)) 1834 Ds. H. de Cock maakte zich los van de Hervormde Herk. Aan de 
losmakingg was gevangenschap, schorsing en veroordeling voorafgegaan. Met de 
'Actee van afscheiding en wederkering' werd de losmaking bezegeld. Op de 
afecheidingg van ds. De Cock volgde die van ds. Scholte. In relatief korte tijd werd 
eenn groot aantal Afgescheiden Gemeenten geïnstitueerd231. Hun bestaan was echter 
niett gelegitimeerd. De in het algemeen reglement toegezegde vrijheid van 
godsdienstt betrof immers slechts bestaande kerkgenootschappen. Andere 
godsdienstigee groepen dienden voor een gelegitimeerd bestaan eerst de vrijheid aan 
tee vragen. Daar de Afgescheidenen van mening waren dat ze geen nieuwe 
godsdienstigee groepering vormden maar terugkeerden naar de aloude 
Gereformeerdee Kerk van de Dordtse synode, weigerden ze tot een dergelijke 
aanvraagg over te gaan23*. De losmaking uit de Nederlandse Hervormde Kerk leidde 
tott vervolging van hen die zich tot de Afscheiding rekenden. In 1836 werd een 
koninklijkk besluit uitgevaardigd waarin men ontbinding van de Gereformeerde 
Kerkk eiste en samenkomsten van meer dan twintig mensen verbood tenzij hiervoor 
vrijheidd was aangevraagd. Met deze besluiten poogde men rust en vrede in het 
koninkrijkk te bewaren. Hoewel de Afgescheidenen elkaar vonden in het verzet 
tegenn de vrijheidsaanvraag bestond er interne verdeeldheid over het ambtsgewaad, 
dee oefenaarskwestie, de psalmberijming, het kerkbegrip en de kerkorde240. 

mm Naast de Cock en Scholte hadden ook ds. Brummelkamp en ds. Joffers zich afgescheiden. 
2399 Het indienen van de vrijheidsaanvraag betekende ook dat men zowel de naam als de aanspraak op 
kerkelijkee goederen zou moeten laten vallen. 
2400 We willen de aard van deze punten van verdeeldheid kort toelichten: 
Hett ambtsgewaad van predikanten bestond uit een bef, steek en kuitbroek. Nu wilde een aantal 
predikantenn bef en kuitbroek afschaffen en vervangen door een 'gewone' zwarte broek met slipjas. Een 
aantall predikanten had hier principiële bezwaren tegen. 
Ookk bestonden er verschillende posities ten aanzien van de status van de oefenaar oefende deze nu wd 
off geen ambt uit? En hoe diende er vorm gegeven te worden aan zijn positie? Voor alle duidelijkheid zij 
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2)) 1838 Ds. Scholte vraagt de vrijheid aan. Een aantal gemeenten volgde zijn 
voorbeeld.. Samen vormden ze de Christelijke Afgescheiden Gemeenten. 
3)) 1844 De Afgescheidenen houden vast aan hun weigering de vrijheid aan te 
vragen.. Zij institueren de Gereformeerde Kerk onder het Kruis (GKoK). In de loop 
derr tijd ontstonden er binnen de kerken die tot de GGoK behoren, drie richtingen. 
Zee onderscheidden zich naar de plaats die de verkiezing in de prediking in moest 
nemen:: de Drentse richting, die inzake de uitverkiezing de theologie der Nadere 
Reformatiee zeer strak volgde, de Gelderse richting, die meer het welmenend 
aanbodd van de genade benadrukte en een middengroep. Tussen hen woedde een 
jarenlangee strijd rond de invulling van een theologische opleiding. 
4)) 1853 De overheid kondigt de 'wet op de onderscheidene kerkgenootschappen' 
af.. Deze wet hield in dat kerkgenootschappen erkend konden worden zonder dat ze 
dee vrijheid aan zouden vragen. Dit betekende overigens niet dat er sprake was van 
gelijkee berechting. 
5)) 1869 De Christelijke Afgescheiden Gemeenten verenigen zich met een deel van 
dee Gereformeerde Kerken onder het Kruis zich onder de naam Christelijke 
Gereformeerdee kerken. 
6)) 1886 Onder leiding van Abraham Kuyper treedt een groot deel uit de 
Nederlandsee Hervormde Kerk. Het was met name de leer van de veronderstelde 
wedergeboorte2411 die tot deze Doleantie leidde. 
7)) 1892 Het samengaan van de dolerende gemeenten en een deel van de 
Christelijkee Gereformeerde Kerk leidt tot het ontstaan van de Gereformeerde 
Kerkenn in Nederland. Het overblijvende deel van de Christelijke Gereformeerde 
Kerkk bleef onder de naam Christelijke Gereformeerde kerken bestaan. In de 
Christelijkee Gereformeerde Kerken keerde men zich af van de leer van de 
verondersteldee wedergeboorte en de in de Gereformeerde Kerken in Nederland 
aanwezigee actieve cultuurbeschouwing. 

hierr gezegd dat een oefenaar iemand is die op grond van singuliere gaven het woord voert, dat wil 
zeggenn hier geen opleiding in heeft gehad noch als predikant bevestigd is. 
Tenn derde willen we wijzen op de in 1773 ingevoerde psalmberijming. Hoewel deze berijming 
rijmtechnischrijmtechnisch als een verbetering moet worden beschouwd had ze het stempel van de tijd der 
martelarenn verloren, daarnaast werden er woorden in gehanteerd die aan de Verlichting ontsproten 
waren.. Voor een aantal gemeenten vormde dit reden genoeg om deze berijming af te wijzen en vast te 
houdenn aan de berijming van Datheen (1566). Overigens werd en wordt in bevindelijke kring het 
zingenn van gezangen in kerkdiensten met uitzondering van 12 goedgekeurde (lof)gezangen, unaniem 
afgewezen. . 
Vann de verdeeldheid rond kerkbegrip en kerkorde, tenslotte, getuigen de discussies over al dan niet 
aanvragenn van de vrijheid, de noodzakelijkheid en mate van organisatie binnen het kerkverband etc. De 
geschiedeniss rond ds. Scholte en de strijd tussen de Drentse en Gelderse zijn hier een voorbeeld van. 

Kortt gezegd houdt de leer van de veronderstelde wedergeboorte in dat men er vanuit gaat dat ieder 
menss een kind van God is, tenzij het tegendeel blijkt In reactie op deze, door met name Kuyper 
geformuleerde,, theologie wordt in orthodox gereformeerde gemeenschappen de uitverkiezing, i.e. de 
leerr der predestinatie, stringenter uitgewerkt en sterker benadrukt Hier meent men dat de mens er 
vanuitt moet gaan dat hij door de val in Adam door God verworpen is, tenzij het tegendeel blijkt Dit 
zouu zichtbaar worden in de bekering. 
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Naastt de Christelijk Afgescheiden Gemeenten en de Gereformeerde Kerken onder 
hett Kruis bestonden er vanaf 1840 ook zelfstandige gemeenten. Deze zelfstandige 
gemeentenn organiseerden zich veelal rond één persoon. Ds. Ledeboer uit 
Benthuizenn was één van de predikanten waaromheen zich verschillende gemeenten 
organiseerden.. Hij verklaarde zich tegen de aanvaarding van de reglementen, de 
ondertekeningg van de dubbele proponentsformule en de gezangen. De positie van 
dee oefenaars en de psalmberijming maakte deelname aan de Kruisgemeenten voor 
hemm onmogelijk. Ledeboer zocht aansluiting bij eenvoudige vromen. Hij eiste een 
nauwgezettee levenspraktijk en vond stichting belangrijker dan lering. In zijn 
predikingg verliet hij zich dan ook op inspraken in zijn hart. 
Inn Van Dijke en Bakker vond hij zijn opvolgers. Tussen deze beiden ontstond 
echterr onenigheid en daarmee werd de toon gezet voor de extreem 
individualistischee kerkopvatting binnen de kruisgezinde zelfstandige gemeenten. 
(Bakker,, 1984; Bos, 1953; Florijn, 1991; van Gelder, 1965; Hofinan, 1977; Janse, 
1985;; De Jong, 1978; van der Meiden, 1993; van der Zwaag, 1984; Zwemer, 1992) 

Dee Afscheiding 
Mett de Afscheiding kwam de in conventikels gehanteerde geloofsleer, en daarmee 
hett gedachtegoed van de Nadere Reformatie, weer in een kerkelijk kader (Meeuse, 
1985,, pp. 165-178; Schram, 1983, pp. 50-69). Daarmee werd echter ook de 
particulariteitt van het conventikelwezen, waarin voorganger en volksaard beiden 
hunn invloed deden gelden, in het kerkelijk leven geïntroduceerd. Binnen de kerken 
vann de Afscheiding ontstond dan ook een veelvoud aan geloofsbelevingen, 
liggingen242.. De prediking door de mannen van de Afscheiding staat overigens 

Onderr l igging verstaan we een bepaalde interpretatie of uitwerking van de geloofsleer. De 
l iggingg van een predikant of gemeente werd (wordt) voornamelijk bepaald door de positie die 
aangenomenn wordt ten aanzien van: de uitverkiezing, de wedergeboorte en de praktische christelijke 
levenswijze.. Liggingen worden aangeduid met het begrippenpaar 'zwaar' (wettisch-voorwaardelijk, 
lijdelijk)) en 'licht' (de eis om te geloven en het gebruik van de middelen benadrukkend, of weinig 
aandachtt aan de zondekennis bestedend.). (Janse, 1993, p.65; van der Meiden, 1993a, p. 21; Zwemer, 
1992,, pp. 52-56) 
Dee mogelijke posities op de hierboven genoemde elementen uit de leer werken overigens niet 
beperkendd ten aanzien van elkaar. Zo bestaan er gemeenten en predikanten die een 'zware' positie 
innemenn ten aanzien van de uitverkiezing maar 'licht' zijn in praktische christelijke levenswijze, en 
anderee gemeenten en predikanten die op beiden een 'zware' positie innemen. Zwemer geeft aan dat in 
verschillendee l iggingen onderscheiden elementen benadrukt worden hetgeen een andere 
levenspraktijkk ten gevolge heeft Liggingsverschillen over de wedergeboorte kunnen de meer of 
minderr strikte levenshei l ig ing beïnvloeden. In 'wettische' gemeenten (met hun nadruk op 
schuldbesef)) dienen de strikte leefregels de rechtvaardiging. In een lijdelijke theologie benadrukt men 
datt de levensheiliging een moeilijk te volbrengen opgave is die niet door menselijke inspanning maar 
veeleerr door genade bewerkstelligd moet worden. (Zwemer, 1992, p.55). De complexiteit van de 
l iggingenn binnen de gereformeerde gezindte neemt toe wanneer men bedenkt dat de l igging in 
eenn gemeente niet altijd correspondeert met die van de predikant en zijn prediking en dat er binnen een 
gemeentee verschillende l iggingen vertegenwoordigd kunnen zijn. Daarnaast zijn typische 
verschijningsvormenn van de geloofsbeleving regionaal bepaald. Zo is men in Zeeland 20 goed als 
onbekendd met de vierschaar beleving*, omdat daar de beleving van een schoksgewijze bekering, in 
overgangenn met langdurige tussenpozen gebruikelijk is. De rechterstoel Gods is hierbij de laatste 
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niett los van de bevindelijke geloofsleer die in de zestiende en zeventiende eeuw 
ontwikkeldd was. Vele predikanten waren in het bezit van de boeken der Oude 
Schrijverss en hanteerden de door hen gepresenteerde geloofsleer in predikaties en 
dee kerkelijke strijd. De nadruk in de prediking lag evenals in de achttiende eeuw op 
dee beoefening van de persoonlijke praxis piëtatis, dat wil zeggen op de persoonlijke 
belevingg van de gemeenschappelijke belijdenis. 

Discontinuu met de zeventiende en achttiende-eeuwse ontwikkelingen is de 
Afscheidingg kerkelijk georiënteerd243. Men zocht de Nederlandse Hervormde Kerk 
tee vernieuwen en te herstellen. Toen dit binnen de Nederlandse Hervormde Kerk 
onmogelijkk bleek, achtte men afscheiding noodzakelijk. Men benadrukte het belang 
enn de zegening die voor land en volk zou uitgaan van de aanwezigheid van een 
kerkk die is wat ze zou moeten zijn. Hiermee schiep ze voor zichzelf de ruimte om 
buitenn de volkskerk een eigen genootschap te vormen. 
Inn haar kerkelijke oriëntatie is de Afscheiding dogmatischer dan het 
gezelschapswezen,, men erkende het gezag van de belijdenisgeschriften en de drie 
formulierenn van enigheid. Daarnaast benadrukte men, in tegenstelling tot het 
conventikelwezenn orde en regel, studie en organisatie. (Brienen, 1986, pp. 16-23; 
Starreveld,, 1984, pp. 93-120; Zwemer, 1992, pp. 52-56) 

Dee twintigste eeuw 
Hett begin van de twintigste eeuw wordt gekenmerkt door industrialisering en 
toenemendee emancipatie van het volk. Het aantal mensen dat zich afzijdig houdt 
vann kerkelijke ceremonieën en bijeenkomsten neemt toe. Deze trend van 
secularisatiee en oriëntatie op andere religieuze tradities, resulterend in een vaag 
algemeenn religieus bewustzijn en een tolerant humanisme, zet met name na de 
tweedee wereldoorlog door. In reactie hierop klinken, vanuit orthodox protestantse 
kringg waarschuwingen tegen het cultuurklimaat. In trouw aan de Dordtse vaderen 
profilerenn zij zich door wereldmij ding. Aanvankelijk onder de bezielende leiding 
vann ds. Kersten ontwikkelt zich binnen de Nederlandse samenleving een 
bevindelijkee zuil. In deze zuil reageert men niet alleen op gebeurtenissen en 

overgang.. (Zwemer, 1992, p.54) Dat men langzamerhand toch bekend werd met andere l iggingen en 
geloofsbelevingenn was door gezamenlijke voorgangers, lectuur van preken en de binnenscheepvaart. 
Overigenss was het niet ongebruikelijk om op de zaterdag af te reizen naar een gemeente alwaar een 
predikantt van eigen l igging stond. 
** De vierschaar houdt in dat de mens tijdens zijn leven ervaart voor de rechterstoel van God 
gedaagdd te worden en daar zijn schuld en doodsstaat moet beleven en dat deze mens dan mag ervaren 
datt Christus als borg tussen beide treedt en zich beroept op zijn borgstellende werk in zijn lijden aan 
hett kruis ter vergeving van de zonden van de mens. Dat de mens daar ervaart dat Christus ook voor de 
zondenn van hem persoonlijk geleden heeft. 
2433 Dit houdt in dat er in de negentiende eeuw een speciale waarde toegekend wordt aan de kerk als 
instituutt De kerk wordt gezien als de draagster van een voor land en volk heilzame leer en dient 
daaromm een speciale plaats in het maatschappelijk leven in te nemen. Eén en ander is geheel in 
overeenstemmingg met de functie die de kerk zich van de zestiende tot de negentiende eeuw in het 
bestrijdenn van en omgaan met rampspoed had toegeëigend. 
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ontwikkelingenn in 'de buitenwereld' maar ook in eigen gelederen houdt men 
ontwikkelingenn nauwlettend in de gaten244. 

Wee vervolgen de puntsgewijze beschrijving van de kerkhistorische ontwikkelingen, 
dee nummers corresponderen met de nummers in het overzicht van kerkhistorische 
ontwikkelingenn op pagina 320. 

8)) 1906 Een aantal Hervormde gemeenten en predikanten bundelt zich onder de 
naam:: Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging der waarheid jn de 
Nederlandsee Hervormde Kerk. Zij kiezen er voor om binnen de Nederlandse 
Hervormdee Kerk te blijven en doen daar een oproep tot terugkeer naar de 
gereformeerdee belijdenis en de Dordtse Kerkorde. Ze wijzen het gebruik van 
gezangenn in de kerkdienst af, een klein aantal gezangen is goedgekeurd voor 
gebruikk in de eredienst. In geloofsbeleving weten zij zich nauw verbonden met 
Naderee Reformatie, Reveil en Afscheiding. 
9)) 1907 Ds. Kersten weet de verschillen in opvatting tussen de Kruisgemeenten en 
dee Ledeboeriaanse gemeenten te overbruggen. Ambtsgewaad en psalmberijming 
vormenn niet langer een sta-in-de-weg. Het kerkgenootschap der 'Gereformeerde 
Gemeenten11 wordt geïnstitueerd. 
Niett alle Ledeboeriaanse gemeenten gaan mee in de vereniging. Zij vrezen (met ds. 
Boone)) dat kerkelijke activiteiten afbreuk zouden doen aan het bevindelijk leven 
enn staan een minder strakke kerkelijke organisatie voor. Samen vormen zij het 
kerkverbandd der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 
10)) 1922 Zelfstandige gemeenten, ontstaan na kerkscheuringen dan wel zich 
groeperendd rond een bepaalde predikant organiseren zich in de Federatie van Oud 
Gereformeerdee Gemeenten. 
11)) 1948 Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Federatie van Oud 
Gereformeerdee Gemeenten verenigen zich onder de naam Oud Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland. 
12)) 1953 Binnen het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
komtt het tot een kerkscheuring rond de vraag of in de prediking het aanbod van 
genadee welmenend gedaan kan worden, wetend dat het aanbod alleen bij de 
uitverkorenenn effectief wordt. In dit conflict zijn ds. Kok en ds. Steenblok de 
sleutelfiguren.. Uit deze onenigheid ontstaat het kerkverband der Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland243. 

2444 Zo acht men de Gereformeerde Bond inmiddels 'licht'. Ze wordt gezien als een gevaar voor de 
zuiverheidd van de leer en vanuit deze optiek heeft men vanuit de kring van de Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland eigen leerzuivere, scholen te gesticht ( Roos e.a. 1994). In hoofdstuk drie 
hebbenn we het Reformatorisch Dagblad aangewezen als een medium dat een voorname rol speelt in de 
meningsvormingg rond ontwikkelingen in 'eigen' kring. 
2433 Beide kampen in het conflict claimden de naam van het kerkgenootschap voor zichzelf. 
Gemakshalvee wordt, in de volksmond de meerderheidsgroep aangeduid als de Gereformeerde 
Gemeentenn en de andere groep als de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 
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13)) 1980 binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland komt het wederom 
tott een scheuring, ditmaal concentreert het conflict zich rond het door Van den 
Bergg gemaakte onderscheid tussen levendmaking en wedergeboorte. Van 
wedergeboortee is alleen dan sprake wanneer iemand geloofskennis van Christus 
heeft.. Het nieuw ontstane kerkverband zal bekend worden onder de naam 
Gereformeerdee Gemeenten in Nederland (Buiten Verband). ( Bakker, 1984; Bos, 
1953;; Florijn, 1991; Van Gelder, 1965; Hofman, 1977; Janse, 1985; De Jong, 
1978;; Van der Meiden, 1993, Van der Zwaag, 1984; Zwemer, 1992) 

Inn de twintigste eeuw duurt de grote variëteit aan liggingen binnen de 
verschillendee Gereformeerde Gemeenten voort. In de geloofsleer weet men zich 
verbondenn met de Nadere Reformatoren. Naast de Statenbijbel en de 
belijdenisgeschriftenn nemen de geschriften van de Oude Schrijvers en de 
predikatiess uit de 19' en 20e eeuw een belangrijke plaats in. Zij vormen een met 
voorliefdee gehanteerde bron voor de predikaties in de vele leesdiensten die in 
bevindelijkee kring gehouden worden. Voor individuele reflectie vinden 
levensbeschrijvingenn van predikanten en bekeerlingen, boeken rond de 
geschiedeniss van plaatselijke kerken of van het gehele kerkgenootschap gretig 
aftrek.. Daarnaast is er de afgelopen dertig jaar een stroom aan min of meer 
gepopulariseerdee lectuur rond bevinding, levensheiliging, dogmatiek, de 
geloofswegg op de markt gekomen. Hierin worden in begrijpelijk en hedendaags 
Nederlands,, de kernpunten van de geloofsleer van de Oude Schrijvers en de 
mannenn der Afscheiding beschreven. Eén en ander dient de individuele (reflectie 
over)) bevindelijke praxis piëtatis te begeleiden en te stimuleren. Met deze 
geschriftenn en de regelmatig gehouden bezinnings- en vormingsdagen voorziet men 
inn middelen waarmee men binnen de eigen zuil tot een individuele positiebepaling 
komt. . 

Samenvattend d 
Inn vier eeuwen bevindelijk gereformeerde vroomheid wordt telkens opnieuw de 
oproepp gehoord het leven in het licht van de Bijbel te herijken. Aanvankelijk was 
dezee oproep vooral reactief en verbonden met verzet tegen de Spaanse 
overheersing.. In de Nadere Reformatie werd zij tot een praktisch vormgegeven 
uitingg van vroomheid. Onder invloed van het conventikelwezen werd de oproep 
verstaann als betrekking hebbend op het innerlijk van de mens. De versplintering 
vann het kerkelijk leven in de negentiende en de institutionalisering in de twintigste 
eeuww leidden tot dogmatisering en een grotere nadruk op orthodoxie. Daarmee 
keerdee het reactivisme, zij het in milde vorm, terug. De reactiviteit die kenmerkend 
iss voor de bevindelijke vroomheid roept telkens op tot terugkeer naar de oorsprong, 
vasthoudenn aan 'de zuivere waarheid'. 
Inn de bevindelijke levensbeschouwing werken tot op heden een aantal elementen uit 
hett middeleeuwse wereldbeeld door, met name het zichtbaar worden van Gods 
handd in de wederwaardigheden die over land en volk komen. De verwevenheid van 
dee vroomheidsgeschiedenis met ontwikkelingen in de Nederlandse staat heeft ertoe 
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geleidd dat men in bevindelijke kring veronderstelt dat Nederland een uitzonderlijke 
positiee heeft gekregen in het Godsbestuur. Dit wordt zichtbaar in de houding ten 
aanzienn van het koningshuis. In discussies met andere groeperingen en in reacties 
opp de tijdgeest worden ervaren tegenstellingen aangeduid en getypeerd in termen 
vann stromingen waartegen men zich van oudsher afzet: dus als Remonstrants of 
Arminiaans.. Ook de noodzaak om met Gods hulp verworven posities en privileges 
veiligg te stellen, wordt met een beroep op het verleden en de ontvangen genade 
verdedigd. . 
Inn deze en andere zaken zien we hoe de vroomheidsgeschiedenis doorwerkt in de 
hedendaagsee bevindelijk gereformeerde levensbeschouwing en -praktijk. Op grond 
vann het verleden worden specifieke uitingsvormen en gedragspatronen hoog 
gewaardeerdd en met een beroep op een bepaalde interpretatie van bijbelgedeelten 
gelegitimeerd.. Misschien dat hier de vraag gesteld mag worden waaraan het 
vroomheidsgehaltee van bepaalde godsdienstig gelegitimeerde gedragingen geijkt is. 

Gehanteerdee afkortingen in het overzicht van pagina 320 
DPP - Doopsgezinde Broederschap 
RBB = Remonstrantse Broederschap 
ELKK - Evangelisch Lutherse Kerk 
NHKK = Nederlandse Hervormde Kerk 
GKK = Gereformeerde Kerken in Nederland 
CGKK = Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 
GGNN (BV) = Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) 
GGNN - Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
GGG = Gereformeerde Gemeenten 
OGGG = Oud Gereformeerde Gemeenten 
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Bijlagee 2. Beschrijving der kerkgenootschappen 
Dee geïnterviewden voor het onderzoek naar de wijze waarop de weg der 
bekeringg het (geloofsleven van bevindelijk gereformeerden structureert, waren 
afkomstigg uit de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederlandd en de Oud Gereformeerde Gemeenten. Hoewel er leerinhoudelijk grote 
overeenkomstenn bestaan tussen deze verschillende kerkgenootschappen, is er 
variatiee in onder andere de ruimte van de prediking en de positie en de 
achtergrondd van de predikanten. In deze paragraaf geven we een typering van de 
kerkgenootschappen.. De(kerk)historische achtergronden van en ontwikkelingen in 
hett gereformeerde beleven werden in bijlage 1 beschreven. 

Dee Gereformeerde Gemeenten 
Dee Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika hadden in 2003 
101.0088 leden, waarvan 53.955 belijdende leden; 55 predikanten en 156 
gemeenten.. Zij vormen daarmee het grootste kerkgenootschap van de drie met 
gemeentenn verspreid over het hele land, met uitzondering van het vanouds Rooms 
Katholiekee zuiden. In het noorden is het kerkgenootschap beperkt 
vertegenwoordigd d 
Hett kerkgenootschap is in 1907 ontstaan uit een samenvoeging van de 22 
Ledeboeriaansee gemeenten (waarvan 15 gelegen in Zeeland en 7 in Zuid Holland) 
enn de 14 gereformeerde gemeenten onder het Kruis. De laatste lagen meer 
verspreidd over het land: 'twee in Overijssel, vijf in Gelderland, één in Utrecht, twee 
inn Noorden drie in Zuid-Holland en één in Friesland'( Zwemer, 2001, p.45). Tussen 
dezee gemeenten waren verschillen in geloofsbeleving, maar dat werd niet 
belangrijkk gevonden. 'Men herkende bij elkaar de drang om in de preken de 
bekeringg centraal te stellen' (Zwemer, 2001, p.45). Onder leiding van ds. Kersten 
begonnenn deze gemeenten elkaar beter te kennen en middels het kerkblad de 
SaambinderSaambinder probeerde hij de gemeenten tot een eenheid om te vormen. Ds. Kersten 
namm een middenpositie in tussen ervaringsbepaaldheid en orthodoxie. Zijn streven 
naarr een organisatorische eenheid ging gepaard met een strakke dogmatisering. 
Daarbijj kreeg de leer van de uitverkiezing veel aandacht Ondanks dit streven naar 
eenheidd kennen de Gereformeerde Gemeenten een variëteit aan ligging. 
Dee Gereformeerden Gemeenten hebben een eigen praktijkgerichte 
predikantenopleiding.. Voor toelating tot deze opleiding moet het door de 'student 
inn spe' afgelegde getuigenis van zijn246 bekering en zijn roeping tot het predikambt 
doorr het curatorium als 'waar en voldoende' beoordeeld zijn. Doordat de leden van 
hett curatorium voor onbeperkte duur gekozen zijn, oefenen zij grote invloed uit op 
dee ligging van het toekomstige predikantenbestand. Ook de aan deze opleiding 

Alteenn mannen worden tot de opleiding toegelaten. 
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lesgevendee predikanten drukken een stempel op de theologische gekleurdheid van 
hett predikantenbestand. 
Kenmerkendd is de groeiende maatschappelijke betrokkenheid die men vanaf 1945 
binnenn de Gereformeerde Gemeenten ten toon spreidt247. De Gereformeerde 
Gemeentenn kennen naast catechisatiegroepen ook een jeugdbeweging en andere 
kerkelijkee vormingsactiviteiten. 

Dee Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Dee Gereformeerde Gemeenten in Nederland (ontstaan in 1953 als een afsplitsing 
vann de GG) hadden in 2003 20.854 leden, waarvan 9.839 belijdend leden; vijf 
predikanten,, waaronder één emeritus predikant en 53 gemeenten. 
Inn tegenstelling tot de Gereformeerde Gemeenten kennen de Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland vrijwel geen verschillen in ligging. Kenmerkend is hun 
strengee leer en levensopvatting. Binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
gaatt men er vanuit dat er geen 'algemeen, welmenend, onvoorwaardelijk aanbod 
vann Gods genade' voor alle hoorders der prediking is. Dit betekent dus dat het heil 
slechtss aan de uitverkorenen aangeboden worden. Deze restrictie maakt dat 
individuelee gelovigen huiverig staan ten aanzien van de toeëigening van het heil: je 
zouu immers met een ingebeelde hemel naar de hel kunnen gaan. 
Dee drieenvijftig gemeenten worden door vier predikanten en een emeritus predikant 
bediend.. Hierdoor zitten mensen vaak in leesdiensten, waar men preken van 19e en 
20cc eeuwse predikanten en van Oude Schrijvers leest. Door het tekort aan 
predikantenn blijven kinderen veelal lange tijd ongedoopt en worden ook 
begrafenisdienstenn niet noodzakelijkerwijs door een predikant geleid. 
Hett kerkelijk leven wordt sterk gekleurd door individuele personen (ambtsdragers). 
Zoo is onder invloed van de prominente plaats, die ds. Mallan de afgelopen decennia 
binnenn dit kerkgenootschap innam, het theologisch denken sterk gekleurd door de 
doorr hem benadrukte kennis van de ellende en de verdorven staat van de 
mens. . 
Ookk de Gereformeerde Gemeenten in Nederland kennen een eigen 
predikantenopleiding.. Deze kan het best getypeerd worden als een meester-leerling 
verhoudingg tussen de toonaangevende predikant en voorman binnen het 
kerkgenootschapp (tegenwoordig zijn dit ds. Mallan en L.M.P. Scholten (deze op 
basiss van opleiding, hij heeft theologie gestudeerd aan de VU)) en de student. 
Voordatt men echter tot deze opleiding wordt toegelaten, moet men in het 
curatoriumm getuigenis van de eigen bekering en roeping af kunnen leggen. 
Binnenn de Gereformeerde Gemeenten in Nederland neemt het appèl op de 
samenlevingg steeds meer af24*. Het lijkt er op of men in deze kring de hoop op 

2477 Deze maatschappelijke betrokkenheid komt met name daar aan het licht waar de eigen positie in 
gevaarr komt en de zondigheid van de mens steeds minder op de voorgrond treedt 
2411 Dit in tegens'telling* tot de Gereformeerde Gemeenten waar men zich, zoals we gezien hebben, in de 
afgelopenn decennia steeds sterker bewust is geworden van de maatschappelijke taak die ook voor 
bevindelijkee gelovigen is weggelegd. 
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verbeteringg van de (kerkelijke en geestelijke) situatie in Nederland heeft opgegeven 
enn men geneigd is het heil als gerealiseerd te beschouwen. Hierbij lokaliseert men 
ditt heil binnen eigen kring (daarbij gaat het voornamelijk om de meest zuivere 
weergavee en de meest strikte opvatting van de leer) en wel aan de hand van 
voornamelijkk uiterlijke kenmerken. Op basis hiervan ziet men zich genoodzaakt het 
isolementt te bewaren en te consolideren249 (Zwemer, 1992, p. 211). Zo heeft men 
eenn eigen weekblad, De Wachter Sions, en eigen scholen en instellingen voor 
bejaardenn en gehandicaptenzorg. Jeugdverenigingen kent men echter niet. In de 
ontwikkelingg van een eigen zuil ziet men zich geremd door de omvang en sociale 
samenstellingg van de groep: mensen die kaderfuncties zouden kunnen vervullen 
ontbrekenn veelal. In de toekomst wordt dit mogelijk anders, want ook in GGN 
kringg wordt de onderwijsachterstand ingehaald. 
Overigenss klinkt (zowel binnen als) buiten de kring der Gereformeerde Gemeenten 
inn Nederland de vraag of de grote nadruk op zuiverheid, striktheid en waarheid (in 
dee absoluutheid die deze termen veronderstellen, zeker wanneer een mens zich 
gesteldd ziet tegenover een rechtvaardige God) niet tot een veruiterlijking van het 
geloofslevenn leidt en de letter de geest doodt. 

2499 Ook binnen GGN kring heeft men zich de afgelopen jaren bezonnen op de achtergrond en de 
noodzakelijkheidd van de zich steeds sterker profilerende eigen zuil (Roos e.a., 1994). Voor het 
vasthoudenn aan en profileren van het eigen kerkgenootschap en de daaruit voortkomende eigen zuil 
beroeptt ds. Mallan zich in een redevoering (Mallan, 1994, 70-89) op wonderlijke gebeurtenissen en 
goddelijkee sturing en bekrachtiging. Hiermee lijkt hij terug te grijpen op het eeuwenlang gelegde 
verbandd tussen rampspoed en Gods straffende hand. 
'Menn heeft mij nu gevraagd of ik wat persoonlijke indrukken zou willen geven. Welnu, er is in dat 
intervieww in Koers ook gezegd, in een kop boven het interview: 'God heeft die scheuring gewild.* 
Inderdaadd ik heb gezegd, wij hebben die scheuring niet gezocht en niet begeerd, we hebben alles 
gezochtt en getracht om te behouden, maar het mocht ons niet gelukken en uiteindelijk is het dan zover 
gekomenn dat wij de synode hebben moeten verlaten. Wij konden niet anders meer. Ik heb 's nachts bij 
dr.. Steenblok geslapen en 's morgens stond ik op en ging naar beneden. Ik bekeek zo die mooie pastorie 
enn die kerk en dacht bij mijzelf: 'Die zal hij zeker wel verliezen.' Maar ik werd bepaald bij Jefta hoe 
datt hij de Efraïmieten de veren van de Jordaan afnam en ik kreeg te geloven dat, al zou dr. Steenblok 
kerkk en pastorie moeten verliezen, hij die toch weer terug zou krijgen. Dat heb ik hem ook verteld. Het 
iss ook zo gegaan dat het voor de rechtbank in Rotterdam geweest is. Deze heeft bepaald dat het 
kerkgebouww en de pastorie in het bezit moesten blijven, voorlopig van de gereformeerde gemeenten 
synodaal,, maar tegelijk de bepaling eraan verbonden dat het bodemgeschil moet worden uitgezocht en 
datt de zaak dus nader aanhangig zou moeten worden gemaakt bij een hogere rechtbank. (...) ik ben bij 
dee rechtszitting in Rotterdam geweest en daar deed zich ook dit voor dat de advocaat van de synodale 
gemeentee dr. Steenblok verschrikkelijk omlaag heeft staan halen. Dat deed mij zeer. Maar wat zeer 
opmerkelijkk is: niet lang daarna verongelukte deze advocaat. (...) Toen aan dr. Steenblok kerk en 
pastoriee ontnomen werden, heeft men hier ds. Verhagen beroepen. Hij heeft het beroep aangenomen 
naarr Gouda. Dr. Steenblok moest verhuizen naar elders. Hij kwam 's avonds thuis als hij gepreekt had 
enn dan zat ds. Verhagen daar in de serre met een lange pijp, erg uitdagend. Dan zei dr. Steenblok alleen 
maarr 'Ach Heere u weet het.' In 1959 kreeg dr. Steenblok kerk en pastorie weer terug en ds. Verhagen 
moestt de pastorie verlaten. Ik meen dat hij maar veertien dagen meer geleefd heeft, ik ga daar verder 
maarr niet op in, maar dit heeft hij echt niet meer kunnen overleven. Zulke merkwaardige dingen 
hebbenn er dus plaatsgevonden (Mallan, 1994, p. 86-88). 
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Oudd Gereformeerde Gemeenten 
Hett kerkgenootschap 'Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland' heeft in 2003 
plusminuss 18.500 leden (een landelijke kerkelijke statistiek ontbreekt), zeven 
predikantenn en achtenvijftig gemeenten. Het is ontstaan door samenvoeging van 
gemeentenn afkomstig uit uiteenlopende bevindelijke deettradities, die ieder 
gekenmerktt worden door een individualistische instelling. Dit maakt dat het 
kerkgenootschapp een grote predikantgebonden verscheidenheid aan liggingen 
kentt en er een zekere tolerantie ten aanzien van andere richtingen bestaat. 
Daarr men zich middels historische banden verwant weet met andere tradities, 
schuwtt men het niet om kerkdiensten van andere kerkgenootschappen te bezoeken 
off  een, uit een ander kerkgenootschap afkomstige predikant, van gelijke ligging te 
vragenn om een dienst te leiden. 
Voortvloeiendd uit de traditie van het gezelschap vormt de persoon van de 
voorganger,, of dit nu een predikant is of een gezaghebbende ouderling, het 
samenbindendee element binnen een gemeente. Men heeft een afkeer van 
dogmatiserenn en hecht aan een gemoedelijke, vermanende en stichting beogende 
prediking,, waarin het bevindelijke en gevoelige element sterk benadrukt wordt. 
Engelsee en Schotse puriteinse schrijvers vormen een gewaardeerd oriëntatiepunt 
voorr zowel leken als predikanten. 
Ondankss de historisch gegroeide afteer van een strakke kerkelijke organisatie 
groeitt men de afgelopen decennia toe naar een voorzichtig aanvaarden van de 
hoedanigheidd als georganiseerd kerkgenootschap. Zo heeft men sinds 1977 een 
eigenn kerkblad en richtte men in 1979 een kerkelijk bureau op. Hoewel predikanten 
nogg steeds op basis van singuliere gaven aangesteld worden, heeft het 
kerkgenootschapp sinds 1975 een eigen, eenvoudige, op de praktijk gerichte 
predikantenopleiding.. Overigens wordt de toestemming tot preken vanuit de classis 
enn niet vanuit een landelijke organisatie gegeven. Ook het aanvaarden van een 
kerkelijkk verenigingswezen is een plaatselijke kwestie. In een relatief gering aantal 
gemeentenn gaat men hiertoe over. 
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Bijlagee 3. Herkenningspunten op de weg 
Beschrijvingg van het devotioneel model van W. a Brakel (1635-1711). 

Inn hoofdstuk 3 hebben we aangegeven dat de geschriften van de Oude 
Schrijverss tot op heden een geliefde bron zijn voor oefening in en reflectie op 
individuelee vroomheid. Zij stimuleren de minutieuze zielsontleding ten dienste van 
dee bevindelijke zelfbepaling op de weg der bekering. Door de eeuwen heen 
hebbenn deze vroomheidsmodellen meerdere functies vervuld. Bedoeld als pastoraal 
reflectie-instrumentt werden ze onder andere ook gebruikt als toetsingsinstrument en 
alss ideaaltypisch voorbeeld. 
Voorr een goed begrip van het (hedendaagse) bevindelijk gereformeerde beleven, 
dee doorwerking van vroomheidsmodellen en het taalgebruik uit de Vroege en 
Naderee Reformatie is het zinvol kennis te nemen van de structuur en inhoud van 
éénn daarvan. De keuze is op het model van Wilhelmus ó Brakel gevallen, é Brakel 
(1635-1711)) schreef in 1700 De redelijke godsdienst. In dit driedelig werk geeft hij 
eenn praktische beschrijving van het religieuze en kerkelijke beleven zoals de 
Reformatiee dit voorstond. Minutieus beschrijft hij de onderscheiden betekenis en 
functiee die elementen uit de leer, de kerkelijke organisatie en het individuele 
beievenn hebben voor het (persoonlijk) geloof. Zijn omschrijving van de weg 
wordtt tot op heden veel gelezen en geciteerd. 
Mett de beschrijving die volgt willen we de aard van de beschrijving, de 
onderscheidenn kenmerken, de afwegingen die gemaakt en de nuanceringen die 
toegevoegdd worden illustreren. Over de specifieke inhoud van het model doen we 
geenn uitspraken, ze vormt hier niet het onderwerp van studie. 

Inn hoofdstuk 30 tot en met 37 beschrijft a Brakel zowel de kentekenen en 
kenmerkenn van het (ware) geloof als de dwalingen en drogredenen die een zuiver 
oordeell  en beeld in de weg staan. In wat volgt, geven we de strekking weer van de 
verschillendee stadia en fasen die W. a Brakel in de weg der bekering onderscheidt 
Wee sluiten daarbij nauw aan bij de door a Brakel gehanteerde taal. We bespreken 
achtereenvolgens:: 1) de roeping, 2) de wedergeboorte, 3) het geloot; 4) het 
zaligmakendd geloof, 5) de rechtvaardigmaking, 6) de aanneming tot kinderen, 7) de 
geestelijkee vrede en 8) de geestelijke blijdschap. Daarbij tekenen we aan dat aan 
dee kenmerken van de wedergeboorte, het geloof en het zaligmakend geloof veel 
aandachtt besteed zal worden. Dit daar in bekeringsgeschiedenissen, preken en 
getuigenissenn veel aandacht aan de kenmerken en kentekenen van deze fasen van 
dee weg geschonken wordt. De cursief gedrukte gedeelten zijn samenvattingen uit 
DeDe redelijke godsdienst. Daarbij is gebruikgemaakt van door è Brakel gehanteerde 
taal. . 
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Dee roeping 
DeDe roeping is een genadewerk Gods, den zondaar door het Evangelie nodigende, 
uituit den staat der zonde en toorn over te gaan tot Christus, om door Hem 
verzoeningverzoening met God, godzaligheid en zaligheid te verkrijgen en de zijnen door den 
HeiligenHeiligen Geest krachtdadig tot dien staat overbrengende (p. 708). 

DeDe roeping is een genadewerk van God. De roeping werkt door het Evangelie. Het 
iss niet de Wet waardoor de mens zich geroepen weet, deze confronteert een mens 
slechtss met de hopeloosheid van het streven zelf tot zaligheid te komen. De wet 
wordtt wel de tuchtmeester tot Christus genoemd, maar zij leert Christus zelf 'niet. 
AA Brakel maakt onderscheid tussen genadewerken die voortkomen uit de gemene 
genadegenade en werken van bijzondere genade. Tot deze laatsten behoort de roeping die 
resulteertt in de verandering van de wil. 
Voortss maakt a Brakel onderscheid tussen twee soorten roeping. Voor beiden is het 
Woordd het middel. De uitwendige roeping komt tot allen die onder het Woord 
komenn ze leidt tot vermeerdering van historisch geloof. De inwendige roeping raakt 
hett hart van de mens. De mens leert de verborgen kanten van zichzelf kennen. Het 
verlangenn naar Christus en Diens heilswerk wordt gewekt. De wil wordt 
omgebogenn om gehoorzaam te zijn aan het geloof. 

Overr de uitwendige roeping zegt a Brakel (pp.714-124): Allen die onder de 
bedieningg van het Evangelie komen en Christus aangeboden gekregen hebben, zijn 
geroepen.. Zij die geroepen zijn en niet gehoorzamen, zullen zwaarder gestraft 
wordenn dan zij die het niet aangeboden hebben gekregen. Toch meent hij dat God 
vann zijn kant niet voorheeft alle mensen geloof en bekering te geven. Hij beoogt 
alleenn de uitverkorenen zalig te maken. 

Overr de inwendige roeping zegt hij (pp.724-745): De inwendige roeping komt 
zeldenn als donderslag bij heldere hemel, vaak zijn er voorbereidingen van buiten 
(onheil)) en van binnen (gedachten over zondigheid). De inwendige roeping 
bewerktt een wezenlijk onderscheid: er is sprake van een verandering in natuur en 
veranderingg in verstand, wil en genegenheden. Dit houdt in dat de mens door de 
inwendigee roeping van geestelijk dood, geestelijk levend gemaakt wordt. De 
deugdzaamheidd van bekeerden komt dan ook voort uit liefde, vrees en 
gehoorzaamheidd aan God. 

Dee inwendige roeping of bekering is een werk van God. In het eerste moment van 
bekeringg is de mens passief. Hij heeft geen actief aandeel in de genade. We spreken 
nietniet van een mensch, die nu bekeerd is, maar van een mens die, niet bekeerd 
zijnde,zijnde, bekeerd wordt (p. 136).De onwederstandelijke werking Gods geschiedt aan 
niemandniemand dan aan de uitverkorenen. Deze wil God bekeren en niemand zal het 
kunnenkunnen verhinderen (p. 745). 

326 6 



Herkenningspuntenn op de weg 

Dee wedergeboorte 
DeDe wedergeboorte sluit alle werkingen, de ontvangenis, de groei, het geboren 
worden,worden, in. Voor de wedergeboorte is de mens dood, door de wedergeboorte krijgt 
hijhij  het leven. Tussen dood en leven is geen derde staat, zo ook niet tussen bekeerd 
enen onbekeerd De wedergeboorte is noodzakelijk, niet wegens de rechtvaardigheid 
Gods,Gods, zij draagt immers niet bij tot de voldoening voor de schuld en tot het 
verkrijgenverkrijgen van het recht tot eeuwig leven, maar wegens den wil Gods. Het is de wil 
enen de wijsheid Gods geen volwassenen in de hemel te brengen, tenzij God hen eerst 
inin dit leven wederbare door middel van het woord (p. lAl\Deze zes dingen zullen 
wijwij  van de wedergeboorte zeggen: 

1.1. Dat de wedergeboorte een geheel andere natuur voortbrengt dan de natuurlijke 
kenniskennis Gods. Het geestelijk leven en de deugdzaamheid die voortspruit uit de 
wedergeboortee is onderscheiden van de natuurlijke kennis Gods en de uitwendige 
verlichtingg door het Woord. Het is echter niet zo dat de mens door de 
wedergeboortee minder zondigt en deugdzamer is. Wel is de grond of betrokkenheid 
vann waaruit men leeft en handelt onderscheiden230. 

2.2. Den staat, waaruit de wedergeboorte den mensch brengt en de staat waarin zij 
overbrengt.overbrengt. In wedergeboorte wordt mens overgebracht uit de dood (gescheiden 
zijnn van God) tot het leven (gemeenschap met God) (ontdekt worden aan 
gescheidenn zijn van God) 

3.3. Het middel van de wedergeboorte. 
Dee wedergeboorte wordt door het Woord gewerkt. De uiterlijke middelen (ziekte, 
armoede»» oordelen over land, huis of persoon, uitreddingen, etc.) die God gebruikt, 
werkenn niet de bekering maar brengen mensen tot het Woord en wekken in hen de 
bereidheidd om zich door dat Woord te laten bewerken. 

4.4. De verscheidene wijze 
AA Brakel benadrukt dat een mens zich niet druk moet maken over de wijze waarop 
hijj bekeerd is: omdat hij  niet is overgebracht op deze of gene wijze die men 
zichzehenzichzehen voorschrijft of op welke wijze anderen bekeerd zijn. Zo de bekering is, 
zozo is het wel, al is het op een wijze die u nog nooit gehoord heeft. Want de wegen 
GodsGods zijn wonderbaar en de een ondervindt wel iets daar de andere niet van weet. 
MenMen moet dikwijls terugzien op de voorzienigheden en wegen waardoor God ons 
geleidgeleid heeft, dat geeft ons stof van verwonderen, van verheerlijking van God en 
vanvan vaststelling van zijnen staat (pp.750-751). 
Wijzen: : 
-- In korte tijd als in één ogenblik (Zacheüs, de stokbewaarder), anderen 

langzamer; langzamer; 

ZieZie hiertoe de beschrijving van de evaluatieve matrix in paragraaf 4.3. 
3 27 7 
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-- Door verschrikkingen der wet, des doods en der verdoemenis (de 
stokbewaarder), stokbewaarder), 

-- Op evangelische wijze (liefde is hier belangrijker dan zondigheid) (Zacheüs); 
zichtt op de waarheid (langzame weg, ingroeien) (ƒ Petrus 1:22) 

-- Met wisselingen van droefheid, blijdschap, geloof ongeloof, vallen en opstaan. 
DitDit  is de normale weg. 

Tenn aanzien van de gewone weg van bekering wijst a Brakel de volgende 
kentekenenn en kenmerken aan: 
Godd roept allen die onder de bediening zijn, mensen reageren echter op 
onderscheidenn wijzen. Velen, zowel uitverkorenen als niet uitverkorenen, zullen 
evenn opschrikken uit de oude gang maar al snel weer op de oude weg verder gaan. 
Alss gemene werkingen van de Heilige Geest die een verandering voorbereiden 
noemtt è Brakel: Indrukken van zaligheid en verdoemenis, schrik voor toorn van 
God,God, kennis van de Heere Jezus, verborgenheid des geloofs, hoogachting van de 
staatstaat van de kinderen Gods, wens kind van God te zijn, opzet om zich te bekeren, 
biddenbidden en lezen van Gods Woord, historisch geloof, zich voegen bij Godzaligen, 
ontvliedenontvlieden grove besmettingen van de wereld 
Bijj  wedergeborenen, zo meent è Brakel, komt het verlangen komt steeds terug. 
Wedergeborenenn blijven bestendiger ook als het ervaren wat wegzakt Ze doen 
werkheiligheidd om God te bewegen hen zaligheid te schenken maar bemerken dat 
biddenn en goed doen God niet kan bewegen hen te helpen. Ze worden radeloos en 
denkenn dat ze nooit zalig kunnen worden. Hier gaat, aldus 4 Brakel, de duivel zijn 
werkk doen. Hij valt hen aan met overtuigingen dat ze het voor altijd verspeeld 
hebben.. De wedergeborenen komen tot de overtuiging God niet te kunnen dienen. 
Zee worden wanhopig en gaan de noodzaak van een Borg inzien. Christus is die 
Borg.. Hij heeft betaald met zijn lijden. Deze mensen ontvangen soms hoop, 
aanmoedigingg uit preken, Bijbel, gebed, gesprekken, etc. Zij keren zich tot de 
beloftenn van God zoals beschreven in Zijn Woord. In de overtuiging het niet in en 
opp eigen kracht te kunnen worden ze laag gebracht, dat wil zeggen ze wachten 
opp genade. In de dagelijkse oefening van het geloof, door Bijbellezing etc. groeit 
dee kennis van het geloof, groeit de hoop, het verlangen, het reikhalzend uitzien 
naar. . 
Dee exacte tijd waarop God met hen begonnen is, weet men veelal niet. a Brakel 
meentt dat dat ook niet hoeft: het is genoeg als je op goede gronden kunt besluiten 
hett Woord te geloven en met kennis van hart en daden overtuigt kunt zeggen 
wedergeborenn te zijn. 

5.5. De verscheidenheid van tijd 
Tenn aanzien van de tijd waarop een mens de wedergeboorte deelachtig 
wordt,, onderscheidt a Brakel vier leeftijdsperioden. Daarbij geeft hij de eigen aard 
vann de bekering op dat moment van/in het (geestelijk) leven aan. 
Kindheid:: De wedergeboorte is niet noodzakelijk uit het woord maar uit 
onderwijzingenn tot bekering bewrocht. Zij hebben het oog op God en angst te 
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zondigen,, è Brakel meent overigens dat het hen niet allen gelijk vergaat 
SommigenSommigen gaan zoetjes voort en met de jaren wast ook het licht, het geloof en de 
heiligmaking.heiligmaking. Anderen hebben grote tusschenpoozen. In het uiterlijke lijkt het als 
zoudenn zij geen genade kennen maar van binnen blijft  het overtuigend licht, de 
bezwaardebezwaarde consciëntie, de opwellende droefheid over het verval. Daar komen 
tusschenbeidetusschenbeide verheffingen des harten, gevoelige gebeden, opzetten, tranen en dat 
gaatgaat ook wel weer over, en met de jaren komen de herstellingen al korter en korter 
opop elkander (p. 757). 
èè Brakel wijst er vervolgens op dat de uitverkorenen niet van hun geboorte af 
wedergeborenn zijn. Evenals andere mensen zijn zij bij hun geboorte in de staat 
dess doods. Wel hebben zij het zaad der wedergeboorte in zich. Ook de 
bijzonderebijzondere bewegingen: genegenheid tot bidden, tot lezen in Gods Woord, het 
vragenn naar geestelijke zaken en de deugdzaamheid die zichtbaar worden in het 
levenn van een kind, zijn niet altijd kentekenen van wedergeboorte. Zij  kunnen 
voortkomenvoortkomen uit het licht der natuur, uit uitwendige verlichting door het woord en 
goedegoede voorbeelden van deugdzame ouders. Zij kunnen wel het resultaat zijn van 
hethet geloof in Christus maar zijn daarmee nog niet het gevolg van de zekerheid in 
ChristusChristus behouden te zijn (p. 759). 
Jongelingschap:: Brakel geeft hier twee wegen aan: a) zij die onder uiterlijke 
godsdienstt geleefd hebben, voorbereidende overtuigingen hebben gehad en tot 
langzamee verandering komen, en b) zij die in de wereld geleefd hebben, en in- en 
uitwendigg godloos zijn geweest In deze laatsten is een duidelijke verandering 
zichtbaar.. In plaatsen waar altijd een krachtige bediening is geweest de meesten 
tussenn hun 14e en 25e tot bekering komen. 
Mannelijkee jaren: In plaatsen waar geen of geen krachtige bediening is geweest 
maarr op een zeker moment wel aanwezig komt komt bekering in de mannelijke 
jarenn voor. In zijn beschrijving richt a Brakel zich tot zowel gehuwden als 
ongehuwden: : 
Gehuwden:: Als een van beide der getrouwden bekeerd wordt en de ander niet, die 
heeftheeft wel den eerste tegenstand van zijn wederhelft te verwachten. 
Ongehuwden:: Is iemand bekeerd en ongetrouwd, ik raad den zoodanige, geen juk 
aanaan te trekken, niet alleen niet met een ongeloovige, maar ook niet met een 
onbekeerdenonbekeerden geloofsgenoot. (...) Een zodanige leidt zich in vele verzoekingen en 
grootengrooten tegenstand want vuur en water, leven en dood kunnen toch nooit 
overeenkomen.overeenkomen. Immers men berooft zich voor een groot gedeelte doorgaans van de 
zoetigheidzoetigheid der samenleving. Twee godzaligen zijn elkander tot ondersteuning (als 
dede karakters overeenkomen) maar zoo niet dan zijn ze elkander wel tot aanstoot 
(pp.. 759-760). 
Jarenn des opfterfiomy; Snmmiffen worden wel bekeerd op het laatste van hun leven. 
DeDe ondervinding leert, dat ouden van dagen die al hun leven onder de bediening 
desdes Woords geleefd hebben en menige overtuiging hebben tegengestaan, zelden 
bekeerdbekeerd worden. Nochtans gebeurt het wel, zodat niemand zoo lang hij leeft, alle 
hoophoop is afgesneden. Men kan niemand veroordeelen en verloren achten. Zoo 
gebeurtgebeurt het ook wel, hoewel niet veel, dat jongen of ouden op het laatste van hun 

329 9 



Bijlagee 3 

leven,leven, op hun krankbed, of ook stervende door de handen van de justitie bekeerd 
worden.worden. Laat niemand zijn bekeering uitstellen (Pred 12:1) (p. 760). 

6. De6. De vruchten van de wedergeboorte. 
DeDe wedergeboorte verspreidt zich door alle mogendheden van de ziel, verstand, 
wilwil  en genegenheden en door al de leden van het lichaam, welke gesteld worden 
tottot wapenen der gerechtigheid Alles wordt veranderd, maar niets wordt volmaakt 
veranderd,veranderd, de oude natuur blijft  er nog, behoudt hare bewegingen en werkingen, 
daaruitdaaruit volgt de strijd tusschen vleesch en geest (p. 760). Ook hier volgen weer 
kenmerken: : 
-- De oude en nieuwe natuur blijven vermengd, soms krijgt het ene de 

overhandd en soms het andere. 
-- Het wereldse wordt als ijdelheid ervaren, hoogachting voor het geestelijke. 
-- Men krijgt schept er genoegen in om God in het handelen te zoeken. Dat hij 

tevorentevoren beminde, dat haat hij  nu, dat hij  tevoren haatte, dat bemint hij  nu. Nu is 
alal zijne liefde en lust tot God, Christus, de Godzaligen, tot de zuivere gestalte 
desdes harten: verloochening van zichzelven, nederigheid, zachtmoedigheid, 
oprechtheid,oprechtheid, vertoning van het beeld Gods, tot eer te zijn van God. 

-- Hij krijgt andere gedachten en gaat ernaar verlangen om van zondige gedachten 
ontslagenn te worden 

-- Hij stelt andere doelen, het gaat niet langer om het eigen ik, maar om de wil van 
Godd en de dienst aan God (uit, door, voor en tot God). 

-- Het geeft een ander vertrouwen. Van vertrouwen op eigen wijsheid, sterkte en 
goederenn verandert het naar rust in almachtigheid, wijsheid, goedheid en 
getrouwheidd van God. 

-- Men komt tot andere daden: van daden ten dienste van begeerlijkheden van het 
vlees,vlees, naar verlangen om alle goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden 
verzakendeverzakende matig, rechtvaardig en godzalig te leven in de tegenwoordige 
wereld.wereld. Oefening van alle deugden: nederigheid, zachtmoedigheid, 
vreedzaamheid,, behulpzaamheid, liefde, verdraagzaamheid, matigheid, 
waarachtigheidd in het spreken, wijsheid etc. 

-- Men zoekt ander gezelschap. Men verkiest met het volk Gods liever kwalijk 
gehandeldgehandeld te worden dan met de wereld in weelde en aanzien te leven. 
HijHij  is een geheel ander mensch van binnen en van buiten, in huis en op straat, in 
gezelschappengezelschappen en in zijne eenzaamheid, in zwijgen en spreken, in zijne kleeding 
eerbaar,eerbaar, zonder naar de wereld te gelijken en tracht zoo als een licht te schijnen 
inin  de wereld zonder iemand tot aanstoot maar een iegelijk tot een voorbeeld te 
zijn,zijn, tot eer van God, tot ontdekking van onbekeerden en opbouw van bekeerden 
(P-- 763). 

Naa deze opsomming van kenmerken van wedergeboorte roept a Brakel de lezer op 
hett eigen leven, de eigen verlangens naast het beschrevene te leggen en na te gaan 
off iets van deze kenmerken in het eigen leven herkend wordt. Daarna tekent hij de 
consequentiess die verbonden zijn met de erkenning het ware geestelijk leven niet te 
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kennen.. Uw werk zal God niet bewegen om u de bekering te geven, maar ook, God 
zalzal u niet uitsluiten zoo gij u zelven niet uitsluit; gij hebt reden van hope, omdat 
GodGod u dusverre onder overtuiging gebracht heeft. Wacht dan verder op de minste 
bewegingbeweging des Geestes, volgt die op en ziet toe dat gij ze niet tegenstaat. Blijft  zo in 
volstandigheidvolstandigheid onder de middelen en geeft niet op als gij van uwe begeerlijkheden 
telkenstelkens afgetrokken wordt (p. 767). 

Tott de wedergeborenen zegt é Brakel het volgende: 
OordeeltOordeelt naar waarheid, ziet toe, ontkent het niet, zo gij het hebt. Acht het niet 
kleinklein want het is uw werk niet maar het werk van den almachtigen God Genade te 
ontkennen,ontkennen, genade in ons klein te achten is veel groter zonde dan op genade te 
roemenroemen die men niet heeft. Maakt dan de sluitreden op en zegt: dat is de 
wedergeboorte,wedergeboorte, daar ben ik van overtuigd, ik heb dat, ik zie het in mij, mijne 
conscientieconscientie geeft mede getuigenis voor God, zoo ben ik dan wede geboren. Maar 
daardaar mag het niet bij blijven 
-- verblijdt u er over met anderen, 
-- als kind van God, handelt Hij met u als een vader, ge moogt alles eisen en op 

hemhem vertrouwen, 
-- uw staat is onveranderlijk, daarom verblijdt u zonder vreze, 
-- leef in verwachting en hoop op de eeuwige zaligheid die u door de 

wedergeboortewedergeboorte ten deel is gevallen, 
-- verlaat de doden en voegt u bij de levenden, 
-- zijt niet vergenoegd wedergeboren te zijn en leven te hebben maar tracht naar 

groeigroei en wasdom, 
-- leef als levenden, vertoont uw leven door daden, door de oefening van alle 

deugdendeugden (pp. 767-768). 

Hett geloof 
HetHet geloof is een vertrouwen des harten op Christus en door Hem op God om 
gerechtvaardigd,gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt te worden. Steunende op zijne 
vrijwilligevrijwillige  aanbieding en beloften, dat Hij  dat doen zal aan allen, die Hem daartoe 
aannemenaannemen en zich daartoe op Hem verlaten (p. 798). Het woord geloof betekent 
volgenss é Brakel (p. 770-771) het zich toevertrouwen. Dit toevertrouwen verwijst 
naarr verschillende zaken die in natuur van elkaar verschillen: a) getrouwheid in het 
volbrengenn van zijn beloften b) de leer van het geloof, c) de belijdenis van de ge-
geloofdee waarheden en d) de dadelijke werkzaamheid der ziel waardoor men de 
waarhedenn gelooft 

Wanneerr de dadelijke werkzaamheden van de ziel met het woord geloof worden 
aangeduid,, kunnen vier soorten geloof onderscheiden worden: 
HistorischHistorisch seloof: Het verhaal, de beschrijving der zaken in het Woord kennen en 
alsals waarheid toestemmen en erkennen. Deze zaken raken de persoon niet meer 
dandan de wereldsche historiën. 
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Tiid^eloof:Tiid^eloof: Kermis en toestemming van de evangelische waarheden als 
waarachtig,waarachtig, verwekkende natuurlijke bewegingen in de affecten of hartstochten der 
ziel,ziel, eene belijdenis van die waarheden in vereeniging met de kerk en een 
uitwendiguitwendig gedrag volgens hunne belijdenis, zonder vereeniging met Christus tot 
rechtvaardigmaking,rechtvaardigmaking, heiligmaking en zaligheid 
Wondergeloof:Wondergeloof: Overreding des harten door onmiddellijke werking Gods, dat dit of 
datdat werk boven den loop der natuur, op ons zeggen of bevel, geschieden zal. 
Zaligmakendd geloof ook wel genoemd rechtvaardiemakend geloof. Zij verschilt met 
dee andere geloven in haar natuur. 
Inn wat volgt worden de eigenschappen en kenmerken van dit zaligmakend geloof 
besproken.. De eigen natuur van het zaligmakend geloof omschrijft a Brakel als het 
toestemmenn van de waarheden van het Evangelie, en een vertrouwen op God door 
Christus,, zich Hem toe te vertrouwen. 

Vervolgenss gaat é Brakel in op de zaak waar het woord 'geloof naar verwijst. 
1)) Geloof is noodzakelijk, omdat niemand zonder geloof zalig kan worden. 
2)) De hebbelijkheden die door oefeningen worden verkregen of van God 

wordenworden ingestort om de wil en het verstand te volmaken zijn: geloof, hoop en 
liefde.. Zij worden van God ontvangen. Hij begint, bewaart en vermeerdert ze. 

3)) Het geloof zetelt in de wil en de ziel. Daarbij tekent & Brakel aan dat alleen de 
uitverkorenenn onderwerp van geloof zijn. Dit laatste betekent onder meer dat 
niett verondersteld mag worden dat zij die gedoopt zijn vanzelf geloof 
ontvangenn hebben. Geloof veronderstelt: de mogelijkheid tot het gebruik van 
hett verstand, kennis van goddelijke dingen, het beoefenen van de deugd (in 
daden)) en het horen van het Woord. Het geloof is slechts uit het gehoor. 

4)) Het geloof heeft zijn zitplaats in de ziel, dat wil zeggen in het verstand, in de 
will  en in de genegenheden. Het geloof uit zijn werkingen in het lichaam. 
Hoewell  kennis en toestemming van het geloof noodzakelijk zijn, bestaat het 
gelooff  in vertrouwen. 

5)) Het voorwerp van geloof is het Woord. Geloof voert via het woord tot Christus 
enn via Christus tot God. 
aa Brakel maakt onderscheid tussen God te geloven en in God te geloven. 
Onderr 'God te geloven' verstaat hij de beloften voor waar houden en van 
daaruitt door Christus tot God te naderen, in Hem te geloven, vertrouwen in 
Hemm te stellen en zich daardoor versterkt en verwachtende te weten. Maar in 
God,God, in Christus te gelooven, ziet op God, op Christus zelf, niet alleen als 
belovendebelovende en waarachtig maar ook als almachtig, getrouw, wijs en goedig (p. 
780). . 

6)) De vorm, het wezen of de aard van het geloof bestaat aldus é, Brakel in het 
vertrouwenn op Jezus en zich aan Hem toe te vertrouwen. Geloof bestaat niet a) 
inn de liefde; b) in de gehoorzaamheid en de onderhouding der geboden Gods, 
i.e.. zij is niet in de werken; c) in het vertrouwen dat Christus mijn Zaligmaker 
is;; d) in het willen Jezus tot Zaligmaker te hebben; noch e) in de toestemming 
vann de waarheid van het evangelie. . 
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Vervolgenss beschrijft Brakel waarin het geloof wel bestaat Hij tekent daarbij 
aann dat ze niet altijd in deze volgorde voorkomen. 
a)a) Vooraleer iemand gelooft, komt door de prediking van het Woord in den 

menschmensch eene overtuiging van zijnen ellendigen staat in zichzetven, eene 
onvergenoegdheidonvergenoegdheid en verlegenheid over zijnen staat. Hij  vindt zich van 
GodGod gescheiden, in welks gunst en vereeniging hij ziet zijne zaligheid te 
bestaan. bestaan. 

b)b) Hij  krijgt kennis van de aanbieding van Christus. Dat Hij  ook hem wordt 
aangebodenaangeboden dewijl hij  het evangelie hoort. 

c)) Hij wordt hongerig en dorstig, begerig, om deel te krijgen aan Christus en 
zijnn verdiensten om door Hem met God verzoend te worden, in vrede, 
liefde,, ootmoed en gehoorzaamheid met Hem te wandelen. Smart over het 
gemis. . 

d)d) Hij  wendt zich naar Christus toe, neemt toevlucht tot Hem. Hij  durft 
somtijdssomtijds niet, somtijds is hij duister, somtijds moedeloos door het gezicht 
vanvan zijn zonden. 

e)e) Hij  neemt, al worstelende vrijmoedigheid om Hem aan te nemen. Hij  kent 
zichzich ontbloot, ziet Jezus als bekwaam, volkomen genoegzaam, als 
gewillig,gewillig, waarachtig zich aanbiedende, als belovende niemand die komt 
tete zullen uitwerpen. Hij  neemt Hem aan, willigt zijne aanbieding en 
noodigingnoodiging in. 

f)f)  Hij  vertrouwt zijn lichaam, zijn ziel, zijne zaligheid aan Christus toe, laat 
hethet op Hem aankomen, laat zich dragen van Christus, leunt, steunt op 
Hem.Hem. Hij is bezig met de daad van vertrouwen, het zich Hem toe te 
vertrouwen,, te oefenen. 

g)g) Hieruit volgt de verzekering. Het vertrouwen dat Christus zijn zaligmaker 
is.is. Al oefenende het geloof, al biddende, al worstelende maakt hij  de 
sluitredensluitreden op. Schouwende op a) de daden des geloofs waarvan de ziel 
bewustbewust wordt, b) de volheid van Jezus, c) de beloften en hare zekerheid 
DusDus besluit hij:  Jezus is mijne en ik ben Zijne. 

h)h) Hieruit vloeit heiligheid (p. 790-792). 
7)) De oorzaak van geloof is God, de mens kan uit zichzelf niet geloven. Zowel het 

beginn als de wasdom van het geloof zijn van God. Het wordt gewerkt middels 
hett Woord. De Heilige Geest geeft het historisch geloof. 

8)) Het doel van het geloof is de verheerlijking van God in Zijn volmaaktheden. In 
hett geloof geeft de mens God de eer van: a) Zijn rechtvaardigheid, b) Zijn 
mensenliefde,, c) Zijn genade, d) Zijn wijsheid, e) Zijn almacht, f) Zijn 
waarheid,, g) Zijn getrouwheid en h) Zijn algenoegzaamheid. Het einde des 
geloofsgeloofs aan de zijde des menschen is hier rechtvaardigmaking, vrede, 
aannemingaanneming tot kinderen, heiligmaking en hierna de eeuwige zaligheid (p. 
794). . 

9)) De verschijningsvormen van het geloof zijn: heiligheid, ongeveinsdheid, 
werkzaamheid,, duurzaamheid. 

333 3 



Bijlagee 3 

10)) De effecten of vruchten van het ware zaligmakende geloof zijn: 
rechtvaardigmaking,, vrede met God, vrijmoedigheid in de toenadering tot 
God,, de vereniging met Christus en door Hem met God, de aanneming tot 
kinderen,, de reiniging van het hart, het overwinnen van de duivel, de 
overwinningg van de wereld, de liefde, allerlei goede werken. 

11)) De overeenkomsten tussen zaligmakende geloof en het tijd- en historisch 
gelooff  zijn deze: het Woord is het voorwerp van geloof, kennis van 
Goddelijkee waarheden is vereist en men stemt het Woord als waarheid toe. 
Onderscheidd wordt gevonden in het volgende: de tijdgelovige beschouwt en 
kentt de waarheden in het verstand maar het hart blijf t een steenrots. 
Tijdgelovenn kennen geen vereniging met Christus, geen verlangen naar Hem, 
zijj  hebben blijdschap zonder wortel, zij dragen geen vruchten dan schijn en 
kwadekwade vruchten. 

12)) Het tegendeel van het ware geloof is het ongeloof van de ongelovigen, de 
heidenen,, maar ook de onwetenden in de eigen kerkgemeenschap. Dus gaat de 
grootegroote menigte naar de hel en aan hun verderf maken zich schuldig de 
leerarenleeraren en ouderlingen die hen zoo gerust in hunne onwetendheid laten 
voorgaanvoorgaan en tot de heilige tafel laten toetreden (p. 798). 

éé Brakei sluit het hoofdstuk over het geloof af met een toepassend gedeelte. Hierin 
tekentt hij verschillende soorten mensen op basis van kenmerken die hij aan 'het 
gelooff  onderscheiden heeft. Iedere kenschets sluit hij af met een oproep aan de 
lezerr die zich in die schets herkent: Komt nu gij, wie gij zijt, houdt een weinig stil, 
enen laat ik u eens bewegen tot het geloof. Ik zal verscheiden soort van lezers en 
hoordershoorders hebben, die ik eerst zal ontdekken aan zichzelven en dan trachten te 
brengenbrengen tot Christus (p. 798). 
a)) Mensen die geen kennis hebben van zichzelf, Christus, geestelijk leven of de hel. 

Zijj  hebben wel natuurlijke kennis van God maar denken daar niet aan en gaan 
verloren.. Daarom tracht van dezen oogenblik aan tot kennis te komen en in staat 
tete komen dat mijne opwekking tot het geloof u bewege. 

b)Onwetenden,, mensen met letterkennis. Zij zijn gericht op dingen en rijkdommen 
vann de wereld. Zij wenden zich van God af. Laat u door de schrik des Heeren 
bewegenbewegen tot het geloof 

c)) Mensen die alle tijd nodig hebben om het hoofd boven water te houden, zij 
hebbenn geen tijd voor geestelijke zaken. Daarom ook gij, laat u bewegen tot het 
geloof,geloof, zonder 't welk ook gij niet zalig kunt worden. 

d)Mensenn die zich inbeelden te geloven en vasthouden aan vormen en religieuze 
praktijken.. Ziet toe en verleidt u niet en verhardt u niet tegen het Woord aan 
maarmaar laat u bewegen tot het geloof 

e)) Mensen die er niet ver vanaf staan. Zij hebben zicht op hun ellende. Ze willen 
well  anders maar het komt er niet van. Ongeloof weerhoudt hen. Ze zijn te grote 
zondarenn Christus zou hen niet willen hebben. Wordt toch ernstig, en laat u 
bewegenbewegen tot het geloof Blijft  toch zoo niet tusschenbeide staan, want zoo zoudt 
gijgij  verloren gaan. 
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f)) Mensen voor wie geestelijke zaken zo gewoon zijn dat ze hun kracht en indruk 
verlorenn hebben. Keert naar binnen, wordt kinderen, ziet u niet over het hoofd, 
onderzoektonderzoekt uw eigen hart en beproeft u zehen of die zaken die gij anderen 
voorsteltvoorstelt waarlijk in u zijn, of gij erop verliefd zijt. 

KomtKomt Gij allen die ik genoemd heb, en ook die welke ik niet genoemd heb. Komt 
allenallen in welke hoedanigheid gij ook zijt, komt tot Jezus, gelooft in Hem en gij zult 
zedigzedig worden. Denkt iemand, dat is den weg te ruim gesteld. Ik zeg niet dat zij zalig 
zijnzijn en zullen worden maar dat Christus ook zulken roept en dat dezulken ook wel 
deeldeel aan Christus krijgen. Komt allen en laat u bewegen tot geloof, want. 
-- De staat van de niet gelovigen is een ellendige staat, buiten Christus is niet dan 

onrust; onrust; 
-- In Christus is alles, is volkomenheid: wegneming alle zonden, verzoening met 

God,God, bevrijding van eeuwige toorn, in hem volheid van geest, licht, leven, 
volkomenvolkomen zaligheid Hij is almachtig algoed, getrouw en zal voleinden wat hij 
begonnenbegonnen is; 

-- De zaligheden worden aangeboden; 
-- Niemand zal worden weggezonden; 
-- Het is geen vrijblijvend aanbod, God gebiedt het; 
-- Niet geloven is een vreselijke zonde, want het stelt God als leugenaar 
-- Het verheerlijkt Jezus. 
NeemtNeemt nu alle deze beweegredenen tezamen, overlegt ze met aandacht, houdt u stil, 
laatlaat de kracht van die op uw hart werken of het de Heere behaagde u over te 
brengenbrengen uit de macht des Satans en der duisternis in zijn koninkrijk (...) 
Watt verhindert u tot Christus te komen? Onwetendheid? Gebruik dan de middelen. 
Onwilligheid?? Ga dan heen, heen, dat u verloren gaat is eigen schuld. Vrees? Beziet u is 
hethet 'durf niet' of 'luiheid'? Wat maakt u vreesachtig? Zondigheid? Kan iemand te 
vuilvuil zijn om gereinigd te worden? Niet genoeg verbrijzeld? Werpt die inbeelding 
weg,weg, want dat is niet naar het woord, 'niet genoeg' is geen voorwaarde uit het 
Woord Woord 

WareWare gelovigen, die het beginsel des geloofs in u hebt, tot u heb ik nog een woord 
ofof twee te zeggen: Te weinig voortgang? Laat gij de oefeningen des geloofs na 
doordoor luiheid, beslommeringen? 
^Tracht^Tracht toe te nemen in het geloof, oefent u in de stappen des geloofs, in de 

overgave. overgave. 
b)Maakk gebruik van de beloften. 
c)Gaa door het geloof tot God en rust in Hem en Zijn volmaaktheid. 
DusDus geloovende en door dat geloof levende, gaat men voort van kracht tot kracht, 
totdattotdat men ingaat in de heerlijkheid waar men niet meer zal leven door geloof 
maarmaar door aanschouwen (p. 798-808). 
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Zaligmakendd geloof 
MenMen moet zich niet inbeelden dat het ware geloof en het tijdgeloof eikanderen zoo 
nabijnabij komen dat ze zeer bezwaarlijk van eikanderen te onderkennen zijn en voor 
hethet meerendeel maar in tijd en geduurzaamheid verschillen, want zij zijn in de 
geheelegeheele natuur van eikanderen verscheiden. 
Mett deze uitspraak begint a Brakel zijn hoofdstuk over het zaligmakend geloof. In 
ditt hoofdstuk gaat hij behandelen: a) de noodzakelijkheid van de beproeving, b) de 
verscheidenee soorten mensen ten aanzien van de beproeving, c) verkeerde gronden 
waaropp gerustgestelde mensen eeuwig verloren gaan en d) de eigenlijke natuur van 
hett ware geloof naar zijn begin, wezen en het gevolg. 

Add a) De beproeving is volgens é Brakel noodzakelijk, omdat niet beproeven 
mensenn zorgeloos houdt, tijd doet verliezen, de kracht uit de middelen der 
zaligheidd haalt, maakt dat mensen niet meer geraakt worden door de bedreigingen 
enn oordelen van God. Het houdt een mens in de wereld en de zonde. Beproeving is 
dee sleutel tot hemel dan wel hel. Voorts meent a Brakel dat beproeving nodig is 
omdat: : 
-- men niet zorgeloos mag zijn ten aanzien van de vraag of men een kind Gods, dan 

well des duivels is; 
•• niet alle belijders gelovigen zijn; 
-- men middels beproeving zicht krijgen op het eigen hart en de ongerechtigheden 

daarin.. In de beproeving leert men de wrekende rechtvaardigheid van God 
kennenn en gaat zich op Jezus richten voor rechtvaardigmaking en heiligmaking; 

-- het een bevel, een raad Gods is en men anders God ongehoorzaam is; 
-- het een mogelijkheid voor ieder mens is tot kennis van zijn staat (dood of levend) 

tee komen. 

Add b en c) Om de lezer behulpzaam te zijn bij de beproeving van de eigen ziel 
schetstt hij een aantal 'gestalten' die een mens naast het eigen leven kan leggen om 
zichh daaraan te spiegelen 
11 Onwetenden a: Men vindt menschen die noch kennis, noch begeerte noch gezette 

gedachten,gedachten, noch samenspraken hebben van God, hemel, hel, ziel, verbond. 
Middelaar,Middelaar, geloof of bekering, Hunne gedachten gaan niet hoger dan de aarde 
enen niet dieper dan het zichtbare. 

22 Onwetenden b: Anderen weten wel dat ze godloos, aardsch, onherboren zijn, 
zeggenzeggen wel ronduit dat ze zoo doende niet zalig kunnen worden en evenwel is er 
nochnoch gevoel, noch droefheid, noch ernst om het zondig leven te laten en zich te 
bekeren,bekeren, zij zijn betooverd en van den duivel bezeten. Zij willen op hun hart en 
staatstaat niet wederkeren. Dezen zijn bij zichzehen al veroordeeld en uit hun hart en 
mondmond zullen ze geoordeeld worden. 

33 Ernstelozen: zij zijn uiterlijk  godsdienstig, ze zien dat ze niet geestelijk leven (...) 
zeze zien dat hun leven is in zichtbare dingen, maar het klemt hun hart niet zeer. 
ErEr  is geen ernst en zo er al eens een beweging komt om waarlijk over te gaan zo 
beletbelet een beminde zonde het. Ze kiezen voor het aardsche. 
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44 Uitwendig godsdienstigen: Zij  zijn door de kennis van de Heere Jezus de 
besmettingbesmetting van de wereld ontvloden, begeven zich onder het gezelschap van 
godzaligengodzaligen maar ze komen niet tot het eigenlijke besluit in wat staat zij zijn, dat 
latenlaten ze in het midden, ze weten het niet. Ze klagen wel over hun geestelijke 
armoedearmoede bij andere vromen doch het is stilletjes om alzoo de achting, de liefde 
enen het medelijden van godzaligen te hebben. 
DochDoch van dit slag zijn er ook wel die zeer bekommerd en bevreesd en benauwd 
alal hun leven in deze overtuiging henengaan en evenwel blijven die ze zijn, 
zonderzonder Geest en leven 

55 Die het zich inbeelden: zij weten dat ze bij God wel staan, dat ze zalig worden, 
daardaar twijfelen ze niet eens aan, maar welke grond hebben ze? 
Geenn grond: onwetenden. Maar er zijn ook vele kleinwetende godzaligen die wel 
verzekerdverzekerd zijn door de Geest Gods in hun hart en nochtans geen redenen van 
hunnehunne verzekering kunnen geven, doch zij hebben redenen, cd kunnen zij die niet 
voorstellen. voorstellen. 
Valsee gronden: leven in de natuur en zichtbare dingen en stellen hun geweten 
gerustgerust of beletten dat ze niet onrustig worden door velerlei eigen gestelde en 
gesmeedegesmeede kenteekenen: a) God is barmhartig en genadig voor wie Hem daarom 
bidden,bidden, b) Christus is voor allen gestorven, hebben wij dan zonden, in Hem 
hebbenhebben wij wederom de verzoening, c) ik leef zoo godloos niet, ik ben gedoopt, ik 
gaga ten avondmaal, ik ga vlijtig ter kerk etc. wat wil men meer van mij hebben?, 
dpdp God zegent mij zeer overvloedig, dat acht ik een teken dat Hij  mij liefheeft, e) 
GodGod kastijdt mij, ik heb veel verdriet en tegenspoed in mijn leven en zo denk ik, 
diendien God kastijdt, dien heeft hij lief. 
Goedee gronden: maar ten onrechte toegepast: de kentekenen die ze doorgaans 
zichzich stellen zijn deze: droefheid over de zonde en angst der wedergeboorte, 
geloofgeloof in den Heere Jezus en daaropvolgende blijdschap des Geestes en 
bekeeringbekeering en heiligmaking des levens. Dezen onderzoeken zich niet ernstig 
gaangaan op het uiterlijke af, de gronden waarop zij bouwen zijn oppervlakkig 
uiterlijkuiterlijk  raken het hart niet, zij willen niet ontdekt zijn en zijn erg gericht op wat 
anderenanderen van hen denken (pp. 810-816). 

Add d) De kentekenen van het ware geloof: 
Droefheidd over zonde. Maar niet alle droefheid over de zonde is ware droefheid, 
menn moet onderzoeken wat de oorzaak, de wijze, de gestalte van de ziel is. 
Dee oorzaak van de droefheid der onherborenen is 
-- zwaarmoedigheid: Ze geven geen redenen, ze snijden niet om uit droefheid 

verlostt te worden, ze blijven dezelfde tenzij ze op andere gedachten gebracht 
wordenn en droefheid omslaat in uitgelaten zijn. 

-- schrik voor verdoemenis: Ze klagen en huilen, verzekeren zich echter niet, 
wanneerr de bui over is menen ze dat ze grond en reden hebben, maar het was 
slechtss angst. 

-- schande of toegebrachte schade die als straf van God gezien wordt 
-- het begaan van te grote zonden die een ander te veel schade berokkenen. 
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Dee oorzaak van de droefheid der herborenen is 
-- dat zij gezondigd hebben tegen de goedheid en de heiligheid Gods. 
-- het nalaten van het goede, onbestendigheid en onmacht om het in de toekomst 

beterr te doen. 
-- het gemis aan gemeenschap met God, maar daar wel naar verlangen. 
-- het trachten de droefheid te vermeerderen en te vergeestelijken. Zij ontlopen de 

droefheidd niet, zoeken geen afleiding. Zij treuren om de hardheid en 
ongevoeligheidd van het hart, verlangen ernaar vermorzeld en verbrijzeld te 
wordenn onder de toom Gods. De droefheid zelf is echter niet voldoende. Ze 
willenn deze vergeestelijken, willen ervaren dat ze hun ogen niet durven opslaan 
naarr God. Ze willen tekenen zien van verzoening met Hem. 

-- de grond voor bekering, dat wil niet zeggen dat ze de zonde overwinnen en nooit 
meerr zouden begaan, wel dat zij meer haat tegen de zonde krijgen en de strijd 
tegenn de zonde aangaan. 

Hett geloof zelf. Daarbij onderscheidt a Brakel wederom het tijden schijngeloof van 
hett ware geloof 
Tiid-,, schijn-, historisch geloof: hierbij is sprake van het in meer of mindere mate 
kenniss hebben van God, Christus, de Schrift en geestelijke zaken. Deze kennis 
vormtt niet het voorwerp van de gedachten. Ze geloven waarheden buiten hen en 
beeldenn zich in dat deze in hen zijn maar ze kijken niet naar het eigen hart. Ze 
voelenn getuigenissen in het hart, verblijden zich daarover maar ook hier staan zij 
niett kritisch tegenover hun eigen geest, doorzoeken zich niet en uit angst voor 
zondigenn twijfelen zij niet aan de eigen staat (pp.821-822). Tijdgeloof is, volgens a 
Brakel,, een staren naar de beminnelijkheid der zaken en een zich verblijden in de 
beloftenn zonder het hart te onderzoeken en waarachtige onderhandelingen met God 
enn Christus te hebben. 
Hett ware geloof: Dit geloof neemt de Heere Jezus aan met het hart en dat dikwijls. 
Hett is niet een zich vergapen aan zaken en goederen. Niet slechts de goederen die 
Christuss een mens geeft (verlost te zijn van alle kwaad en alle zaligheid deelachtig 
tee worden) maar Christus zelf is hen dierbaar. De dierbaarheid van Jezus trekt oog, 
harthart en handen naar Hem toe (p. 824). Ze nemen Hem aan in zijn drie ambten 
(Profeet,, Hogepriester en Koning) als hun algenoegzaam deel en staan af van 
anderee zaken. Zee geven zich in goede en kwade tijden geheel aan Hem over. 
Zijj  willen dadelijke gemeenschap met God in Christus. Naar dat ze verre of nabij 
zijn,zijn, daarnaar zijn ze blijde of droevig. Deze ware vreugde is in God, zij maakt de 
ziell  klein, verbindt de ziel in de liefde aan God, maakt de ziel heiliger en maakt dat 
dee mens vrijwilli g Zijn wil doet. 

Dee heiligheid: want het ware geloof reinigt het hart, het is werkzaam door de 
liefdeliefde en levendig door goede werken. (...) Zodat dan alle menschen die nog in de 
natuurnatuur zijn, die godloos leven in hoovaardigheid, hoogmoed, brasserij, 
dronkenschap,dronkenschap, ontuchtigheid, onrechtvaardigheid, liegen en bedriegen, haat en 
nijd,nijd, deze en diergelijke, alle waarlijk geen geloof hebben. 
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Hett laten van godloosheden, het doen van deugden en het naar binnenkeren en 
lettenn op de gedachten en bewegingen van de ziel, doen tijdgelovigen volgens a 
Brake!! ook, en wel uit liefde tot de deugd en om God een dienst te doen. Uit deze 
zakenn kan een mens dan ook niet afleiden of het ware leven al dan niet in Hem is. 
Hierr is het onderscheid: de tijd-geloovigen werken alleen, of doe»' de rede, door de 
billijkheid,billijkheid,  door de beminnelijkheid der zaken of door het karakter, of door de 
opvoeding,opvoeding, of door vreeze van straf of om van mensen gezien te worden en om op 
eeneen grovere of fijnere wijze, eer, liefde, achting verwondering goederen te 
verkrijgen.verkrijgen. Maar zij werken niet door Geest en leven. Doch de godzaligen werken 
doordoor de Geest en uit het inwendig begin des geestelijken levens (p. 830). 
Dee eigen aard van de heiligmaking die volgt uit het ware geloof werkt a Brakel 
naderr uit: 
a)Dee heiligmaking geschiedt door het geloof. Het geloof overwint de wereld, het 
hartt wordt door het geloof gereinigd. 
b)Dee heiligmaking geschiedt met een hart dat voelt, gelooft, hoopt of arbeidt om 
Godd als onze God te mogen hebben. 
c)Dee heiligmaking komt voort uit de liefde Gods, uit de vreze Gods en geschiedt in 
gehoorzaamheidd aan God, Zijn wil is hun wet. 
d)Genoemdee zaken gaan volgens a Brakel altijd samen. In hun samengaan ligt het 
wezenlijkee onderscheid in deugdzaamheid. Op deze punten volgt weer een 
toepassendd gedeelte. Onderzoekt u naarstig wat in u is.... (...) ontkent (vanuit de 
beschamingbeschaming en de vernedering) de genade Gods niet, dewijl het een beginsel is van 
leven,leven, dat groeien en nooit sterven zal. 

Dee Rechtvaardigmaking. 
Rechtvaardigmakingg heeft volgens a Brakel te maken met de wet. Hij onderscheidt 
dann ook burgerlijke rechtvaardigheid en goddelijke rechtvaardigheid. Deze laatste 
splitstt hij uit naar de rechtvaardigheid der Wet en rechtvaardigheid van het 
Evangelie.. Mensen die voldoen aan de rechtvaardigheid der Wet komen in hun 
gestalte,, daden, motieven en wijze van doen volledig overeen met de Wet die God 
dee mens gesteld heeft. De rechtvaardigheid van het Evangelie is volledig in 
overeenstemmingg met de Wet Gods. Zij wordt de mens eigen, omdat de Borg Jezus 
Christuss door het dragen van de straf en het volbrengen van de Wet in zijn plaats de 
gerechtigheidd verworven heeft. De mens neemt die op de aanbieding door het 
gelooff aan. Een persoon is rechtvaardig indien deze in overeenstemming met de 
Wett leeft, hetzij uit zichzelf, hetzij in de Borg. Slechts de rechtvaardigheid van het 
Evangeliee is zaligmakend. 

Dee zaak waar het in de rechtvaardiging om gaat is deze: Rechtvaardigen is een 
genadewerkgenadewerk van God als rechtvaardige Rechter, den uitverkorenen om de 
gerechtigheidgerechtigheid van Christus den Borg hun van God toegerekend, en van hen door 
hethet geloof aangenomen, vrijsprekende van schuld en straf, en hen verklarende 
erfgenamenerfgenamen des eeuwigen levens (p. 843). 
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Dee ygrm, het wezen waarin het rechtvaardigen bestaat is a) het vrijspreken van 
schuldd en straf en b) het aanwijzen van het recht van eeuwig leven, erfgenaam van 
dee eeuwige zaligheid te zijn. Rechtvaardigmaking heeft de verdiensten van Christus 
tott een grondd en reden. 
Dee oorzaak, [de bron], waaruit de rechtvaardiging ontspringt is God: Vader, Zoon 
enn Geest. 
Hett fundament, de reden van de rechtvaardigmaking is niet de menselijke 
gerechtigheidd maar de gerechtigheid van Christus en de toerekening en aanneming 
vann Diens werk. Hij heeft de straf voor de zonden voldaan en de Wet volbracht, dit 
iss de bronn van de rechtvaardigmaking van de uitverkorenen. 
Hett middel der rechtvaardigmaking is het geloof. Het geloof neemt eerst de 
gerechtigheidd van de borg aan. Met deze aangenomen en geëigende gerechtigheid 
keertt de gelovige tot God en vertoont Hem die gerechtigheid en begeert daarnaar 
geoordeeldd en gerechtvaardigd te worden. Hij keert zich dus tot de beloften: 
vergevingg van zonden en het eeuwig leven. De rechtvaardigmaking geschiedt 
herhaaldelijk.. Rechtvaardigmaking geschiedt dikwijls, zoo menigmaal de mensch 
dede daad des geloofs in Christus tot rechtvaardigmaking oefent, welke niet is eene 
verzekering,verzekering, dat ze eens en voor altijd gerechtvaardigd waren, maar een dadelijk 
enen dagelijks vergeven (p. 852.) a Brakel licht toe: 
-- Christus heeft niet voor alle mensen maar alleen voor de uitverkorenen voldaan 
-- Goede werken, hoe nuttig en nodig zij zijn om God te verheerlijken, onze naaste 

tee stichten en zelfverzekerd te worden van de oprechtheid van het geloof, dragen 
niett bij aan de rechtvaardiging door het Evangelie. 

-- De mens wordt om niet [uit genade] gerechtvaardigd. 
-- Alle menselijk handelen onvolmaakt is. Ook de wedergeboren mens zondigt 

dagelijkss in gedachten, woorden en daden. 
-- Een mens wordt niet om, uit of door het geloof gerechtvaardigd. Geloof is het 

middell tot rechtvaardiging. 
-- De rechtvaardigmaking is een voorbijgaande daad, die daarom telkens herhaald 

wordt.. Daarbij is het gebed van groot belang. 

éé Brakel meent dat vanuit de onverbrekelijke samenschakeling van de verkiezing, 
roeping,, geloof, rechtvaardigmaking en heerlijkmaking de mens van zijn 
rechtvaardigmakingg verzekerd kan zijn. Hij noemt daartoe de volgende bewijzen: 
-- Wanneer men het geloof beproeft kan men tot kennis komen of men het heeft of 

niet t 
-- Men moet bidden om zowel de verzekering als de vruchten van de verzekering. 
-- Er zijn plaatsen waar uitdrukkelijk geschreven staat dat gelovigen verzekerd zijn. 
-- Er zijn plaatsen waar geschreven staat dat gelovigen de vruchten van de 

verzekeringg hebben. De vruchten kunnen er niet zijn zonder dat de verzekering er 
zelff is. Deze vruchten zijn: vrede, roemen in hope der heerlijkheid Gods, 
vrolijkheidd en blijdschap over gerechtvaardigd zijn, God aanroepen met naam 
Vader,, het danken voor het deel hebben aan zaligheid, overbrenging in Christus. 
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-- Het blijkt uit de verzegeling door de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt 
overeenkomstigg het Woord 

Vervolgenss geeft ó Brake! aan dat de mens moet arbeiden151 om de beloften van het 
gelooff aan te nemen teneinde in de staat van rechtvaardiging te kunnen komen. Hij 
roeptt zijn lezer op met de volgende argumenten: 
-- Men kan er komen, niemand heeft te wanhopen. Hij  mag dit grote goed zoeken 

enen moet het zoeken omdat God het gebiedt en aanbiedt en zoekende zal hij  er 
ookook zeker toe komen, daar God het aan de zoekers beloofd heeft. Het niet doen is 
boosheid,boosheid, versmading van God, wereldsgezindheid, luiheid 

-- Het is ellendig te sterven zonder de rechtvaardigmaking, want de eeuwige toorn 
vann God hangt boven uw hoofd, eeuwig verdoemd zal de mens zijn. Maar een 
menss die in dit leven verzekerd is van de vergeving van zijn zonden en de 
eeuwigee erfenis, zal vrolijk kunnen sterven. 

-- Te leven in onverzoende staat is ellendig, want de conscièntie knaagt, er is steeds 
vreess voor de toorn Gods. Buiten God ligt in alles de vloek verborgen. Gif'  zijt 
vervloektvervloekt in uw zien, hooren spreken, wandelen, nering en hanteering (p. 892). 

-- Het is goed te leven in verzoende staat. Er is dankbaarheid om alle tekenen van 
Godss liefde in al wat ze ontvangen. 

-- Veel zaligheden zijn in de rechtvaardigmaking ingesloten: eeuwigdurende 
vergevingg van alle schuld, vuil wordt afgewassen, aanneming tot kinderenden tot 
erfgenamenn van het eeuwig leven gesteld worden. Leven in onderlinge liefde. 

Dee vruchten der rechtvaardigmaking zijn een vrolijk hart, na het vallen niet blijven 
staann maar opstaan en verder gaan, een vrijmoedige toegang tot de troon der 
genadee en het met lof van God vervuld zijn van hart en mond. Rechtvaardigmaking 
leidtt tot verdergaande heiligmaking: Ootmoedig met God te wandelen, met een 
heiligheilig ontzag Hem eer en, Hem lief te hebben, Hem te vrezen en Hem in doen en 
latenlaten weibehaaglijk te zijn (p. 894). 

Tott slot van het hoofdstuk over de rechtvaardigmaking noemt & Brakel de 
kentekenenn op grond waarvan iemand kan ontdekken al dan niet gerechtvaardigd te 
zijn: : 
11 Vernedering over zonden (niet een verbrijzelen maar een erkennen van 

zondigheid)) droefheid en vreze. 
22 Werkzaamheid van het geloof. De mensen, zo overtuigd, ziet dat hij  van den 

rechtvaardigenrechtvaardigen Rechter niet anders kan dan verdoemd worden, ziet daarom om 
naarnaar een borg die in zijn plaats aan de rechtvaardigheid Gods voldoet en vindt 
JezusJezus Christus. Hij ziet en erkent de aanbieding van de gerechtigheid cum zich 
hoehoe zondig hij ook is en neemt toevlucht tot Hem. Erkent zich ellendig en 
verdoemlijk,verdoemlijk, krijgt in vernedering een schriftplaats op het hart gedrukt. Bevindt 

2311 De waken van de mens dienen niet om de mens te rechtvaardigen maar om de beloften aan te 
kunnenn nemen. 
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zichzich gerechtvaardigd en krijgt door de Heilige Geest de verzegeling waarop hij 
vredevrede en blijdschap vindt (p. 896). 

33 Rechtvaardigmaking en heiligmaking beiden. Deze heiligmaking wordt zichtbaar 
in:: de gerichtheid op God, de haat en weerzin voor het zondig hart, de angst te 
zondigenn en de smart op de zonde, het voornemen het leven te beteren en het 
gebedd om kracht en leiding van de Heilige Geest, de aflceer werelds gezelschap, 
verdriett om de zonde als zonde, honger en dorst naar gerechtigheid en de 
dadelijkee overwinning van zonden waarin men tevoren leefde. 

44 Gods woord wordt tot rechter. Hij brenge zijn hart voor de alwetende God, hij 
doorzoekedoorzoeke zijn hart, veile een rechtvaardig oordeel over zichzelven (p. 898). 

aa Brakel eindigt het hoofdstuk over de rechtvaardigmaking met een viertal 
waarschuwingen: : 

-- rechtvaardig jezelf niet als God je verdoemt; 
-- verdoem jezelf niet als God je rechtvaardigt; 
-- weet je jezelf gerechtvaardigd, geef dan niet toe in zonden omdat zij door 

Christuss zijn voldaan; 
-- tracht voortdurend opnieuw gerechtvaardigd te worden, uit verlangen, maar ook 

omdatt er steeds zonden tussenkomen die rechtvaardiging nodig hebben. 

Dee aanneming tot kinderen. 
DeDe aanneming tot kinderen lip besloten in de rechtvaardigmaking Kinderen Gods 
zijnn van God (Schepper èn Vader) afkomstig, zij hebben een geestelijke natuur. Ze 
hebbenhebben het hemelsche in het oog. Daar spreken ze van, dat zoeken ze, met een 
hemelschehemelsche wijsheid beschikken ze hun doen en laten (p. 904). 
ZoveelZoveel lager de staat van een kind Gods was in zijn natuur, zoveel hooger is de 
staatstaat van een kind Gods te zijn, zoveel te heerlijker is het uit die ellende 
opgenomenopgenomen en tot zulk een heerlijkheid verheven te zijn. Van een kind des duivels 
eeneen kind van God te worden (p. 905). 

Zijj zijn niet uit zichzelf tot de staat van kind Gods gekomen. God heeft ze door de 
Geestt wedergeboren, Hij heeft ze van eeuwigheid in de uitverkiezing besloten. 
Dee voorrechten van het kindschap zijn vele, a a Brakel haalt er een aantal aan: 
11 God bemint hen met een Vaderlijke liefde. De menselijke liefde is wederliefde. 
22 Hij wil hen bewaren, opdat geen kwaad hen overkome. Veiligheid en vertrouwen 

voorr wie rusten onder de schaduw van zijn vleugelen. Die één van hen aanraakt, 
diedie raakt den appel zijner ogen aan (p. 908). 

33 Hij verzorgt hen naar alles wat ze naar ziel en lichaam van node hebben (p. 
908) ) 

44 God heeft ontferming en medelijden met hen in alle sukkelingen naar lichaam en 
ziel.ziel. Hij zou hen ook, ofwel bewaren voor tegenheden, ofwel terstond daar 
uithelpen,uithelpen, tenware het hun best was in het kruis wat geoefend te worden en als 
HijHij  hen terstond al niet helpt, zo bestiert Hij het zoo dat het hun nog te kunnen 
bestebeste en zaligheid moet dienen (p. 909). 
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55 Hij verhoort hun gebeden en zal hen op zijn tijd en wijze verlossen. 
66 Ze zijn vrij. Dat wil zeggen: Ze zijn vrij van het verbond der werken. Ze zijn vrij 

vann de ceremoniële bediening. De duivel heeft geen macht meer over hen. Ze 
zijnn vrij van de heerschappij van de zonde. Ze zijn vrij van de eeuwige 
verdoemenis.. Deze vrijmaking geschiedt door de waarheid, door de Zoon en de 
Heiligee Geest geeft hun een vrij hart. 

Alss kinderen zijn zij erfgenamen van het genadeverbond. 
Zijj zijn erfgenamen van de wereld: De goddeloozen mogen het den godzaligen 
dankdank weten, dat ze leven, (...) want zoo er geen godzaligen meer waren, zij lagen 
allenallen in de hel (p. 911). Alles wat godzaligen in bezit en gebruik hebben, hebben ze 
inn de gunst van hun Vader. Alles wat er is, dat is om hen te dienen. 

Hoee deze goederen te gebruiken, het is immers nooit bezit? 
a)Laatt het niet over je gaan heersen en je afleiden van het aan God onderworpen 

zijn. . 
b)) Waarom zou je angst hebben voor gebrek? 
c)) Gebruik alles als eigenaar, maar wacht je voor onrechtvaardigheid en tirannie. 
d)) Wees je bewust van het feit datje het in onwaardigheid ontvangen hebt. 
Naastt erfgenaam van de wereld te zijn, zijn zij erfgenaam van alle goederen van het 
genadeverbond:: de Heere is mijn deel (p. 912). 

Vervolgenss gaat a Brakel ertoe over kentekenen van het kindschap Gods uit te 
werken n 

11 Het is uit het geloof, a Brakel stelt dan de vraag: zijn deze werkingen van het 
geloofgeloof [zie hierboven] u persoonlijk bekend? 

22 Het wordt gekend uit het beeld Gods: Een vader genereert een zoon naar zijn 
beeld,beeld, een mensch teelt een mens... Atzoo wederbaart ook de Heere zijn 
kinderenkinderen naar Zijn beeld Maakt hen de goddelijke natuur deelachtig, (p. 914) 
ZoolangZoolang wij aan deze zijde van de eeuwigheid zijn, zoo is het beeld Gods in den 
menschmensch onvolmaakt, de beste heeft er maar een klein beginsel van en heeft nog 
veelveel van den ouden mensch. 

33 Uit de werkingen van het kindschap: innerlijke toegenegenheid en vertrouwen. 
Hett kind wil graag doen wat de ander wil, angst voor toorn. Die liefde breidt zich 
uitt naar broers en zussen maar sluit zich van anderen af. 

a)Hijj is begerig naar voortdurende tegenwoordigheid Gods, verbergt Deze zich dan 
ervaartt hij ontsteltenis. 

b)Hijj is ootmoedig voor Zijn aangezicht 
c)Hijj is gewillig Zijn wil te doen, dat is de lust en het vermaak van de ziel 
d)Hijj heeft ook de kinderen Gods lief. 

Kentt een mens deze kentekenen niet, dan is hij een kind des doods, der toorn. Ken 
hijj ze wel: laat hij  dan niet nalaten te besluiten dat hij  een kind van God is. Maar 
eigenn ze niet toe als zouden ze tot je natuur behoren. Ze zijn door Hem gewrocht? 
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Zegg niet de zaak is te groot en ik ben te onwaardig. Wil je dan niets ontvangen? 
Ontkenn de overgebleven verdorvenheden niet. Weet dat de oude Adam altijd zal 
blijvenn bestaan. 

Hett kindschap blijkt uit: 
a)) het zich toevertrouwen aan hemelse Vader; 
b)hett eren en vrezen van de Vader met kinderlijk hart, zichzelf kennen, klein 

blijvenn en ontzag voor God hebben; c) het alles zoeken en verwachten van de 
Heere; ; 

d)hett zich onderwerpen aan kastijdingen van Heere als van een vader, het stil zijn 
jee ootmoedig onderwerpen, 

e)) het gehoorzamen aan Zijn woorden2" en 
f)) het in onderlinge liefde en vrede leven, er is andere geest in je. 

Dee geestelijke vrede 
DeDe geestelijke vrede volgt uit de rechtvaardigmaking en beslaat zowel de algemene 
vrede,, dat wil zeggen allerlei heil en voorspoed, als de bijzondere vrede waaronder 
vallenn de burgerlijke vrede, het vreedzaam samenwonen, en de verhouding tussen 
Godd en de menselijke consciëntie. 
Dee geestelijke vrede houdt in dat de vijandschap tussen God en mens wordt 
weggenomen.. Er is eenheid van God met de ziel: Mijn  liefste is mijne en ik ben 
Zijne.Zijne. De oorzaak van die vriendschap is God. Het lag besloten in de eeuwige raad 
Godss (de Vader) en is het werk van de Zoon. De middelen waardoor gelovigen de 
geestelijkee vrede deelachtig worden zijn het woord (uitwendig middel) en het 
gelooff (het inwendig middel). 

Dee geestelijke vrede is alleen in gelovigen. Zij wordt zichtbaar: 
a)Inn de hoop dat de Heere nog meer zal doen dan hij tot hiertoe gedaan heeft. 
b)Inn de stilte der ziel, de vrees en schrik is verdwenen. 
c)Inn de vergenoeging omdat men zichzelf en de eigen levensweg in de hand van de 

Heeree gegeven heeft. Men vertrouwt op zijn macht, goedheid, waarheid en 
getrouwheid. . 

d)Inn de verzekering van de vergeving der zonden, of van de staat der genade. 
e)) In een vrije toegang tot de troon der genade. 
f)) In blijdschap over de verzoende staat en de vergeving der zonden. 
g)Inn het vervuld zijn van en omvangen zijn door de vrede. 
h)Inn de vriendelijke omgang met God en de afgetrokkenheid van alle 

zichtbaarhedenn en het aardse. 

TarntTarnt het licht dat in u is, toont den nieuwen mensch en uwe gelijkvormigheid met de goddelijke 
natuur,natuur, toont dat de aardsche goederen uw deel niet zijn. dat gif een ander, een beter, een vergenoegd 
deeldeel hebt. Toont uwe nederigheid, zachtmoedigheid, bescheidenheid, uwe liefde, vreeze en 
gehoorzaamheidgehoorzaamheid nevens God, uwe lijdzame onderwerping onder zijne kastijdende hand, opdat de 
menschenmenschen uw licht ziende. God mogen verheerlijken, (p. 922) 
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i)) In de conscientie die vrede vindt in het bloed van Christus ondanks dat de ziet 
nogg zondig is en vaak struikelt, 

j)) In de uitbreiding van die vrede, het bestrijkt alles wat hen omgeeft, alles is hen 
tott hulp. 

k)Inn het, dankzij de vrede met God, in staat zijn alle kruis te dragen en te roemen in 
dee verdrukking. De dood is voor hen geen verschrikking meer. 

MaarMaar omdat de zaak zoo groot is, en omdat zij die zoo licht kwijtraken en zien 
opop anderen die met minder grond toch menen uitverkoren te zijn werkt a Brakel 
kentekenenn van de vrede uit: 

l)EenmaaIl)EenmaaI de vrede gesmaakt hebbend, kan de mens zonder die vrede niet meer 
leven,leven, bij afwezigheid is er onrust. 

2)Dee grond voor de vrede is de verzoening met God door Christus, daarom keren 
zijj zich telkens weer tot Christus en nemen diens voldoening aan. 

3)Diee vrede is omgang met God. 
4)Zijj herkennen schendingen van die vrede: a) God die zich onttrekt of verbergt, 

Hijj verhoort hun gebeden niet, b) eigen traagheid en luiheid in het oefenen van 
dee gemeenschap met God, c) voelen de trekking van de wereld, vele kruisen op 
hunn weg. 

5)Zijj wachten zich voor zonden, pogen voor Gods aangezicht te leven. 

Ookk dit hoofdstuk sluit é Brakel af met een schets van de verschillende mensen 
Zijj die zich niet herkennen in de kentekenen: zo gij nu niet gevoelig wordt en u 
bekeert,bekeert, hoe onzacht zult gij wakker worden, als gij in de hel uwe oogen zult 
opendoen,opendoen, als het te laat zal zijn 
Zijj die de vrede deelachtig zijn, ontkennen deze niet. Wees er daarom op gericht 
dezee vrede te bekomen en te doen groeien, want zonder vrede is er gedurige onrust 
enn met die vrede is er zoetheid, liefde en heiligheid. Daarom: 
a)) Geeft u tijd om den onvrede en de oorzaak deszelfde, de zonde, te kennen en te 

gevoelen,gevoelen, laat die zoo levendig en zoolang uw hart prikkelen, totdat gij het niet 
langerlanger verdragen kunt. 

b)b) Ontloopt de benauwdheid nietyerzet ze niet door hopeloosheid waardoor 
doodigedoodige ongevoeligheid komt, noch ook niet door aardsche aantrekkelijkheden, 
datdat zou het kwaad niet wegnemen maar erger maken. Ga ermee tot Christus. 

c)c) Loopt hier niet ras overhenen maar houdt u dikwijls eenigen tijd op om de weg 
derder verzoening en vrede en dat men ze zonder onze verdiensten, uit vrije genade 
deelachtigdeelachtig wordt, met aandacht te overpeinzen zodat hetgeen nu in het Woord 
waarheidwaarheid is, ook in ons hart waarheid is. 

d)d) Voegt hierbij dikwijls herhaalde gebeden, dat de Geest Gods met uwen geest 
getuige,getuige, u verzegele en u de kracht en zoetigheid van deze vrede doe gevoelen 
(p.933). . 

Bewaarr die vrede en sla acht op het gevaar van: a) traagheid in oefenen, b) 
achteloosheidd van hart, c) een andere weg in te slaan, d) in grote zonden te vallen, 
e)) aardse dingen hoger te achten. Oefen geloof, hoop en liefde. Erken de genade en 
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verblijdd u over tegenwoordigheid Gods. Dank voor ontvangen geschenken. Wees 
vrijmoedigg in het naderen, ook als het gevoel weg is en wandel voorzichtig, sta na 
vallenn weer op en was uw geweten af, zodat onvrede geen wortel schiet. 
Zijj die de bevestigde staat verloren hebben en nu onder de toorn lijken te vallen. 
l)Geeff niet toe aan moedeloosheid en hopeloosheid, zie op de volgende zaken: a) 

Godd verandert niet, de verandering is door de mens. b) Is er nog een sprankje 
bijvoorbeeldd uit droefheid over het gemis? c) Bedenkt dat de weg van God is dat 
mensenn soms zoetheid krijgen maar dikwijls missen, d) Steun op eerdere 
ervaringenn want als de hoop bezwijkt dan houdt het gebruik van de middelen op. 

2)Zoekk de oorzaak onvrede, verneder jezelf, zonder je af en hij zal ten laatste tot je 
ziell spreken. 

3)Richtt je op het verbond en overdenk je weg tot hiertoe. 
4)Erkenn kruimeltjes van genade. 
5)) Verwacht de vrede niet meteen. 
6)Houu je aan de oefeningen, verwaarloost ze niet. 

Dee geestelijke blijdschap. 
DeDe mensch is tot blijdschap geschapen. Blijdschap is zijn leven en welzijn, 
droefheiddroefheid is tegen de natuur. Zoo de mensch niet gezondigd had, hij zou niet een 
oogenblikoogenblik droevig zijn geweest. (...) Dewijl de mensch zichzelven niet 
algenoegzaamalgenoegzaam is, zoo moet hij al zijn vermaak en blijdschap van elders, van 
hetgeenhetgeen dat buiten hem is zoeken. Een onbekeerd mensch gevoelt wel dat hij ledig 
isis maar hij kent niet waarin zijne rechte en volkomene blijdschap is. Hij zoekt ze in 
hethet genot der schepselen. Ieder zoekt dat waar hij de meeste genegenheid en de 
bestebeste gelegenheid toe heeft. De Heere doet Zijn gunstgenoten zien dat alles enkel 
ijdelheid,ijdelheid, zonde, droefheid is en dat alle vreugde en blijdschap bestaat in de 
gemeenschapgemeenschap met Hem (p. 936-937). 

Hett voorwerp van de geestelijke blijdschap der tijdgelovigen en ware gelovigen is, 
naarr a Brakel meent gelijk: 
-- De verlichting van het verstand, ofwel het smaken van de kennis der goddelijke 

waarheden. . 
-- Het smaken van de hemelse gaven, dat is een duidelijke bevatting van de hemelse 

enn evangelische waarheden. 
-- Het deelachtig worden van de Heilige Geest en het goede Woord smaken 
-- Het zicht krijgen op de toekomende weldaden. 
Nietteminn is de blijdschap over deze gaven bij de één een schijnblijdschap en bij de 
anderr gegrond. Om dit onderscheid te kunnen maken gaat ó Brakel in op de aard 
vann de geestelijke blijdschap. 

Dee geestelijk blijdschap 
l)komtt voort uit het geloof en de onmiddellijke werking van de Heilige Geest, zij 

vereistt aanneming en vereniging met Christus; 
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2)kentt de tegenwoordigheid, de gemeenschap en de verzoening met God, gaat niet 
noodzakelijkk over zaken die genoeglijk zijn; 

3)maaktt de ziel heiliger, trekt haar af van alles wat God niet is, en Hem niet 
aangenaamm is. Het leidt tot tederheid, gewilligheid, godzaligheid en dadelijkheid 
tegenn de zonde. 

4)heeftt als deugd die de vreze Gods. Deze vreze uit zich in eerbied en ootmoed en 
wakenn tegen zorgeloosheid en zondigheid. 

BreektBreekt toch door, en gewent u aan een welgemoed blij  leven. Komt, laat ik u eens 
bijbij  de hand nemen en u tot dezelve opleiden. Laat u overreden, zijt buigzaam, 
wederstreeftwederstreeft toch niet (p. 941-942). 
l)Del)De droefheid, dat dubben komt met uwen staat niet overeen en is aan alle kanten 

schadelijkschadelijk want: 
a)Hett is oneer voor God, het komt uit gebrek aan geloof voort en belet danken en 

verheerlijking. . 
b)Hett schrikt natuurlijke mensen af van de godzaligheid en brengt haar een kwaden 

naamm toe. 
c)Hett is schadelijk voor de droefgeestigen zelf, zij gewennen tot droefheid en 

verterenn daarmee de krachten van hun lichaam, daarmee verergert de kwaal. 
d)Hett is schadelijk voor het geestelijk leven, neemt er de groei uit weg en mergelt 

hett uit: Men is nergens bewaam toe, noch om te bidden, noch om te gelooven, 
nochnoch om zonden te bestrijden en te overwinnen, noch om deugden te oefenen, 
nochnoch om andere menschen voordeelig te zijn. Men maakt zich onbekwaam om 
doordoor de gewone middelen terecht gebracht te worden, men weigert getroost te 
worden,worden, (p. 943) Tracht het daarom de droefheid te doorbreken. 

2)Dee gelovigen, de allerkleinste hebben recht en reden tot blijdschap, want het is 
eenn belofte van het genadeverbond. 

3)Godd heeft behagen in de blijdschap van zijn kinderen. Hij wil dat ze zich 
vermaken,, de goederen waarderen, volkomen gerust zijn op zijn Woord en de 
beloftee vervullen dat ze Zijn lof zingen. 

4)) Vrolijkheid in God is de hemel. 
5)Gijj  hebt de blijdschap nodig, want zij is uw kracht tegen de vijanden en tot uw 

werk.. De blijdschap des Heeren is uw sterkte (tegen de wereld in en buiten u en 
tegenn de duivel). Een vrolijke versmaadt zeer licht de aardsche dingen, de 
tegenspoedentegenspoeden (want enerlei treft de rechtvaardige en de onrechtvaardigê 
klemmenklemmen niet zeer, het oefenen van de deugden is hem liefelijk. Hij is bekwaam 
omom anderen te lokken, treurigen te troosten, een trage op te wekken. 

Tott slot gaat a Brakel in op de voorwendselen op grond waarvan de blijdschap uit 
kann blijven en hij weerlegt ze: 
-- Hoe kan een zondige zich zo verblijden? De oorzaak en grond van uwe 
blijdschapblijdschap moet niet zijn in u zelven en in uwe deugdzaamheid, maar buiten u in 
Christus.Christus. Zal iemand zoo lang wachten met zich in den Heere te verblijden, totdat 
hijhij  zonder zonden is, zoo zal hij het zijn leven niet doen, want de heiligste ziet meer 
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zondenzonden in zich dan een kleinere in de genade, dewijl zijn groter licht hem hart-
zondenzonden en het gebrek aan deugdzaamheid openbaart die anderen weinig zien. 
-- Hoe kan ik mij verblijden als ik niet verzekerd ben van deel aan Christus te 
hebben?? Gij wilt misschien u niet verzekerd houden dan door een buitengewone 
aanspraakaanspraak en indruk Gods, die alle tegenreden tegelijk wegneemt en meteen de ziel 
optiltoptilt in de vroolijkheid over uwen staat. Maar de gewone weg tot verzekering is 
hethet Woord en aan de andere kant zichzelve daarmede te vergelijken en een besluit 
opop te maken. 
-- Ik ben wel verzekerd maar het is weg en ik durf niet wederom. Zie dan op de 
rechterechte blijdschap en haar natuur. 
-- De Heere zegt bij de treurenden te wonen.Gorf woont bij de treurigen, maar om 
henhen te troosten opdat zij verblijd worden. Daarbij is er een verschil tussen treuren 
enen droefgeestig en zwaarmoedig omgaan met. Aan treurige vernedering, aan het 
zoekenzoeken van genade met tranen heeft de Heere behagen, als men werkzaam is om 
doordoor het geloof zich op te richten. 

Daaromm zo besluit è Brakel: 
-- Oefen het geloof in Cristus, oefen het toevertrouwen aan Christus zonder zien of 

gevoelen. . 
-- Houdt aan in het lezen en houdt de beloften daarbij voor onverbrekelijk. 
-- Bidt veel, dringt aan op de belofte en verheft uw hart tot de waarheid, wat wij in 

Christuss naam zullen bidden, zal Hij ons geven. 
-- Begeeft u veel tot heilige bepeinzingen en overdenkingen: betreffende wie en wat 

menn is, welke wegen de Heere tot nu toe heeft gehouden, de uitkomsten die de 
Heeree heeft gegeven, de goederen van het genader verbond en de 'toekomende' 
heerlijkheidd en wat de ziel daar eeuwig genieten zal. 

-- Wacht voor het toegeven aan de zondige sleur van het leven. 

Besluit t 
Dee wijze waarop a Brakel zijn vroomheids- en bekeringsmodel presenteert heeft tot 
doell  het eigen beleven en ervaren te toetsen aan de door hem gegeven kenmerken 
enn kentekenen. De zelfbepaling waartoe a Brakel mensen oproept, beweegt zich 
binnenn de in hoofdstuk vier beschreven matrix waarin de mens zich, naar 
bevindelijkee overtuiging, dient te positioneren. Met oog en aandacht voor de 
menselijkee geneigdheid zichzelf in het kwadrant mens en tijd te definiëren en zich, 
beroependd op allerlei voorwendselen te onttrekken aan de radicaliteit van het God 
Eeuwigheidd kwadrant, prikkelt hij de lezer tot zielsontleding, è Brakel werkt de 
bewegingenn van de mens, de redeneringen die deze toepast om zichzelf te 
legitimerenn en te rechtvaardigen minutieus uit. Hoewel hij het genadekarakter van 
dee bekering benadrukt geeft hij nadrukkelijk aan dat er openheid en activiteit van 
dee kant van de mens verwacht wordt. Zijn beschrijving is tot model en daarmee 
tevenss tot toetssteen geworden. 
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Belangrijkee woorden en woordparen in de door van de Ketterij (1972) uitgewerkte 
theoriee worden hier toegelicht. 

Vann de Ketterij maakt onderscheid tussen woorden en zaken: 
Woordenn zijn aldus van de Ketterij 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 Ketterij 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 traditie 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 Ketterij twee goddelijke werkingen, 
statelijkee 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 krijgt 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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Bijlagee 5. Brief aan de geïnterviewden 

Geachtee mevrouw 

Inn het telefoongesprek dat ik vandaag met u had, heb ik toegezegd dat ik u ter 
voorbereidingg van het gesprek dat wij .... hopen te voeren, de thema's op zou 
sturenn die ik in het gesprek aan de orde wil stellen. 
Zoalss ik u verteld heb hoop ik met mijn onderzoek meer zicht te krijgen op de 
geloofsbelevingg in de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Hiertoe neem ik 
deell aan kerkdiensten en catechesegroepen en voer ik gesprekken met kerkgangers. 
Middelss deze gesprekken hoop ik te achterhalen hoe de bevindelijk gereformeerde 
geloofsleerr het dagelijks leven en beleven van mensen in de rechterflank van de 
gereformeerdee gezindte bepaalt en beïnvloedt. Ik probeer met andere woorden te 
achterhalenn hoe het geloof doorwerkt in het denken, voelen en handelen 

Dee realiseer me dat het hier om heel tere en persoonlijke zaken en ervaringen gaat. 
Daaromm zal veel van wat ik zal vragen afhangen van de aard en het verloop van het 
gesprek.. Het is om deze reden dat ik ervoor gekozen heb u in plaats van concrete 
vragen,, de mema's die ik aan de orde hoop te stellen, ter voorbereiding aan u toe te 
sturen. . 

Graagg zou ik het in het gesprek hebben over: 
-- uw achtergrond, het gezin waaruit u komt, het geestelijk klimaat waar uw 

geloofslevenn in wortelt 
-- zaken, waarden, gerichtheden die u belangrijk vindt in het leven. 
-- de plaats die gebed, overdenking, geestelijke gesprekken, kerkdiensten etc. in uw 

levenn innemen. 
-- mensen, gebeurtenissen etc. die van (grote) invloed zijn geweest op uw 

geloofsleven. . 
-- momenten van verandering in het geestelijk leven. 
-- de wijze waarop u in uw dagelijks leven uiting en vorm geeft aan uw religieuze 

oriëntatie. . 
-- de betekenis die u geeft aan ziekte, verlies of dood. 

Dee hoop u met dit lijstje mema's voldoende informatie gegeven te hebben. 
Verwachtendee u te ontmoeten verblij f ik, 

Mett vriendelijke groet, 

Nicolettee Hijweege. 





InIn  deze studie wordt bevindelijk gereformeerde bekering vanuit een cultuur-

psychologischpsychologisch perspectief bestudeerd. Bekering wordt benaderd als 

plaatshebbendplaatshebbend op de grens van het publieke domein (de bevindelijk 

gereformeerdegereformeerde traditie en de kerkgemeenschap) en het privédomein 

(de(de individuele geschiedenis en het persoonlijk beleven). Vanuit commitment 

aanaan de religieuze traditie gaan bij bevindelijk gereformeerden vragen spelen als: 

BenBen ik bekeerd of niet? Kan bekering ook voor mij? Wil de Heere het mij 

ookook geven? Op basis van het empirisch materiaal van de studie beschrijven we 

bevindelijkbevindelijk gereformeerde bekering als een toeëigeningsproces. De mate van 

toeëigeningtoeëigening komt tot uitdrukking in de wijze waarop mensen over hun 

geloofslevengeloofsleven vertellen. Terugkijkend wordt bekering beschreven als 

voortkomendvoortkomend uit de genade Gods. 
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