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7.. 'Veranderd' 

Josine,, Joris en Eva gaven in het gesprek te kennen dat er  in hun leven 'iets' was 
veranderd.. Zichtbaar  wordt hoe zij  zichzelf leren definiëren in relatie tot het 
devotioneell  model. Volgens het heuristisch model zullen zij , al handelend alsof zij 
reedss zijn die zij  willen worden, langzamerhand worden wie zij  willen zijn. In § 7.1 
beschrijvenn we de cases, om in § 7.2 op basis van de analyses een nadere 
specificatiee te geven van het tweede stadium uit het heuristisch model. 

7.1.. Analyse van de cases 

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

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

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

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

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

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

7.1.1.2.. Narratieve analyse 
Verhaalachtigee structuur 
Josinee vertelt het verhaal over de verandering twee keer, in Cl en C2. De eerste 
vertellingg (Cl) geschiedt in de context van een voorbeeld moeten zijn en puberen. 
Josinee wil met dit verhaal duidelijk maken hoe het kan dat zij de van huis uit 
aangereiktee lijn voortdurend gevolgd heeft. 
Dee tweede vertelling (C2) volgt direct op de eerste. Het is haar antwoord op de 
vraagg of ze iets over die periode kan vertellen. Het verhaal wordt in één keer 
verteld.. Het ontvangt structuur door de aanduiding van leeftijden. 
Beidee vertellingen zijn lineair van structuur. Ze volgen de klassieke tripartiete 
structuurr van een bekeringsverhaal: a) de periode voorafgaand aan de verandering, 
b)) de verandering zelf, en c) de periode volgend op de verandering (Luckmann, 
1987;; Ulmer, 1988,1990). In het schema van Rambo (1993) zou de verandering bij 
Josinee beschreven worden als de resultante van een jarenlange 'quest' - wat heeft 
HijHij  met mij voor? -, een positieve crisiservaring (examen voorbij), sociale isolatie 
(inn den vreemde zijn) en bemiddeld door een betrouwbare bron. Het resultaat van 
dee verandering is een verandering in cognitief schema. Om de veranderde 
denkstruc-tuurr in haar leven te verankeren heeft ze anderen nodig. 
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Hett  actueel worden van de vraag wat de betekenis van haar  leven is, geschiedt op 
hett  moment dat Josine bezig is met studiekeuze. Het zoeken naar  een antwoord op 
dezee vraag vindt bij  Josine vanzelfsprekend in het godsdienstig kader  plaats. 
Verbondenn met het verlangen van haar  vader: dat zijn kinderen werkers in Gods 
koninkrijkkoninkrijk  zullen worden en geactualiseerd tijdens een zendingsbijeenkomst, stelt 
Josinee zich de vraag: Wat heeft de Heere met mijn leven voor?. 
Josinee meent dat 'werkers in Gods koninkrijk 1 bekeerde mensen moeten zijn. De 
vraagg naar  Gods plan met haar  leven maakt ook de vraag naar  bekering actueel. De 
vraagg naar  de mogelijkheid van bekering is secundair  aan de zoektocht naar  de 
betekeniss van haar  leven in het goddelijk plan. Deze zoektocht is nog niet ten 
einde. . 
Naa de omkering heeft de gerichtheid op het achterhalen van de betekenis van haar 
levenn een positieve toon: ze leeft nu vanuit a) de overtuiging dat God ook haar  God 
will  zijn en b) het vertrouwen dat de Heere het werk dat Hij  begonnen is ook zal 
voleindigen.voleindigen. Handelend vanuit die overtuiging en dat vertrouwen merkt ze in de 
loopp der  tij d dat ze op godsdienstig vlak een ontwikkeling doormaakt. Er  zit 
progressiee in haar  verhaal. Gegeven die progressie vormen periodes dat het haar 
allemaall  wat minder  zegt geen bedreiging voor  de morele carrière waaraan ze vorm 
geeft. . 
Dee bekering van Josine maakt deel uit van haar  persoonlijke ontwikkeling en kan 
gezienn worden als een oplossing van een ontwikkelingscrisis. Secundair  aan de 
vraagg naar  de betekenis van haar  leven in Gods plan, geeft de zekerheid dat God 
ookk haar  God wil zijn haar  een (vast) oriëntatiepunt 

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

Ervarenn en verstaan 
Uitt  de beschrijving die Josine geeft van haar  periode van zoeken blijk t dat ze 
voorafgaandd aan de verandering geen zicht had op de ervaringswerkelijkheid van 
bekering.. Slechts wanneer  zij  de belofte dat bekering ook voor  haar  mogelijk is 
aanneemtt  en daaruit gaat leven, ontdekt ze de ervaringswerkelijkheid waarnaar 
verwezenn wordt. Dat het ontdekken van die werkelijkheid vraagt om het (leren) 
hanterenn van religieuze uitingsvormen blijk t uit twee fragmenten: 
Hett  eerste fragment betreft een gesprek met haar  vader: datje er soms zo verdrietig 
vanvan kunt zijn datje het iedere keer weer zo verprutst Hij  zegt dan heel nuchter: 
datdat is het snoeien van de landman, dat hoort erbij. Dan denk ik, ja dat zal wel... 

179 9 



Hoofdstukk 7 

OpOp zich krijgt het dan wel een plaats hoor. Dan heb je wel zoiets van ja het is dus 
ookook goed dat dit gebeurt. 
Inn het tweede fragment gaat het over een huisbezoek waarin haar gevraagd wordt 
naarr  de voortgang op 'de weg': Eén van de ouderlingen die dit jaar kwam was er 
vorigevorige jaar ook en die vroeg 'behalve dat je jezelf meer leert kennenm, is er ook 
meerderemeerdere kennis van Christus, zie je daar nou ook wat van?' Toen dacht ik ja, dat 
datdat toch meer betekenis voor je gaat krijgen. Dan krijgen de heilsgeheimen en de 
feestenfeesten een heel andere betekenis. Dan kan het soms ook voor jou persoonlijk 
meermeer een bepaalde betekenis krijgen. Dat heb ik wel een beetje, niet zo heel sterk 
maarmaar de afgelopen jaren heb ik daar wel meer oog voor gehad dan eerder zeg 
maar,maar, het heeft me meer beziggehouden. 
Josinee heeft anderen (nog) nodig om gebeurtenissen uit het eigen leven 
betekenisvoll  te verbinden met en uit te drukken in de Tale Kanaans. Haar vader 
laatt haar zien hoe het eigen beleven vertaald kan worden in religieuze taal, de 
ouderlingg stimuleert haar om te anticiperen op stappen in het geestelijk leven. 

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

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

1633 Ze verwijst hier  naar  een gedeelte waarin ze vertelt dat ze in de jaren daarvoor  ervaren had dat ze 
steedss dingen van zichzelf in moest leveren en erkennen dat ze niet tot goede dingen, dingen echt tot 
eerr  van God in staat is. 
1644 In het verslag dat Josine van haar  bekering doet komt de reis naar  voren als een overgangsritueel 
(Vann Gennep, 1977). Een overgangsritueel bestaat uit dri e fasen: de separatiefase (afronden middelbare 
schooll  en verre reis), de overgangsfase (het verblij f in Afrika , 'bezet'  zijn door  het vreemde, gerichtheid 
opp vragen verdwijn t naar  achtergrond) en de reïntegratiefase (het schrijven van de brief waarmee zij  de 
veranderingg in positie voorbereidt); het overgangsritueel resulteert in zowel een veranderde 
positioneringg binnen het sociaal collectief als in een veranderde zelfervaring. 
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Josinee geeft niet aan hoe zij het 'gekend worden door God' in haar leven herkent. 
Zijj  beschrijft haar ervaringen vooral als een verandering in besef of inzicht, minder 
inn termen van een directe relatie met God. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d)) Zit er wel groei in? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolverdeling g 
Inn het spreken over  haar  jeugd wijst Eva op ervaringen van gemis. Gemis van 
vertrouwelijkhei dd en geborgenheid. Ze wij t dit aan zichzelf: ik was denk ik ook niet 
zozo 'n leuk kind Ik gaf gebekte antwoorden terug. Het luisterend oor  van tante Mia 
enn de barmhartigheid van God, die groter  is dan de menselijke schuld, worden door 
Evaa dankbaar  ontvangen. 
Dee aandacht voor  het vormgeven aan het leven, het letten op de kleine dingen 
wordtt  zowel aan tante Mia als vader  toegeschreven. Mijn  vader is een voorbeeld 
geweestgeweest van leven, meer dan van praten. Zijn leven was gewoon ernstig. Dat 
hoordehoorde je wanneer die deed bidden. Hij  deed nooit geen schelden of met iemand 
zichzich bemoeien wanneer we zeiden van nou dat of dat, dan zei hij, daar heb jij  niets 
meemee te maken. De kleine dingen daar werd gewoon de nadruk op gelegd Dat was 
zonde,zonde, dat wist je toch wel dat dat niet mocht, nou dan moetje het ook niet doen. 
Evaa karakteriseert ds. Q. als een integere, vrome, vriendelijke, gunnende man. Zij n 
aansporingg om de persoonlijke relatie met God te zoeken leidde ertoe dat Eva er 
meerr  over  na ging denken. 

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

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

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

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

Joriss en Eva geven beiden in Cl aan dat hen door  predikanten werd geadviseerd te 
handelenn alsof. Zij  hebben in deze aanmoediging een handvat gevonden om een 
anderr  leven te gaan zoeken. Josine spreekt in C2 van een doorbrekend besef: het 
kankan gewoon voor mij en de Heere wil me dat ook geven. Haar  besluit in C3 om 
bekeringg aldus te gaan benaderen, lijk t opening te bieden in de geestelijke weg. 
Josinee en Joris geven aan dat zij  in contact met anderen uitdrukkin g hebben leren 
gevenn aan hun religieuze zelfpositionering. In deze contacten hebben ze geleerd om 
hett  eigen ervaren en beleven te verbinden met verhalen uit de Bijbel en de traditie. 
Evaa voert de dialoog met symbolische anderen: Oude Schrijvers, 
Bijbelgedeelten,, vader  en tante Mia. 
Dee kwetsbaarheid van de religieuze zelfpositionering wordt door  geen van de 
geïnterviewdenn geëxpliciteerd (met uitzondering van Josine direct na 'het 
doorbrekendd besef). De zelfervaring lijk t minder  door  externe en meer  door 
innerlijk ee onrust en vragen bedreigd te worden. De geïnterviewden geven aan dat 
zijj  het appellerende gesprek niet uit de weg willen gaan. 
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Overzichtt  7.2 Kenmerken van de narratieven van de sociaal religieuze 
posities:posities: 'nog niet bekeerd' en 'verandering'. 

Verbaalachtigee structuur 
Structurerin gg van de tij d 
Patroonn van de tij d 

Aardd van de verbindingen 
Narratievee toon 

Perspectief f 
Reikwijdt ee van het 
perspectief f 
Discoursee en metaforen 
vann het devotioneel model 

Ervarenn en verstaan 
Lichaam m 
Emoties s 

Rolverdeling g 
Auteur r 

Stadiumm 1 
Nogg niet bekeerd 

Lineair r 
Parallel l 

Contrast t 
Stabiliteit t 

Eigenn persoon 

Niett  verbonden met het eigen 
leven n 

--
Niett  verbonden met eigen positie 
tenn aanzien van de 

Participant t 

weg g 

Stadiumm 2 
Verandering g 

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

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

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

Centrumm van het proces van 

Actores s 

Positioneringg in de 
interviewrelatie10 0 

Publiek k 
Verantwoording g 

Afstandd ten aanzien van 
bevindingg / de weg 
Orientatiefiguren n 

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

Heeree moet het doen 

Zichzelff  excuseren voor  tekort in 
vormgevenn aan handelen 

Narratievee competentie Beschrijven van de leer 

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

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

Zoekenn naar  de eigen positie, wel 
zekerr  over  Gods betrokkenheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inn het voorgaande zijn reeds een aantal inhoudelijke kenmerken van het narratief in 
ditt  stadium ter  sprake gekomen. We herhalen ze puntsgewijs. 
1)) De overgang naar  het tweede stadium van internalisering wordt gevormd door 
dee aanvankelijke bekering (de bekering als moment). Dit moment wordt door  deze 
geïnterviewdenn niet beschreven in termen van een Paulusbekering. Het valt samen 
mett  een keuzemoment of een doorbrekend besef. 
2)) Het onrustig zoeken waar  Josine over  vertelt is slechts begrijpelij k wanneer  men 
bekendd is met het devotioneel model. Het vragen blijven stellen naar  het hoe en het 
watt  van bekering, het cognitief grip willen krijgen op bekering, wordt door  Josine 
uiteindelij kk  ervaren als een obstakel in het zich begeven op de weg der 
bekering. . 
3)) Joris en Eva wijzen het gaan-handelen-alsof aan als een stimulerende, 
ondersteunendee maar  ook confronterende aansporing. Eva gaf aan dat zij  hierdoor 
tott  het inzicht kwam dat zij  zelf nooit echt haar  best had gedaan om bekeerd te 
worden. . 
4)) Het gebruik maken van de aangewezen middelen (bijbellezing, gebed, kerkgang) 
wordtt  gezien als de meest passende wijze om God en jezelf in relatie tot God beter 
tee leren kennen. Het gebruik maken van de middelen blijk t discipline, regelmaat en 
inzett  te vragen. Het berust op een keuze en het zich daar  trouw aan houden. De 
bedreigingg voor  de positie in het sociaal-religieuze veld komt van binnen uit: 
geringee discipline in het gebruik van de middelen. 
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5)) Groei in de zekerheid rond de eigen geestelijke staat wordt verkregen dankzij 
interpersoonlijkee uitwisseling en de ervaring dat God werkelijk werkzaam is in het 
persoonlijkk  leven. De aanvankelijke bekering (gegrond in keuze of doorbrekend 
besef)) voorziet het individu van een vaste kern, een stellige overtuiging. 
6)) Een open houding ten aanzien van anderen en de door  hen gegeven feedback 
maaktt  het mogelijk om het eigen ervaren en (be)leven te verbinden met culturele 
verhaalstructuren. . 
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