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Inleiding 

‘Hoe bedoel je, discipelschap?’ 
Wie aan het Baptisten Seminarium gaat studeren maakt al snel kennis met een bekend adagium: De wens om 

het ‘geleerde’ bij het ‘geleefde’ geloof te houden. Al in het eerste kennismakingsgesprek van studenten vallen 

termen als ‘geloofsgemeenschap’, ‘roepingsbesef’ en ‘discipelschap’. Van studenten aan het seminarium 

wordt verwacht dat ze gelovigen zijn, het liefst betrokken bij een baptistengemeente en bereidt zijn zich ook 

spiritueel te laten vormen door de kerkelijke instelling.  

Het seminarium is onderdeel van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland: een kerkgenootschap dat 

historisch is geworteld in zowel de Reformatie, het anabaptisme alsook de opwekkingsbeweging. Met name 

vanuit deze laatste beweging wordt veel nadruk gelegd op persoonlijk geloof en individueel heil. De 

evangelicaal theoloog Stanley Grenz vat deze overtuigingen samen als “convertive piety1”: Een bewuste 

ervaring van Gods genade in persoonlijke bekering2.  De persoon en het werk van Jezus Christus vormen dan 

ook wel de as waar het wiel van spiritualiteit en geloofwaardigheid om draait: Jezus vraagt ons om Hem te 

volgen, Zijn discipel te zijn. Dat is niet enkel een dogmatisch statement, maar een dynamische uitnodiging 

van de levende God om het alledaagse leven op Hem te zijn georiënteerd. De Bergrede is dan ook actueel voor 

volgelingen van Jezus: studenten aan het seminarium worden door Christus persoonlijk uitgenodigd om de 

vredestichters van deze eeuw te zijn. De term ‘discipelschap’ komt dan ook regelmatig voor in de documenten 

en uitingen van het seminarium. 

Maar hoe ziet discipelschap er concreet uit? Wie het ambitieuze opleidingsprofiel3 van 2015 bestudeerd, ziet 

al snel dat er nogal grote verwachtingen zijn rondom dit fenomeen: Termen als geloofsgehoorzaamheid en 

zelfverloochening geven duiding aan de verwachting van het seminarium van studenten. Maar hoe weet je 

als seminarium dat deze intentie ook bij studenten aanwezig is en leidt tot gedrag dat past bij geleerd geloof? 

Hoe voorkom je dat het begrippen als ‘leergemeenschap’ en ‘discipelschap’ een docetisch karakter krijgen, en 

worden genivelleerd tot taalspel dat losstaat van de werkelijkheid? Kortom: hoe verhoudt zich dat geleerde 

geloof tot de realiteit van het geleefde geloof? 

Tijdens dit onderzoek vroeg één van de studenten: “Hoe bedoel je, discipelschap?” Daarmee worden wat mij 

betreft twee belangrijke zaken aangesneden: Wat is discipelschap eigenlijk en wie stelt de vraag? Wie de 

afgelopen jaren een evangelische boekhandel heeft bezocht, valt ongetwijfeld op dat er veel boeken over het 

volgen van Jezus zijn verschenen. Discipelschap lijkt te zijn herontdekt, wat voor sommige studenten ook een 

bepaalde vermoeidheid met zich meebrengt. Zoals ‘missionair-gemeente-zijn’ na verloop van tijd een leeg 

credo kan worden, kan ‘discipelschap’ dat immers ook. Zo wordt duidelijk dat het gebruik van het begrip voor 

lang niet alle studenten even logisch is.  Ook is het boeiend wie de vraag stelt en wie ‘m mag beantwoorden: 

Bepaalt het seminarium wat discipelschap is op basis van haar opleidingsprofiel, of is de student en zijn/haar 

kerk als ‘laboratorium van de theologie’ bron voor theorievorming? Dit onderzoek hoopt antwoord te geven 

op vragen over de dagelijkse praktijk van geleefd geloof onder studenten van het seminarium. 

                                                                    
1 J Grenz, Stanley, Renewing the Center, 2nd ed. (Grand Rapids: Baker Academic, 2000). 
2 ‘StanleyJGrenz.com :: Concerns of Pietist with a Ph.D.’, accessed 12 March 2015, 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N8TnxkU3OO8J:www.stanleyjgrenz.com/articles/pietist.htm

l+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl. 
3 ‘Opleidingsprofiel 2015’, accessed 26 May 2016, 

http://baptisten.nl/images/seminarium/documenten/Opleidingsprofiel_2015.pdf. 
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Drie trappen, drie fasen. 
Dit stageonderzoek is onderdeel van een drietrappen-plan: 

1. De pre-masterscriptie: Hierbij is onderzoek verricht naar de evalueerbaarheid van het fenomeen 

discipelschap en de mogelijke rol van StoryConnect hierin. De conclusie luidde dat het zich laat 

evalueren als een proces waarin mensen onderweg zijn. De bewegingen die volgelingen van Jezus 

maken zijn weliswaar niet in cijfers, maar wel in kwaliteit uit te drukken. Met StoryConnect zou deze 

kwalificering inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 

2. De stage: Hier is StoryConnect ingezet om discipelschap inzichtelijk te maken onder seminarium 

studenten. Tegelijkertijd is ervaring opgedaan met de methodiek en achterliggende techniek. 

3. De masterscriptie: Hier zal StoryConnect worden toegepast in een praktisch-theologisch onderzoek 

in bestaande gemeenten. 

Deze tweede trap bestaat uit drie fasen: 

1. Inventarisatie: Gedurende deze fase wordt aan 5-7 studenten gevraagd naar concrete ervaringen 

rondom discipelschap. Doel van dit vooronderzoek is het verkrijgen van informatie die behulpzaam 

is bij het formuleren van de startvraag van het vertelsysteem in de tweede fase. Dit zijn nog geen 

diepte-interviews, maar open gesprekken rondom ervaringen. Belangrijke vraag in deze fase is dan 

ook: “Welke vraag moet worden gesteld zodat mensen concrete ervaringen delen over 

discipelschap?” 

2. Dataverzameling I: Via een digitale vragenlijst met vertelsysteem zullen c.a. 15 tot 20 studenten hun 

ervaringen rondom discipelschap delen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de techniek van 

StoryConnect. Met deze verzameling wordt een emergentiesessie gehouden om te zoeken naar 

unieke aspecten in de verschillende verhalen 

3. Dataverzameling II: In de laatste fase wordt de vragenlijst verder gespecificeerd en in omvang 

gereduceerd. Er wordt nu aan alle 53 studenten van het seminarium gevraagd om input te leveren, 

zodat een zo breed mogelijk beeld rondom de praktijken van discipelschap kan worden gevormd. 

De resultaten zijn real-time terug te zien via een dashboard en worden tegelijkertijd gecombineerd 

met theorievorming rondom discipelschap. 

Citaten en bronvermelding 
Alle bronvermelding is vormgegeven via de Chicago Manual of Style4, de zestiende editie. Het geval er gebruik 

is gemaakt van e-books, waarbij niet meer wordt gewerkt met paginanummers, wordt de plaatsaanduiding 

met procenten aangetoond. 

Erkenning 
Dit onderzoek heeft veel steun gehad van drs. Marco Koning van StoryConnect. Marco heeft met veel passie 

en enthousiasme meegedacht en op unieke wijze bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze scriptie. 

Hierbij is eveneens gebruik gemaakt van verschillende IT-middelen die door StoryConnect beschikbaar zijn 

gesteld. Hiervoor mijn grote dank. 

  

                                                                    
4 Gangbaar binnen de faculteit Godgeleerdheid aan de VU. 
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1. Onderzoeksvragen 

1.1 Onderzoeksvoorstel 
Op basis van het onderzoeksplan is na overleg met de betrokken partijen onderstaande probleemstelling- en 

onderzoeksvraag vastgesteld. 

1.1.1 Vraagstelling en onderzoeksvraag 
Het Baptisten Seminarium streeft naar integratie van het geleerde- en het 

geleefde geloof. In het onderwijsprofiel staan een aantal verwachtingen t.a.v. 

discipelschap omschreven. Er is echter beperkt5 zicht op de praktijk van 

discipelschap onder studenten (het geleefde geloof) en de verbinding tussen 

theorie en praktijk is nog onzeker. De onderzoeksvraag concentreert zich dan 

ook op twee aspecten:  

1. De definiëring en invulling van discipelschap door studenten. 

2. De invloed van het seminarium op deze praktijken. 

Kortom: Hoe ‘doen’ studenten discipelschap? En welke invloed heeft het seminarium hierop? 

1.1.2 Hoofdvraag 

Op welke wijze geven studenten vorm aan discipelschap6 en hoe is dit verbonden met de 

studie aan het seminarium? 

1.1.3 Deelvragen 

1. Wat verstaan studenten onder de terminologie van ‘discipelschap’? 

2. In welke praktijken uit zich discipelschap bij studenten? (waar wordt het volgen van Jezus concreet?) 

a. Welke rol spelen thema’s rondom ethiek, relaties, navolging en zelfverloochening? 

3. Welke processen spelen een rol rondom discipelschap-vorming? 

a. Welke sociale context is hierin vormend? 

b. Welke processen worden aan het seminarium verbonden? 

  

                                                                    
5 Interactie hierover vindt voornamelijk plaats tijdens gesprekken met de stage- en intervisiedocent en via gesprekken 

die studenten regelmatig onderling moeten voeren, de zgn. ‘peergroups’. 
6 Hierbij gebruikmakend van de definitie zoals deze verwoord is in het opleidingsprofiel: Ibid. 

Figuur 1: Er liggen vragen rondom 

invulling van discipelschap en 

invloed van het seminarium hierop. 
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1.2 Discipelschap: de (her)ontdekking van navolging 
Men hoeft tegenwoordig geen evangelical te zijn om ‘discipelschap’ belangrijk te vinden. In recente jaren is 

er in het Nederlands taalveld veel geschreven rondom de thematiek, opvallend vaak ook door theologen die 

uit een traditionele (volks)kerk afkomstig zijn7. In 2013 schreef dr. Sake Stoppels (PthU) het boek Oefenruimte, 

waarin hij op zoek gaat naar de consequenties van kerk-zijn wanneer ecclesiologie rondom het volgen van 

Jezus gaat draaien. Stoppels stelt dat de lokale gemeente een ruimte is waar mensen kunnen oefenen in het 

volgen van Jezus. Discipelschap is bij Stoppels vooral een educatieve term: het leerling zijn van Jezus. Zo’n 

leerling heeft een (leer)gemeenschap nodig om op duurzame wijze het leven van het evangelie als het ware 

te trainen. Kenmerkend is zijn uitspraak:  “Jezus riep noch kerkleden, noch kerkelijke vrijwilligers, maar 

discipelen.”8 Stoppels benoemd dat de kerk in onze tijd teveel gericht is geweest op comfort en te weinig op 

challenge die uitgaat van Jezus’ weg en boodschap. Een visie die overigens wordt onderschreven door 

missioloog prof. dr. Stefan Paas in zijn recente werk Vreemdelingen en Priesters.9 In 2015 verscheen eveneens 

vanuit protestantse huize Oefenen in discipelschap, dat veel overeenkomsten met Stoppels vertoond en een 

praktische handleiding vormt voor gemeenten. Ad de Bruijne start in het eerste hoofdstuk met de Bergrede 

en stelt dat discipelschap te maken heeft met ‘het gaan lijken op Jezus’10, waarbij in de volgende hoofdstukken 

ook ethiek komt kijken.  

Maar waar komt deze herwaardering voor discipelschap vandaan? De term ‘hype’ wordt steeds vaker gebruikt 

rondom discipelschap en menig theoloog ervaart in meer of mindere mate verzadiging van de nadruk.11 Vormt 

de huidige klemtoon op discipelschap een van de laatste stuiptrekkingen van de grote westerse kerk, of heeft 

het te maken met het herontdekken van haar wezenlijke roeping? Veruit de meeste zullen het laatste 

volmondig met ‘ja’ beantwoorden: Waar veel protestantse kerken door invloed van Luther veelal vreesden 

voor een ‘geloof uit werken’12 hebben de meeste vrije kerken13 minder op met die angst. Vanuit baptisten- en 

evangelische ecclesiologie bezien bestaat de kerk bestaat louter uit discipelen die Jezus na willen volgen, 

anders is ze geen kerk.14 Toch is het al bijna een eeuw geleden dat Diettrich Bonhoeffer zijn ‘Navolging’ 

publiceerde, waarbij hij de Bergrede als norm voor het leven in navolging van Jezus zag en tegelijk 

protesteerde tegen de eenvoudige wijze waarop het begrip ‘genade’ door veel van zijn tijdgenoten werd 

ingevuld. Dat veel van Bonhoeffers ideeën inmiddels als profetisch worden gezien, wordt door menig 

theoloog beaamt. Maar waarom liet de herontdekking van discipelschap dan zolang op zich wachten? 

                                                                    
7 Juist historisch gezien kerken die niet zoveel met de terminologie hebben. 
8 Sake Stoppels, Oefenruimte. Gemeente En Parochie Als Gemeenschap van Leerlingen (Zoetermeer: Boekencentrum, 

2013). 67 
9 Paas stelt dat de kerken in het westen té lang (en in deze tijd ten onrechte) zijn uitgegaan van een meerderheidspositie  

en zich te weinig vreemdeling heeft gevoeld. Stefan Paas, Vreemdelingen En Priesters, 3e druk (Zoetermeer: 

Boekencentrum, 2015). 
10 James Kennedy and Pieter Vos, eds., Oefenen in Discipelschap (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015). 23 
11 Jos Strengholt, ‘Moe van Discipelschap?’, 2015, http://strengholt.blogspot.nl/2015/01/moe-van-discipelschap.html. 
12 Daniël Drost bracht dit treffend onder worden tijdens het openingscollege van het studiejaar 2015-2016 van het 

seminarium: “Het Lutherse contrast tussen wet en evangelie kan er bijvoorbeeld toe leiden dat elke oproep tot gedrag of 

handelen wordt geplaatst onder de wet. Je hoort dan vaak: ‘we moeten niet wettisch worden, hoor!’ waarbij de goede 

verstaander hoort: ‘hier heb ik geen zin in’” in: Daniël Drost, ‘“Jezus Volgen? Ontdoe Je Eerst van Theologische 

Rookgordijnen”’, Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2015, http://baptisten.nl/16-nieuws/baptisten-

seminarium/609-jezus-volgen-ontdoe-je-eerst-van-theologische-rookgordijnen. 
13 Veruit de meeste baptisten, evangelische, doopsgezinde en pinkstergemeenten. 
14 Om deze reden verbinden nog altijd veel vrije kerken de geloofsdoop aan lidmaatschap, hoewel ook hier momenteel 

kritische geluiden klinken. 
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Zowel Stoffels, Paas als Kennedy en Vos noemen de huidige secularisatie een moment van heroriëntatie: Nu 

de kerken in Nederland massaal leeglopen is het niet meer dan logisch om te reflecteren op de oorsprong van 

het instituut. Jezelf als kerk de vraag durven stellen: Wat zijn we? Waarom zijn we geroepen? Dergelijke 

zoektochten die ‘back to the basics’ willen gaan, eindigen dan ook vaak in andere vragen: Wie zijn we, en 

bovenal: Wie heeft ons dan geroepen? Vanuit de roeping van Jezus aan zijn volgelingen is de verbinding met 

de kerk geen vreemde: De meeste protestanten zullen stellen dat het pinksterfeest in Jeruzalem uit 

Handelingen 2 de geboorte van de kerk vormt. Andere kernmomenten zijn zoals genoemd de Bergrede en 

het zendingsgebod uit Mattheus 28. De evangeliën zelf getuigen daarnaast in bredere zin van een Messias die 

een nadrukkelijk appél, of eigenlijk een claim doet op het leven van zijn tijdgenoten, maar ook van de 

hedendaagse lezer. Wie Jezus woorden hoort of leest, ontmoet de Zoon van God die ons vraagt hem te 

volgen15. Dit ‘volgen’ wordt veelal verbonden met ‘het koninkrijk’: een cumulatie van het onderwijs van Jezus 

dat concreet gestalte mag krijgen in discipelen: mensen die Jezus wil’ zoeken, doen en verkondigen op aarde. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat met de ‘hype’ van discipelschap ook het Koninkrijk wordt herontdekt.  

Het volgen van Jezus vraagt wat van de gelovige: Jezus vraagt om onmiddellijke gehoorzaamheid16, en 

waarschuwt nadrukkelijk voor de consequenties17. Deze navolging verandert de oriëntatie van de volgeling 

van het ik en de wereld naar Christus en Zijn rijk. Vaak betreft dit geen radicale verandering in een singulier 

moment, maar benaderen de meeste theologen dit als een proces. Maar hoe ziet dit er uit? Van der Kooi en 

van den Brink bespreken het proces van ‘transformatie’ in het hoofdstuk ‘De vernieuwing van de mens’ in de 

Christelijke Dogmatiek18. De term ‘discipelschap’ komt er niet voor, maar men spreekt wel over een 

transformatie van het menselijk hart die verder gaat dan een verandering in gedrag19, waarbij we er niet vanuit 

moeten gaan dat er weinig van terecht komt. Wél zijn de auteurs kritisch op kwantitatieve analyse van deze 

voortgang20. Overzee zijn ook theologen te vinden die dergelijke processen juist wel zoveel mogelijk in kaart 

brengen op basis van kwantitatieve analyse. In de premasterscriptie die vooraf gaat aan dit onderzoek kwam 

ik o.a. Rainer & Geiger tegen, die in ‘Simple Church’ nadrukkelijk oproepen een vooraf gedefinieerd proces 

van discipelschap in een lokale kerk te faseren en de progressie ook vast te leggen in meetmomenten.21 

Verbonden met Rainer & Geiger is ook Lifeway Research, dat via een online Transformational Discipleship 

Assessment22 de mogelijkheid biedt om je eigen navolging te ‘scoren’ en daarna aanvullend advies geven over 

de te volgen stappen als leerling van Jezus. 

Vanwege het explorerende karakter van dit onderzoek en het verkennen van de methodiek23 is besloten om 

niet deductief te werken vanuit een bestaand model rondom discipelschapsvorming, maar het onderwerp 

inductief te benaderen. Hiermee worden eerst concrete ervaringen rondom discipelschap geïnventariseerd, 

en achteraf bekeken in hoeverre daar een (open) proces uit te destilleren is. Het ontwikkelen van een 

dergelijk proces zou kunnen bijdragen aan de curriculumontwikkelingen van het seminarium: zodra 

                                                                    
15 O.a. in Matt. 4:19, 8:22, Joh. 21:19, Fill. 3:17, Marc. 2:14, Luc. 9:59 
16 Luc. 9:59 ev, Matt. 10:38, Luc. 14:26-27 
17 Luc 6:22-27, Joh. 7:7 
18 Gijs van den Brink and Cees van der Kooi, Christelijke Dogmatiek (Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2012). 
19 Ibid. 618 
20 Ibid. 625 
21 Thom S. Rainer and Eric Geiger, Simple Church: Returning to God’s Process for Making Disciples (Nashville, Tennessee: 

B&H Books, 2006). 
22 ‘TDA: Our Methodology’, accessed 16 April 2015, http://tda.lifeway.com/what-is-it/our-methodology/. 
23 Het opdoen van kennis en ervaring rondom de methodiek vormt een belangrijk element in deze scriptie. 
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overeenkomstige factoren worden gevonden, kunnen stimulerende facetten worden benadrukt in de 

opleiding. 

1.3 Methodiek 
Een onderzoek richting het fenomeen discipelschap leidt al snel tot het complexiteits-domein24: Er zijn 

geen formules aan te koppelen en er is ook theologisch inhoudelijk gezien geen meetlat voor discipelschap.  

In de hieraan voorafgaande premasterscriptie25 is geconcludeerd dat discipelschap wél te evalueren is aan 

de hand van kwalitatief onderzoek en dat narratieve dataverzameling hierbij zou kunnen helpen. Bij dit 

onderzoek is dan ook gebruik gemaakt van PNI: Participatory Narrative Inquiry. Gedurende het onderzoek 

zijn drie stappen doorlopen, die met elkaar zijn verbonden: 

 

1.3.1 Fase 1: Inventarisatie 
In de eerste onderzoeksfase is uit elke route van het seminarium een student geselecteerd (n=6)26. Doel van 

deze fase was het verkrijgen van informatie die behulpzaam zou zijn bij het vervolg van het onderzoek. Deze 

zes interviews vonden in de eerste twee weken van maart 2016 plaats via Skype (n=5) en telefoon (n=1). 

Omwille van het karakter (vrijuit en open kunnen spreken) en doel (verkennen) van de interviews is voor 

halfopen interviews gekozen. Cynthia Kurtz stelt dat in PNI-onderzoeken de vraagstelling zo moet worden 

geformuleerd, dat het antwoord alleen met een verhaal kan worden verteld.27 Tijdens deze eerste 

verkenningsfase was het dan ook van belang om te onderzoeken welke vragen concrete ervaringen uitlokken 

en welke beelden er leven rondom het begrip ‘discipelschap’.  Een aantal vragen zijn tijdens de interviews 

verder geconcretiseerd door te vragen naar gebeurtenissen, tijdsgebonden elementen, emoties, 

veranderingen of verschuivingen in perspectief en soms ook een fictief scenario (“Wat zou er gebeuren als…”) 

Elk interview werd gestart met één van de vijf basisvragen: 

1. Kun je je een moment herinneren waarin je het moeilijk vond om Jezus te volgen? Wat gebeurde er 

toen? 

2. Toen je vorige week mijn mail over dit onderzoek kreeg, moest je toen al aan een concrete situatie 

denken? Vertel! 

3. Het motto van het seminarium is: “het geleerde geloof bij het geleefde geloof houden”. Kun je je een 

situatie herinneren waarin je dat verschil hebt ervaren?  

                                                                    
24 Simon French, ‘Cynefin, Statistics and Decision Analysis’, Journal of the Operational Research Society 64, no. 4 (2013): 

547–61, doi:10.1057/jors.2012.23. 
25 Marijn Vlasblom, ‘Volgen En Vertellen. ChurchConnect Als Methodiek Voor Narratief Onderzoek Naar Discipelschap’ 

(Vrije Universiteit Amsterdam, 2015). 
26 Hoewel willekeurige selectie hier objectiever zou zijn, was er in deze fase vooral behoefte aan studenten waarvan we 

wisten dat ze welwillend waren om medewerking te verlenen. 
27 Cynthia F. Kurtz, Working with Stories in Your Community or Organization: Participatory Narrative Inquiry, 3rd ed. 

(Kurtz-Fernhout Publishing, 2014). 

Inventarisatie

• Verzameling: interviews

• Doel: Spectrum van narratieven 
rondom discipelschap verkennen, 
komen tot een eerste vraagstelling.

• Verwerking: Overeenkomsten 
koppelen met hoofd- en bijvragen.

Dataverzameling I

• Verzameling: Digitaal 
vertelsysteem

• Doel: Experimenteren met de 
vraagstelling en de reacties, focus 
aanbrengen voor tweede 
dataverzameling.

• Verwerking: Emergentiesessie die 
ervaringen, vragen en 
doelstellingen onderzoek met 
elkaar in verbinding brengt

Dataverzameling II

• Verzameling: Digitaal 
vertelsysteem

• Doel: Verzamelen van concrete 
ervaringen rondom 'geleefd geloof'

• Verwerking: Virtueel dashboard 
waarin gegevens met elkaar 
worden verbonden en 
geprepareerd worden voor analyse. 
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a. Of: Kun je een situatie herinneren waarin een van de twee onder druk stond? 

4. Hoe nodig ik jou uit om wat te vertellen over discipelschap? 

Alle gesprekken zijn vervolgens met toestemming opgenomen en daarna geanonimiseerd in verbatim-stijl 

uitgewerkt (Appendix A). De eerste fase leverde veel informatie op rondom definitiekwesties, het 

interpreteren en doorvragen op concrete situaties en welke vragen het beste resultaat opleverden. Deze 

informatie werd vervolgens gebruikt voor de tweede fase. 

1.3.2 Fase 2: Dataverzameling I 
Gedurende deze fase is gebruik gemaakt van de informatie uit de eerste fase. N.a.v. de elementen die in de 

eerste interviews naar voren kwamen, werden in nauw overleg met drs. Marco Koning zes vragen ontwikkeld 

rondom ‘geleefd geloof’: de eerste onderzoeksfase leerde dat het begrip ‘discipelschap’ ook erg verwarrend 

kan werken. Dit werd meegenomen in de tweede fase. In de tweede fase werd om uitlokking, ervaring en 

duiding gevraagd:  

1. Uitlokking: Een aanvangsvraag dient om een concrete ervaring uit te lokken en in het geheugen naar 

voren te halen. 

2. Ervaring: Een vervolgvraag geeft respondenten de mogelijkheid om de concrete ervaring zelf onder 

woorden te brengen. 

3. Duiding: Aanvullende open vragen worden gesteld om de ervaring aan de kant van de respondent 

van interpretatie te voorzien: hoe is de ervaring beleefd? Daarbij is dit ook bedoeld om verdere 

relevantie informatie van de belevingskant van discipelschap te verkennen, om de (gesloten) 

vraagstelling uit de derde fase te verbeteren. 

Er zijn uitlokkingsvragen opgesteld die eerst in kleine kring getest zijn via o.a. Facebook met als vraag wélke 

vraag men het liefste zou beantwoorden. De vragen waren:  

1. Welk moment maakte je mee waarna je dacht: dit is nu geleefd geloof? 

2. In welke recente situatie voelde je je uitgedaagd in je geloof? 

3. Stel iemand loopt een dag met je mee. In welke gebeurtenis die je hebt meegemaakt kan deze 

persoon dan merken dat je een leerling van Jezus bent? 

4. Iemand die dicht bij je staat vraagt je wanneer je enthousiast wordt of juist moeite hebt om Jezus te 

volgen, welke situatie deel je dan? 

5. Welke situatie maakte je laatst mee waarvan je denkt: dat zou anders gaan als ik ongelovig zou 

zijn? 

6. Welke situatie waarin iemand iets deed, was voor jou een voorbeeld in het volgen van Jezus? 

Deze vragen werden door 14 respondenten beoordeeld (n=14). De vragen 2,3,4 en 6 werden hierbij het meest 

gewaardeerd. 
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Figuur 2: Resultaten beoordeling vragen 

 

Na verdere afstemming met Marco werd op basis van deze resultaten een vertelsysteem ingericht via 

StoryConnect, dat de respondenten door de stappen van uitlokking, ervaring en duiding liet afwikkelen.  

De gesloten vragen die duiding van de respondent vroegen, waren: 

 Selectie: de respondent had de keuze uit de vier eerder genoemde vragen. 

o Na de keuze werd de vraag getoond en kreeg men de mogelijkheid de ervaring te delen. 

 Open vraag: “Welke titel past bij wat u hierboven schreef?” 

o Duidingsvraag die eigen interpretatie van gebeurtenis samenvat. 

 Selectie: “Wat er gebeurde is voor jou…”, keuze uit ‘zeer goed’ tot ‘heel slecht’ en ‘weet ik niet’ 

o Deze informatie is gebruikt om kleurcodes aan de verhalen te koppelen in een grafische 

weergave. 

 Open vraag: “Waarom was het voor jou “<waardering vorige vraag>?” 

o Interpretatie van de respondent die vraagt naar redenen achter de waardering. 

 Open vraag: “Wie zijn de belangrijkste actoren in deze situatie?” 

o Bedoeld om deelvraag 3 te kunnen beantwoorden. 

 Open vraag: “Wat wilde de hoofdpersoon (jij of iemand anders) in deze situatie bereiken?” 

o Bedoeld om attitude van de respondent in beeld te krijgen. 

 Open vraag: “Waar ging deze situatie eigenlijk over?” 

o Duidingsvraag die nauw aansluit bij de titel 

 Open vraag: “Hoe vond je het om dit in te vullen?” 

o Bedoeld om feedback te verzamelen rondom het vertellingsproces. 

 Open vraag: “Welke suggesties heb je om het te verbeteren?” 

o Bedoeld om feedback te verzamelen rondom het vertelsysteem 

Via een willekeurige selectie via internet28 werden 20 studenten geselecteerd om te participeren. Als stimuli 

werd een e-mail verzonden die persoonlijk gericht was en als persoonlijke vraag werd gesteld aan de 

respondenten (Appendix B). 

Na herhaling leverde dit uiteindelijk 7 verhalen op, waarvan er 6 bruikbaar waren. De resultaten zijn verwerkt 

in Appendix C. 

                                                                    
28 ‘RANDOM.ORG - True Random Number Service’, accessed 26 May 2016, https://www.random.org/. 
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De resultaten uit de tweede fase zijn geconvergeerd via een ‘verhalentafel’, waar de bruikbare verhalen zijn 

verdeeld via hexagonen, door deze te clusteren op: 

 Thema: Waar ging de ervaring over?  

 Actoren: Wie waren erbij betrokken? 

 Context: Waar speelde het verhaal zich af? 

 Spanning: Welke spanningsvelden komen naar voren?  

De verhalentafel is afgedrukt in Appendix D. 

De resultaten uit deze fase zijn gebruikt om in de laatste verzamelingsfase gerichte vragen op te stellen die 

over iedere gedeelde concrete ervaring worden gesteld.  

1.3.3 Fase 3: Dataverzameling 2 
Eén van de resultaten uit de vorige sessie was dat studenten de neiging leken te hebben om unieke verhalen 

te vertellen met een uitzonderlijk karakter. Dit terwijl we juist zochten naar alledaagse verhalen rondom 

‘levend geloof’. In de prompt29 voor de derde fase is dan ook gekozen voor een nadrukkelijk duidelijkere 

vraagstelling in deze richting. Van de vier vragen aan het begin bleven er twee over. De open vragen uit de 

tweede fase zijn in de derde fase gespecificeerd op basis van de uitkomsten uit de eerdere fase. Hierdoor 

werden meer gesloten vragen mogelijk, die vervolgens konden worden geplot in grafische weergaven. De 

vragen waren: 

 Eerste vraag was een eigen keuzevraag op basis van twee overgebleven vragen: 

o “In welke situatie was iemand voor jou een goed of slecht voorbeeld in het volgen van Jezus?” 

o “Vertel eens, in welke recente situatie voelde jij je uitgedaagd in je geloof?” 

o De keuze geeft studenten enerzijds richting, anderzijds ook vrijheid om een ervaring te 

kiezen die past bij het scala aan situaties. 

 Open vraag: “Welke titel past bij wat u hierboven schreef?” 

o Deze vraag poogt een eerste duiding te doen: in de titel zat veelal een samenvatting van 

eigen waardering en gevoel. 

 Selectie: “Hoe was deze ervaring voor je?”, keuze uit ‘zeer goed’ tot ‘heel slecht’ en ‘weet ik niet’ 

o Deze selectie zou gebruikt worden om kleurcoderingen op te baseren in de resultaten. 

 Selectie: “Wie waren er betrokken in deze situatie?”, 1-5 antwoorde mogelijk: ik, collega’s, kerkelijke 

gemeenteleden, familieleden, vrienden, andere studenten, docenten, anderen, namelijk… 

o Deze selectie werd gebruikt om sociale context in beeld te brengen, die met name belangrijk 

was voor deelvragen 3a en 3b. 

 Selectie: “Waar speelde deze situatie zich af?”, 1-5 antwoorde mogelijk: Werk, thuis, 

onderwijsinstelling, kerkelijke gemeente, ergens anders, namelijk… (open) 

o Deze selectie werd gebruikt om sociale context in beeld te brengen, die met name belangrijk 

was voor deelvragen 3a en 3b. 

 Diade: Deze situatie was “Zo uniek, zal iets soortgelijks niet snel meemaken” tot “iets dat ik dagelijks 

meemaak” 

o Uit de eerdere fase bleek dat studenten geneigd waren vooral unieke situaties te delen. Deze 

diade zou dit inzichtelijk gaan maken. 

 Diade: “Wat deed jij/de hoofdpersoon in deze situatie?” Keuze van “deelde alleen maar” tot 

“consumeerde alleen maar” 

                                                                    
29 Uitlokkende vraag of mailing die de doelgroep moet activeren om te participeren en verhalen te vertellen. 
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o Uit de eerdere fase van onderzoek bleek dat dit spanningsveld in vrijwel elk verhaal naar 

voren kwam. Daarom is besloten deze spanning in een diade te plaatsen en studenten 

daarover zelf te laten oordelen. 

 Triade: “Over wie heb je iets ontdekt in deze situatie?” Plaatsing in driehoek van “God”, “mezelf” en 

“anderen” en de mogelijkheid “Ik ontdekte niets” 

o Bedoeld om ervaringen van discipelschap te duiden in termen van geloofsontwikkeling en 

zelfontwikkeling. 

 Diade: “Deze situatie heeft je in geestelijk opzicht…” Keuze van “niet veel goeds gedaan” tot “enorm 

gevormd” 

o Het uitlokken van een waardering, maar dan gericht op geestelijke groei.  

 Triade: “Door deze situatie kreeg je meer inzicht in...” Plaatsing in driehoek van “wie God echt is”, 

“hoe je zelf bent” en “wie de ander is” en de mogelijkheid “Er werd geen inzicht opgedaan” 

o Controlevraag van de eerdere triade, eveneens bedoeld om inzichten rondom 

geloofsontwikkeling te duiden. 

De mailing en de gestelde vragen zijn te vinden in Appendix E. Deze mailing werd verzonden naar alle 

ingeschreven studenten van het seminarium (n=53). Na herhaling leverde de mailing binnen een tijdsbestek 

van 5 dagen 32 unieke30 respondenten die gezamenlijk 36 bruikbare verhalen opleverden (n=36).  

De verhalen werden opnieuw per stuk geanalyseerd op basis van de zelfde categorieën als tijdens de tweede 

verzamelingsfase: middels een digitale variant op de verhalentafel werden onderwerpen opnieuw verkend en 

geclusterd op thema, actoren, context en spanning. Deze verkenning is weergegeven in Appendix F. 

  

                                                                    
30 Participatie was anoniem. Respondenten waren in de gelegenheid om meerdere verhalen te delen. Op basis van de 

gelogde IP-adressen werden de  unieke contribuanten gefilterd. 
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2. Onderzoeksresultaten 

2.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten verzameld vanuit voornamelijk de tweede en derde onderzoeksfasen. In 

dit algemene deel volgen de directe resultaten uit het onderzoek. De volgende paragraaf zal de uitkomsten 

verbinden met de afzonderlijke deelvragen, om in het volgende hoofdstuk antwoord te geven op de 

hoofdvraag. 

2.1.1 Fase 1 
De ervaringen die naar voren kwamen in de telefonische interviews zijn verwerkt en samengevat aan de hand 

van de deelvragen en de hoofdvragen. Dit resulteerde in de volgende matrix: 

Matrix 1: Inventarisatie discipelschap n.a.v. interviews. 

 Wat verstaat hij/zij 

onder terminologie van 

discipelschap 

Welke praktijken komen 

naar voren? 

Welke processen spelen 

een rol rondom 

discipelschap-vorming en 

welke sociale context is 

hierin vormend? 

Verbinding met 

seminarium? 

Respondent 1 Ontwikkeling van naar 

binnen gericht  

(theoretisch) 

discipelschap richting 

naar buiten gericht 

discipelschap: zending, 

mensen helpen, leven 

delen. 

Leven delen met anderen, met 

anderen optrekken en het 

leven delen, organiseren van 

kampen, lesgeven, 

bijeenkomsten,  pionieren. 

Erop uitgaan, actief 

handelen in een andere 

cultuur waarin 

discipelschap niet 

vanzelfsprekend is.  

Actief zijn in zending. 

Verbinding met 

seminarium als 

geestelijke voeding, 

waardering voor 

openheid van baptisten 

naar anderen. 

Respondent 2 Het leven met mensen 

delen zoals Jezus dat 

deed. Niet alleen kennis, 

maar ook vaardigheden 

oefenen 

Het leven delen (stage, 

jeugdleider) en 

verantwoordelijkheid nemen 

en keuzes maken. Sterke 

nadruk op leiderschap; in de 

praktijk leren en anderen 

daarin meenemen. 

Actief leven, veel borden 

om op te schaken. 

Gebruikt de term 

‘leiderschap’ heel veel. 

Bijdrage aan 

geloofsgroei, ook eye-

openers in visievorming. 

Toch beperking in tijd, 

discipelschap soms ook 

onder druk. Verlangen 

om bijbelschool te 

volgen. 

Respondent 3 Discipelschap is als term 

vervaagd. Noemt zelf 

liturgie in het baptist 

house, rust en 

ontspanning.  

God navolgen in rust en stilte. 

Loslaten en geloven dat God 

er is. Elkaar ruimte geven, met 

elkaar volgen. Spiritualiteit. 

Seminarium als 

gemeenschap en de eigen 

gemeente. Processen van 

twijfel, zoeken, losweken 

en heroriëntatie komen 

naar voren. 

Op spoor van liturgiek 

gebracht. Seminarium 

vooral verbonden met 

geleerde geloof, dat is 

niet erg. Waardering 

voor vrijheid. 

Respondent 4 Het volgen van Jezus, 

daarin ook anders zijn 

dan de wereld. 

Discipelschap is breed 

en doortrekt het hele 

leven.  

Bewust andere keuzes maken; 

anders in het leven staan 

rondom gebruik van drank en 

films.  

Lokale gemeenschap, 

vrienden, eigen kerkelijke 

gemeente, seminarium. 

Processen van vorming en 

vervreemding komen ter 

sprake. 

Seminarium geeft ook 

zicht op geleerde en 

geleefde geloof; 

verschillen in eigen 

gemeente. 

Respondent 5 Delen van het verhaal 

van Jezus en de 

bereidheid dat ook te 

verkondigen en te 

verdedigen. Pas op met 

de term discipelschap, 

die is wat vaag en 

ouderwets. 

Met anderen delen; 

heenwijzen, ook als dat 

moeilijk is. 

Werksituaties, ook 

daarbuiten. Processen van 

zelfoverwinning.  

Geen spanningsveld 

tussen geleerd en gellefd 

geloof.  

Respondent 6 Dagelijkse praktijk; elke 

dag achter Jezus 

aangaan, lezen en 

bestuderen, maar ook 

horen en doen; leven; 

Opvoeding, huwelijk, in de 

gemeente als voorganger, ook 

spiritualiteit. Eerlijk zijn. 

Onderwijzen en integer zijn.  

Gemeente, vorige 

gemeente, gezin en 

opvoeding. Processen van 

heroriëntatie, 

Waardering voor 

beweging van theorie 

naar praktijk.  
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ethische keuzes maken 

die soms niet eenvoudig 

zijn. Alles wat met leren 

van Jezus te maken heeft, 

id discipelschap. 

Mogelijk is het een 

modewoord, maar wel 

grondige herleving van 

belangrijk principe.  

herbronning en 

vernieuwing.  

Gedurende deze fase werd vooral de bandbreedte van ‘discipelschap’ inzichtelijk. De elementen die hier naar 

voren kwamen, zijn gebruikt voor de tweede fase. 

2.1.2 Fase 2 
Tijdens een emergentiesessie van de tweede fase, kwamen de volgende factoren naar voren: 

 Thema 

o Er is veelal sprake van een aanvankelijke situatie waarin de aanvankelijke eigen attitude 

wordt genoemd. Dit kan te maken hebben met eigen positie, emotie (“teleurgesteld in 

God”) of een locatie (zendingsveld) 

o Er volgt dan interactie tussen een protagonist en een antagonist, waarbij de protagonist de 

verteller zélf is, of degene die de respondent positief heeft beïnvloed.  

o Deze interactie vraagt om een verandering. Deze verandering wordt geduid als het 

handelen van God/Jezus. 

o Dit leidt tot een inzicht of ontdekking. Deze worden geduid in terminologie als 

“vertrouwen op God”, “kiezen voor God”, “perspectiefverbreding”, “tegencultuur” en “Door 

de pijn heen met God”. 

o Deze ontdekking leidt tot een nieuwe situatie waarin de interactie tussen protagonist en 

antagonist is veranderd, of de verteller zelf vooral verandering heeft doorgemaakt. 

o Deze verandering heeft vaak impact op de antagonist, hierbij klinken termen binnen het 

taalveld van “getuigen”. 

 Actoren: Wie waren erbij betrokken? 

o Protagonist: de gelovige. Dat kan de respondent zélf zijn, of degene die hem/haar heeft 

geïnspireerd. 

o Antagonist: één of meerdere mensen die (veelal onbewust) een appél doen op het geloof of 

ethisch handelen van de protagonist, die hierdoor gedwongen wordt tot een 

geloofshandeling of keuze. (worstelend jeugdlid, roddelende collega’s, gefrustreerde 

managers, kritisch raadslid, etc.) 

 Context: Waar speelde het verhaal zich af? 

o Opvallend is dat weinig alledaagse voorbeelden worden genoemd. Vaak gaat het om 

verhalen die zich al enige tijd geleden hebben afgespeeld. Mogelijkheden: 

 Studenten hebben weinig alledaagse-ervaringen rondom geleefd geloof. 

 Respondenten verwachten dat zij een spectaculair verhaal moeten vertellen 

 Studenten hebben wel alledaagse ervaringen rondom geleefd geloof, maar kiezen 

ervoor de meest sprekende verhalen te delen. 

o De genoemde contexten (zendingsveld, gemeente, werk/bedrijf, thuis) vallen zowel 

binnen als buiten een comfortabele zone.  

 Spanning: Welke spanningsvelden komen naar voren?  

o Vrijwel elk verhaal kent een spanning tussen eigen wil en de (veronderstelde) wil van God. 

Kortom: ik-gericht en God-gericht. 
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In deze fase werden de eerste contouren van een proces zichtbaar, dat verder uitgewerkt is in de conclusie. 

 

2.1.3 Fase 3 
In de derde fasen werden de 

ervaringen van verdere duiding 

voorzien door gesloten vragen. Dit 

resulteerde in de mogelijkheid om ze 

te koppelen aan Tableau-software en 

zo grafieken inzichtelijk te maken. In 

deze paragraaf worden deze 

grafieken dan ook besproken.  

Bij de aanvankelijke vragen kozen 

respondenten in 58% van de 

gevallen voor een ervaring van een 

eigen situatie en in 42% van de 

gevallen voor een situatie waarin een ander tot voorbeeld was.  

Triades 

In de triades zijn verhalen geplot en gelabeld op basis van het antwoord op de vraag ‘Hoe was deze ervaring 

voor je’, die konden worden beantwoord van ‘Heel goed’ (VPOS) tot ‘Heel slecht (VNEG):

 

Figuur 3: Positieve ervaringen kennen veelal balans, negatieve ervaringen zijn meestal in onbalans. 

Opvallend is hier dat de meeste positief gelabelde ervaringen rondom het centrum geclusterd zijn. Situaties 

worden veelal als positief beoordeeld wanneer er inzicht is ontstaan in het zelf, de ander en God. De negatieve 

situaties leveren vooral inzicht op in het zelf en de ander. Ook is er niet één negatieve ervaring die primair 

geassocieerd wordt met een inzicht in God. Teleurstelling in God komt dan ook in de verhalen niet naar 

voren. 

  

42%

58%

In welke situatie was

iemand voor jou een

goed of slecht voorbeeld

in het volgen van Jezus?

Vertel eens, in welke

recente situatie voelde

jij je uitgedaagd in je

geloof?

Figuur 2: Verdeling vragen in fase 3 
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De tweede triade had betrekking op de ontdekking van een (aspect van) entiteit, waarbij wederom dezelfde 

entiteiten God, zelf en ander aan bod kwamen. Ook hier is de kleurenschaal gebruikt, met één extra categorie: 

ambivalent (AMB): 

 

Wanneer de punten worden gekoppeld aan de verhalen valt op dat de ontdekking van entiteit en het inzicht 

in (beide triades) grote overeenstemming met elkaar vertonen. Goede situaties leveren overigens meer 

inzicht in God op dan in het zelf en de ander: de positieve accenten zijn hier vooral richting God geplaatst. 

Diades 

In de enquête kwamen drie diades voor, die als volgt zijn ingevuld: 

A. Deze situatie was… 

Schaal: ‘zo uniek, zal iets soortgelijks niet snel meemaken (-100) tot ‘iets dat ik dagelijks meemaak’ (100) 

 

De extra uitleg in de uitnodiging voor de derde fase lijkt effect te hebben gesorteerd: hoewel er nog steeds wel 

veel unieke verhalen tussen zitten, zitten er naar verhouding meer alledaagse verhalen tussen.  

B. Wat deed jij/de hoofdpersoon in deze situatie? 

Schaal: ‘Ik deelde alleen maar’(-100) tot ‘Ik consumeerde alleen maar’ (100) 
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De meerderheid van de positieve ervaringen liggen in het delende gebied van 0 tot -100, het consumerende 

deel (0-100) is negatiever. Ervaringen rondom discipelschap waarin de protagonist dus vooral consumeert, 

worden gemiddeld gezien als negatiever ervaren.  

C. Deze situatie heeft je in geestelijk opzicht… 

Schaal: ‘niet veel goeds gedaan (-100) tot ‘enorm gevormd’ (100) 

 

Ervaringen rondom discipelschap die gevormd hebben, hebben vooral een zeer positieve lading voor de 

protagonist. Hier is de koppeling tussen discipelschap en spiritualiteit zichtbaar: positieve situaties die 

respondenten in verband brengen met levend geloof hebben ook geestelijk gezien een vormend karakter. 
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2.2 Deelvragen 

2.2.1 Deelvraag 1 

Wat verstaan studenten onder de terminologie van ‘discipelschap’? 

In alle onderzoeksfasen bleek deze vraag een breed scala aan interpretaties te openen. Generiek gezien zijn 

studenten van het seminarium ambivalent in de terminologie van ‘discipelschap’: Is het niet de zoveelste 

hype van een uitstervende kerk of juist een vitale herontdekking van haar basisprincipe? Is discipelschap 

sterk gericht op het oefenen van interne processen rondom eigen geloofsopbouw, of heeft het meer 

betrekking op het delen van het zoeken naar Christus met anderen? Al deze en andere aspecten zijn 

genoemd, waarbij definities uiteenlopen van een spirituele inslag tot een missionair gericht volgen van Jezus. 

Gedurende het onderzoek bleek dat de term ‘discipelschap’ meer vragen opriep dan het antwoorden gaf. De 

semantische kwestie (modewoord of basis) leverde zoveel vragen op dat de inhoud van het onderzoek in 

geding kwam. Hierop is besloten om vanaf de tweede fase verder te werken met de terminologie van ‘geleefd 

geloof’. Dit had positief effect op de kwaliteit van de ervaringen; respondenten leverden situaties aan zónder 

te vragen of te zoeken naar de door ons gewenste definitie. Hierdoor is er ook cumulatief wel e.e.a. te 

extraheren rondom de opvattingen van studenten rondom discipelschap: 

Alledaags? 

Gedurende het onderzoek hebben we meermaals 

aangegeven op zoek te zijn naar alledaagse ervaringen. 

Deze vraag bleek niet eenvoudig te beantwoorden: 

gedurende de eerste twee fasen kwamen vooral 

ervaringen naar voren die zich in buitengewone situaties 

afspeelden: uitzonderlijke gebieden (zoals het 

zendingsveld) of lang geleden hadden plaatsgevonden.  

Na inventarisatie van de mogelijkheden werd in de 

prompt voor de derde fase specifieker vermeld dat alledaagse situaties gewenst waren. Dit leverde meer 

verhalen op die zich alledaags van aard waren, al blijft een kleine meerderheid een uniek karakter hebben. 

De unieke ervaringen worden in elk geval positiever gewaardeerd dan de meer alledaagse: er zitten tweemaal 

zoveel zeer positieve verhalen in het unieke spectrum dan in het alledaagse spectrum. Hiervoor kunnen 

verschillende redenen worden aangedragen: 

1. Verhaalkeuze: Respondenten delen het liefst de positiefste verhalen rondom geleefd geloof, de 

alledaagse ervaringen worden hierdoor minder relevant. 

2. Cultuur van getuigen: Veel baptistengemeenten kennen een cultuur van ‘getuigenissen’ in de liturgie 

die veelal over een bijzondere situatie gaan waarin God werd beleefd of een inzicht over God werd 

gevormd. Mogelijk speelt deze cultuur van getuigen door in het vertellen van verhalen rondom 

geleefd geloof: wellicht wordt het vertelsysteem als een digitaal ‘podium’ ervaren. 

Figuur 4: Hoe positiever het getal, hoe alledaagser. Hoe 

negatiever het getal, hoe unieker de gedeelde ervaring. 
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3. Semantiek: Onder de terminologie van ‘geleefd geloof’ worden voornamelijk de ervaringen 

geschaard die minder alledaags van aard zijn. Praktijken die weliswaar vanuit het geloof in God 

worden ingegeven, worden mogelijk niet bewust als handeling vanuit het geloof geïnterpreteerd.   

Vertrouwen ondanks… 

In een aantal ervaringen komt thematiek rondom vertrouwen ondanks omstandigheden naar voren. Een 

aanvankelijk negatieve situatie heeft de potentie om het vertrouwen in God te beproeven. Desondanks maakt 

de protagonist of de inspirerende antagonist een keuze die het vertrouwen in God juist bevestigd. Enkele 

voorbeelden: 

 Een voorganger die besluit om ‘vijandig’ gezinde gemeenteleden ondanks hun situatie toch lief te 

hebben. 

 Iemand die zijn/haar baan verliest, maar toch geen onrust ervaart vanwege het vertrouwen op God. 

 Een student die anderen vergeeft ondanks de beschadigingen die hem/haar zijn aangedaan. 

Dit vertrouwen op God, ondanks de situatie- motief 

komt meermalen voor, in twee varianten: bij 

aanvang van de geloofsbeproeving, of een 

constatering achteraf. Hier is eveneens een 

versterkend element aanwezig: ervaringen van 

vertrouwen-ondanks zijn grotendeels positief 

gekleurd en bevinden zich voornamelijk op de as 

tussen het verkregen inzicht in God en het zelf. 

Ethiek 

Vragen rondom ethiek vormen ook een gemene deler 

in de aangeleverde verhalen. Enkele voorbeelden zijn de uitdaging om eerlijk te zijn (rondom bijv. financiële 

kwesties) of het innemen van een standpunt relaties en seksualiteit. Hierin klinken spanningsvelden door 

tussen ideaal en werkelijkheid; eigen inzichten en die van de gemeente, en het oude en nieuwe leven, wat 

men doet of zou moeten doen. Het zijn verhalen die ook spreken van een verlangen om geloofwaardig te zijn 

naar God, zichzelf en een ander.  

Samengevat 

Studenten van het seminarium vertellen in brede zin vooral verhalen van situaties waarin de 

geloofwaardigheid van het eigen geloof wordt beproefd in de levenspraktijk. Het geleefde geloof in de praktijk 

is de proef op de som van het geleerde geloof in theorie. Vrijwel alle ervaringen hebben een uitdagend 

element waarin de respondent zelf, of een (veelal inspirerende) protagonist voor een keuze/beproeving komt 

te staan die mogelijkheid geeft om de wil van Christus te doen, of eigen wil of gevoel te laten prevaleren. 

Discipelschap als ‘geleefd geloof’ levert dan ook waardevolle inzichten op t.a.v. God, het zelf en de ander. 

Figuur 5: Vertrouwen ondanks de situatie levert vooral inzicht in het 

zelf en God op. 
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2.2.2 Deelvraag 2 

In welke praktijken uit zich discipelschap bij studenten? (waar wordt het volgen van Jezus 

concreet?) en welke rol spelen thema’s rondom ethiek, relaties, navolging en 

zelfverloochening? 

Studenten van het seminarium uitten discipelschap in een groot scala aan diversiteiten. Ze vergeven, maken 

ethisch gezien andere keuzes, zoeken naar de wil van God, ergeren zich aan medegelovigen die dat niet doen 

en schamen zich voor situaties waarin ze dat niet deden. Ze leiden anderen tot vergeving, kiezen liever voor 

de waarheid dan eigen portemonnee, ervaren God in moeilijke situaties en zoeken gelegenheden om hun 

eigen geloof te delen. De volgende gemene delers zijn te onderscheiden: 

Uitdaging 

Vrijwel elk verhaal start met een situatie waarin de respondent zelf of een inspirerende protagonist voor een 

dilemma komt te staan: Fiets ik door als er een man achter mij valt? Bespreek ik mijn geloof met een moslim? 

Houd ik die bos bloemen voor mijzelf of geef ik die toch aan een ander? Scheld ik mijn boze collega uit, of toon ik 

begrip? In de situatie wordt soms bewust, maar veelal onbewust door een gebeurtenis of antagonist een 

beroep gedaan op één van de waarden die door de gelovige wordt vertegenwoordigd. Dit is de uitdaging, die 

veelal niet wordt opgezocht, maar waar men mee wordt geconfronteerd. Deze uitdaging stelt de gelovige voor 

een dilemma: kies ik mijn eigen wil, of volg ik het voorbeeld van Jezus? De positiefste verhalen volgen het 

voorbeeld van Jezus, maar blijken wel de grootste vreugde op te leveren. Discipelschap is uitgedaagd worden 

in het leven door onverwachte situaties die het geleerde geloof op de proef stellen en waarbij er een appél 

wordt gedaan op het geleerde geloof. 

Tegencultuur 

De thematiek rondom het vooral (ana)baptistische idee van ‘tegencultuur’ is eveneens vertegenwoordigd in 

veel verhalen: Gods nabijheid wordt geloofd, ondanks de ziekte van een echtgenoot. Vergeving wordt 

geschonken, ondanks geschonden integriteit. Men blijft rustig, ondanks boosheid. Men kiest voor het goede, 

ondanks de verleiding tot het kiezen voor het zelf en het ego. Er worden bewust andere keuzes gemaakt dan 

men verondersteld niet-gelovigen zouden doen, geïnspireerd door het geloof: Vaak de directe woorden van 

Jezus zelf, die navolging vragen. 

Inspirerende voorbeelden 

In veel situaties is er sprake van inspirerende actoren die navolging oproepen door zelf het voorbeeld te 

geven: een man die een blinde helpt, een biddende hulpverlener, een vredestichter in een gebroken gezin, 

een schoonmoeder die een geloofsvoorbeeld was, een zendeling in voorbereiding, een echtpaar dat gehoor 

geeft aan Jezus’ voorbeelden. Hoewel 42% van de respondenten bewust voor een verhaal koos waarin om een 

voorbeeld werd gevraagd, zijn veel van de resterende 58% van de verhalen ook te zien als verhalen van deze 

categorie, al is de respondent dan zelf het voorbeeld. Ook zijn een aantal slechte voorbeelden genoemd: een 

vloekende broeder, een niet-vergevend gemeentelid en een manipulatieve echtgenoot. 

Rol van spiritualiteit en de menselijke schakel 

Opvallend genoeg komen praktijken als bidden en bijbellezen in de genoemde ervaringen niet voor. Mogelijk 

schaart men dat onder de inhoud van het geleerde geloof,  het wordt blijkbaar niet als ‘geleefd geloof’ gezien. 
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In de genoemde verhalen lijken menselijke ervaringen de schakel te zijn tussen het geleerde en geleefde 

geloof. De mens is een inspirerend voorbeeld, die beelddrager van Christus is, tot andere inzichten en keuzes 

komt dan niet-gelovigen (tegencultuur) en zo het evangelie belichaamd. 

Samengevat 

In de eerder aangehaalde stukken van het seminarium wordt discipelschap verbonden met de begrippen 

ethiek, relaties, navolging en zelfverloochening. Al deze elementen komen naar voren in de ervaringen die 

studenten hebben gedeeld en zijn vaak met elkaar verweven: Om relaties in stand te houden of te herstellen 

is vaak een keuze van zelfverloochening noodzakelijk. Deze keuze maken is Jezus navolgen, zoals Hij van 

studenten vraagt. Studenten ervaren dus een appél om het goede te doen (ethiek): dat was Jezus van ons 

vraagt. De praktijken zijn samen te vatten als situaties waarin wordt verondersteld dat een christen tot andere 

keuzes zou moeten komen dan de wereld of ‘de oude ik’ zou doen: het volgen van Jezus wordt concreet in de 

spanning tussen God en wereld. 

2.2.3 Deelvraag 3 

Welke processen spelen een rol rondom discipelschap-vorming? Welke sociale context is 

hierin vormend? Welke processen worden aan het seminarium verbonden? 

Kerk, werk en gezin: de sociale context 

Veruit de meeste verhalen spelen zich af in de sociale context van gezin, gemeente en werk. De waarderingen 

voor de gedeelde situaties zijn niet altijd direct verbonden met de plaatsen zelf: een gezin kan ook een 

gebroken gezin zijn, of een gezin waar misbruik plaatsvond. Dat geldt eveneens voor werk, maar bovenal voor 

kerk: In een aantal gevallen is de gemeente juist een negatief gewaardeerde plaats van conflict en splitsing. 

In het diagram hiernaast is te zien welke selecties respondenten hebben gemaakt bij de betrokken actoren. 

Hieruit blijkt o.a. dat de meeste verhalen over het zelf gaan, maar daarna de gemeenteleden al snel in beeld 

komen, gevolgd door familie en collega’s. De kleurschalen geven weer de waardering van de ervaring van de 

respondent in de situatie zelf aan: van erg positief (VPOS) tot zeer negatief (VNEG). De grootste verschillen 

in waardering van ervaringen komen terug bij het zelf en kerk/jeugdleden. 

 

Figuur 6: Welke actoren spelen een rol in de gedeelde ervaring, en welke waardering heeft dit verhaal? 
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Wanneer we kijken naar de locatie, stemt deze grotendeels overeen: 

 

Figuur 7: Waar speelde de situatie zich af? 

Ook hier is de ambivalentie rondom ervaringen die zich in de kerk afspelen zichtbaar: Beide zeer negatieve 

beoordeelde situaties en twee van de vijf negatieve ervaringen vinden plaats in/rond de gemeente. De meeste 

positief gewaardeerde ervaringen vonden in aantal juist plaats buiten de lokale kerk, maar vaak op het werk, 

bij anderen, op de markt, een stageplek31, de snelweg, etc. 

Spanningsvelden 

Vrijwel elke ervaring kent een spanning, waarin tegenstrijdige idealen, situaties of belangen liggen 

verscholen. Een aantal voorbeelden van hiervan zijn: 

 Positief geloof <> negatieve omstandigheden 

 Wat ik zelf wil <> Wat de gemeente doet 

 Wat ik preek <> Wat ik doe 

 Wat ik doe <> Wat ik hoor te doen 

 Boosheid <> Vergeving 

 Wat ik wil <> Wat God zou willen 

Groepering van alle spanningsvelden uit alle 36 verhalen uit de laatste fase, levert de volgende categorieën 

op: 

1. Spanning tussen zelf en de ander: Dit zijn de spanningen waarin het eigenbelang botst met het 

belang van een ander persoon of het belang van God, of het veronderstelde belang van God. 

2. Spanning tussen eigen ideaal en werkelijkheid: Hieronder vallen de spanningen tussen situatie en de 

gewenste praktijk. 

3. Spanning in eigen geloof: Vragen rondom het lijden, wet en genade, vrijblijvendheid en het appél dat 

van het evangelie uitgaat. 

Veel van deze spanningsvelden worden door de respondenten ook verbonden met wat ik ‘uitdaging’ ben gaan 

noemen: de situatie waarin een gelovige voor een keuze wordt gesteld die het geleerde geloof op de proef 

stelt. Deze spanningsvelden zijn groot in aantal en vrij divers, maar noodzakelijk voor een ervaring rondom 

geleefd geloof: zij vormen de weerstand die de respondenten aanvankelijk ervaren en moeten overwinnen 

om de ervaring als positief te waarderen. 

                                                                    
31 Seculier in dit geval, geen gemeente. 
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Rol seminarium 

In de 36 aangeleverde verhalen wordt tweemaal een relatie gelegd met het seminarium: éénmaal door een 

student die juist het verschil tussen theorie en praktijk aanduidt, waarbij het seminarium bij theorie wordt 

geschaard, en eenmaal door een student die tijdens een conflict op de werkplek een citaat van een van zijn 

docenten herinnert en hierdoor een andere beslissing neemt. Hier is het seminarium vooral bron van 

inspiratie. Twee ervaringen lijken naar verhouding weinig. Ook is het seminarium amper genoemd in de 

derde fase rondom gesloten vragen rondom relatie of locatie. Concluderen dat het seminarium dus weinig 

invloed zou hebben op het geleefde geloof is echter te snel: de data uit de eerste fase spreekt dat ook tegen. 

Wanneer studenten er in deze eerste fase specifiek naar wordt gevraagd, noemt men het seminarium als bron 

van inspiratie. Hierdoor kan worden gesteld dat het seminarium vooral wordt gezien als een plaats van 

theorievorming (het geleerde geloof) die de praktijk stimuleert. Het seminarium investeert in het theologisch 

kapitaal dat studenten de kans geeft om uitdagingen te ontwikkelen. 

Contouren van een proces 

Wanneer de gedeelde ervaringen naast elkaar worden gelegd, zijn overeenkomstige factoren zichtbaar en 

ontwikkelen zich de contouren van een proces rondom discipelschap dat in vrijwel elke ervaring voorkomt. 

Op basis van deze overeenkomsten, kom ik tot de contouren van een proces rondom discipelschaps-

ervaringen, waarin de volgende elementen aanwezig zijn: 

 Aanvankelijke situatie: Stabiele situatie aan het begin van de ervaring, hier begint het narratief. Deze 

aanvang wordt veelal gevuld door: 

o Protagonist met levenservaring en theologisch kapitaal 

(boeken/citaten/lessen/visies/ideeën) 

o Antagonist: Iemand die (on)bewust een beroep doet op het geleerde geloof van de 

protagonist, die hierdoor wordt bevraagd om dit in de praktijk te brengen. 

 Uitdaging: Moreel dilemma dat veelal niet vooraf is opgezocht, maar waar men mee wordt 

geconfronteerd. Deze uitdaging stelt de gelovige voor een dilemma: kies ik mijn eigen wil, of volg ik 

het voorbeeld van Jezus? Deze uitdaging bestaat veelal uit twee factoren: een spanningsveld, het 

theologisch kapitaal en een consequentie. 

o Theologisch kapitaal: Het geleerde geloof: kennis en reflectie op de woorden van Jezus die 

o.a. uitnodigen tot navolging. 

o Spanningsveld: Kies ik voor ideaal of werkelijkheid, kies ik voor mijzelf of voor de ander. Het 

spanningsveld stelt de gelovige tegenover het morele centrum van Jezus’ onderwijs. 

o Consequentie: De gevolgen van de morele juiste keuze worden afgewogen, wie gaat het wat 

kosten, wie gaat het wat opleveren, etc. 

 Keuze: Veelal bewust, soms onbewust, kiest men voor één van de consequenties van de uitdaging. 

Dit leidt tot een ontdekking, bevestiging of ontkrachting. 

o Ontdekking: Een nieuwe ervaring wordt toegevoegd aan het theologisch kapitaal, dat wordt 

vergroot. Bijvoorbeeld: “God is breder dan ik dacht.” 

o Bevestiging: Het geleefde geloof bevestigd het geleerde geloof, dat wordt verstevigd. 

Bijvoorbeeld: “God is betrouwbaar!” 

o Ontkrachting: Het geleefde geloof ontkracht het geleerde geloof, dat wordt verzwakt. 

Bijvoorbeeld: “De gemeente is een onveilige plaats.” 

 Reflectie 

o Aanspraak theologisch kapitaal: Inzichten worden verwerkt, geïntegreerd of gedeeld. In de 

meeste gevallen is er een vernieuwd inzicht in God, het zelf en de ander. 
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Drie concrete voorbeelden uit gedeelde ervaringen: 

 ID 314 ID 307 ID 295 

Aanvankelijke situatie Ik stond te wachten bij 

een verkeerslicht 

Mijn vrouw krijgt een bos 

bloemen 

Ik zag op Utrecht CS een 

man lopen die 

slechtziend was. 

   Protagonist Ik, student theologie Mijn vrouw, christen Een man die de 

slechtziende volgde, om 

te zien of de 

gehandicapte man veilig 

zijn weg kon gaan. 

(onbekend is of deze man 

gelovig was*) 

   Antagonist Verwarde man, die aan 

komt fietsen 

Beperkte buurvrouw die 

lastig te benaderen is. 

De slechtziende man 

Uitdaging De man valt naast mij 

van zijn fiets. Zal ik hem 

helpen? 

Na een heel gesprek komt 

mijn vrouw thuis en ziet 

ze bos bloemen staan.* 

Slechtziende man loopt 

over Utrecht CS, zal hij 

zijn bestemming 

bereiken* 

   Theologisch kapitaal Barmhartige 

Samaritaan 

Een ander hoger achten 

dan jezelf, zorg dragen 

voor een ander.* 

Heb je naaste lief als 

jezelf.* 

   Spanningsveld  Wat ik doe <> Wat ik 

hoor te doen 

Wat ik wil <> Wat God 

zou willen 

Wat ik doe <> Wat ik hoor 

te doen. 

   Consequentie Als ik stop, kan ik helpen. 

Als ik doorga, hoef ik niet 

te helpen 

Als mijn vrouw de 

bloemen aan de 

buurvrouw geeft, laat ik 

haar weten dat ze 

belangrijk is. Als ik dat 

niet doe, weet ze dat niet 

Als ik meeloop, kan ik 

hem beschermen. Als ik 

dat niet doe, krijgt hij 

misschien een ongeluk* 

Keuze Ik fiets snel verder en kijk 

niet meer achterom 

Mijn vrouw geeft de 

bloemen weg 

De man loopt mee. 

Reflectie Ik ben net als de priester 

bij de Barmhartige 

Samaritaan. Misschien 

had ik toch moeten 

helpen! 

De volgende dag laat de 

buurvrouw weten dat ze 

er erg blij mee was. Dit 

was een ‘random act of 

kindness’ 

Ontroering bij de 

respondent: misschien 

kun je God zo wel zien: 

“Hij laat je je gang maar 

gaan, maar waakt wel 

over je wel en wee” 

* Niet expliciet genoemd in het verhaal, wel uit de context af te leiden. 
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Wanneer bovenstaande proces schematisch wordt vormgegeven, wordt ook de cyclus tussen geleerd- en 

geleefd geloof inzichtelijk: alledaagse ervaringen van discipelschap ontstaan door uitdaging van het 

theologisch kapitaal (het geleefde geloof) in een spanningsveld waarin het tegenover een competitieve 

overtuiging wordt geplaatst. De uitdaging dwingt tot het maken van keuzes, die veelal neerkomen op het 

kiezen van de eigen wil, of de wil van Christus. De wil van Christus kan dichtbij de protagonist of antagonist 

liggen, maar soms ook heel ergens anders. Dit resulteert in een inzicht, dat via reflectie wordt toegevoegd aan 

het theologisch kapitaal, dat weer wordt uitgedaagd, etc.  

 

Figuur 8: Het theologisch kapitaal levert een bijdrage aan het spanningsveld (Wat Christus van ons vraagt), maar wordt eveneens gevoed 

door alledaagse ervaringen de inzichten die daaruit voortvloeien. 

De rol van het seminarium is binnen het schema vooral te plaatsen in de theorievorming van het theologisch 

kapitaal. Uit dit onderzoek blijkt dat zij in het geleefde geloof meestal niet direct spanningsvelden oproept 

(ze is geen antagonist), maar draagt indirect wel bij aan theologie die dit doet, zoals ook omschreven in de 

inleiding en paragraaf 1.2.   
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3. Conclusie 

Op welke wijze geven studenten vorm aan discipelschap en hoe is dit verbonden met de 

studie aan het seminarium? 

Studenten van het seminarium geven vorm aan discipelschap door in uitdagende situaties in het alledaagse 

leven tot keuzes te komen die door het geleerde geloof worden geïnspireerd. De notie van tegencultuur speelt 

hier een significante rol. Discipelschap als geleefd geloof vormt de proef op de som van het geleerde geloof. 

Opvattingen rondom discipelschap lopen zeer uiteen, maar de vraag van Jezus om Hem te volgen lijkt in de 

verzamende verhalen wel te klinken. Inspirerende voorbeelden spelen hierin een grote rol: ervaringen 

worden als positief ervaren wanneer de protagonist een keuze maakt die in overeenstemming is met de 

veronderstelde wil van Christus, zoals die is gevormd in het theologisch kapitaal (het geleerde geloof). 

Ervaringen rondom geleefd geloof volgen een patroon waarin een aanvankelijk neutrale situatie wordt gevuld 

door een uitdaging, veelal onverwacht opgeworpen door een antagonist die een beroep doet op het 

waardencomplex van de seminariumstudent. Deze uitdaging doet een beroep op het theologisch kapitaal, en 

vraagt om een (vaak morele) keuze tussen de eigen wil en de veronderstelde wil van Christus. Na de keuze 

volgt veelal reflectie.  

Processen in de sociale context kunnen hierin steunend of juist ondermijnend zijn: gezin, gemeente en werk 

zijn plaatsen van voeding, maar ook van uitdaging.  

Het seminarium speelt vooral een rol in de vulling van dit theologisch kapitaal, dat een rol speelt tijdens 

meerdere fasen van het eerder genoemde proces rondom discipelschap. Een student die op het werk forse 

kritiek te verduren krijgt, en neigt heel boos te reageren, schrijft: 

Direct schoot echter een zin door mijn hoofd uit het boek Gunnende kerk van Henk Bakker: 

'Als je als christen niet de minste wilt zijn, dan heb je het kruis en Jezus niet begrepen'. Ik 

moest diep slikken want de boosheid in mij was al heftig.32 

Uit dit onderzoek blijkt nergens dat het seminarium zelf direct aanleiding vormt voor één van de genoemde 

ervaringen rondom geleefd geloof. Haar rol lijk in die zin rondom de uitdaging in het proces niet significant 

genoeg te zijn. Wél draagt ze bij aan de vorming van het theologisch kapitaal van studenten, zoals 

bijvoorbeeld de notie van tegencultuur. Studenten worden hierdoor in alledaagse situaties die zich veelal in 

kerk, werk en gezin afspelen van comfort naar challenge gebracht. Deze uitdagingen leveren inzichten op die 

toegevoegd worden aan het theologisch kapitaal van de student. Zo blijkt een verbinding met het theologisch 

kapitaal geen reductie te zijn: juist dat kapitaal stuurt het schip van geloof op ramkoers met de realiteit. 

Wanneer de uitdagingen die hieruit voortkomen worden gedeeld met anderen, wordt het theologisch 

kapitaal ook van anderen gevormd, zo blijkt uit de vele voorbeelden van anderen die genoemd zijn. Met 

andere woorden: het is niet alleen ‘practice what you preach’, maar eveneens een ‘preach what you practice’. 

                                                                    
32 Respondent ID 274 
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Adviezen t.a.v. curriculum 
Uitgaande van bovengenoemde resultaten en conclusies kan worden gesteld dat veel elementen die het 

seminarium noemt rondom discipelschap (relaties, normen en waarden, gehoorzaamheid en 

zelfverloochening) in de praktijk in de levens van de studenten voluit voorkomen. De invloed van het 

seminarium kan primair worden verstaan in de vorming van theologisch kapitaal, dat veelal (indirect) leidt 

tot situaties die uitdagend zijn en de student vragen om buiten de eigen comfortabele zone te denken en te 

handelen. 

Het nieuwe curriculum van het seminarium, waar de (her)ontdekking van de Missio Deï centraal staat, is 

grotendeels gefundeerd op het opleidingsprofiel van 2015, waar de visie voor de toekomst wordt besproken. 

De integrale leerlijn ‘discipelschap’ wordt als volgt omschreven: 

“Discipelschap is de weg van de navolging gaan en betekent het inoefenen van 

geloofsgehoorzaamheid, zelfverloochening en de vruchten van de Geest. Dit komt met 

nadruk ook aan de orde bij de stages, het studentvolgsysteem, het extracurriculaire 

programma (openingsdagen, partnerdagen, focusavonden, seminariumdiensten) inzet en 

betrokkenheid bij de eigen gemeente, omgang met medestudenten en het samen vormen 

van een leergemeenschap. Discipelschap doortrekt het hele leven en is van invloed op 

keuzes, waarden, normen en relaties. De leerlijn is daarom gericht op: 1. groeiend inzicht in 

het leven en de persoon van Christus 2. liefde tot God, de naaste en jezelf, zoals Christus 

leerde 3. onderscheidingsvermogen ten aanzien van de wil van Christus, 4. 

karakterontwikkeling naar het beeld van Christus.” 33 

Hierin liggen veel aanknopingspunten met de gebruikte terminologie en praktijken van de respondenten uit 

dit onderzoek: groeiend inzicht is te verbinden met het theologisch kapitaal, liefde tot God, de naaste en jezelf 

heeft te maken met de inzichten die worden opgedaan, het onderscheidingsvermogen komt neer op de 

invloed van het theologisch kapitaal op de keuzes en karakterontwikkeling zou kunnen worden verbonden 

met het cyclische proces wat hiervoor is omschreven. Met oog op de missionaire uitdagingen die 

verondersteld worden in het profiel, zou ik de volgende drie suggesties nog willen meegeven aan het 

seminarium: 

1. Maak het spannend: Ontwikkel in het curriculum bewust spanningsvelden door meer antagonisten 

present te stellen met tegenovergestelde overtuigingen. Veel van de uitdagingen die nu naar voren 

kwamen hebben betrekking op het eigen geloofsontwikkeling en visie, maar weinig hebben 

betrekking op thematiek als interreligieuze dialoog of communicatie over geloof met niet-gelovigen. 

Het seminarium mag dus meer tegenstem laten horen: juist in momenten van frictie vindt vorming 

plaats. Het theologisch kapitaal wordt blijkbaar goed gevuld, maar kunnen verder worden 

geïntegreerd wanneer de uitdagingen en spanningsvelden ook ‘on-site’ zouden kunnen 

plaatsvinden. 

2. Preach what you practice: Veel studenten noemen inspirerende verhalen van mensen uit hun eigen 

omgeving. Het delen van deze ervaringen blijkt voor anderen ook toegevoegde waarde te hebben 

voor het geleerde geloof. Het creëren voor ruimte voor dergelijke inspirerende ervaringen zou een 

vast onderdeel kunnen zijn van bijvoorbeeld integratiedagen: enerzijds biedt het de mogelijkheid 

                                                                    
33 ‘Opleidingsprofiel 2015’. 
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tot verdere versmelting van kennis en kunde, anderzijds kan het bijdragen aan een bewustzijn van 

discipelschap in het dagelijks leven van de studenten. Wanneer student A van student B hoort hoe 

hij/zij omgaat met een situatie als agressie in het verkeer, zal student A mogelijk bij een volgende 

situatie rondom verkeersagressie de ervaringen van student B herinneren en tot nieuwe of andere 

keuzes komen. Reflectie daarop vult eveneens het theologisch kapitaal aan en past binnen het 

veronderstelde praktijk-theorie-praktijk model. 

3. Zet peergroups in als intervisie van het leven. Momenteel wordt in peergroups gevraagd om terug te 

blikken op o.a. leerervaringen, maar daar zouden net zo goed leef-ervaringen aan kunnen worden 

toegevoegd. Dit zou enerzijds het verlangen van late studenten om werkinbreng te delen met de 

mogelijkheden van vroege studenten om levensvragen te delen combineren. Peergroups kunnen zo 

inspiratiegroepen vormen waarbij geleefd geloof in verbinding kan worden gebracht met geleerd 

geloof en andersom. 

Het is mijn verlangen dat dit onderzoek en deze aanbevelingen zullen bijdragen aan de vorming van 

studenten van het seminarium, maar bovenal aan de vorming van volgelingen van Jezus in leer en leven. 

Alleen dan heeft een geloofwaardige gemeenschap kans van missionair slagen. 

 

Marijn Vlasblom 
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Appendix A 
Appendix A wordt op verzoek apart toegezonden met oog op de privacy van de respondenten.  



P a g i n a  31 | 41 

 

Appendix B 

Mailing aan studenten 
Beste <naam student>,  

Namens het seminarium doe ik onderzoek naar het “geleefde geloof” van onze studenten. Eigenlijk ben ik 

vooral gewoon nieuwsgierig naar jouw ervaringen en verhalen op dat gebied. In plaats van je te vragen een 

enquête in te vullen, wil ik je eigenlijk één eenvoudige vraag stellen, en die lees je hier. Zou je ‘m voor mij 

willen beantwoorden? Alvast bedankt! 

Het vertelsysteem tref je aan op: 

http://story.storyconnect.nl/index.php/7777?lang=nl 

Of kopieër de URL naar de adresbalk van je browser. 

Een hartelijke groet! 

Marijn Vlasblom 

PS: Uiteraard kun je ervaringen anoniem delen en ga ik zorgvuldig met je gegevens om en komen je gegevens 

enkel terecht bij de personen die betrokken zijn bij dit onderzoek. 

PS2: Heb je al meegedaan in de voorronde via een Skype-gesprek? Dan zou ik je toch willen vragen weer mee 

te doen bij deze nieuwe ronde, aangezien de vraagstelling inmiddels weer is aangepast! 

Scherm 1 

 

http://story.storyconnect.nl/index.php/7777?lang=nl
http://story.storyconnect.nl/index.php/7777?lang=nl
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Scherm 2 

 

Scherm 3 
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Scherm 4

  



Appendix C 
 Duur 

sessie 

Gekozen 

vraag 

Titel Ervaring Analyse 

respondent 

Wat verstaat 

hij/zij onder 

discipelschap? 

Welke praktijken 

komen naar voren? 

Welke 

processen 

spelen een rol 

en welke sociale 

context is 

vormend? 

Verbinding 

met 

seminarium 

Actoren Ervaring 

invullen 

Suggestie 

Respondent 

ID 269 

28 min. D Ook in de 

harde 

zakenwereld 

kun je als 

manager 

Jezus volgen 

Zeer 

goed 

Tegencultureel 

handelen vanuit 

het geloof is goed 

voorbeeld van 

discipelschap. 

Tegen alle 

verwachtingen 

in de minste 

willen zijn, als 

dit niet van je 

verwacht wordt. 

De minste willen 

zijn, eerlijk zijn, 

tegencultuur.  

Vriendschap, 

leiderschap, 

afhankelijkheid, 

meerderheid en 

minderheid. 

Geen Manager, 

collega’s, 

vriend die 

waarheid 

verteld. 

Leuk! Vraagstelling 

omslachtig, 

misschien wat 

scherper? 

Respondent 

ID 273 

165 min. D Goed 

voorbeeld 

doet volgen 

Zeer 

goed 

Door op God te 

vertrouwen nam 

het gesprek een 

positieve 

wending. 

Vertrouwen op 

Jezus. 

Gesprek, keuzes 

maken 

Gemeente, 

raadslid, 

voorganger 

Geen Respondent, 

raadslid 

Leuk en 

bemoedigend 

Tijdlimiet 

verbinden 

aan recente 

gebeurtenis? 

Respondent 

ID 279 

9 

minuten 

D Overgave Goed Beseffen dat je 

niet zonder God 

kan 

Openheid tonen 

en vertrouwen 

Gesprek, gebed Onbekend Geen Derde Lastig Format geeft 

voldoende 

ruimte aan 

diversiteit 

Respondent 

ID 281 

20 

minuten 

A. Wanneer God 

je godsbeeld 

bijwerkt 

Goed Nare ervaring, 

heeft godsbeeld 

verbreed, 

Vermogen om 

eigen inzichten 

te verbreden 

Gebed, 

perspectiefwisseling 

Buitenland, 

cultuurverschil, 

andere 

godsdienst. 

Geen God en 

respondent 

# # 

Respondent 

ID 286 

13 

minuten 

C Jezus volgen 

is veranderd 

leven 

Goed Jezus maakt het 

verschil, geeft 

verleden een 

plaats 

Verandering, 

herstel, 

verbinding, 

alledaags leven 

met Jezus 

Gebed, gesprek,  

getuigen 

Transformatie, 

gemeente 

Geen God, vriend, 

respondent 

Soms lastig, 

welk 

antwoord 

zoeken wij? 

Meer 

mondeling 

ipv online 

Respondent 

ID 288 

25 

minuten 

D Wanneer je 

Hem wilt 

volgen, moet 

je bereid zijn 

je kruis op te 

nemen 

Zeer 

goed 

Het horen 

getuigen van een 

ander is 

bemoedigend. Er 

is gebrokenheid, 

maar redding 

staat vaster; dat 

geeft hoop en 

troost. 

Vertrouwen, 

getuigen, 

dankbaarheid 

ondanks de 

situatie. 

Redding staat 

vast 

Getuigen, omgang 

met ziekte 

Gemeente, 

ziekte, 

ondanks… 

Geen Derde Leuk Wat willen we 

precies 

onderzoeken, 

welke 

gegevens 

hebben we 

nodig? Is het 

niet te breed? 



P a g i n a  1 | 41 

 

Respondent 

ID 292 

2 

minuten 

A Vertrouw je 

mij? 

Zeer 

goed 

Vertrouwen op 

God in alle 

omstandigheden, 

ondanks eigen 

gevoel en zicht 

op situatie 

Vertrouwen,  Gebed, lezen, 

preken,  

Werk, burn-out, 

gebed, 

verandering 

Geen Respondent - - 

 



Appendix D 
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Appendix E 

Mailing aan studenten 
Ha <<voornaam>>! 

Wat denk jij: Is het volgen van Jezus iets bijzonders, of juist iets in het leven van alledag?  

Zoals je misschien al wist of via de laatste studentenmail hebt kunnen lezen, doe ik momenteel onderzoek 

naar het ‘geleefde geloof’ van onze studenten. Van jou, <<voornaam>>, dus. Denk je nu: “daar heb ik al aan 

meegedaan?” Lees dan nog even door… Na twee eerdere ronden ben ik nu bij de laatste ronde aangekomen 

en ben ik vooral nieuwsgierig naar jouw alledaagse ervaringen rondom het volgen van Jezus: concrete 

situaties van alledag. In de voorgaande rondes lijkt het soms alsof onze studenten denken met buitengewone 

verhalen te moeten komen. Dat mag natuurlijk, maar juist het gewone, alledaagse leven is in deze fase 

belangrijk: In welke normale situaties is voor anderen of jouzelf merkbaar dat <<voornaam>> Jezus volgt? 

Uiteraard zijn evt. bijzondere verhalen ook welkom ;-) 

Hieraan meewerken kost je weinig tijd, maar levert mij/ons veel op. Dus ik beloof je: Geen ellenlange enquête, 

maar juist een paar vragen over jouw ervaringen als volgeling van Jezus. Zou je mij willen helpen? Uiteraard 

is het anoniem, slechts het IP-adres wordt opgeslagen om evt. misbruik te voorkomen. Je hebt uiterlijk vijf 

dagen om te reageren: maandag gaan we de gegevensverzameling afronden. In het eerste scherm mag je een 

vraag kiezen om mee te beginnen! 

Klik hier om je ervaringen te delen.  
Of kopieer https://story.storyconnect.nl/index.php/777?lang=nl in de adresbalk van je internetbrowser. 

Nieuwsgierig naar het resultaat? Let dan goed op de komende studentenmails, daar staat al het e.e.a. te lezen. 

Je mag meerdere ervaringen delen, dus het systeem meermalen doorlopen. Sterker nog: hoe meer ervaringen, 

hoe beter ;-) 

En <<voornaam>>, mijn dank is groot! 

Groeten! 

Marijn 

 

 

  

https://story.storyconnect.nl/index.php/777?lang=nl
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Scherm 1 
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Scherm 2 
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Scherm 3 

 

Scherm 4 
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Appendix F 

 

Figuur 9: Digitale verhalentafel op basis van 36 verhalen. Een digitale variant is opvraagbaar bij de auteur. 

 


