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InIn  deze studie wordt bevindelijk gereformeerde bekering vanuit een cultuur-

psychologischpsychologisch perspectief bestudeerd. Bekering wordt benaderd als 

plaatshebbendplaatshebbend op de grens van het publieke domein (de bevindelijk 

gereformeerdegereformeerde traditie en de kerkgemeenschap) en het privédomein 

(de(de individuele geschiedenis en het persoonlijk beleven). Vanuit commitment 

aanaan de religieuze traditie gaan bij bevindelijk gereformeerden vragen spelen als: 

BenBen ik bekeerd of niet? Kan bekering ook voor mij? Wil de Heere het mij 

ookook geven? Op basis van het empirisch materiaal van de studie beschrijven we 

bevindelijkbevindelijk gereformeerde bekering als een toeëigeningsproces. De mate van 

toeëigeningtoeëigening komt tot uitdrukking in de wijze waarop mensen over hun 

geloofslevengeloofsleven vertellen. Terugkijkend wordt bekering beschreven als 

voortkomendvoortkomend uit de genade Gods. 
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