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88 'Bekeerd' 

Inn de gesprekken gaven Vincent, Marit , Maarten en Arnoud niet alleen aan dat er 
ietss in hun leven veranderd was, zij  beschreven hun leven na die verandering als 
eenn leven met God. In de beschrijving van de omkering duiden ze verschillende 
fasenn aan, ze maken daarbij  gebruik van uitdrukkingsvormen van het devotioneel 
modell  Bij  de nadere specificatie van stadium drie voeren we Vincent, Marit , 
Maartenn en Arnoud als cases op. 
Inn § 8.1 presenteren we de cases, in § 8.2 specificeren we het derde stadium van het 
heuristischh model op basis van de resultaten van de analyses. 

8.1.. Presentatie van de cases 

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

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

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

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

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

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

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

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

Roeping g 

Staatsverwisseling: : 
dee levendmaking 

Rechtvaardigmaking g 

Heiligmaking g 

Vincent t 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DatDat durfde ik toen niet te zeggen en toen een keer onder een preek, ik ga even snel 
door. door. 
(C3,, A7) Onder een preek van ds. Ab., over de vrouw van Pilatus dat ze zei: ik heb 
veelveel geleden om uwentwil in een droom en toen bracht hij dat op de gemeente 
terugterug en hij zei: 'gemeente, even eenpersoonlijke vraag mag u dat ook zeggen dat 
JezusJezus heeft geleden om uwentwil. En het was zo wonderlijk, dat is toch de werking 
vanvan de Geest geweest, ik mocht zo zeggen: 'ja Heere om mij'. Toen kon ik het echt 
beamen,beamen, toen had ik de verzekering. Ik reed in de auto naar huis met de kinderen. 
DeDe tranen rolden over mijn wangen. Mijn kinderen vroegen 'waarom huilt u?' En 
toentoen vertelde ik iets van dat de Heer zo gesproken had in die preek Ik zeg, 'stel je 
voorvoor als mamma aan het eind van haar leven zou zijn dan zou ik op mijn kaart 
willenwillen schrijven: Mijn God Uzal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan'. 
(C3,, A8) Ze [mensen uit eigen kring] kunnen niet begrijpen dat ik er zo over kan 
sprekenspreken dat ik zeker mag weten een kind van God te zijn. En ja, ik zou het niet 
durvendurven verzwijgen want dan zou ik ook voelen en weten dat ik de Heere tekort doe. 
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8.1.2.2.. Narratieve analyse 
Verhaalachtigee structuur 
Mari tt  vertelt het verhaal van haar  bekering in verschillende episodes die rond een 
bepaaldd thema groeperen. De vertelstijl van Mari t is complex van structuur. De 
lineairee lij n in de episodes wordt doorbroken, wanneer  ze zich direct tot de 
interviewerr  wendt om toelichting te geven (bijvoorbeeld in F3, A3 en A6). Deze 
toelichtingg betreft zowel de bijdrage die diverse relaties (met moeder  en dominees) 
leverenn aan haar  geloofsleven, als specifieke aspecten van het bevindelijke 
gereformeerdee beleven. In (C2, A3) grijp t Mari t vooruit op de verhaallijn van het 
devotioneell  model: nu gaat de waag spelen 'is er voor mij nog wel zaligheid 
mogelijk'.mogelijk'. Ook in (C3, A6) neemt Mari t de positie van de wetende verteller  in 
wanneerr  ze zegt: 'dat durfde ik toen nog niet te zeggen'. Met de aanduiding 'toen 
nogg niet*  alludeert ze op 'maar  later  weF. Hiermee laat ze zien dat de beschrijving 
vann de ommekeer  in haar  leven een hoopvol en progressief narratief is en bevestigt 
zee haar  positie van bekeerde. Deze positie komt sterk naar  voren wanneer  ze in het 
kaderr  van geestelijke nood rond de avondmaalsgang in (C3, A3) aangeeft nou 
probeerprobeer je mensen er maar overheen te halen die daarmee tobben. Hoewel Mari t 
inn het verhaal rond de recente ziektes aangeeft dat deze van invloed zijn op haar 
geloofsleven,, Ujkt het verhaal over  haar  huidige wijze van godsdienstig (be)leven 
voorall  de vorm van een stabiliteitsnarratief aan te nemen. 
Dee vertelstijl van Mari t is levendig: door  middel van citaten van belangrijke 
interactiess en bijbelteksten geeft zij  zicht op het samenspel tussen het sociale 
process en het persoonlijke beleven. 

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

Inn (C2, Al , A2) werkt Mari t uit dat ze door  de ziekte van haar  dochtertje vragen 
gaatt  stellen bij  de eigen verantwoordelijkheid in de keuzes die ze maakt. Ze raakt 
meerr  betrokken op de godsdienst. Hoewel haar  uitspraken rond 'het voelen van de 
zondigheid**  wel in de context van de ziekte van haar  dochter  gedaan worden, legt 
zee geen causaal verband tussen de eigen zondigheid en de ziekte van haar  dochter. 
Dee structuur  van de alinea's (C2, A3, A4) en (C3, A2) komt overeen. Telkens 
refereertt  Mari t aan een bepaalde fase in de weg der  bekering en telkens krijg t 
Mari tt  van een persoon, die voor  haar  autoriteit heeft in het geestelijk leven, een 
'richting'-aanduidend ee bemoediging, niet eens zozeer  een antwoord. Hoe de 
ontvangenn antwoorden op ervaringsniveau uitwerken, wordt niet duidelijk . 
Inn (C3, A4, A5, A6, A7) beschrijft Mari t concrete (religieuze) ervaringen. De 
beschrevenn ervaringen geven zicht op de wijze waarop concrete elementen van de 
wegg handen en voeten hebben gekregen in het leven van Marit . We beschrijven 
dezee elementen onder  ervaren en verstaan. 
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Overzichtt  8.1: Uitspraken van Marit die verwijzen naar stadia in de weg der 
bekering. bekering. 

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

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

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

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

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

Perspectief f 
Inn het gesprek met Mari t keren drie gespreksthema's herhaaldelijk terug: a) de 
wijzee waarop ziekte en lijden doorwerken in het godsdienstig leven; b) Gods 
verbondstrouww door  de generaties heen (zie Cl, Al) ; en c) de spanning tussen 
uitverkiezingg en verantwoordelijkheid. Daarbij  hangen a) en b) samen» daar  zowel 
bijj  haar  moeder  als bij  haarzelf de ziekte van een kind aanleiding is tot een 
intensieverr  bezig zijn met de godsdienst De parallel tussen hun beider  verhaal is 
opvallend. . 
Dee verhaallijn betreffende de spanning tussen uitverkiezing en 
verantwoordelijkheidd wordt niet uitgewerkt. Hij  wordt door  haar  aangeduid als een 
puntt  dat haar  erg heeft beziggehouden. 

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

Eenn tweede punt rond ervarenn en verstaan betreft de wijze waarop zij  haar  ziek zijn 
vann de voorafgaande jaren heeft ervaren (C2 A5 en A6). In (C2, A5) geeft ze aan 
hoee de belofte van de trouwtekst betreffende 'Gods goedheid alle dagen van het 
leven''  niet sussend maar  als een appèl tot haar  komt: ze wordt opgeroepen om juist 
inn deze moeilijke tij d te geloven, te vertrouwen. In (C2, A6) werkt ze uit hoe zij  in 
dezee periode om is gegaan met de vraag naar  het waarom van het lijden (de 
theodicee-vraag).. Ze heeft het leren verstaan als een vaderlijke kastijding. 
Uitt  beide fragmenten blijk t dat de godsdienstige betekenisgeving aan het lijden niet 
vanzelfsprekendd verloopt maar  geleerd, geoefend moet worden. Wanneer  zij  tot 
dezee duiding is gekomen, geeft ze uitdrukkin g aan haar  overtuiging dat God op 
haarr  leven betrokken is. Tevens bevestigt ze met de uitspraak: Hij  wil zijn land 
weerweer bij zich hebben, haar  eigen bekeerde positie. 

Rolverdeling g 
Inn het (geestelijk) leven van Mari t heeft haar  moeder  een cruciale rol gespeeld. De 
parallell  tussen het leven van Mari t en dat van haar  moeder  is opmerkelijk . Mari t 
geeftt  zelf meermalen aan hoe belangrijk haar  moeder  is geweest in de voortgang op 
dede weg der bekering (vergelijk: (C2, A2 en A4) en (C3, A2)). Moeder  kon vanuit 
haarr  positie als 'verzekerde bekeerde' ervaringen op 'de weg' duiden als behorend 
tott  de weg en als tekenen van hoop. 
Dee wijze waarop Mari t uitdrukkin g geeft aan haar  godsdienstigheid gaat terug op 
adviezenn van haar  moeder: Mijn  moeder heeft altijd gezegd: 'kind als je strijd hebt, 
houdthoudt het dan maar voor de Heere op je knieën. Vertel het maar aan Hem als je 
moeitemoeite hebt en je je leeg voelt en het moeilijk hebt. Maar ze zegt, hm je goed van 
dede Heere spreken, doe het dan maar naar buiten uit. Laatje licht maar schijnen 
voorvoor degenen die het nodig hebben'. Zo was mijn moeder en dat gevoel heb ik 
gewoongewoon meegekregen. Ik mag goed van de Heere spreken, wat Hij  voor iemand en 
voorvoor een zondaar wil zijn. 
Naastt  deze positieve doorwerking van de geloofsbeleving van haar  moeder  in haar 
eigenn leven, geeft Mari t aan dat het feit dat ze de weg van haar  moeder  als 
voorbeeldd nam, haar  ook belemmerd heeft (C3, A2). 
Dee prediking en de persoonlijke begeleiding die zij  van een aantal predikanten 
ontvangenn heeft, hebben bijgedragen aan de voortgang op haar  geestelijke weg. 
Mett  ieder  van deze predikanten heeft ze een persoonlijke band gekregen. Deze 
specialee band wordt in het gesprek meermalen benoemd. Mari t plaatst zich hiermee 
inn het midden van de GG. 
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Dee contacten die Marit heeft, dankzij het vrijwilligers- en kerkenwerk dat ze doet, 
werkenn op tweeerlei wijze in haar geestelijk leven uit. Ze maken haar bewust van 
dee broosheid van het bestaan, hetgeen leidt tot dankbaarheid. Daarnaast bieden ze 
haarr de mogelijkheid om naar anderen een appèl uit te doen gaan om 
verantwoordelijkheidd voor het geestelijk leven te nemen. 
Maritt meent dat de relatie tussen God en mens getekend wordt door de woorden: 
uitverkiezingg en verantwoordelijkheid. Er moet evenwicht tussen beide zijn, meent 
ze.. Ze omschrijft God als barmhartig en liefdevol. Hij zoekt de mens op en wil Zijn 
kindkind bij zich hebben. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1111 Amoud hecht grote waarde aan de zekerheid, het vastliggen van de bekering: Er staat in de Heilige 
Schrift,Schrift, in Hebreeën zes, daar zegt de apostel Pauhts die schrijft dat tot de gemeente van de Hebreeën. 
EnEn dan zegt hij  eh 'God wil wil aan de erfgenamen overvloediger bewijzen de onderveranderlijkheid van 
ZijnZijn  raad'. God heb gezworen, die heb zijn trouw gezworen aan zijn kerk (...) en dan noemt ie 
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Ervarenn en verstaan 
Arnoudd spreekt voornamelijk beschouwend en reflecterend over  zijn geestelijk 
leven.. Hij  laat weinig van zijn persoonlijke ervaringen zien. In (Cl, A2) geeft hij 
aann veel ervaringskennis te hebben. Hij  gaat hier  niet nader  op in. Ook de 
(retorische)) aanduiding dat hij  'het kort probeert te houden' lijk t te verwijzen naar 
eenn intensieve en rijke  relatie met God. Sprekend over  deze relatie hanteert hij 
voornamelijkk  culturele verhaalstructuren afkomstig uit het devotioneel model. Het 
enigee persoonlijke element zijn leeftijdsaanduidingen. 

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

Positioneringg in de interviewrelatie 
Doordatt  de onderzoeker  verkeerd gereden was, vangt het gesprek veel later  aan dan 
afgesproken.. Arnoud neemt aanvankelijk een afwachtende houding aan: de 
onderzoekerr  moet met vragen komen, hij  zal kijken of hij  daarop wil antwoorden. 
Ookk benadrukt hij  dat hij  weinig tij d heeft omdat hij  nog werk voor  die middag 
moett  voorbereiden. In tweede instantie blijk t Arnoud (heel) bereid te vertellen over 
zijnn leven. Hij  houdt zich niet aan de door  hem aangegeven tijdslimiet . 
Hett  spreken van Arnoud over  keuzes in zijn leven geschiedt op een zakelijke wijze 
vanuitt  de positie van verzekerde bekeerde. Meer  dan eens werkt hij  de 
godsdienstinhoudelijkee achtergrond van de door  hem beschreven gebeurtenissen en 
aanduidingenn van fasen in de weg uit. Hij  neemt hiermee de rol van leraar  in. Met 
eenn zeker  gemak werkt hij  voor  allerhande gebeurtenissen en uitspraken de in de 
traditi ee gangbare interpretati e uit. Moeiteloos vlecht hij  'grote' en 'kleine' bijbel-
verhalenn in zijn verhaal in. Stellig in zijn overtuigingen en uitspraken blijf t hij  wel 
bescheiden. . 
Inn (Cl, Al , A6, A13, A14, A16, A19) en (C2, A3) slaat Arnoud een brug naar  zijn 
gesprekspartner.. Hij  nodigt haar  daarbij  uit zijn perspectief in te nemen: 'voel ie 

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

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

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

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

Verhaalachtigee structuur 
Structurerin gg van de tij d 
Patroonn van de tij d 
Aardd van de verbindingen 
Narratievee toon 

Perspectief f 
Reikwijdt ee van bet perspectief 

Stadiumm 1 
Ouu bekeerd 

Lineair r 
Parallel l 
Contrast t 
Stabiliteit t 

Eigenn persoon 

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

Ervarenn en verstaan 
Lichaam m 
Emoties s 

Rolverdeling g 

Auteur r 

Actores s 

Positioneringg in de interviewrelatie111 

Publiek k 
Verantwoording g 

Narratievee competentie 

Niett  verbonden met eigen positie ten aanzien van 
dee weg 

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

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

Heeree moet het doen 

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

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

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

Stadiraa 3 
Bekeerd d 

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

Eigenn persoon, de bekering en wat volgt 

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

Eigenn bekering en het geestelijk leven in eigen 
kring g 

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

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

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

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

Zoekenn naar de eigen positie, wel zeker over 
Godss betrokkenheid 

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

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

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

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

Godd heeft het gedaan 

Zelfdee relatie onderhouden 

Zichtbaarr worden van het persoonlijk element in 
accentenn in het vertetten 

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

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

Wee gaan op de verschillende punten kort in. 

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

All ee vier  geïnterviewden werken de relatie, die tussen hen en God tot stand komt, 
uitt  door  het persoonlijk ervaren te verbinden met het culturele verhaalmodel. De 
'wegen''  verschillen van elkaar  in specificiteit. We werken dit uit in overzicht 8.6, 
hetwelkk een samenvoeging is van de overzichten 8.1 tot en met 8.4. De wegen 
onderscheidenn zich van elkaar  in: a) de tij d die verstrijk t tussen de verschillende 
aangehaaldee momenten, b) de aanvang van de weg en c) de nadruk die 
verschillendee aspecten van de weg krijgen (bijvoorbeeld de doorleving en het 
eigenenn van zondigheid of het bewustzijn van het eeuwigheidsperspectief). 

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

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

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

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

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

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

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

Roeping g 

SS taatsverwis-
seling::  de 
levendmaking g 

Rechtvaardig--
making g 

Heiligmaking g 

Vincent t 

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

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

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

Mari t t 

Bekeringg van moeder  belangrijke 
veranderingg in levensvoering thuis. 

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

Zondaarr  voor  God geworden.(C2, A2) 

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

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

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

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

Omgaann met ziekte en lijden. (C2, AS en 
6),(C3,A1) ) 
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Overzichtt  8.6 vervolg. 

'Bekeerd' ' 

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

Roeping g 

Staatsverwisse--
ling:de e 
levendmaking g 

Maartea a 

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

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

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

Betrekkingg gekregen op het 
avondmaal. . 

Arnoad d 

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

<4 <4 

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

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

Rechtvaardig* * 
making g 

Heiligmaking g 

EchtEcht iets mochten voelen van die 
vergevingvergeving van zonden en het bloed van 
JezusJezus Christus. (CS, A3) 
Overtuigingg zich een oordeel gegeten 
enn gedronken te hebben en hevige 
onrust. . 
(C3,A4enA5). . 
Instemmingg met het oordeel. (C3, A6) 

IkIk  ben het die uw zonde gaat uitdetgen, 
gedenkgedenk uwe zonde nte/.(C3, A6) 

DatDat de Heere ons nog maar steeds 
laaglaag houdt. (C4, Al ) en (C6, Al ) 

Hi jj  heeft zich vanuit Zij n woord door 
Zij nn Geest aan mijn hart geopenbaard 
alss weg der  verlossing. (C1.A15) 
Christuss geopenbaard als Verlosser. 
Geschonkenn van de Vader. De werd 
vergevenn schuldige en kreeg recht op 
eeuwigee en zalige leven. 
(C1.A19). . 
Dee weg en de weldaad van de 
heiligmaking. . 
(Cl,A21)en(C2). . 
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zowell  Vincent als Arnoud een versnelling in de verhaallijn plaatsvindt. De fasen 
vann de weg volgen elkaar  in snel tempo op. 
Inn het devotioneel model volgt op het krijgen van zekerheid rond de eigen staat, de 
heiligmaking.. In het devotioneel model wordt verondersteld dat het leven na de 
rechtvaardigmaking1""  gekleurd wordt door  het verlangen heilig voor  God te 
willenn leven. In de gesprekken komt de specificiteit van deze wijze van leven 
slechtss in beperkte mate naar  voren. Dit staat in schril contrast met de uitvoerige 
beschrijvingenn die gegeven worden voor  de belangrijkste ervaringsmomenten 
voorafgaandd aan, tijdens en kort volgend op de ervaring van vergeving van zonde. 
Wee hebben dit in referentie aan Ulmer  (1988, 1990) en Luckmann (1987) 
aangeduidd als 'verdichtin g rond het moment van bekering'. 

Hett  godsdienstig (be)leven komt wat structuur  betreft overeen met het in het 
devotioneell  model beschreven proces. Toch legt iedere geïnterviewde eigen 
accenten.. Deze worden bepaald door  het perspectief van waaruit men spreekt. 
Vincentt  benadrukt dat de drie stukken die het hart van de weg vormen, ellende, 
verlossingg en dankbaarheid, ook in andere (christelijke) gemeenschappen 
gevondenn worden. Mari t doet verslag van een heel intieme weg. Deze intimitei t 
betreftt  de relatie met God en mensen die de voortgang op 'de weg' gevolgd dan 
well  bespoedigd hebben (moeder  en predikanten). Maarten spreekt vanuit de 
opvattingg dat de mens in relatie tot God van zijn plaats af is en dat de mens Gods 
corrigerendd ingrijpen moet verwachten. Arnoud is zich in het gesprek bewust van 
zijnn recent verworven positie binnen de kerk. Hij  laat zich vooral als ieraar  in het 
geestelijke''  kennen. 

B)) Responsiviteit: 'addressivity'  en 'answerability' 
Vincentt  en Mari t raken door  een crisiservaring existentieel betrokken op de weg. 
Dee evaluatieve matrix hebben zij  van kindsbeen af meegekregen. De inkleurin g van 
dee relatie die beschreven werd onder  A) wortelt bij  Vincent en Mari t in de 
opvoeding.. Bekendheid met het model maakt dat latent aanwezige 
verhaalstructuren,, die refereren aan stadia of onderscheiden ervaringen op de weg, 
doorr  een enkel woord geactualiseerd worden. Daarnaast zien we dat de 
geïnterviewdenn anticiperen op wat zou kunnen of moeten volgen op hetgeen ze nu 
meemaken.. Daarmee is het perspectief voor  de interpretati e van opmerkingen, 
gebeurtenissen,, en handelingen bepaald (zie Sundén § 4.1). 
Dee wijze waarop de drie mannen bijbelteksten met het eigen verhaal verweven, 
doett  vanzelfsprekendheid vermoeden. Van vanzelfsprekendheid is echter  geen 
sprakee wanneer  men voor  het eerst uitdrukkin g geeft aan ervaringen van 
bevinding.. De retorische vaardigheid om uitdrukkin g te geven aan a) een het 
process van betekenisconstructie dat volgt op een (existentieel) schokkende 

IMM  De rechtvaard igmaking betreft het weten en affectief doorleven dat het lijden van Christus 
persoontijkk  toegerekend wordt Kenmerkend is dat men met deze toerekening instemt Wij  hebben dit 
aangeduidd als het toeeigenen oorzaak te zijn van het lijden van Christus. 
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gebeurtenis,, b) een ervaring waarin de werkelijkheid goddelijke werkelijkheid is 
geworden,, of c) de ervaring dat een woord uit de Bijbel precies passend is in de 
situatiee van het moment, moet geleerd worden. Dit leerproces wordt door  Mari t 
beschrevenn wanneer  zij  spreekt over  de recente sekte-ervaringen. 
Zowell  Vincent, Mari t als Maarten wijzen op de verantwoordelijkheid die 
bekeerdenn hebben in het wekken van het verlangen naar  bekering. Mari t geeft 
expliciett  aan dat haar  getuigenis gaat over  de periodes van volheid. Twijfe l en 
vragenn houdt ze op advies van haar  moeder  voor  zichzelf. Ze meent dat het spreken 
overr  twijfe l en onrust de mens in het middelpunt plaatst in plaats van God en Zij n 
eer.. In het werkzame geloof"3 draait het slechts om God. Het is God niet om de 
menss te doen, maar  om Zij n eigen eer! Toch staat deze opvatting in schril contrast 
mett  de 'zoetheid' van het ervaren van 'het uitverkoren volk' . Zij  weten zich vervuld 
enn gevonden. Vanuit psychologisch oogpunt is het wenselijk dat beide kanten van 
hett  religieuze leven (de onrust en de vervulling) zichtbaar  worden. Nog niet 
bekeerdenn kunnen op basis hiervan hun wellicht hoge verwachtingen rond bekering 
bijstellen.. Daarmee vervalt een obstakel in de internalisering. 

C)) Emplotment 
Dee in hoofdstuk zes en zeven beschreven cases laten zien welke vragen en 
overwegingenn in de eerste stadia van internalisering spelen. In het laatste stadium 
vann internalisering vallen deze concrete vragen weg. Er  wordt een (crisis) ervaring 
genoemd,, waardoor  'de weg* een aanvang neemt In referentie aan de 
verhaalstructuurr  kan in kort bestek de existentiële onrust beschreven worden. Het 
veell  gehanteerde beeld van de poort, waar  men na binnenkomst terugkijkend leest: 
hebheb Ik het u niet geschonken, lijk t tekenend te zijn voor  het verschil in ervaren 
voorafgaandd aan en volgend op de bekering. In de verhalen van de bekeerden wordt 
geenn aandacht meer  besteed aan de inhoud van de vragen die vóór  de bekering 
golden.. Gevraagd naar  het 'hoe' van het bereiken van deze gewenste ervaring 
kunnenn zij  nog slechts spreken in overeenkomst met het devotioneel model en 
daarmeee lijk t de kloof tussen bekeerden en nog niet bekeerden moeilijk te 
overbruggen. . 
Aann het publiek maken van de bekering door  het vertellen van het eigen 
bekeringsverhaal,, gaat een heel proces van internalisering vooraf. In dit proces 
krijg tt  het individu cognitief en praktisch greep op het vormgeven aan het leven 
vanuitt  betrokkenheid op het derde kwadrant van de evaluatieve matrix (God-
Eeuwigheid).. Bij  de geïnterviewden doet de levensoriëntatie vanuit het derde 
kwadrantt  van de matrix heel vanzelfsprekend aan. Dit ondanks het feit dat zij 
aangevenn ook in het eigen leven periodes van mindere betrokkenheid te kennen. 

lMM  In bevindelijk gereformeerde krin g gaat bet niet om de gelovige die gelooft, deze schiet daarin naar 
bevindelijkee overtuiging alleen maar  tekort, maar  om de werkzaamheid van het geloof. Wanneer net 
gelooff  (als zekere kennis van God en de beloften die in het Evangelie geopenbaard zijn en een hartelij k 
vertrouwenn dat zonden om Christus'wi l vergeven zijn) werkzaam is (ervaren wordt) kan de gelovige 
geloven.. Dit geloof gaat van God uit en keert tot Hem weer. 
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Dee onrust en het expliciete zoeken naar  de eigen positie in de matrix zijn tekenend 
voorr  hen die de overgang maken van stadium één naar  stadium twee, en voor  hen 
diee in stadium twee zitten. Het narratief kent in het derde stadium een veel 
geringeree spanning. De emotionele betrokkenheid op het doel (zekerheid te krijgen 
rondd de eigen staat) is met het verkrijgen van de zekerheid weggevallen. Het 
verhaall  is niet langer  het verslag van een zoektocht naar  een bepaald doel maar  een 
getuigenis.. Na de bekering is de doelgerichtheid ten aanzien van de geestelijke weg 
afgenomen.. Hoewel onbekeerden expliciete verwachtingen hebben rond de met de 
overtuigingenn overeenkomende wijze van handelen van bekeerden, vormt de 
explicietee structurerin g van het dagelijks handelen geen expliciet gespreksthema. 

D)) Factoren die een positieve bijdrage leveren aan internalisering 
Inn dit stadium van internalisering kan in mindere mate gesproken worden over 
voortgangg op de weg. Eenmaal de zekerheid hebbend 'bekeerd' of 
'gerechtvaardigd''  te zijn, neemt de steilte van de verhaallijn af. Er  dient nog wel 
sprakee te zijn van beweging en een voortgang in levensheil iging, maar  de wijze 
waaropp deze vorm krijgen is minder  omschreven en kent eigen accenten, 
afhankelijkk  van wat tot zonde is geworden. Het doel van dit deel van de weg 
iss minder  helder  dan het doel gerechtvaardigd te worden. 
Dee ervaring dat de relatie tussen God en mens een relatie is waar  leven in zit, is 
voorr  ieder  van de geïnterviewden van grote waarde. Bevinding is hiervoor 
essentieel.. We haalden al aan dat Maarten meent dat de onrust en de twijfe l van de 
periodee voor  het verkrijgen van zekerheid te verkiezen is boven ervaringen van 
leegtee en afwezigheid van relatie. De existentiële onrust dan wel verhalen van 
ervaringenn van vervuld zijn wekken bij  Vincent en Maarten soms heilige 
jaloezie. . 
Mari tt  wijst erop dat confrontatie met mensen die het moeilijk hebben, bij  haar  leidt 
tott  een verdieping van het geestelijk leven. Ook de vragen die haar  door 
(ongodsdienstigee mensen gesteld worden, helpen haar  het geestelijk proces op 
gangg te houden. 

E)) Factoren die (mogelijk) een obstakel vormen voor  internalisering 
Hoewell  de respondenten sterk op de godsdienst betrokken zijn en middels gebed, 
bijbellezing,, kerkgang vorm geven aan die betrokkenheid, komt een 'fit '  tussen 
persoonlijkee situatie en bijbeltekst of prediking slechts bij  momenten voor. Dit is 
niett  alleen toe te schrijven aan periodes van geringere betrokkenheid van de 
respondentenn op het godsdienstig leven, ofwel aan het dominant zijn van andere 
socialee collectieven. Er  kan ook sprake zijn 'doofheid' omdat vraag en aanbod niet 
overeenkomen,, omdat er  sprake is van een onheldere vraag, of omdat bepaalde 
aspectenn van het zelf dan wel bepaalde aspecten van God niet gekend worden. 
Dee zekere overtuiging 'bekeerd te zijn' kan leiden tot een ervaring van 
vanzelfsprekendheidd en een zekere 'luiheid' , hierdoor  krijgen andere 
levensgebiedenn de kans om in dominantie toe te nemen. 
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Bijj  zowel Vincent, Maarten als Amoud speelt dat het uit hoofde van hun ambt 
bezigg zijn met de godsdienst niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat men er  ook 
opp persoonlijk vlak mee bezig is. Indirect geven zij  alle drie aan deze ervaring te 
kennen. . 

F)) Inhoudelijk e kenmerken van het verhaal 
Inn het voorgaande zijn diverse kenmerken van het narratief in dit stadium van 
internaliseringg reeds genoemd. We herhalen ze puntsgewijs: 
1)) De structuur  van de persoonlijke weg komt overeen met de door  het devotioneel 
modell  aangedragen structuur. 
2)) Het verhaal wordt verteld in termen van de culturele verhaalstructuur. Het 
persoonlijkk  verhaal wordt een reproductie van het model. Aan vragen en tobberijen 
wordtt  gebruikmakend van voorgegeven zegswijzen uitdrukkin g gegeven. 
3)) Individualitei t van bekeerden en hun 'weg' wordt zichtbaar  in de accenten die 
gelegdd worden. 
4)) Bevinding vormt de spil van het 'bekeerde' leven, het geeft de respondenten 
dee ervaring dat de relatie tussen God en mens een levende relatie is. Bevinding 
maaktt  tevens dat het verhaal na de recht vaar  digmaking een progressief verhaal 
blijft ,, zij  het met een heet zwakke helling. 
5)) Het deelnemen aan een (zwaarwegende) rituele handeling als het Heilig 
Avondmaall  kan resulteren in een versnelling in het toeêigeningsproces. Dit was bij 
Vincent,, Mari t en Maarten het geval. Bij  ieder  van hen leidde deelname aan het 
avondmaall  tot de ervaring dat men de eigen zondigheid en de overtuiging dat 
Christuss voor  de eigen zonden geleden had, kon eigenen. In het ritueel handelen 
werdd de voorgestane wijze van verhouden tot God gerealiseerd. De uitnodiging tot 
reflectie,, uitgesproken tijdens de voorbereidingspredikatie zowel als bij  de 
nabetrachtingg (de zondagavonddienst volgend op de avondmaalsviering) en de 
existentiëlee waarde, die aan de avondmaalsgang gehecht wordt, werken mee aan het 
mogelijkk  worden van de ervaring. 
6)) De wijze waarop andere mensen de bekering beoordelen, vormt geen bedreiging 
voorr  de overtuiging bekeerd te zijn. 
7)) Doordat er  weinig aandacht geschonken wordt aan de vragen en twijfels, die 
voorafgaandd aan de bekering speelden, en doordat de woorden die eraan besteed 
wordenn ontleend zijn aan het devotioneel model, ontstaat er  een kloof tussen het 
ervarenn van onbekeerden en dat van bekeerden. De taalvelden van beide groepen 
bereikenn elkaar  niet 
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