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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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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). 
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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'. . 
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'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 

50 0 



Bekering g 

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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