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4.. Heuristisch model 

Bekeringg in bevindelijk gereformeerde krin g duidt drieerlei zaak aan: a) een door 
eenn religieuze groep voorgestane geloofsweg; b) de aanvankelijke ommekeer  in het 
levenn die aanleiding is voor  een fundamentele herordening in het leven van het 
individu ;;  c) een geloofsweg die volgt op de aanvankelijke ommekeer. Deze drie 
zakenn hangen nauw met elkaar  samen. De voorgestane geloofsweg, het devotioneel 
model,, gaat aan het individuele ervaren vooraf en structureert dit. Het individuele 
ervarenn draagt bij  aan het voortbestaan van het devotioneel model en moduleert dit 
tottot  op zekere hoogte. De bekering als moment maakt deel uit van het proces van 
bekeringg dat vorm krijg t in het gaan van de geestelijke weg. 
Inn dit hoofdstuk presenteren we het heuristisch model, waarmee we inzicht willen 
krijgenn in de wijze waarop de transformatie van het zelf in de bevindelijk 
gereformeerdee bekering gerealiseerd wordt. We maken daarbij  gebruik van in 
hoofdstukk twee geïntroduceerde concepten. 

Bekeringg geldt in bevindelijk gereformeerde krin g als noodzakelijk. Sinds de breuk 
tussenn God en mensen, waarover  het Genesisverhaal vertelt, mist de mens zijn 
bestemming::  te leven tot eer  van God en tot heil van de naaste. In de bekering als 
geloofswegg leert een mens met en vanuit deze kennis te teven en poogt hij  in zijn 
handelen,, denken en spreken vorm te geven aan 'het leven tot eer  van God'. In 
termentermen van de theorie van Greenwood betekent dit dat het individu zijn handelen, 
denkenn en spreken plaatst in de evaluatieve matrix van de religieuze traditie. De 
structuurr  van de matrix wordt bepaald door  overtuigingen, principes en 
betrokkenhedenn die van fundamentele waarde worden geacht door  de groep en het 
individu .. In § 4.1. bespreken we de evaluatieve matrix van de bevindelijk 
gereformeerdee traditi e en bekering als een verandering in levensoriëntatie of 
emplotment. . 
Zowell  in de aanvankelijke bekering (de bekering als moment) als in de bekering als 
geloofswegg (bekering als proces) nemen momenten van religieus ervaren een 
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belangrijkee plaats in. In deze momenten verandert de werkelijkheidswaarneming 
vann de persoon zodanig dat deze (even) gelooft dat die bijbelse waarheden zfjn 
werkelijkheidd en zijn waarheid zijn. In deze momenten kan hij  de religieuze 
overtuigingenn doorleefd toeeigenen. Daarmee is deze kennis kwalitatief 
onderscheidenn van het cognitief kennen van de overtuigingen. Het doorleefd 
kennen,, in bevindelijk gereformeerde krin g bevinding genoemd, is van essentieel 
belangg voor  het religieus leven. Bevinding mag echter  niet op zichzelf komen te 
staann en grond voor  de persoonlijke religiositeit gaan vormen. In § 4.2 openen we 
eenn psychologisch perspectief op bevinding. 
Inn het persoonlijk religieus (be)leven nemen kennis van de geloofsleer  en de 
traditie ,, bevinding en de evaluatie van het persoonlijk handelen, denken en 
sprekenn een centrale plaats in. Het persoonlijk religieus leven krijg t mogelijk vorm 
inn 'de weg der  bekering13*' . In § 4.3 beschrijven we het heuristisch model waarmee 
wee 'de weg der  bekering' psychologisch inzichtelijk willen maken. Recapitulatie 
vann de inhoud van het hoofdstuk geschiedt in § 4.4. 

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

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

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

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

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

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

hett  sociaal-religieuze veld, deze menselijke rol, vorm moet krijgen; 
b)dee progressieve aard van 'de weg', voortgang wordt verwacht; 
c)dee evaluatie van de wijze waarop 'de weg' vorm krijg t Het vormgeven kan meer  of minder  geslaagd 

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

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

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

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

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

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

Vann centraal belang in de eeuwigheidopvatting van bevindelijk gereformeerden is 
dee opvatting dat de ziel na de dood naar  de hemel of naar  de hel gaat De 
(uitverkoren)) ziel die naar  de hemel gaat, zal daar  ontdaan zijn van het lichaam 
derr  zonden en eindelijk zonder  belemmering God kunnen eren. In de hemel staat 
nietss meer  tussen God en de mens. Het is om deze reden dat mensen die weten dat 
zijj  door  God gekend zijn zo nu en dan aangeven dat zij  verlangen naar  volmaakte 
heiliging.. Daar  dit niet in dit leven vorm krijgt , spreekt men van een hartelij k 
verlangenn naar  de ontbonden staat. Dit betekent overigens niet dat het 
afscheidd van achterblijvende dierbaren hen gemakkelijk valt. Voor  de achterblijvers 
zelff  geldt veelal dat, indien men verzekerd is van de bekeerde staat van de 
overledene,, het afscheid draaglijker  wordt vanuit de opvatting dat de overledene 
hett  beste deel heeft. 
Anderss is het gesteld met hen, en dat is in principe ieder  mens tenzij  het tegendeel 
iss gebleken, die nog geen (andere) zekerheid hebben. 'Onbekeerden' vrezen het 
uurr  van hun dood want de hel wordt voorgesteld als een oord van verderf en 
lijden,, met schreeuwende zielen. Het is daarom voor  ieder  mens persoonlijk van 
groott  belang voor  de dood te weten welke zijn staat voor  de eeuwigheid is. 
Vanuitt  de overtuiging dat men in dit leven zekerheid verkregen moet hebben daar 
mett  de dood het eeuwig wel of het eeuwig wee geldt, zien velen, in tijden 
vann ziekte en dood, uit naar  tekenen van hoop voor  de ziel. Het getuigenis geven 
vann ervaringen waarin men Gods hand ziet is van grote betekenis. Hierdoor  krijg t 
menn mogelijk enig zicht op de geestelijke staat van de verteller. 
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Datt de strijd om de ziel geen zaak is die licht valt, krijgen bevindelijken van jongs 
aff  aan mee. Niet alleen in het aanleren van het gebed om een nieuw hart, maar ook 
inn het belang dat men hecht aan dingen die men doet en de waarde die men hecht 
aann bijvoorbeeld tijdelijke roem en welvaren. Zo vormt de overtuiging van de 
tijdelijkheidd van het leven een extra drempel om bijvoorbeeld naar disco's, 
bioscopenn en andere centra van werelds vermaak te gaan. Immers het 
stervensuurr kan ieder moment komen. En: is er wel redding voor wie geen 
zekerheidd heeft en in de disco uit het leven geroepen wordt? 

God d 

II I 

I I 

III I 

IV V 

Mens s 

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

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

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

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

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

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

onverschilligheidd en leegte. 

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

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

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

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

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

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

Inn het godsdienstig leven neemt bevinding een eigen plaats in. "Indie n 
bevindingg levendig is spreekt men niet meer  over, maar  vanuit het geloof. 
Hett  betreft dan een spreken uit ervaring, ondervinding, emotionele betrokkenheid 
enn persoonlijk toegeëigende leer, zonder  dat er  sprake is van een opgaan van de 
menss in God. De polen God en mens blijven op z'n plaats: God die bevinding 
schenktt  en de mens die de bevinding ervaart"  (v.d. Meiden, 1993b, p.29). 
Bevindingg betreft zowel de objectieve als de subjectieve zijde van het geloof. De 
objectievee zijde wordt gevonden in de beloften van God aan Zij n kerk en het 
heilswerkk van Christus (dus het kennis hebben van de inhoud van het geloof), de 
subjectievee zijde (de ervaring dat dit waar  is voor  jou) wordt door  de inwoning van 
dee Geest meer  en meer  geschonken (Van Ruler, 1950, p.73 -75). De subjectieve 
zijdee van bevinding staat overigens nooit los van de objectieve zijde, ze mag dan 
ookk niet als grond voor  geloof aangenomen worden. Waar  de objectieve zijde 
gevoedd wordt door  liturgie, bijbellezing, prediking en gebed, krijg t deze aan de 
subjectievee zijde een persoonlijke inkleurin g (God gaat met iedere mens 
Zij nn eigen weg). De variatie in inkleurin g wordt mede beïnvloed door  een 
samenspell  van omgeving, persoonlijke situatie, aard, ontwikkeling van de persoon, 
taall  etc. (Vreugdenhil, 1999, p.117). De eis dat bevinding niet 'op zichzelf staat 
maarr  verbonden blijf t met de Schrift, betekent tevens dat bevinding getoetst 
wordtt  aan de Schrift, aan de overgeleverde traditi e en in interpersoonlijke 
contacten. . 
Opp grond van het bovenstaande omschrijven wij  bevinding als: de (affectieve) 
doorlevingg en persoonlijke toeëigening van de gereformeerde geloofswaarheden 
(ziee hoofdstuk drie). Psychische processen die werkzaam zijn in bevinding als 
religieuzee ervaring, beschrijven we met behulp van de rollentheorie van de 
Zweedsee godsdienstpsycholoog Sundén (1966). 

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

119 9 



Hoofdstukk 4 

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

Dee religieuze traditi e bestaat volgens Sundén uit verhalen: verhalen over  situaties 
waarinn God en mensen interacteren. Deze verhalen kennen situatiespecifieke 
rolpatronenn (Belzen, 1996, p.62). Bekendheid met deze verhalentraditie maakt het 
mogelijkk  dat mensen zich met een bepaald personage (een bepaalde rol) in de 
traditi ee identificeren (rolovername). Identificati e met deze rol betekent automatisch 
datt  in het vormgeven aan het eigen handelen geanticipeerd wordt op God als 
partnerr  in de situatie (rolopname). Door  de anticipatie op God (Diens oordeel, 
handelwijze,, intentionaliteit etc.) wordt de waarneming geherstructureerd. De 
Godsroll  wordt het waarnemingsmodel van het individu. Dit houdt in dat het 
individ uu het eigen handelen en de werkelijkheid ais het ware door  dee ogen van God 
ziet.. Hierdoor  ervaart het individu de eigen situatie anders dan voorheen: wat 
gebeurtt  wordt als handelen van God ervaren en de ruimt e die het individu omgeeft 
ervaartt  het individu als doordrongen van Goddelijke aanwezigheid. Het 'oortjes 
krijgen ''  van Theo (§ 1.2.3) kan begrepen worden als een herstructurerin g van de 
waarneming. . 
Hett  zich herkennen in en/of het zich identificeren met een rol uit de religieuze 
verhalentraditiee is meer  dan het naspelen van de bijbelse rol. De rol wordt niet 
gespeeldd maar  het individu herkent zich in de rol en deze roept bij  hem/haar 
verwachtingenn op ten aanzien van het handelen van God. Anticiperend op het 
verwachtee handelen van God krijg t het eigen handelen vorm. God wordt zo als het 
waree een (gesprekspartner  in de situatie. Vanuit deze (partner)relati e geeft het 
individuu vorm aan zijn handelen en spreken. 

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

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

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

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

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

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

1444 Hiermee bedoelen we dat men in het handelen rekening houdt met de verwachtingen die God ten 
aanzienn van het handelen van mensen heeft. 
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anderee sociaal collectieven, en religieuze dogma's zoals bijvoorbeeld de 
uitverkiezing,, kunnen het tot stand komen van de relatie in de weg staan. Ook de 
figuurr  van de bemiddelaar  kan een obstakel vormen: is deze betrouwbaar, 
authentiek?? Wat is de kwaliteit en de aard van de relatie met de bemiddelaar? 
Tenslottee kunnen ook persoonlijke factoren een obstakel vormen. We denken 
hierbijj  aan relatieve dominantie van andere levensgebieden, psychische ziekte of 
handicap,, dominantie van rationalitei t over  verbeelding en creativiteit, gering 
vermogenn tot het verbaliseren van emoties. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.2.. Stadium 2: Het zich gedragen als 
Inn dit stadium betreft internalisering het in het gezamenlijk handelen ('join t action', 
Shorter,, 1995a) komen tot een staat van intersubjectiviteit ('shared intentionality' , 
Shorter,, 1995a), die bijdraagt aan de (reconstructie van de privé-wereld en de 
zelfervaringg van het individu. 

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

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

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

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

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

C)) Emplotment 
Inn de overgang van stadium één naar  stadium twee wordt een streven naar  een 
anderr  leven zichtbaar. Er  doet zich een verandering in gerichtheid in het leven 
voor.. James (1902/1985, p.189) duidde deze verandering aan als een verandering 
inn 'habitual centre of energy': versplinterd ervaren wordt betekenisvol, doordat een 
bepaaldd betekenissysteem de betekenisgeving gaat sturen. In bevindelijk 
gereformeerdee krin g is het onderscheid tussen stadium één en twee gelegen in het 
feitt  dat het individu in stadium twee existentieel en affectief betrokken raakt opp de 
morelee carrière van de weg der  bekering. 
Dezee overgang kan vri j  automatisch verlopen, sommigen zeggen dat zij  van jongs 
aff  aan een levende relatie met God ervaren. De overgang kan ook gestimuleerd 
wordenn door  een crisis (zie § 4.1.3). Bij  sommigen is schrik voor  de eeuwige 
verdoemeniss de aanleiding, anderen weten zich dankzij  verhalen van anderen 
aangetrokkenn tot een leven in relatie met God. Het vormgeven aan de morele 
carrièree van de weg houdt in dat het individu andere, verder  gelegen prioriteite n 
stelt.. De evaluatie van het eigen handelen krijg t een ander  ijkpunt : God. Het 
einddoell  van het narratief komt te liggen bij  God en de eeuwigheid. De motivatie 
voorr  deze verandering ligt in het zelf: de consequenties van de eigen zondigheid 
staann de persoon voor  ogen. Ter  opheffing van het 'concern' dat door  de 
verbeeldingg van de consequenties wordt opgeroepen, richt  het individu zich tot 
God.. Het individu hoopt en verwacht dat God woord houdt en vergeving wil 
schenken.. Overeenkomstig de narratieve verhaalstructuur  meent het individu de 
vergevingg niet waard te zijn (zie bijlage drie). 
Inn deze fase kent de verhaallijn een eenvoudige lineaire structuur. De emotionele 
betrokkenheidd van de verteller  op het verhaal en het einddoel van het verhaal is 
groot. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

D)) Factoren die een positieve bijdrage leveren aan internalisering. 
Belangrijkee stimulansen in de voortgang op de geestelijke weg zijn de bevestiging 
datt  het interpersoonlijk handelen en het intrapersoonlijk ervaren consistent zijn met 
elkaar.. Ook de ervaring dat er  sprake is van een zekere vanzelfsprekendheid en 
overtuigdheidd in de zelfpresentatie werkt stimulerend. De reikwijdt e van het 
perspectieff  neemt zowel intern als extern toe. Naar  binnen toe is men steeds meer 
off  beter  in staat tot differentiati e in het ervaren. In het dagelijks handelen breidt de 
doorwerkingg van de overtuigingen en het commitment zich over  verschillende 
collectievenn uit. 
Dee belangrijkste stimulansen in de voortgang betreffen het ontstaan van een relatie 
mett  God en de bestendiging van deze relatie. Het individu krijg t meer  kennis van 
God.. Hij  leert zichzelf kennen in relatie met God kennen. Beide soorten kennis 
verdiepenn zich. Eén en ander  leidt ertoe dat het individu in zijn relatie met God rust 
enn zekerheid gevonden heeft. Bevinding is hiervoor  essentieel. 
Ookk de mogelijkheid om met gelijkgestemden op voet van gelijkheid tot 
interpersoonlijkee uitwisseling te komen werkt stimulerend. Ditzelfde geldt voor 
aangesprokenn worden als 'kenner'. 

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

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

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

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