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1. INLEIDING
1.1 ONDERZOEK NAAR GELEEFD GELOOF
Deze scriptie beschrijft een onderzoek binnen het domein van de praktische theologie, specifiek in het
onderzoeksgebied van lived theology. Deze vorm van praktische theologie houdt zich primair bezig met
de raakvlakken van geloof in het leven van alledag, waarbij theorievorming voortkomt vanuit een
geleefde geloofspraktijk. Het doel van dit onderzoek is het bereiken van inzicht in de betekenis van de
geloofsgemeenschap in de relatie tussen geleerd- en geleefd geloof. Dit inductieve, empirische
onderzoek zal vanuit een narratieve dataverzameling pogen toe te werken naar consistente
theorievorming. In dit onderzoek speelt eveneens de methodiek een belangrijke rol: de
dataverzameling vindt plaats via Participatory Narrative Inquiry (PNI); een wijze van onderzoeken waarbij
betekenisgeving voornamelijk wordt bereikt door het verzamelen en gezamenlijk interpreteren van
concrete ervaringen en verhalen.
De gebruikte methodiek en achterliggende technische faciliteiten zijn aangereikt door StoryConnect.
Deze onderneming verricht onderzoek voor opdrachtgevers uit profit-, non-profit sectoren en
overheid, maar nog niet op het gebied van religieuze vraagstukken. Eerdere verkenningen met deze
methode mocht ik verrichten in mijn premasterscriptie1 en gedurende mijn stage.2 Door deze methode
opnieuw in te zetten voor dit onderzoek als veldtest, hoop ik ook inzichtelijk te kunnen maken hoe
deze methodiek een bijdrage kan leveren aan het bestaande onderzoeksveld. De methodische kant van
dit onderzoek krijgt dan ook extra aandacht in het derde en zevende hoofdstuk. Het is mijn intentie
om via de verkregen inzichten uit dit onderzoek primair gelovigen en plaatselijke
geloofsgemeenschappen te ondersteunen in de transitie van geleerd naar geleefd geloof. Maar eerst
vraagt de schijnbare kloof tussen geleerd- en geleefd geloof om nadere opheldering.
1.2 EEN (ON)MOGELIJKE TEGENSTELLING
Het was een zondagochtend, nét na de samenkomst, toen één van de oudsten uit een (baptisten)gemeente
waar ik zojuist had gepreekt, vroeg hoe het er nu met de studie voorstond. Enthousiast vertelde ik over de
plannen van dit onderzoek. De oudste reageerde verbouwereerd: “Waarom praat je over geleefd geloof? Is er
nog een andere vorm dan?” Ik deelde wat resultaten van eerder onderzoek dat ik gedurende mijn stageperiode
had verricht. “Maar geleerd en geleefd geloof zijn toch één en hetzelfde?” reageerde hij verbijsterd. Pogingen
dit uit te leggen strandden meermaals in onbegrip: “Dat is toch een onmogelijke tegenstelling?” De oudste
ervoer dit onderscheid klaarblijkelijk als pijnpunt en keek me wat verontrustend aan, alsof ik was begonnen om
een kloof te graven die volgens hem niet bestond. Enigszins bezorgd vroeg hij: “Hoor je als theoloog niet te
allen tijde dan dat geleerde-en het geleefde te integreren?”

Marijn Vlasblom, “Volgen en vertellen. ChurchConnect als methodiek voor narratief onderzoek
naar discipelschap” (VU Amsterdam, 2015),
http://baptisten.nl/images/seminarium/onderzoek/Premasterscriptie_Definitief.pdf.
1

Marijn Vlasblom, “Geleerd en geleefd. Narratief onderzoek naar het geleefde geloof van studenten
van het Baptisten Seminarium” (VU Amsterdam, 2016),
http://baptisten.nl/images/seminarium/onderzoek/Geleerd-geleefd-discipelschap-studenten.pdf.
2
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1.3 EEN ONMOGELIJKE TEGENSTELLING VOOR EEN VRIJKERKELIJKE
ECCLESIOLOGIE
De zorg die deze oudste uitspreekt staat niet op zichzelf in evangelische en baptistische kringen: veel
christenen die deel uitmaken van een gemeente met een baptistische 3 gemeente- en geloofsvisie,
verlangen naar consistente integratie van hetgeen men gelooft met hetgeen men doet.4 Het geloof van
deze christenen heeft vanuit de historie sterk piëtistische elementen waarin persoonlijk geloof en
spiritualiteit worden verbonden met de visie op de gemeente. Evangelisch-baptistische gelovigen
veronderstellen dan ook dat het evangelie van Jezus een directe aanspraak doet op het leven van de
gelovige.5 Immers: als Jezus in de Bijbel aan Zijn discipelen vraagt om het kruis op zich te nemen en
Hem te volgen,6 doet hij daarmee in deze traditie een levendig appèl op de gelovige in de 21e eeuw.
Hoewel dit piëtistische element in de spiritualiteit van baptistische gelovigen enerzijds een
individualistisch karakter heeft, wordt de lokale geloofsgemeenschap daarmee niet overbodig. Sterker
nog: zij wordt juist belangrijker in ecclesiologische en pneumatologische zin: Christus spreekt tot tegen
de gemeente als de gemeenschap van vergaderde gelovigen. 7 In tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht draait het bij baptisten en evangelischen historisch gezien niet zozeer om de doopwijze, maar
vooral om de vraag naar de gemeente.8 Deze luidde niet zozeer “Wat is de ware doop?” maar primair

Met een baptistische geloofsbeleving worden kerken bedoeld die gekenmerkt worden door het
praktiseren van de geloofsdoop en er een congregationalistische gemeentevisie op nahouden. Deze
vrij-kerkelijke manier van denken wordt door James Wm. McClendon omschreven als baptisten
zónder hoofdletter b: in grote lijnen volgen zij de manier van denken van Baptisten, maar noemen
zich geen niet zo. Het zijn baptisten met een kleine letter ‘b’. In Nederland kunnen hier dus naast de
baptistengemeenten ook veel evangelische- en pinkstergemeenten onder worden verstaan. Curtis W.
Freeman, James Wm. McClendon, en C. Rosalee Velloso Ewell, red., Baptist Roots. A reader in the
Theology of a Christian People (Valley Forge, 1999), 23.
3

Ilonka Terlouw verrichtte promotieonderzoek naar de geloofsbeleving van evangelische
protestanten in gevestigde kerken en stelde daar eveneens vast dat performativiteit belangrijk voor
evangelischen is: “Having a personal relationship with Jesus refers to a spirituality of doing, not
primarily of believing” Ilonka Terlouw, Real Faith. Performativity and Materiality in the Personal
Relationship with Jesus of Evangelical Protestants (Delft: Eburon Academic Publishers, 2015), 106.
4

Stanley Grenz noemt dit in navolging van Donald Dayton ‘convertive piety’, waarmee hij aangeeft
dat een bewuste ervaring van de genade van God in persoonlijke bekering in het hart ligt van het
evangelicaal gedachtegoed. Ook Ilonka Terlouw stelt met beroep op o.a. McGrath en Randall dat de
persoonlijke religiositeit, uitgedrukt in een persoonlijke relatie, het centrum vormt van evangelische
spiritualiteit. J. Grenz, Stanley, Renewing the Center, 2nd ed. (Grand Rapids: Baker Academic, 2000);
Terlouw, Real Faith. Performativity and Materiality in the Personal Relationship with Jesus of Evangelical
Protestants, 34.
5

6

Op basis van Lukas 9:23.

Het zogeheten ‘priesterschap aller gelovigen’ uit 1 Petrus 2:5-9 heeft, naast Mattheus 18 (in welke
context is er sprake van gemeente?) en Handelingen 2 (hoe ziet de gemeente er uit?), een belangrijke
plaats in de ecclesiologie van veel vrije kerken. Zo stelt Eduard Groen dat de gemeente is
samengeroepen en discipelschap daarom geen individuele zaak is. Eduard Groen, Geloofwaardige
Gemeente. Uitgangspunten van een baptisten gemeenteopbouw (Barneveld: Baptisten Seminarium, 2011),
16.
7

“In de doop gaat het baptisten echter vooral om het wezen en de gestalte van de christelijke gemeente. Het
baptisme moet eerder als een gemeente-beweging dan als een doopbeweging getypeerd worden” in: Olof H.
de Vries, Gelovig Gedoopt. 400 jaar baptisme, 150 jaar in Nederland (Kampen: Uitgeverij Kok, 2009), 19.
8
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“Wat is de ware kerk?” Het antwoord daarop werd gevonden in de leerstukken van de gemeenschap
der heiligen en het priesterschap aller gelovigen.9
De ware kerk kon vanuit deze visie ook alleen bestaan uit hen die Jezus navolgen in leer én leven. Leer
en leven zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze denkwijze trok de aandacht naar de
voordeur van de gemeente: wie horen er bij die kerk? De geloofsdoop kan dan ook gezien worden als
sacramenteel antwoord op een ecclesiologisch vraagstuk. Althans, op deze wijze worden de
geloofsvisie en spiritualiteit vanuit de historische en systematische theologie benaderd.
Vanuit de praktische theologie, waar veelal het alledaagse leven wordt onderzocht, is het dan een
logische vervolgvraag in hoeverre de religieuze overtuigingen van baptistische gelovigen de alledaagse
levenspraktijk daadwerkelijk beïnvloeden. Juist in de geschetste baptistische denkwijze is het dan ook
relevant om onderzoek te doen naar de invloed van de geloofsgemeenschap op het alledaagse leven.10
De gecombineerde vraagstelling naar het alledaagse, het geleerde en de rol van gemeenschap impliceert
dan in elk geval de mogelijkheid tot verschil tussen hetgeen mensen geloven en hetgeen mensen doen.
Praktische theologie is dan ook voor sommige piëtistische gelovigen en theologen een onaantrekkelijk
of zelfs gevaarlijk vakgebied, wat menig ‘geleerd’ verhaal met de ‘geleefde’ praktijk komt verstieren.11
De geleerde praktijk blijkt soms minder rooskleurig dan de theorie deed voorkomen, of juist van geheel
andere orde. Enerzijds spreken praktijk en theorie elkaar regelmatig tegen, anderzijds creëren deze
potentiële tegenpolen zo een spanningsveld waar leermomenten en inzichten kunnen ontstaan voor
geleerd en geleefd geloof.12 Het doel van deze thesis is om dit soort potentiële leermomenten te
verkennen en inzichtelijk te maken.
Overigens heeft de oudste uit het voorbeeld wat mij betreft gelijk als hij stelt dat een theoloog het
geleerde en geleefde geloof met elkaar dient te integreren. Ik ervaar het streven naar die integratie als
praktisch georiënteerd theoloog als roeping. Juist daarom is het van wezenlijk belang onderzoek naar

Teun van der Leer stelt vast dat de ecclesiologie binnen de evangelische beweging is
onderontwikkeld, grotendeels als keerzijde van ‘convertive piety’. (zie voetnoot 5) Er is in algemene
zin weinig op te merken over de ecclesiologie van evangelische gemeenten, behalve dan de
algemenere vrij-kerkelijke ecclesiologie die grotendeels door (ana)baptisten is verwoord. Teun van
der Leer, “De kerk op haar smalst: Op zoek naar een ecclesiologisch minimum voor de kerk aan het
begin van de eenentwintigste eeuw” 2006,
https://baptisten.nl/images/seminarium/publicaties/team/TL_060701_De kerk op haar
smalst_MAthesis.pdf.
9

De narratieve praktijk van geloven krijgt in het denken van McClendon een prominente plaats:
“Het geleerde geloof en het geleefde geloof zijn twee kanten van dezelfde gemeentemedaille. Ze
horen bij elkaar en zijn ook twee dimensies die te onderscheiden zijn. In de theologievorming is altijd
veel aandacht geweest voor het geleerde geloof: wat mogen kerken belijden, waarom en hoe, op
grond van Schrift en eigen traditie? Weinig of geen aandacht was er voor het geleefde geloof: welke
aspecten van het geloof bezielen christenen en waarom? Hoe raakt dit geloof de levens van
christenen en hoe komt dit tot uitdrukking in de samenkomsten […] en het persoonlijke leven […]?”
H. A. Bakker, “James Wm. McClendon, theoloog en grensganger”, in Andersom. Een introductie in de
theologie van James Wm. McClendon, bewerkt door H.A. Bakker en Daniël Drost (Barneveld: Unie van
Baptistengemeenten in Nederland, 2014), 115-116.
10

Overigens bemerk ik in evangelische kringen ook het omgekeerde: het geleerde geloof wordt dan
verworpen op basis van geleefde ervaringen met God.
11

De meeste praktisch theologen vinden geleerd geloof overigens niet oninteressant, maar tonen
veelal meer interesse in (de uitwerking daarvan op) de praktijk.
12
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zowel geleerd alsook geleefd geloof te verrichten en naar de praktijken te durven kijken. In het
baptistische gedachtegoed heeft de geleefde geloofspraktijk in de gemeente een grote rol in processen
rondom besluitvorming, aanbidding, prediking en pastoraat. Immers: het congregationalisme dat
voortkomt vanuit de ecclesiologie van deze gemeenten veronderstelt dat de gehele gemeente de stem
van Christus verstaat en men gezamenlijk naar de wil van Christus zoekt.13 Vanuit deze visie op de
gemeente van Jezus is het dan ook essentieel dat het spreken over geloof de geleefde realiteit raakt.
Academische reflectie op de verbinding tussen geleerd en geleefd geloof behoedt ons enerzijds voor
geestelijke luchtfietserij en helpt anderzijds in te zien waar discrepanties ontstaan tussen belijden en
handelen. Wanneer de claims vanuit het geleerde geloof, zij het in de woorden van predikant, een
aanbiddingslied of zangleider, níet worden gevalideerd door een alledaagse levenspraktijk, bouwen
gelovigen immers niet aan het Koninkrijk dat Jezus verkondigde, maar aan een luchtkasteel dat slechts
die naam draagt.
Dit onderzoek steunt op twee elementen: enerzijds wil dit exploratieve onderzoek naar het alledaagse
geloof van baptisten verkennen wat de invloed van die geloofsgemeenschap is op het alledaagse leven
van baptisten. Anderzijds wordt ook de narratieve methodiek, die in dit onderzoek wordt gehanteerd,
geëvalueerd met oog op bruikbaarheid in toekomstig praktisch theologisch onderzoek.
1.4 ‘SPRAK DE GELOVIGE’ - OVER SUBJECTIVITEIT
Als onderzoeker ben ik zelf gelovig én baptist. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen mijn
ontwikkelingen als (praktisch) theoloog en mijn objectiviteit. Immers: de verhalen en ervaringen die ik
tegen ben gekomen beschrijven voor mij veelal echt bestaande zaken die een wezenlijk karakter
hebben. Doordat ik relatief dichtbij de onderzochte materie en mensen sta, is er sprake van voor- en
nadelen van deze subjectiviteit.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat te snel wordt verondersteld dat we begrijpen waarover wordt
gesproken. We delen immers een taalveld en een geloofsovertuiging die het mogelijk maken ter zake
doende details te missen. Mogelijk wordt informatie niet gedeeld, omdat men hier impliciete
voorkennis veronderstelt die niet expliciet wordt gemaakt. Ook kan het feit dat ik theoloog ben een
intimiderende factor zijn voor de deelnemers, met als mogelijk gevolg dat mensen minder geneigd zijn
te delen. Immers: in narratief onderzoek mag worden verondersteld dat verhalen worden
gepresenteerd aan een verondersteld publiek.14 Het feit dat een (gelovig) theoloog onderdeel uitmaakt
van dat publiek, heeft ontegenzeggelijk invloed. Hierdoor worden bepaalde ervaringen mogelijk niet
gedeeld of worden verhalen zodanig geconstrueerd, dat ze als sociaal wenselijk worden gepresenteerd
aan de onderzoeker.
Voordelen zijn echter ook te noemen: juist het feit dat ik dichtbij de onderzochten sta, opende deuren
door contacten onder voorgangers en gemeenten waar ik soms of regelmatig (s)preek. Daarnaast is er
in mijn beleving sprake van een veronderstelde gelijkwaardigheid als medegelovige. Enerzijds delen we
een taalveld, waardoor relatief weinig woorden verloren gaan in de vertaling en ik weet welk jargon

Henk Bakker, “Leren onderscheiden volgens het Nieuwe Testament”, in Samen ontdekken. De
uitdaging van de vergader(en)de gemeente: samen de wil van Christus onderscheiden., bewerkt door
Ingeborg Janssen-te Loo (Amsterdam: 978-1-326-60386-1, 2016), 18–33.
13

R. Ruard Ganzevoort, “Narrative approaches”, in The Wiley-Blackwell Companion to Practical
Theology, bewerkt door B. Miller-McLemore, vol. 3 (Chichester: Wiley-Blackwell, 2011), 214–23.
14
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gebruikt én vermeden moet worden.15 Anderzijds hoeven deelnemers mij niet meer te overtuigen van
hun kernwaarden, maar durft men mij als ingewijde ook te vertrouwen met de alledaagse ervaringen
in het leven met God. In navolging van James Wm. McClendon zeg ik dan ook dat het begrijpen van de
betekenis der dingen altijd in de context van het geleefde leven staat.16 Immers: het kennen van eigen
subjectiviteit schept ook de mogelijkheid tot zelfkritiek. Daarnaast geeft deze subjectiviteit ook
motivatie om aan waarheidsvinding te doen: de praktijken helpen ons dichterbij de werkelijkheid te
komen. Overigens kent het christendom een oud adagium waarin wordt opgeroepen de dingen kritisch
te onderzoeken,17 mét een ethisch appèl: bestudeer niet selectief, maar in alle volledigheid. Er is mij als
baptist dus veel aan gelegen dit onderzoek (zelf)kritisch te verrichten alsook de resultaten daarvan
eerlijk weer te geven.

1.5 ONDERZOEKSVRAGEN EN HOOFDSTUKKEN.
De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:
“Welke betekenis heeft de lokale geloofsgemeenschap voor het geleefde geloof van evangelisch-baptistische
gelovigen?”
De deelvragen nemen elk een aspect van deze onderzoeksvraag voor rekening:
➢ Deelvraag 1: “Wat is geleefd geloof?” wordt besproken in hoofdstuk twee.
➢ Deelvraag 2: “Hoe geven evangelisch-baptistische christenen vorm aan geleefd geloof?” komt
in hoofdstuk vier aan bod.
➢ Deelvraag 3: “Welke invloed heeft de christelijke gemeenschap op geleefd geloof?” komt in
het vijfde hoofdstuk aan de orde.
➢ Deelvraag 4: “Welke andere invloeden vanuit de hedendaagse cultuur geven betekenis aan het
geleefde geloof van evangelisch-baptistische gelovigen?” komt expliciet naar voren in hoofdstuk
zes.
➢ Deelvraag 5: “Welke opbrengst wordt gegenereerd met narratief onderzoek naar ‘geleefd
geloof’ en hoe verhoudt zich dit tot andere methoden binnen praktische theologie?” wordt in
het zevende hoofdstuk verder uitgewerkt.
Hoofdstuk drie bespreekt methodische vraagstukken die aan de hand van de eerste twee hoofdstukken
zijn ingebracht. Het achtste hoofdstuk omvat de conclusie en het negende en laatste hoofdstuk geeft
rekenschap van beperkingen en doet verdere voorzetten voor vervolgonderzoek.
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Zie voor een concreet voorbeeld hiervan §2.4.

“A theology of revelation or of reason, or a theology of secularity or of religiosity, if it does not
enter into the actual shape of the lives of the people in its community of concern, is after all
irrelevant to [our] lived.” James Wm. McClendon, Biography as Theology: How Life Stories Can Remake
Today’s Theology, Heruitgave (Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2002), 21.
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In 1 Tessalonicenzen 5 roept de auteur zijn lezers op: “Onderzoek alles, behoud het goede.” NBG.
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2. GELEEFD GELOOF: EEN PLEONASME?
“Mijn leven is zó intens verbonden met Jezus dat ik het heel moeilijk vind om te zeggen: Dit doe ik
vanuit het geloof, en dat niet. Ik denk dat ik heel veel dingen vanuit mijn geloof doe. Tenminste: dat
hoop
ik.”
(vrouw, 81, Arnhem-Centrum)

Zoals in de inleiding bleek, roept het gebruik van de terminologie geleefd geloof soms fronsende
wenkbrauwen op van gelovigen in mijn directe omgeving, die vooral een evangelische of baptistische
achtergrond hebben. Vanuit een evangelische/baptistische geloofsbeleving kan gesteld worden dat het
geloof vraagt om geleefd te worden: is geloof dat niet geleefd wordt immers niet gewoon dood en
misschien wel helemaal geen geloof? Waarom dan toch spreken over geleefd geloof in plaats van
gewoon: geloof? Ten eerste bleek in vroeg eigen vooronderzoek dat begrippen als geloof en discipelschap
zó breed zijn, dat de meeste deelnemers zich afvroegen wat de onderzoeker daar eigenlijk onder
verstaat. Uitleg vraagt vaak om voorbeelden, die té sturend zouden zijn in dit daadwerkelijke
onderzoek. Ten tweede vraagt de gekozen onderzoeksmethodiek om concrete, alledaagse ervaringen.
Kleinschalig onderzoek in mijn eigen omgeving leerde al snel dat het begrip geloof niet tot het delen
van dergelijke ervaringen leidde: mensen blijven even stil, kijken schuin omhoog en komen dan vaak
met abstracte constructies in plaats van doordeweekse gebeurtenissen. Bij het gebruik van geleefd
geloof gebeurde dit niet. Ten derde is er vanuit internationale ontwikkelingen steeds meer aandacht
voor het geleefde aspect van geloof.
2.1 LIVED RELIGION EN DE SECULARISATIETHESE
De begrippencombinatie geleefd geloof wordt in Angelsaksische literatuur wisselend met de termen
lived theology, lived faith en lived religion aangeduid, waarbij de laatste veruit het meest wordt gebruikt.
De terminologie wordt naast de godsdienstsociologie ook binnen de praktische theologie gebruikt: de
academische discipline waarbij de focus ligt op de uitwerking van religieuze overtuiging in de alledaagse
levenspraktijk en daar aan theorievorming doet. Bij praktische theologie wordt het geloof dan ook als
het ware ‘van onderen’ onderzocht, wat mijns inziens goed aansluit bij een geloofsvisie en ecclesiologie
die eveneens van onderen stelt te werken.
Praktische theologie vormt echter wel een eigen veld binnen het theologisch onderzoek. Waar
klassieke vormen van theologie zich primair richten op bronnen als heilige schriften, instituten en
doctrine, maakt praktische theologie veelvuldig gebruik van inzichten uit antropologie, sociologie en
mediastudies.18 Het gebruik van lived religion kwam dan ook niet vanuit de klassieke theologie voort.
2.1.1 ONDERZOEK ROBERT ORSI EN PUBLICATIE DAVID HALL
Het brede gebruik van lived religion is in de Verenigde Staten toe te schrijven aan David Hall, die in het
boek Lived Religion in America academici in zijn veld oproept hun aandacht te vestigen op “The everyday
thinking and doing of lay men and women.” 19 In het eerste hoofdstuk stelt Robert Orsi dat

R. Ruard Ganzevoort en Johan Roeland, “Lived religion: The praxis of practical theology”,
International Journal of Practical Theology 18, nr. 1 (2014): 91–101, doi:10.1515/ijpt-2014-0007.
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De terminologie lived religion baseert hij op het werk van Franse godsdienstsociologen die spreken
over “la religion veçue”, wat zich in het Nederlands laat vertalen als ervaren of doorleefde religie.
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onderzoeken vanuit dit perspectief de reeds bestaande opvattingen van religie onder druk zetten: staan
de opvattingen die veel Amerikanen hebben rondom religie als een privaat, bovennatuurlijk verschijnsel
niet juist op gespannen voet met het alledaagse?20 Dezelfde Orsi verrichtte ruim een decennia eerder
al onderzoek naar het geleefde geloof van een immigrantengemeenschap in New York rondom de
jaarlijkse Madonna-viering.21 Zijn visie, methodiek en werkwijze in dit onderzoek wordt door velen als
exemplarisch gezien voor religieonderzoek nieuwe stijl: geleefde religie waarbij men zich concentreert
op het alledaagse leven van mensen die zich niet professioneel met theologie en religie bezighouden.
2.1.2 BREDERE CONTOUREN: SECULARISATIEDEBAT
Nancy Ammerman schetst de bredere contouren van deze wending naar lived religion die mede door
het werk van Hall in de jaren ‘90 plaatsvindt.22 Het Westerse debat rondom de secularisatiethese
bevindt zich in de late jaren ’80 en begin jaren ‘90 in een impasse: wordt het Westen seculier of niet?
Tegelijk klinken nieuwe stemmen vanuit de marges van e samenleving die aandacht vragen naar de wijze
waarop religie wordt geleefd én bestudeerd. Deze stemmen komen voort uit de delen van
religieonderzoek waar het secularisatie-debat irrelevant blijkt te zijn: het zijn veelal immigranten,
geleerden uit postkoloniale setting, vrouwen die hebben geleden onder onderdrukking en diverse
anderen die tot die tijd als exotisch werden beschouwd. 23 Niet alleen geven deze stemmen een
vernieuwde visie op religieonderzoek, er wordt ook nieuw inzicht gegeven in de vragen rondom
secularisatie: Heeft men bij de secularisatiestatistiek niet teveel vanuit de gevestigde religieuze orde
gerekend en zo te snel geconcludeerd dat religiositeit afneemt? Zou het dan ook kunnen dat de
existentiële betrokkenheid bij het goddelijke niet afneemt, maar eenvoudigweg andere vormen
aanneemt die nog niet inzichtelijk zijn? De vraag is dan hoe men religie definieert en onderzoekt.24
Wanneer secularisatie wordt gezien als afnemende betrokkenheid bij kerkgenootschappen en de
opkomst tijdens erediensten, is op basis van kwantitatief onderzoek inderdaad vrij eenvoudig te
concluderen dat er sprake is van secularisatie. De stemmen uit de marge vragen echter de focus te
leggen op de praktijken van de gelovigen in plaats van de gevestigde religieuze orde. Deze invalshoek
stelt dus niet alleen de secularisatie-these onder kritiek,25 maar vraagt ook kritisch te kijken naar het
Daarnaast komt zijn boek voort uit een experimenteel traject aan Harvard in september 1994 onder
de titel ‘The Lived Religion Project’ Hall, Lived Religion in America, vii, xii.
20
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Robert A. Orsi, The Madonna of 115th Street: Faith and Community in Italian Harlem (New Haven:
Yale University Press, 1985).
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Nancy T. Ammerman, “Lived Religion as an Emerging Field: An Assessment of its Contours and
Frontiers”, Nordic Journal of Religion and Society 1, nr. 2 (2016): 83–99, doi:10.18261/issn.1890-70082016-02-01.
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Ibid, 2.

Veel definitiekwesties spelen zich af rondom de begrippenparen religie en spiritualiteit. Religie heeft
dan een georganiseerd karakter en spiritualiteit een geïmproviseerd karakter. Met verwijzing naar
Marler en Hadaway (2002) stelt Ammerman dan ook dat beide begrippen in werkelijkheid “twee
einden van eenzelfde continuüm zijn.” Ammerman, Sacred Stories, Spiritual Tribes: Finding Religion in
Everyday Life, 6.
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Peter L. Berger verklaart de secularisatiethese in zijn voorwoord op Ammermans’ Everyday
Religion inmiddels achterhaald, verjaard en zelfs dood. Men keek, zo stelt hij, in de verkeerde
richting: het instituut in plaats van de gelovige. Nancy T. Ammerman, Everyday Religion: Observing
Modern Religious Lives, Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives (New York: Oxford
University Press, 2007), doi:10.1093/acprof:oso/9780195305418.001.0001, vi.
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tot dan toe gebruikte concept van religie binnen de praktische theologie. De wending naar geleefde
religie in de jaren ’90 van de gevestigde orde naar de alledaagse praxis opent dan ook ruimte voor
onderzoek dat religie breder definieert dan instituten tot dan toe toelaten: onderwerpen als de
spiritualiteit van tuinieren,26 uitvaartrituelen en digitale rouwplaatsen behoren sindsdien tot het domein
van de godsdienstsociologie en praktische theologie.
2.1.3 LIVED RELIGION ALS ANTITHETISCH FENOMEEN
Onderzoek naar het taalveld waarin geleefd geloof wordt bestudeerd, toont aan dat de definities vaak
antithetisch zijn geformuleerd: lived religion wordt veelal als het alledaagse geloof tegenover
geïnstitutionaliseerde religie geplaatst. 27 Deze institutionele vorm van religie wordt veelvuldig
omschreven als een regerende elite: religieuze instituten die als gevestigde orde met hun geijkte
dogma’s ver af staan van de dagelijkse levenspraktijk van gelovigen.28 Het gebruik van de begrippen lived
religion en geleefd geloof is dan ook niet neutraal, maar gekleurd door de constatering dat er sprake is
van een kloof tussen geleerd en geleefd geloof, in combinatie met de constatering dat ook buiten de
gevestigde religieuze orde gelovige mensen zijn.29 De antithese is historisch gezien geworteld in het
seculariatiedebat, maar wordt recenter eveneens besproken in praktisch theologisch onderzoek.30 Zo
onderzoekt Ammerman 64 publicaties binnen het terrein van geleefd geloof in de jaren 1997-2016 en
stelt dan ook dat agency en autoriteit een grote rol spelen in de onderzoeken: “A corollary to the noninstitutional, not-belief, non-elite focus is an implicit argument about agency. By defining religion in personalized,
individual terms, both the subject and the analyst are emphasizing that religion is not about the authority of
traditions or institutions or clergy. Religion is what individuals choose on their own authority.”31 Des te meer
reden is er om juist vanuit een baptistisch-evangelisch perspectief het geleefde geloof te onderzoeken.
2.2 LEREN VAN HET ALLEDAAGSE
Veel auteurs in het onderzoeksveld van praktische theologie met oog voor geleefde religie, vergaren
data uit het alledaagse leven: “To start from the everyday is to privilege the experience of nonexperts,
the people who do not make a living being religious or thinking and writing about religious ideas.”32
Het alledaagse kan dan volgens Ammerman worden opgevat als het geheel van handelingen en leven
van mensen buiten georganiseerde religieuze gebeurtenissen en instituten. Ook de definitie van religie
en religiositeit komt daarmee onder spanning te staan: niet zelden zijn de mensen die zichzelf als a- of
26
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Ammerman, “Lived Religion as an Emerging Field: An Assessment of its Contours and Frontiers”,
1. Terlouw, Real Faith. Performativity and Materiality in the Personal Relationship with Jesus of Evangelical
Protestants, 14.
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Eduard Groen, “Geleefd geloof in gemeenteopbouw”, Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk,
geraadpleegd 16 januari 2017, http://wvko.nl/documents/Geleefdgeloofingemeenteopbouw.pdf.
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Ammerman pleit in recenter werk voor een erkenning en waardering van de rol van instituten en
orthodoxie in relatie tot onderzoek naar geleerd- en geleefd geloof. Ammerman, Sacred Stories,
Spiritual Tribes: Finding Religion in Everyday Life, 6. Nancy T. Ammerman, “Golden Rule Christianity:
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Zo stelt Ammerman, met verwijzing naar Norbert Elias, die in 1978 al reflecteert op de betekenis
van het alledaagse voor gelovigen. Ammerman, Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives, 5.
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niet-religieus zien, degene die in het alledaagse blijk geven van allerlei impliciete spirituele opvattingen
en handelingen die ruim binnen allerlei brede definities van religie vallen.
Dat maakt onderzoek naar lived religion ook complex: “As researchers have given attention to diverse
spiritual lives, we have discovered that religiosity in practice does not neatly conform to the survey
questions with which we have tried to explain religion’s presence or absence, rise or decline.”33 Deze
complexiteit vraagt dan ook om een onderzoeksmethodiek die enerzijds in staat is de contouren van
het onderzoeksveld in kaart te brengen en anderzijds ook de diepere overtuigingen van gelovigen naar
voren te laten brengen. Hier komt narrativiteit in beeld.
2.3 HET ALLEDAAGSE LEVEN ALS VERHALEND LEVEN
Deels gelijktijdig met de groeiende aandacht voor het alledaagse geloof onder praktisch theologen,
ontwikkelt zich een bovenmatige interesse in de verhalende eigenschappen van mensen: de narrativiteit.
De wending naar het alledaagse geloof is niet los te zien van de narratieve wende die halverwege de
twintigste eeuw begint, maar binnen de praktische theologie vanaf de jaren ’80 entree maakt. De
zienswijze en subjectiviteit van de methodiek komt o.a. voort uit de hermeneutische filosofie van
Ricoeur, waarbij afscheid wordt genomen van een modernistische visie op objectieve waarheidsvinding,
kennis en discours worden gezien als een sociaal construct. Met andere woorden: via verhalen
proberen we betekenis te geven aan het alledaagse leven. Er is dan ook sprake van een positieve
waardering van de subjectiviteit van de verteller: verhalen zijn immers geen venster naar de
werkelijkheid, maar veel meer dialogisch van aard. 34 Of, zoals Ganzevoort het stelt: “Praktisch
theologen beogen meestal geen generaal, objectieve of absolute kennis, maar streven veeleer naar een
lokaal, specifiek en in zekere zin subjectief begrip.”35 Mensen vertellen elkaar graag verhalen, vinden
zichzelf in verhalen, verstaan zichzelf en anderen in verhalen en vinden daar betekenis. Wij verstaan en
geven betekenis aan ons leven in verhalen, op individuele vlakken als identiteit, maar ook aan
geschiedenis en religieuze structuren.36 Ofwel: mensen verstaan het alledaagse leven in verhalen.37 De
combinatie van complexiteit van geleefd geloof én de herwaardering van narrativiteit brengen ons dan
ook op het spoor van een narratieve onderzoeksmethodiek. Maar eerst volgt een positionering van
het begrip ‘geleefd geloof’ in het Engels taalveld.
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2.4 GELEEFDE RELIGIE, GELEEFD GELOOF EN GELEEFDE THEOLOGIE
Het alledaagse leven van gelovigen geniet groeiende aandacht van religiewetenschappers en theologen.
In recente jaren wordt naast lived religion eveneens gepubliceerd in termen van lived faith en lived
theology. Hoe verhouden deze recentere begrippen zich ten opzichte van lived religion?
Het gebruik van lived faith lijkt voort te komen uit algemeen populair gebruik als oppositie van dood
geloof, niet zelden met verwijzing naar het tweede hoofdstuk uit de Jakobusbrief. 38 Desondanks lijken
de academische verwijzingen naar lived faith geen expliciete relatie te hebben met de tekst, of de
soteriologische discussie die hierover sinds de Reformatie is ontstaan.39 Zo gebruikt Ilonka Terlouw
liever lived faith in plaats van lived religion, omdat de eerste de persoonlijke relatie met Jezus expliciet in
de christelijke traditie plaatst.40 Onderzoek van Cynthia Curtis naar lived faith onder daklozen vermeldt
geen definitie, maar plaatst het gebruik van de term eveneens in een gelovig, normatief kader, waarin
de presentie van God door de onderzoeker wordt verondersteld.41 Onderzoeken die lived religion
bestuderen, lijken dit vanuit een breder, niet per definitie gelovig kader te doen.
De term lived theology is nadrukkelijk verbonden aan Charles Marsh en ‘The Project on Lived Theology’
dat hij leidt aan de Universiteit van Virginia.42 Doel van dit project is het verkrijgen van helderheid over
de verbinding tussen academische theologie en geleefde ervaringen. In de literatuur rondom lived religion
komt de naam van Dietrich Bonhoeffer meermalen voor als illustratie van een academisch theoloog
die ook persoonlijk gegrepen is door Christus. Hoewel Marsh verwijst naar het werk van Hall, voegt
hij daar een theologisch uitgangspunt aan toe: praktijken bieden narratieven die inzicht geven in de
presentie van God in de menselijk ervaring. Zo stelt hij: “Lived religion examines practices, beliefs and
objects to understand more clearly the human phenomenon of religion, while lived theology examines practices,
object and beliefs to understand God’s presence in human experience.”43
Samengevat kan gesteld worden dat lived religion het alledaagse geloof van mensen onderzoekt als
religieus fenomeen in breed perspectief: hoe/wat geloven mensen? Lived faith doet dit vanuit een gelovig
perspectief: hoe/wat geloven mensen in relatie tot God? Lived theology sluit hierin dicht aan bij lived
faith, maar vertrekt vanuit de godsleer en keert daar ook weer bij terug: hoe/wat geloven mensen en
wat leren we daarin over God?44

In de beroemde verhandeling uit de Jakobus-brief wordt door de auteur gesteld dat geloof zonder
werken ‘dood’ is. Deze stelling wordt in de verzen 17, 20 en 26 expliciet herhaald.
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In dit onderzoek is gekozen voor geleefd geloof als letterlijke vertaling van lived faith. Hiervoor zijn drie
redenen aan te wijzen: Ten eerste is het woord religie vanuit het binnen-perspectief van evangelische
gelovigen beladen. Zo stelt Miranda Klaver: “Met de veelgehoorde evangelische sjibbolet ‘geen religie maar
relatie’ wordt een sterke tegenstelling gemaakt tussen religie en geloof. Religie wordt begrepen als dood geloof,
geloof op basis van regels en voorschriften, geloven op basis van overlevering in plaats van persoonlijke toeeigening en ervaring. Geloof, daarentegen, verwijst naar de levende relatie met God.”45 Ten tweede heeft het
woord theologie onder baptisten de neiging om sterk geassocieerd te worden met een academische
discipline die vooral gericht is op het geleerde geloof en dus weinig opheeft met het alledaagse. De
terminologie van geleefde theologie zou dan teveel interne spanning met zich meebrengen. Ten derde
bemerkte ik al in vroeg stadium dat gebruik van geleefd geloof geen definitie-vragen oproept, maar men
zich snel een voorstelling kan maken bij de term. Eerder onderzoek naar discipelschap bleek juist wel
heel veel definitiekwesties op te roepen.
2.5 CONCLUSIE
Geleefd geloof vraagt naar concrete, alledaagse gebeurtenissen die gelovigen zelf in verbinding brengen
met hun overtuigingen. Het is daarom zinvol om, met oog op onderzoek, te spreken over geleefd geloof
in plaats van enkel geloof. In het internationaal onderzoek naar de wijze waarop gelovigen in concrete
handelingen uiting geven aan hetgeen ze geloven, is het gebruik van lived religion gemeengoed. Deze
begrippencombinatie ontstond oorspronkelijk vanuit een impasse rondom de secularisatiethese. Ook
in recenter werk blijkt dat het gebruik van lived religion niet neutraal is, maar vaak antithetisch
onderscheid maakt tussen de gelovige en institutioneel gezag. Verschillende schrijvers binnen het
onderzoeksveld van lived religion benadrukken de complexiteit van onderzoek en grijpen niet zelden
terug op narrativiteit als belangrijke bron voor het verstaan van het alledaagse leven. Recenter zijn de
begrippen lived theology en lived faith aan de canon toegevoegd, die gelijksoortig onderzoek vanuit een
gelovig perspectief benaderen.

perspectief dit vanuit een extern kader wil benaderen. Lived faith staat wat dat betreft dichtbij een
emic-benadering, terwijl lived religion als etic-perspectief kan worden verstaan. James L. Olive,
“Reflecting on the Tensions Between Emic and Etic Perspectives in Life History Research: Lessons
Learned”, Forum: Qualitative Social Research 15, nr. 2 (28 mei 2014), http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/2072/3656#g3.
Miranda Klaver en Johan Roeland, “Protestantisme in beweging: Evangelisch en reformatorisch in
vijf vergelijkingen”, Praktische Theologie: Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen 34, nr. 2
(2007): 169–84.
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3. METHODIEK
3.1 KWALITATIEF EN NARRATIEF
Thematiek rondom het alledaagse geloof laat zich in generieke zin moeilijk onderzoeken via
kwantitatieve dataverzamelingen met statistische resultaten, zeker niet als het gaat om vraagstukken
rondom betekenisgeving.46 Ganzevoort stelt ook dat “veel praktisch theologen een voorkeur hebben
voor kwalitatief, biografisch onderzoek.” 47 Deze onderzoeken hebben een empirische basis, de
theorievorming en conclusies hebben dan ook vaak een lokaal karakter.
De epistemologische vraag dient ook gesteld te worden: hoe wordt kennis en inzicht verzameld in
onderzoek naar geleefd geloof? Het alledaagse leven van gelovigen heeft immers te maken met een
dynamisch palet van onder andere religieuze overtuigingen, concrete keuzes, ethische vraagstukken en
is methodisch gezien complex. Binnen godsdienstsociologische wetenschappen wordt bij dergelijke
complexe vraagstukken in toenemende mate verwezen naar narrativiteit als bruikbare bron.48 Tegelijk
is religiositeit niet het enige domein waar complexe vraagstukken rondom betekenisgeving een rol
spelen: ook in managementtheorieën is in recente jaren steeds meer aandacht ontstaan voor
narrativiteit als hulpmiddel voor keuzemanagement en betekenisgeving. StoryConnect, een
onderneming die onderzoek verricht namens opdrachtgevers vanuit profit, non-profit en overheid,
heeft ruime ervaring op dit vlak en heeft mij in de persoon van Marco Koning dan ook geassisteerd op
methodisch vlak.
3.2 CYNEFIN EN KURTZ
In organisatie- en kennismanagement worden in dit kader de theorieën van Weick en Snowden 49
regelmatig toegepast. Hoewel beiden elkaars werk grotendeels negeren, veronderstellen ze
gezamenlijk dat “complexiteit en ambiguïteit van de omgevingen waar individuen zich in begeven het
best wordt begrepen wanneer taal, inclusief de rijkdom van metaforen en de flexibiliteit van verhalen,
wordt aangeroepen als ‘sensemaking device’.”50 Waar Weicks werk sterk leunt op zijn achtergrond als
sociaal psycholoog, zijn de theorieën van Snowden ontwikkeld op de werkvloer van technologie-gigant

Waarom ‘harde’ statistiek soms ook weinig zegt, bleek in de jaren ’90 tijdens discussies rondom de
secularisatiethese, waarbij statistisch gezien werd aangetoond dat kerkelijke betrokkenheid inderdaad
afnam, maar er tegelijk ook allerlei signalen waren van toenemende religiositeit buiten religieuze
instituten. De these werd hierdoor minder houdbaar. Zie ook paragraaf 3.1.
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IBM, rond het begin van dit millennium. Omdat de methodiek waar in dit onderzoek mee gewerkt
wordt, gebaseerd is op het werk van Snowden, wordt verder niet ingegaan op de theorieën van Weick.
Het werk van Snowden rondom complexiteit en betekenisgeving worden samengebracht in het
Cynefin-model. 51 In het model worden vier domeinen onderscheiden waar vraagstukken kunnen
liggen: bekend, kenbaar, chaotisch en complex. Het model biedt kaders voor onderzoeksmethodiek.
Bij het bekende domein gaat het om kennis waarin oorzaak en gevolg kenbaar en voorspelbaar zijn,
oplossingen kunnen hier vanuit kennis worden aangereikt. Het kenbare domein vraagt om onderzoek,
en wanneer genoeg gegevens zijn verzameld kunnen oorzaak en gevolg worden gevonden. Het
complexe domein biedt onderdak aan onder andere de sociale systemen, waarbij oorzaak en gevolg
pas betekenis krijgen ná gebeurtenissen, wat eveneens om onderzoek vraagt. Tot slot biedt het
chaotische domein ruimte aan vragen waar oorzaak en gevolg irrelevant zijn.52 Vraagstukken rondom
geleefd geloof kunnen in dit model worden geplaatst in het complexe domein (waar de meeste sociale
wetenschappen zich bevinden), omdat betekenisgeving niet a priori causaliteit kent. Het behoort echter
niet tot het chaotische domein, aangezien dit het domein is waar geen causaliteit aantoonbaar kan
worden gemaakt en dit domein in de praktijk veelal gaat over crisissituaties. Bij complexe vraagstukken
wordt dan ook gesteld “dat een goed verhaal een complex verhaal is en complexiteit het beste wordt
verstaan met een verhaal.”53
3.3 PNI EN KURTZ
Het narratieve aspect van het Cynefin model is verder ontwikkeld door Cynthia Kurtz, collega van
Snowden, in een visie genaamd Participatory Narrative Inquiry (PNI), ofwel: participerend narratief
onderzoek. PNI is “een aanpak waarbij groepen mensen participeren in het verzamelen en werken met
ruwe verhalen van persoonlijke ervaringen met als doel inzicht te ontwikkelen in complexe situaties
voor betere besluitvorming.”54 De veronderstelling hierbij is dat “wanneer mensen met hun eigen
verhalen werken en zo waarden, overtuigingen, gevoelens en perspectieven verkennen, iemand altijd
iets nuttigs ontdekt.” 55 De methodiek veronderstelt gelijkwaardigheid tussen onderzoeker en
participant en laat de belangrijkste bron van onderzoek ook voortkomen uit de verhalen van
participanten. Ook interpretatie (sensemaking) geschiedt met de deelnemers. De onderzoeker is in
deze rol primair facilitator van deze processen rondom betekenisgeving. PNI is volgens Kurtz dan ook
primair bruikbaar in complexe situaties waar waarden, overtuigingen en perspectieven een belangrijke

Cynefin (uitspraak: Ke-nev’in) is een term uit het Welsch en wordt letterlijk vertaald als habitat,
waarmee verwezen wordt naar de worteling van mensen in cultuur, religie en geografie, wat diepe
invloed heeft op identiteit en de keuzes die daaruit voortvloeien. Daarmee verwijst de term al naar
de complexiteit. Kurtz en Snowden, “The New Dynamics of Strategy: Sense-making in a ComplexComplicated World”, 467; The Cynefin Framework - YouTube, geraadpleegd 29 maart 2017,
https://www.youtube.com/watch?v=N7oz366X0-8.
51

Simon French, “Cynefin, statistics and decision analysis”, Journal of the Operational Research Society
64, nr. 4 (2013): 547–61, doi:10.1057/jors.2012.23.
52

Browning en Boudes, “The use of narrative to understand and respond to complexity: A
comparative analysis of the Cynefin and Weickian models”, 32.
53

Cynthia F. Kurtz, Working with Stories in Your Community or Organization: Participatory Narrative
Inquiry, 3de ed. (Kurtz-Fernhout Publishing, 2014), http://www.workingwithstories.org/, 85.
54

55

Ibid, 86.
19

rol spelen: feiten, opinies en harde bewijsvoering is minder toepasselijk. Kurtz is zelf dan ook
terughoudend om PNI als bewijs-brengend meetinstrument te zien.56
Door deze stellingname van Kurtz wordt de positie van narratief onderzoek ook helder. Het
onderzoekt narratieven als vensters van waargenomen (subjectieve) werkelijkheid. Waar methodes als
participerende observatie in beeld brengen wat mensen doen en interviews in beeld brengen wat
mensen zeggen, vormen narratieven een derde categorie: ze brengen in beeld wat mensen zeggen dat
ze doen. Deze constatering sluit aan bij observaties van Ganzevoort: “narratieven interpretaties zijn een
ervaren realiteit in relatie tot een specifiek publiek.”57 Deze vorm van verhalend onderzoek is dan ook
sterk subjectief. Narratief onderzoek is dan ook beperkt in de zeggingskracht buiten eigen onderzoek,
maar biedt daarentegen wel potentie om iets te zeggen over de processen van betekenisgeving aan
levensverhalen en gebeurtenissen in relatie tot geleefd geloof. De vraag dan ook hoe PNI is ingezet in
dit onderzoek.
3.4 DE UITVOERING
In de concrete uitvoering van het onderzoek is veel contact geweest met Marco Koning om zoveel
mogelijk aansluiting te vinden bij de aangereikte methodiek. In de volgende paragrafen worden de
ondernomen stappen van het praktijkonderzoek dan ook in chronologische volgorde doorlopen.
3.4.1 AFBAKENING DOELGROEP
De doelgroep van het onderzoek lag aanvankelijk breder dan de uiteindelijke groep respondenten. In
eerste aanvang betrof het een onderzoek naar evangelische christenen in Nederland. Mede door een
gering aantal respondenten is deze groep teruggebracht tot een selecte groep respondenten van
baptistische- christenen in Nederland.
Omdat het onderzoek onder andere vraagt naar de betekenis van de geloofsgemeenschap, was het van
belang een zorgvuldige en kritische afweging te maken ten aanzien van de (fysieke) plaats waar het
onderzoek/de dataverzameling plaats zou vinden. Het is immers van belang om zoveel mogelijk
objectiviteit te garanderen bij dergelijk onderzoek. Verzameling van verhalen via een gemeente, in een
kerkgebouw leek aanvankelijk dan ook geen natuurlijke werkwijze: als christenen in hun eigen of ander
kerkgebouw, door uitnodiging van de gemeente worden gevraagd naar de betekenis van de
gemeenschap, zijn de antwoorden dan niet té gekleurd? Alternatieven waren christelijke/evangelische
evenementen en festivals, maar dat bleek tamelijk complex in relatie tot het tijdsvenster van het
onderzoek: de evenementen die hiervoor in aanmerking zouden komen vielen buiten de onderzoektijd
die hiervoor gereserveerd was. Tegelijk groeide het besef dat vanuit een evangelische- en baptistische
ecclesiologie de gemeente juist als laboratorium van onderzoek gezien mag worden. De
Onderzoekskring Baptist Identity (OKBI), die betrokken is bij dit onderzoek, stelt zichzelf immers ten
doel om: “plaatselijke gemeenten met onderzoeksresultaten te verrijken en gemeenten zelf tot voorwerp van
onderzoek en onderzoekzin te laten zijn.”58 Met oog op deze stellingname, schaalbaarheid én afbakening
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van het onderzoek is dan ook alsnog besloten om het onderzoek via de gemeente uit te zetten.
Hiervoor werden aanvankelijk twee gemeenten geselecteerd.
3.4.2 SELECTIE GEMEENTEN
Rondom de selectie van de geloofsgemeenschappen zocht ik twee gemeenten die verschillende posities
innamen in het evangelisch/baptistische spectrum: een traditionele baptistengemeente in het seculiere
Arnhem en een wat meer evangelische gemeente in het hart van de evangelische Biblebelt: Veenendaal.
De Baptistengemeente Arnhem-Centrum is een traditionele baptistengemeente uit 1918 die ontstond
uit een groep van 20 christenen die zich in het Rijnzwembad door een Amerikaanse evangelist lieten
dopen.59 De gemeente groeide uit tot ongeveer 400 gedoopte leden in 1977. De gemeente kende geen
verlangen om nog groter te worden, maar stichtte gemeenten in onder andere Doetinchem, Ede,
Zevenaar en Arnhem-Zuid, waarvandaan weer nieuwe gemeenten ontstonden en werden gesticht. Zo
stichtte Arnhem-Centrum een gemeente in Ede, waar uiteindelijk twee gemeenten uit voortkwamen,
die eveneens weer twee gemeenten hebben voortgebracht. De baptistengemeente Arnhem-Centrum
is zo historisch gezien ‘moeder’ en ‘grootmoeder’ van veel baptistengemeenten in Gelderland. Vanaf
de 20e eeuw stroomden multiculturele invloeden de gemeente binnen, zo heeft een groep Iraanse
christenen nu elke zondagmiddag een eigen dienst in het Farsi. De samenkomsten worden gekenmerkt
door een liturgische nadruk die veel dochtergemeenten niet meer hebben: zo heeft Arnhem-Centrum
nog een liturgisch centrum, terwijl de samenkomsten van de meeste dochtergemeenten een meer
typisch evangelische sfeer en dito podiumcultuur kennen. Arnhem-Centrum is dan ook geselecteerd
als ‘traditionele baptistengemeente’ met duidelijke structuren van lidmaatschap.
Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich Mozaïek0318. De gemeente ontstond in 2012 als
huiskamergemeente van aanbiddingsleider Kees Kraayenoord en kan worden omschreven als het
meest recente grote verhaal in evangelisch Nederland. In vier jaar tijd groeide de gemeente in
Veenendaal naar meer dan 2000 vaste bezoekers in een eigen conferentiecentrum. 60 De diensten
worden grotendeels gekleurd door een podiumcultuur met veel hedendaagse liederen, ondersteund
door professionele muzikanten en dito lichtshow. Naast uiterlijke vormgeving van de eredienst
verschilt de Veenendaalse gemeente ook in ecclesiologie: Mozaïek0318 is niet aangesloten bij een
denominatie, noemt geen specifieke kleur als evangelische of pinkstergemeente, maar presenteert
zichzelf als kunstwerk van gebrokenheid, waar iedereen ‘deel’ (dus geen lid) van kan worden.61 Men
praktiseert hierbij overigens alleen de geloofsdoop, die niet per definitie tot deelname leidt. Deelname
is in die zin meer fluïde van vorm. Mozaïek0318 heb ik dan ook aangeschreven als ‘hedendaagse
evangelische gemeente’.
De aanvankelijke onderzoeksopzet poogde via de combinatie van gemeenten enerzijds mogelijke
verschillen in kaart te brengen tussen beide, met name rondom de vraag of de invloed van de gemeente
in het alledaagse leven zou verschillen. Beide gemeenten zijn via de voorgangers met dezelfde brief
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benaderd. 62 Na benadering en overleg in de raad (Arnhem-Centrum) en leiderschapsteam
(Mozaïek0318), gaf Arnhem-Centrum aan te willen participeren in het onderzoek. Mozaiëk0318 gaf aan
niet te kunnen participeren vanwege de prioritering van een jonge, snelgroeiende gemeente. Hierop
is besloten om enkel met de Baptistengemeente Arnhem-Centrum verder te gaan. Ten gevolge hiervan
is de focus van het onderzoek toegespitst: in plaats van een breder evangelisch-spectrum richtte het
onderzoek zich nadien primair op evangelisch-baptistische gelovigen. Het accent meer is dan ook
komen te liggen op de betekenis van de gemeente voor het geleefde geloof in algemenere zin.
3.4.3 DE ONTWIKKELING VAN EEN VERTELSYSTEEM
Terwijl de gemeenten hun deelname overwogen, werd intussen de systematiek verkend om de
narratieven te verzamelen. In de werkwijze van StoryConnect is de verhalensessie een veelgebruikte
methode: participanten worden hier uitgenodigd om met een groep van zeven tot twaalf anderen
ervaringen uit te wisselen. Deze ervaringen worden verteld n.a.v. prikkelende vragen die slechts
beantwoord kunnen worden door een concrete ervaring. Na één of twee ronden met ervaringen
kunnen de deelnemers hun ervaringen op papier schrijven en voorzien van duiding aan de hand van
extra vragen (metadata). Omdat het verwerken op papier naar verwachting beknoptere informatie van
de participant zou opleveren en meer aan mijn interpretatieve lezing zou overlaten heb ik besloten
om een digitaal vertelsysteem te ontwikkelen dat ook de nodige tijdswinst zou kunnen opleveren.63
Deelnemers kunnen hun ervaringen dan zelf typen en direct op de computer verwerken. Het
vertelsysteem begint met een korte introductie van het onderzoek, waar eveneens een ‘informed
consent’ in verwerkt is. Na akkoord van deelname kunnen participanten kiezen uit één van de vier
vragen die ze zouden willen beantwoorden. Deze vragen komen voort uit een grotere selectie: eerst
zijn aan de hand van vraag-categorieën van Kurtz64 27 vragen bedacht, die vervolgens op een schaal van
1-5 zijn gewaardeerd per deelvraag. De vragen die op basis hiervan het hoogst scoorden, zijn met enige
aanpassing overgenomen in het vertelsysteem. Zodra het narratief is verteld, worden verschillende
metavragen gesteld over het narratief in relatie tot emoties, zelfinterpretatie en de betrokkenheid en
betekenis van een christelijke geloofsgemeenschap in het verhaal. 65 Het aanvankelijke doel van dit
systeem was om snelheid te winnen bij invullen én verwerking, maar het bleek eveneens bruikbaar op
veel grotere schaal, wat in een latere fase ook werd ingezet. Het vertelsysteem werd vervolgens
kleinschalig getest en door vier personen buiten Arnhem-Centrum om doorlopen, om de
bruikbaarheid te verkennen en te zien wat onduidelijkheid opriep. Hierop werden nog minieme
wijzigingen doorgevoerd.
3.4.4 SELECTIE KANDIDATEN
Om de aanvankelijke deelnemers aan het onderzoek zoveel mogelijk representatief voor de breedte
van de gemeente te laten zijn, is aan de voorgangers van de Arnhem-Centrum gevraagd om een groep
van 25 leden/vrienden te selecteren die met elkaar een weerspiegeling van de gemeente vormen in
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leeftijd, geslacht, de mate van betrokkenheid in de gemeente, nationaliteit en geloofsbeleving (voor
zover inzichtelijk). Om de mate van hiërarchische beïnvloeding te minimaliseren is er verzocht géén
mensen te vragen die een leidinggevende functie in de gemeente hebben.66 De aangereikte groep van
25 deelnemers werd door mij via e-mail benaderd om te participeren in het onderzoek. Men kon
reageren via een online-formulier waar gegevens als geslacht, leeftijd en de duur betrokkenheid
gemeente werden verzameld. Ook konden hier voorkeurdata voor de twee praktijksessies worden
doorgegeven. Toen deze mailing na drie dagen géén respons opleverde, is besloten om alle deelnemers
persoonlijk te mailen via een geherformuleerde mailing.67 Dit leverde na enkele dagen één deelnemer
op. Hierdoor bleven er twee mogelijkheden over: het vertelsysteem volledig digitaal laten verspreiden
via diverse kanalen óf het criterium van representatie loslaten en Arnhem-Centrum vragen de gehele
gemeente uit te nodigen voor het onderzoek, met als kans dat hierop de meest betrokken leden
zouden reageren. Aangezien ik persoonlijk de “hands-on”-ervaring van praktijkonderzoek in een
gemeente belangrijk vond, en het liefst zo dicht mogelijk bij de methodiek wilde blijven, is voor het
laatste gekozen. De uitnodiging aan de gemeente leverde acht deelnemers op, waarvan uiteindelijk zes
deelnemers aanwezig waren bij de eerste verhalensessie: drie mannen, drie vrouwen, variërend in
leeftijd (35 tot 81) en duur van betrokkenheid (lid sinds 1983, vriend sinds 2007 tot lid sinds drie
weken). Zoals verwacht was de mate van betrokkenheid op de gemeente groot; vijf van de zes
deelnemers vervulde meer dan één taak in de gemeente.68
3.4.5 PRAKTIJKSESSIE I: VERHALEN VERZAMELEN
De zes deelnemers zijn ontvangen in een lichte, ruime ruimte met twee tafels: één verhalentafel en één
verwerkingstafel met laptops. De participanten is uitgelegd dat ze deelnamen aan een onderzoek naar
het alledaagse geloof van baptisten, waarbij ik vooral zoek naar de wijze waarop dat geleefde geloof er
in het alledaagse leven uitziet. Hierna werden aard, methode en doel van het onderzoek uitgelegd. Ook
de regels van vertrouwelijkheid en anonimiteit kwamen aan bod, evenals de mogelijkheid om deelname
ieder moment te beëindigen. Hierna werd er nog gelegenheid geboden om vragen te stellen. Op advies
van StoryConnect werd géén geluidsopname gemaakt: de dataverzameling zou immers primair
plaatsvinden via de zelf aangeleverde verhalen van mensen in het vertelsysteem. Na een korte
kennismakingsronde werden leeftijden en betrokkenheid bij gemeente genoteerd. Daaropvolgend
kregen de deelnemers gezamenlijk een papier met daarop de vier uitnodigende vragen die ook in het
vertelsysteem voorkomen. Hierna kregen de participanten de gelegenheid om in reactie daarop
praktijkervaringen te delen. Het uitwisselen van ervaringen kwam snel op gang en al snel volgden
intensere ervaringen en overwegingen. De deelnemers zaten bijna geheel op volgorde van leeftijd, en
in de eerste ronde viel op dat de lengte van de ervaringen langer werd naarmate de participanten ouder
waren, maar ook geloofsinhoudelijk er een omslag plaatsvond van vraagstukken rondom twijfel en
onzekerheid naar ervaringen van geloofszekerheid en vertrouwen. Ook de vertrouwelijkheid onderling
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bleek groot te zijn: zo deelde één deelnemer al in de eerste ronde een ervaring die nog nooit eerder
aan iemand was verteld.
Na het delen van de verhalen namen deelnemers plaats aan de tweede tafel, waar men op laptops de
zojuist vertelde ervaringen kon delen en verwerken in het vertelsysteem. Door onwennigheid en
onbekendheid met het systeem duurde dit langer dan aanvankelijk geanticipeerd, waardoor er minder
ruimte overbleef voor een korte tweede verhalenronde, die door twee deelnemers deels thuis verder
verwerkt is.
Als eindresultaat van deze verhalensessie werden dertien verhalen aangeleverd via het vertelsysteem.
De omvang en kwaliteit van de verhalen liep uiteen van twee zinnen over een algemene ervaring tot
uitgebreide beschrijvingen van concrete gebeurtenissen. Deze kleine dataset leverde drie inzichten op.
Ten eerste, dat hetgeen verbaal gedeeld werd, in een aantal gevallen uitgebreider was en méér
informatie bevatte dan men uiteindelijk in het systeem verwerkte. Ten tweede bleek dat het blijkbaar
moeilijk is om concrete gebeurtenissen te vertellen in relatie tot geloof: er kwamen ook zinnen in voor
die geen ervaring of gebeurtenis omschreven, maar meer een vrij algemeen karakter hadden. Ten derde
dat de gebeurtenissen die wél uitgebreid omschreven staan, langer geleden hebben plaatsgevonden.
Aangezien de dertien narratieven in mijn optiek onvoldoende grond boden voor basale theorievorming,
is besloten om het onderzoek ook breder uit te zetten.
3.4.6 BAPTISTEN EN EEN BREDER VERBAND
Toen bleek dat de verhalensessie in Arnhem-Centrum dertien verhalen opleverde die nog geen
dataverzadiging opleverde, is het project opgeschaald. Via de nieuwsbrief van de Unie van
Baptistengemeenten is een oproep verstuurd om te participeren in het onderzoek, met een directe
link naar het digitale vertelsysteem. De nieuwsbrief van de Unie van Baptistengemeenten wordt
maandelijks verzonden naar wie zich daarvoor zelf opgegeven heeft. In april 2017 werd deze
nieuwsbrief dan ook naar 599 ontvangers verzonden. Daarnaast zijn de zogeheten ‘warme’ netwerken
benaderd: mensen die via persoonlijk contact op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn werden
gevraagd om te participeren. Ook heb ik een select aantal baptistenvoorgangers persoonlijk benaderd
met het verzoek het digitale onderzoek in een kring uit de gemeente in te zetten. Op basis hiervan
werd het bericht in de digitale nieuwsbrief van Baptistengemeente Utrecht ‘De Rank’ geplaatst. Deze
extra mogelijkheden leverden 22 nieuwe ervaringen op, waarmee het totaal op 37 bruikbare ervaringen
uitkwam.
3.4.7 PRAKTIJKSESSIE II: FOCUSGROEPINTERVIEW
De tweede praktijksessie vond plaats op maandag 24 april, drie weken ná de verteltafel. Deelnemers
die in de eerste sessie participeerden, zouden dat ook in de tweede sessie doen, die aanvankelijk over
betekenisgeving zou gaan aan de hand van werkvormen die werden aangedragen via Marco Koning. De
avond was geheel voorbereid, toen 72 uur van tevoren de eerste deelnemer zich afmeldde en vier uur
voor aanvang nog twee afmeldingen volgden. Aangezien die ochtend overleg met de supervisor had
plaatsgevonden en daar de mogelijke meerwaarde van extra interviews naar voren kwam, is last-minute
besloten om van de voorbereide werkvorm voor zes personen af te zien. De avond heeft uiteindelijk
doorgang gevonden, door een semigestructureerd focusgroepinterview af te nemen met de drie
aanwezigen. De topiclist werd kort voor aanvang voorbereid aan de hand van de huidige stand van
zaken in het onderzoek. De focus lag hierbij primair op de betekenis van de gemeente voor het
alledaagse geloof en secundair op de ervaringen rondom de narratieve methodiek. In een anderhalfuur durend groepsgesprek werden de nog aanwezige deelnemers op de hoogte gebracht van een aantal
24

bevindingen tot op dat moment en gevraagd daarop te reageren door een uitdagende vraagstelling. Dit
interview is opgenomen op audio na instemming van de deelnemers en daarna verwerkt.69 De tekst
van dit interview is gebruikt als ondersteuning en interpretatiekader van de verzamelde narratieven en
in de weging van de onderzoeksmethodiek. Hierbij wordt de numerieke ongelijkheid tussen het aantal
deelnemers in de verschillende dataverzamelingen in acht genomen.
3.4.8 DATAVERWERKING
De informatie vanuit het digitale vertelsysteem is in eerste instantie verwerkt in een spreadsheet. De
basis-narratieven zijn meermalen gelezen en voorzien van eerste codering, waarna ze in tweede
instantie zijn vergeleken met de eigen codering van de respondenten, die eveneens werd verzameld.
Vervolgens zijn alle narratieven op basis van de gecombineerde gegevens opnieuw gecodeerd, en
vervolgens via een Word-macro geëxporteerd en gebundeld, om ook aan anderen inzichtelijk te maken
op basis van welk tekstgedeelte voor welke codering is gekozen. De definitieve codering is opnieuw
via spreadsheet verwerkt tot een consistent overzicht, waar statistische gegevens aan zijn ontleend.
In tweede instantie is alle data door Marco Koning gekoppeld in een zogeheten ‘dashboard’, dat via
software van Tableau is uitgelezen. Hierbij zijn kleurcoderingen aan verhalen toegekend, waardoor
overzicht wordt gecreëerd in een aantal grafische elementen uit het onderzoek die uit de ruwe data
niet naar voren komen.70
De inzichten vanuit de codering en het dashboard zijn vervolgens gecombineerd en verwerkt in de
komende hoofdstukken.
3.5 STATISTISCHE GEGEVENS
De verzamelde ervaringen (n=37) zijn ingevuld door mannen (n=13) en vrouwen (n=22).71 De oudste
deelnemer is geboren in 1935 en de jongste in 1998. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar. Bijna driekwart
van de respondenten geeft aan al langer dan twintig jaar gelovig te zijn. Er komen geheel geen
jonggelovigen voor onder de respondenten (mensen die 1-5 jaar geloven).72 Een aanzienlijk deel (n=17)
van de gedeelde ervaringen vond langer dan een maand geleden plaats, gevolgd door twaalf ervaringen
in de afgelopen maand en zes in de afgelopen week. De respondenten hebben in grote mate (24) een
achtergrond in een baptistengemeente die is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten of de
ABC Gemeenten (Grafiek 2). Daarna volgen met drie deelnemers de Protestantse Kerk in Nederland,
leden van een gemeente die is aangesloten bij de Vereniging van Pinkster en Evangelische gemeenten
(VPE) en overige evangelische gemeenten zonder denominale binding. Tot slot zijn er drie unieke
respondenten uit respectievelijk de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK), Gereformeerde
Gemeente en iemand uit een onafhankelijke baptistengemeente. Samengevoegd wordt de dataset voor
een groot deel gevuld met respondenten met een evangelisch/baptistische achtergrond (Unie/ABC,
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Het uitgewerkte interview is te lezen in Appendix E.

Zoals bijvoorbeeld een triade waar participanten hun ervaring positioneren tussen “God”, “mezelf”
en “de kerkelijke gemeente.”
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Bij twee ervaringen is geen geslacht aangegeven.

Het gemiddelde geboortejaar bij respondenten die langer dan 20 jaar geloven is 1965. De groep die
10-20 jaar gelooft, is 12 jaar jonger. De groep die het kortst gelooft in de dataset is gemiddeld in
1980 geboren. Met andere woorden: veruit de meeste deelnemers geloven hun gehele leven al, óf
geloven sinds ze tiener of jongvolwassen zijn.
72
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Figuur 1 - De kerkelijke betrokkenheid laat voornamelijk een
evangelisch/baptistische kleuring zien.

pinkster/VPE, onafhankelijk baptist en overig
evangelisch). In totaal zijn 29 van de 37
verhalen uit deze groep afkomstig.
Deelnemers konden zelf kiezen op welke
vraag ze antwoord wilden geven. De meest
gekozen vraag om het was “Welke alledaagse
gebeurtenis uit jouw leven heeft wat jou
betreft te maken met geleefd geloof?” (n=15),
gevolgd door “In welke recente situatie
voelde jij je uitgedaagd in je geloof? Wat
gebeurde er?” in twaalf gevallen. Relatief veel
ervaringen vonden thuis en of het werk plaats.
Andere genoemde plaatsen zijn bijvoorbeeld
familie, markt, trein of woonplaatsen.

3.6 CONCLUSIE
Vraagstukken rondom betekenisgeving worden in de praktische theologie veelal onderzocht op
kwalitatieve wijze met een empirische basis. Wanneer het alledaagse leven in verbinding wordt
gebracht met betekenisgeving, is er sprake van een hoge mate van complexiteit. Vanuit zowel de
godsdienstsociologie, de praktische theologie als vanuit organisatiemanagement wordt rondom
complexe vraagstukken dan ook steeds meer gekeken naar narrativiteit als hulpmiddel voor
betekenisgeving. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van Participatory Narrative Inquiry, waarbij de
onderzoekspraktijk om een aantal extra manoeuvres heeft gevraagd, waarbij ook een
focusgroepinterview is afgenomen. Daarnaast zijn er uiteindelijk meer wegen bewandeld om het
respondentenaantal te vergroten. Voor dit onderzoek zijn 37 ervaringen gebruikt, waarvan er 29
afkomstig zijn van gelovigen met een evangelisch-baptistische achtergrond.
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4. GELEEFD GELOOF IN HET ALLEDAAGSE
“Het dagelijkse leven kan ons het evangelie soms op aangrijpende wijze presenteren, vele malen
sterker dan op zondagmorgen in een preek. Daar ligt de uitdaging voor christenen om te zien waar
het evangelie in de kiem al aanwezig is in en tussen mensen. Het kan zich aandienen in de wijze
waarop mensen van elkaar houden, voor elkaar zorgen, voor elkaar opkomen. Het kan zich aandienen
in de verontwaardiging over kerkmensen die doen alsof zij beter zijn dan ongelovigen die aan God
noch gebod doen. Het evangelie hult zich vaak in het gewaad van het gewone leven dat in alle eenvoud
en kwetsbaarheid simpelweg de waarheid spreekt.”73

In de voorgaande hoofdstukken is uiteengezet hoe het geleefde geloof van evangelisch/baptistische
christenen kan worden benaderd en onderzocht. De vraag is nu hoe dit alledaagse geloof dan
functioneert in het leven van de gelovige, door antwoord te zoeken naar de deelvraag: “Hoe geven
evangelisch-baptistische christenen vorm aan geleefd geloof?” In dit hoofdstuk komen de resultaten van
het onderzoek nadrukkelijk naar voren, die verzameld zijn via de verhalensessie, het digitale
vertelsysteem en het focusgroepinterview uit Arnhem-Centrum.
4.1 HET ALLEDAAGSE IDENTIFICEREN
Het vertelsysteem toont aan dat het voor een
aanzienlijk deel van de respondenten een uitdaging is
om alledaagse ervaringen te vinden, herinneren of te
delen. Het identificeren van een concrete alledaagse
ervaring die een relatie heeft met geloof blijkt geen
eenvoudige opgave: bijna de helft van alle
respondenten noemt ervaringen die in ieder geval
langer dan een maand geleden plaatsvonden, waarbij
Figuur 2 – Overzicht van de tijd tussen ervaring en
een aantal respondenten in hun ervaringen expliciet
verwerking in het vertelsysteem.
noemen dat het gaat om iets wat zich jaren geleden
74
afspeelde. Figuur 2 laat zien dat de meest recente ervaringen (vandaag of afgelopen week) in de
minderheid verkeren.
Het vertelsysteem gaf respondenten zélf ook de mogelijkheid om aan te geven hoe alledaags de
gedeelde ervaring is. Hierbij ontstaat een brede verdeling van getallen. (Figuur 3). Enerzijds is dat niet
vreemd, gezien de sterk individuele en relatiegerichte invulling die veel respondenten hier aan geven:75
deelnemers denken hierbij mogelijk aan de uniekere directe godservaringen, zo blijkt uit de focusgroep.
Anderzijds is het opmerkelijk dat deze gelovigen uit een geloofsbeweging ‘van onderen’, waar juist de

Henk Bakker in: Henk Bakker e.a., red., Typisch Evangelisch. Een stroming in perspectief (Amsterdam:
Ark Media, 2017).
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Deelnemers konden bij de vraag: “Wanneer vond de ervaring plaats?” kiezen uit “vandaag”, “in de
afgelopen week, maar niet vandaag”, “in de afgelopen maand, maar niet afgelopen week” of “langer
dan een maand geleden”. Aangezien de vier basisvragen allemaal vragen naar alledaagse of recente
ervaringen, verwachtte ik aanvankelijk vooral actuele verhalen.
74

75

Zie ook §4.3
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alledaagse
levenspraxis
tot
prominente
inspiratiebron wordt gemaakt voor het geloof,
blijkbaar dieper in het geheugen moeten graven
naar ervaringen. 76 Vanuit het de geleerde
ecclesiologie zou het in de lijn der verwachting
liggen dat hier juist veel concrete en recente
gebeurtenissen zouden worden genoemd,
aangezien de beweging theologisch gezien sterk
inzet op concreet geloof in het alledaagse leven als Figuur 3 - De alledaagsheid van ervaringen zoals door
deelnemers aangegeven. Het minimum (-200) staat hier
belangrijk onderdeel van de (historische) voor 'Komt bijna nooit voor' en het maximum (200) voor
ecclesiologie.
De
evangelische-baptistische 'komt vaak voor'. Alleen de gekozen scores zijn aangegeven,
beweging is anno 2017 dan ook gevuld met adagia afgerond op tientallen.
als “het geloof handen en voeten geven”, “christen-zijn op je werk” en “hart, hoofd en handen”. De
vraag mag gesteld worden waarom er dan relatief gezien zo weinig recente ervaringen zijn? Hebben de
respondenten relatief weinig alledaagse ervaringen die ze zelf in relatie tot hun geloof verstaan? Aan
welke criteria moet een ervaring voldoen, wil men het bestempelen als zijnde geleefd geloof?
Een mogelijkheid is dat het woord “ervaring” appelleert aan een dominant discours binnen de beweging.
In veel baptisten- en evangelische gemeenten is in, buiten of tussen de liturgie 77 ruimte voor een
‘persoonlijk getuigenis’, waarbij iemand vanuit de gemeente een ervaring deelt waarmee God mogelijk
iets tot de aanwezigen wil zeggen. Rondom het ritueel van de geloofsdoop, die kenmerkend is voor
vrijwel alle kerken van dit type, is dit vrijwel standaard.78 Dergelijke getuigenissen komen soms ook
voor op de digitale uithangborden van gemeenten als websites of YouTube-kanalen. De ervaringen
volgen opmerkelijk vaak een vast stramien: een discours dat getypeerd kan worden met de woorden
van Newton’s ‘Amazing Grace’: “I once was lost, but now I’m found”. Er is een aanvankelijke negatieve
situatie waarin God afwezig lijkt. Door een bijzonder ingrijpen van God, dat als buitengewoon mag
worden verstaan, is de aanwezigheid van God teruggekeerd én positieve verandering gekomen in de
moeizame situatie. Uit dankbaarheid en bemoediging voor de andere aanwezigen wordt dit naar voren
gebracht. Deze ervaringen hebben vaak een hoge succesfactor, wat de drempel tot het stempel

In het Nederlandse baptisme is Johannes Elias Feisser (1805-1865) een prominent figuur. In het
water van het Drentse Gasselternijveen liet hij zich met zes volgelingen dopen op 15 mei 1845. De
toen net afgezette hervormde predikant kwam met zijn kerkenraad in conflict nadat hij tot de
overtuiging kwam dat levensheiliging en wedergeboorte wezenlijke kenmerken waren van de
gemeente. Juist de levenspraktijk- en wandel zou het geleerde geloof moeten bevestigen. In zijn ogen
ontbrak deze cruciale brug tussen geloof en handelen in zijn hervormde gemeentepraktijk: mensen
uit zijn gemeente noemden en vonden zichzelf christen, maar handelden er niet naar. De oorzaak
hiervan lag, volgens hem, bij de kinderdoop: dit gaf valse zekerheid.
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Hoewel het woord liturgie veel baptisten met een evangelische kleuring te kerks klinkt. Ondanks
dat het vaak niet zo wordt genoemd is er in de praktijk wel degelijk een orde van dienst met allerlei
bewuste en ongeschreven regels. Zie ook Teun van der Leer, “Wij hebben hier geen liturgie”, in
Verlangend vieren. Over de vormende kracht van de samenkomst (Amsterdam: Unie van
Baptistengemeenten, 2016), 8–20.
77

Aanvankelijk sprak men in Baptistengemeenten een (vaak persoonlijke) geloofsbelijdenis uit,
alvorens men kon worden gedoopt op belijdenis. Vandaag de dag komt het geloof belijdende element
steeds minder naar voren en lijkt het een meer inspirerend karakter te hebben gekregen.
78
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‘godservaring’ mogelijk verhoogt in gemeenten.79 Wellicht is dit ook het geval in ons vertelsysteem:
verwachten evangelische baptisten bij de term ‘geleefd geloof’ mogelijk het onder evangelischen en
pinksterchristenen prominente verhaal van succes te moeten volgen?80 Vanuit het focusgroepinterview
lijken deze gedachten grotendeels te worden bevestigd: de deelnemers stellen dat men vooral de
grotere dingen heeft genoemd die niet regelmatig voorkomen; de ervaringen met God die een blijvende
indruk hebben gemaakt op de gelovige. In deze situatie lijkt het normaal verborgen handelen van God
tijdelijk zichtbaar te worden gemaakt, wat bij de gelovige een blijvende indruk (vertrouwen en
dankbaarheid) maakt.
Tegelijkertijd is er vanuit systematisch oogpunt kritiek te geven op een té sterke nadruk op
godservaringen en concreet gedrag als het gaat om het wezen van geloven. Deze kritiek wordt door
onder andere Gijsbert van den Brink en Kees van de Kooi verwoordt in hun vrij recente Christelijke
Dogmatiek,81 waarin zij waarschuwen voor het gevaar van behaviorisme: “Zegt Jezus niet dat een boom
aan de vruchten gekend wordt? (Mat. 7:16-18)? Inderdaad laat zich pas uit het concrete gedrag afleiden of
iemand de gelovige is die hij zegt te zijn. Maar dat leent zich niet voor het soort kwantitatief empirisch
onderzoek dat wetenschappelijk georiënteerde westerlingen er graag op zouden loslaten.”82 Het gaat Van de
Kooi en Van de Brink hierbij niet zozeer om het onderzoek naar concreet gedrag, maar vooral om het
feit dat het menselijk heil zich niet alleen in gedragskenmerken laat uitdrukken. Daar stelt de
baptistische missioloog Stuart Murray tegenover dat juist de nadruk van het christendom sterk heeft
gelegen op “believing” en “belonging”, maar te weinig op “behaving”: “This is another christendom legacy:
providing people assented to the required beliefs and demonstrated they belonged by reasonably frequent
church attendance, behaviour was investigated only if it became scandalous or socially damaging.”83 Murray
dringt dan ook aan op “counter cultural churches that live out the attractive bit provocative implications of
the story they proclaim.” 84 Oftewel: concreet gedrag en handelen zijn misschien niet leidend in
dogmatisch opzicht, maar zijn vanuit een baptistisch ‘bottom-up’ perspectief als geleefd geloof wel te
zien als een prominente bron van godskennis. De vraag is dan: hoe ziet dit geloof er uit?

Als spreker in menig baptisten- en evangelische gemeenten heb ik in de recente jaren tientallen
getuigenissen aangehoord. Zonder uitzondering werden deze verhalen verteld ná de crisis in het
leven, toen de positieve uitkomst vaststond: ná de huwelijkscrisis, echtscheiding, miskraam of
depressie. Slechts éénmaal werd een ervaring gedeeld van mensen die middenin de crisis,
vertwijfeling en ongeloof verkeerden.
79

De verdere uitkomsten die besproken worden in paragraaf 4.3 lijken hier sterke vermoedens voor
te geven.
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In deze systematische theologie wordt het veranderende leven van alledag uitgelegd in de
begrippen “heiliging” en “transformatie”, in het hoofdstuk “De vernieuwing van de mens”. Na zonde,
schuld en rechtvaardiging komen zij dan uit bij de werkelijke transformatie, die zij plaatsen in de
context van “voortgang” en “volharding”. Volgens Van de Brink en Van der Kooi gaat het hier om de
verandering in het diepste innerlijk van de mens, dat pas in het eschaton tot voleinding komt.
81

82Gijs

van den Brink en Cees van der Kooi, Christelijke Dogmatiek (Zoetermeer: Uitgeverij
Boekencentrum, 2012), 625.
83

Stuart Murray, Church after Christendom (Milton Keynes: Paternoster Press, 2004), 34.

84

Ibid.
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4.2 BOUWBLOKKEN IN HET GELEEFDE GELOOF
De 37 ervaringen die de respondenten via het vertelsysteem hebben ingediend, zijn gecodeerd op het
basisverhaal, waardoor een aantal prominente thema’s in de verhalen naar voren komen:

Figuur 4 – Resultaten van de codering.

Opvallend veel ervaringen rondom geleefd geloof zijn gebouwd met de bouwstenen van druk, pressie.
Deze zijn onderverdeeld in moeite en/of crisis.85 Dit gaat over situaties van echtscheidingen, dakloos
raken, het zoeken van een huis tot het verlies van kinderen. Dit is opmerkelijk gezien het feit dat
vertrouwen eveneens veel voorkomt in dezelfde verhalen. In veel narratieven is er dan ook sprake van
een keuze of overtuiging om op God te vertrouwen ondanks de omstandigheden, óf een ervaring
waarin God of de godservaring betrouwbaar bleek ondanks de omstandigheden. Deze ervaringen
hebben dan ook vaak een getuigend of overtuigend karakter. Gebed komt eveneens veel voor, zowel
in de vorm van het uitroepen naar God alsook het neerleggen van problemen voor God, in het
vertrouwen dat Hij het ziet en er zorg voor draagt. Eveneens bevatten veel ervaringen innerlijke
conflicten, vaak gesitueerd tussen de eigen wil en de veronderstelde wil van God, of variaties als: ‘Wat
ik doe’ tegenover ‘wat ik zou moeten doen’ en ‘hoe ik ben’ en ‘hoe God is’. In het innerlijke conflict
wordt in een situatie vaak een moreel appèl op de gelovige gedaan, die de keuze heeft om mee te
bewegen met de situatie, of een keuze te maken die daar tegenstrijdig aan is en overeenkomt met de
veronderstelde wil van Christus; dit is gecodeerd als tegencultuur. In ongeveer de helft van de verhalen
spelen familie (met daarin ook gezin) een rol van betekenis; soms uitdagend (als in: een conflictsituatie),
maar soms ook inspirerend (iemand die iets van God leert door bijvoorbeeld kinderen of het huwelijk).
De bijbel en gemeente komen opvallend weinig aan bod in de basis-narratieven.86 Soms wordt een
Moeite is gecodeerd wanneer er sprake was van negatieve omstandigheden, crisis is gebruikt
wanneer er sprake is van een onverwachte instantie waarin negatieve factoren zich in een singulier
moment uitten.
85

Over de gemeente is in volgend hoofdstuk meer te zeggen, aangezien daar ook diverse metavragen over gesteld zijn.
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30

tekstgedeelte herinnerd of geciteerd, maar in relatie tot gebed lijken ze weinig invloed te hebben op
de gedeelde ervaringen. In slechts één geval wordt expliciet naar de Heilige Geest verwezen. Dat hoeft
overigens niet op trinitarische schreefgroei te duiden, aangezien baptisten-evangelischen het woord
‘God’ veelal gebruiken om Vader, Zoon en Geest aan te duiden. God hoeft daarmee dus niet expliciet
te verwijzen naar de Vader.87 De keren dat Jezus en de Heilige Geest expliciet werden genoemd, zijn
in ieder geval vele malen minder dan dat God wordt genoemd.
4.3 EEN INDIVIDUEEL GELOOF

“Ook binnen de evangelische beweging treedt subjectivering op. Het gaat om jou en je hoogst
individuele en persoonlijke weg met God. Door je eigen ervaring met God creëer je als individuele
gelovige je eigen verhaal en je persoonlijke avontuur met Jezus.”88

Onder baptistische en evangelische christenen wordt veelvuldig gesproken over de ‘persoonlijke relatie
met Jezus’, waarbij vooral eigen individuele ervaringen met God belangrijk lijken te worden geacht.
Hoewel post-evangelicale bewegingen meer nadruk willen leggen op het ‘Koninkrijk van God’, blijft dit
een wezenlijk element onder hedendaagse evangelicals. 89 De verzamelde metadata die uit het
vertelsysteem naar voren komt, bevestigen dit beeld met het oog op alledaagse praktijken, zie figuur
5:

Figuur 5 - Invloed van anderen op de ervaring. -200 staat hier voor zeer weinig invloed of betekenis, 200 voor zeer veel
invloed of betekenis. Alleen de gekozen scores zijn aangegeven, afgerond op tientallen.

Het geleefde geloof van de onderzochte groep christenen is sterk gebaseerd op individuele ervaringen
tussen God en de gelovige, waar andere gelovigen relatief weinig invloed op uitoefenen. De onderlinge
verdeling is met name opvallend vanuit een baptistische ecclesiologie, waarbij het alledaagse leven met
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In alle narratieven wordt één keer expliciet gesproken over Gods vaderlijke zorg.
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Arjan Schoenmaker in: Bakker e.a., Typisch Evangelisch. Een stroming in perspectief, 204.

Terlouw besteedt een heel hoofdstuk aan deze ontwikkelingen in Terlouw, Real Faith. Performativity
and Materiality in the Personal Relationship with Jesus of Evangelical Protestants.
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God direct is verbonden met ecclesiologie: gemeenteleden blijken
amper een rol te spelen in de gedeelde ervaringen, ongelovigen
spelen in ieder geval een grotere rol van betekenis. Andere
gelovigen, zoals vrienden of familie, hebben nog enige relevantie
voor de ervaringen. Dit resultaat is in het oog springend, aangezien
bijna driekwart van de gelovigen al langer dan 20 jaar gelooft en
daarmee vermoedelijk ook is aangesloten bij een gemeente.90 Ook Figuur 6 – Locaties waar ervaringen
de groep uit Arnhem-Centrum die met elkaar dertien verhalen rondom geleefd geloof plaatsvinden.
hebben verzameld, hebben een hoge mate van betrokkenheid bij
de kerk. Toch zijn de resultaten onder deze specifieke groep niet anders dan de andere ervaringen.
Het focusgroepinterview bevestigde bovenstaande nadruk op de persoonlijke relatie in grote mate,
hier worden het lezen van de bijbel, persoonlijk ervaringen, eigen gedachten en gebed genoemd als
primaire bronnen van geloof. Eén van de deelnemers stelt dan ook:
“Het zijn de persoonlijke ervaringen met God in het persoonlijke leven. En dat heeft meestal niet direct
iets te maken met de gemeente in directe zin.”

De nadruk op persoonlijk geloof hoeft niet per definitie een individueel geloof te betekenen. Zo maakt
Stefan Paas in recent missionair schrijven onderscheid tussen persoonlijk- en individueel geloof: het
geloof is persoonlijk, maar nooit individueel.91 Paas stelt dan ook dat individuele godservaringen schaars
zijn en dat alleen al vraagt om onderlinge geloofsgemeenschap. Wie zich aan de geloofsgemeenschap
onttrekt, loopt dan ook het risico godservaringen te missen en te lijden aan ‘metafysische
eenzaamheid’.92 Deze denkrichting van Paas is behulpzaam om het persoonlijk geloof niet per definitie
als individualistisch te benaderen, al laten de hier verzamelde verhalen wel sterk deze neiging zien.
4.4 EEN POSITIEF GELOOF
Naast individualistische ervaringen zijn veel van de verhalen
ook uitgesproken positief: vrijwel alle respondenten geven
aan dat de invloed van de gedeelde ervaring ‘positief’ of ‘zeer
positief’ is (figuur 7). Ook de vraag wat het effect van
herhaling van de ervaring teweeg zou brengen, bevestigt dit
(Figuur 8). Dit levert een aantal vragen op: mken deze
respondenten eenvoudigweg veel positieve alledaagse
gebeurtenissen met God mee, of zegt het iets over een
impliciete verwachting die deze respondenten hebben ten
aanzien van het handelen van God? Het eerste lijkt te
contrasteren met het feit dat er weinig alledaagse situaties zijn Figuur 7 – Invloed van ervaring op het
gedeeld, maar de meeste verhalen een unieker karakter geloofsleven.
hebben. Het tweede lijkt eerder logisch: de respondenten
hebben vermoedelijk langer gezocht naar ervaringen met God met een positief resultaat. Dit zou de
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Het vertelsysteem heeft relatief veel bezoeken gekregen via oproepen in gemeenten.
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Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015).

92Nynke

Dijkstra-Algra en Sake Stoppels, Back to Basics. Zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2017), 72; met verwijzing naar Paas, Vreemdelingen en priesters, 209.
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these kunnen ondersteunen die in paragraaf 4.1 werd genoemd. Heeft het dominante discours onder
evangelisch-baptistische christenen hier invloed op? Een derde mogelijkheid is dat de verhalen als
getuigenis zijn geconfigureerd, zodat ze acceptabel of aantrekkelijk worden gepresenteerd aan de
onderzoeker. Immers: vanuit evangelisch perspectief heeft het delen van een ervaring met God vaak
ook een missionaire lading. Als er iets gedeeld wordt over het leven met God, laat het dan positief zijn:
het werk van God moet immers verkondigd worden.
Het focusgroepsinterview wierp overigens
ander licht op deze kwestie: vanuit het
binnen-perspectief werd nadrukkelijk gesteld
dat God goed is en het daarom niet
verwonderlijk is dat mensen vooral positieve
ervaringen delen. Of, zo stelt een ander: zijn
de mensen met negatieve ervaringen
misschien degenen die eerder afhaken in het
Figuur 8 – De invloed van de ervaring op het geloofsleven. 200 geloof of überhaupt niet in de verhalen
staat hier voor zeer positief, -200 voor zeer negatief. Alleen de voorkomen? Tegelijk zou dat betekenen dat
gekozen scores zijn aangegeven, afgerond op tientallen.
er weinig ruimte is in de evangelischbaptistische beweging voor het delen van ervaringen rondom onbegrip, worsteling en strijd, tenzij deze
tot een positief einde hebben geleid. Er is dan ook sprake van een opmerkelijke tegenstelling in het
feit dat moeite en crisis relatief vaak voorkomen in de narratieven die bijna allemaal sterk positief
gelabeld worden. Aangezien er blijkbaar veel moeite is ervaren, zou het in de lijn der verwachting liggen
dat er ook verhalen gedeeld zouden zijn van mensen die midden in moeite of crisis verkeren. Echter,
ervaringen rondom geleefd geloof lijken pas te worden gedeeld wanneer er een positieve uitkomst aan
te geven is. De gedeelde evangelisch-baptistische verhalen omvatten vooral die waar een positieve
afronding of uiteinde aan gegeven is, wat sterk overeenkomt met het reeds genoemde dominante
discours.
Deze sterk positieve nadruk in de verhalen roept dan ook pastorale vragen op: Is er ook plaats voor
ervaringen en narratieven die middenin de tragiek van het leven staan? Mogen lijden, moeite en verdriet
ook een plaats krijgen gedurende de crisis, of primair na afloop?93 De plaats van moeite en tragiek in
de blauwdruk van het geloofsgetuigenis is immers klein. Daarnaast kleeft er een potentieel risico aan
de prominente rol van de directe godservaring. Leidt deze nadruk op het direct waarneembare
handelen van God niet automatisch tot een onderwaardering van het alledaagse leven waar God niet
waarneembaar is? Wanneer het leven met God wordt teruggedrongen tot het domein van de
bijzondere godsopenbaring, wordt het domein van het alledaagse dan niet ontdaan van de mogelijkheid
om daar God in te vinden? Een bijkomende factor is het podium dat deze uniekere ervaringen in de
gemeente kunnen krijgen. Leidt de voortdurende aandacht voor deze directe geloofservaring niet ook

Ook de invloed van de hedendaagse aanbiddingscultuur in de evangelisch-baptistische beweging
dient niet te worden onderschat. Zo stelt Hans Riphagen, na analyse van de vijftig meest gezongen
liederen, onder andere vast dat de theologische nadruk op de koningschaps-metafoor van Jezus, ten
gevolge heeft dat pastorale vragen rondom vindicatie, lijden, godverlatenheid, oordeel en
gerechtigheid niet aan bod komen. Daarnaast stelt hij vast dat de liederen veelal directe interactie
tussen het ik/wij en God benadrukken en een hoog reflexief gehalte hebben: “The worshipper
displays a constant awareness of what is happening inside him/herself”, uit: Hans Riphagen, “Jesus,
You Are My King: An Analysis of the Dominant Faith Narratives in Popular Contemporary Worship
Songs”, in Evangelicals and Sources of Autority (Amsterdam: VU University Press, 2016), 97–119.
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tot permanente onzekerheid onder degenen die hun leven lang om zo’n ervaring bidden, maar die niet
meemaken? Als het handelen en wandelen met de Schepper wordt gereduceerd tot de unieke
momenten van wonderlijke ingrijpen, ontnemen we Hem dan niet ook de mogelijkheid om gedankt en
aanbeden te worden om het feit dat mijn kinderen vandaag weer veilig thuis zijn gekomen? Zouden
evangelisch-baptistische christenen er niet wijs aan doen om God veel meer in het alledaagse te zoeken?
4.5 CONCLUSIE
De gedeelde ervaringen rondom geleefd geloof laten een aantal opmerkelijke patronen zien. Allereerst
blijkt een groot deel van de verhalen niet echt alledaags te zijn, maar zich langer geleden te hebben
afgespeeld. Daarnaast vertonen ze grote overeenkomsten met wat ik de blauwdruk van een dominant
narratief binnen de evangelisch-baptistische beweging noem: in een aanvankelijk moeizame situatie waar
God afwezig lijkt, vindt omkering plaats door eigen keuze of godservaring die vertrouwen en een
positieve wending teweeg brengen. Ten tweede tonen de ervaringen en metadata aan dat het vaak om
sterk individualistische ervaringen gaat, waarbij de lokale gemeenschap geen directe rol van betekenis
heeft. Dat is opvallend voor een beweging die het alledaagse leven met God heeft verbonden met haar
ecclesiologie en roept vragen op die komend hoofdstuk verder worden besproken. Ten derde zijn
vrijwel alle narratieven positief tot zeer positief geconstrueerd, wat pastorale vragen oproept.
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5. GELEEFD GELOOF EN DE GEMEENTE
In het voorgaande hoofdstuk werden een aantal bouwstenen waarop baptistische christenen het
geleefde geloof bouwen inzichtelijk gemaakt. Dit hoofdstuk gaat over de invloed en context van de
lokale gemeente op het geleefde geloof, met als doel antwoord te geven op de deelvraag: “Welke
invloed heeft de christelijke gemeenschap op geleefd geloof?” Het voorgaande hoofdstuk noemde reeds
het nadrukkelijk aanwezige nadruk op de persoonlijke Godrelatie. In dit hoofdstuk wordt verkend
welke gevolgen hiervan te destilleren zijn voor de betekenis van de lokale gemeente.
5.1 EEN PROBLEMATISCHE BOEDELSCHEIDING?
De invloed van de gemeenschap op het alledaagse geloof is op verschillende wijzen bevraagd in het
vertelsysteem. Primair via een aantal schalen waarbij gevraagd wordt naar invloed en belang van
gemeente, gemeenteleden, andere gelovigen en ongelovigen. 94 Vervolgens werd een open vraag
gesteld: “Hoe was de gemeente van invloed op dat wat er gebeurde?” Als laatste kregen respondenten
de mogelijkheid om de ervaring in een driehoek te positioneren tussen ‘God’, ‘Mezelf’ en ‘De kerkelijke
gemeente’. Wanneer wordt gekeken naar de
grafische weergave van de eerste schaal, komt deze
net onder het midden uit. De scores in Figuur 9 staan
bij -200 voor kleine invloed en bij 200 voor grote
invloed. Gemiddeld genomen is de score hier -24,
dus redelijk dicht bij neutraal. De invloed van
gemeenteleden (zie Figuur 5) is kleiner, met een
gemiddelde weging van -48. De invloed van andere Figuur 9 - Een gematigde invloed van de gemeente op de
ervaring. Alleen de gekozen scores zijn aangegeven,
gelovigen en niet-gelovigen komt gemiddeld neer op afgerond op tientallen.
+2.95
De open vraag over de wijze waarop de gemeente van invloed was op de ervaring, werd wisselend
beantwoord: bij 23 gevallen werd ronduit gesteld dat de gemeente niet van invloed was, door
antwoorden als “geen” en “nvt”. In negen gevallen ging het om een indirecte invloed van de gemeente.
Zo vertelt iemand over een keuze tussen het bezoeken van een jeugdkamp of concert. In de ingevulde
open vraag blijkt dat de gemeente het kamp organiseerde. De gemeente speelt in dit soort narratieven
dus geen directe rol, maar draagt indirect bij aan een innerlijk dilemma.

In twee ervaringen wordt de invloed van de gemeente expliciet benoemd, zo deelt iemand zijn/haar
worsteling rondom het maatschappelijk debat rond voltooid leven: wat vind ik hier zelf van en wat
wordt (mogelijk impliciet) door de gemeente hiervan gevonden? De gemeente oefent volgens het
vertelsysteem in de meeste gevallen amper, of hooguit indirecte inwerking uit op de alledaagse
geloofspraktijken van de deelnemers.
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De resultaten hiervan zijn reeds weergegeven in Figuur 5.

Overigens zeggen deze cijfers nog niets over de waardering van deze invloed. Zo gaat één van de
verhalen waarbij de invloed van een ongelovige groot is, over een kantinegesprek met een
islamitische collega die de discussie aangaat over het christelijk geloof. Of deze invloed positief of
negatief is, blijkt soms uit het verhaal, maar meestal niet.
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Wanneer de ingevulde positionering van de driehoek tussen God, het zelf en de gemeente in kaart
wordt gebracht, wordt in Figuur 10 een duidelijk patroon in het geleefde geloof zichtbaar, dat de
ecclesiologie geleerde geloof voor de nodige uitdagingen lijkt te stellen.

Figuur 10 – Plaatsing van de ervaringen van de deelnemers zelf.

Veruit de meeste ervaringen hebben betrekking op het God en zelf, niet één ervaring lijkt zich af te
spelen in het directe bereik van de kerkelijke gemeente. Met het oog op de reeds genoemde nadruk
op individueel geloof kan in elk geval gesteld worden dat onder de respondenten de kerkelijke
gemeente niet direct op het netvlies staat als het om alledaagse ervaringen gaat. Voor een kerkelijke
stroming waarbij juist het alledaagse leven als bron van ecclesiologie wordt gezien, lijkt dit een
problematische boedelscheiding op te leveren tussen “de persoonlijke relatie met God” aan de ene
zijde en de lokale gemeente aan de andere kant van het spectrum. Het groepsinterview bevestigt deze
boedelscheiding hier en daar expliciet: de gemeente is er vooral als ondersteuning van de persoonlijke
relatie met God, maar lijkt niet direct verbonden te worden met de alledaagse praktijken.
Deze constatering hoeft overigens niet per definitie problematisch te zijn. Allereerst kan vanuit
historisch perspectief betoogd worden dat juist de evangelische beweging en ook de baptisten in de
afgelopen eeuw floreerden door een alternatief voor ‘kerkentrots en priesterheerschappij’, zo stelt
Teun van der Leer: “Voor de baptisten van toen is ‘de kerk’ de belichaming van alles wat het levend geloof
en de evangelieverkondiging blokkeert.” 96 Vanuit dat standpunt is het niet meer dan logisch dat de
gemeente niet in beeld komt in het alledaagse geloof. Misschien hebben evangelischen en baptisten
eenvoudigweg weinig op met het denken over kerk als bestaande in en tot zichzelf, en maken zij juist

Met ‘de kerk’ wordt hier verwezen naar traditionele kerken, vanuit een sterk reactief kader. Uit:
Bakker e.a., Typisch Evangelisch. Een stroming in perspectief, 126.
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een missionaire beweging van binnen (gemeente) naar buiten (het leven)? Vanuit dat perspectief zou
het logisch zijn dat de kerk amper present is in de alledaagse ervaringen, en hoeft de genoemde
mogelijke boedelscheiding geen dilemma op te leveren.
Hoe sympathiek deze lijn der gedachte ook is ten aanzien van de betrokken gemeente, lijkt ze toch
geen stand te kunnen houden. Allereerst niet omdat de gedeelde ervaringen niet zozeer negatieve
informatie over de gemeente bevat, maar vooral omdat de gemeente eenvoudigweg bijna niet
terugkomt in de verhalen. Daarnaast heeft eerder onderzoek naar de praktijk van baptistengemeenten
aangetoond dat zij eerder naar binnen- dan naar buiten gericht zijn, wat het mogelijke missionaire
argument ongeloofwaardig lijkt te maken.97 De logische vervolgvraag is dan ook: wat doet de gemeente
er dan nog toe? Het antwoord op deze vraag zal opnieuw vanuit de praktijk worden geformuleerd.
5.2 IS DE GEMEENTE EEN FACILITEIT, OF MEER?

“Geen idee op welke manier de gemeente van grote invloed hierop kan zijn, anders dan dat ik er
opgeladen word en Jezus er beter leer kennen.”98

Hoewel veruit de meeste verhalen uit het vertelsysteem géén invloed van de gemeente benoemen,
laten de ervaringen die dat wél doen een divers beeld zien. Sommige respondenten zien de invloed van
de gemeente als buitengewoon positief: een plek waar zorgen worden gedeeld, er voor mensen wordt
gebeden en mensen worden bemoedigd. Anderen noemen de lokale geloofsgemeenschap als plaats
waar mensen leren over het leven met God en Jezus, soms ook door op de proef gesteld te worden.
Ook negatieve aspecten komen naar voren, al zijn deze ervaringen in de minderheid. Zo stelt een
deelneemer dat de gemeente door normatieve kaders juist bijdraagt aan een schuldgevoel. Ook komen
in twee verhalen conflicten met gemeenteleden naar voren, wat duidelijk maakt dat de gemeente ook
een plaats is waar mensen worden gekwetst. Wanneer de beschreven betekenissen rondom de
gemeente bij elkaar worden gelegd, vallen twee eigenschappen van de gemeente op: enerzijds wordt
de gemeente omschreven als vormend in gods- en geloofsleer (het geleerde geloof) en anderzijds als
praktisch ondersteunend in de (na)zorg bij moeilijkheden: “als je een keer in de sores zit”, zoals iemand
uit het groepsinterview dit omschrijft.
Iemand in crisis had een woning nodig en een bod uitgebracht. Gemeenteleden en andere christenen
hebben gebeden voor acceptatie en blijkbaar contact gezocht met de verkoper om te ‘pleiten’, mét
succes. Anderen schrijven over kaartjes en andere vormen van bemoediging die ze ontvingen in
moeizame situaties.

Er lijkt dan ook geen directe verbinding te zijn tussen het alledaagse leven en de gemeente. Tegelijk
wordt de gemeente wel als relevant gezien. De gemeente lijkt in het alledaagse geloof misschien
afwezig, al kan ook worden gesteld dat de rol van de gemeente misschien moeilijk aanwijsbaar is. Of
komt de rol van de gemeente dit narratieve onderzoek gewoonweg niet goed uit de verf?

Ingeborg Janssen-te Loo, “Gemeenten op een gezonde weg”, geraadpleegd 13 mei 2017,
https://www.baptisten.nl/images/mgo/gezonde-gemeente/Gemeentenopeengezondeweg.pdf.
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Citaat uit vertelsysteem.
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Hier werpt het gehouden focusgroepinterview mogelijk nieuw licht in op de waarde van de gemeente.
Eén van de deelnemers ontdekte zelf dat de gemeente geen enkele rol had gespeeld in de zelf
aangeleverde ervaringen. In het groepsinterview kwam dit eveneens ter sprake, nadat negen
willekeurige verhalen waren gelezen en men eveneens constateerde dat rol van de gemeente in deze
verhalen niet benoemd was. De deelnemers aan het groepsinterview ervoeren hierin een ambivalentie,
aangezien men ook verwijst naar de prominente rol van de geloofsgemeenschap in het Nieuwe
Testament. Zo stelt één van de deelnemers: “Aangezien God de gemeente heeft ingesteld voor ons, moet
de gemeente een rol van grote betekenis hebben.”99 Wanneer wordt doorgevraagd naar de specifieke
betekenis voor het leven van alledag, blijkt dat de gemeente volgens deze drie gemeenteleden onder
andere als faciliteit wordt gezien. Deze faciliteit wordt uitgelegd als een middel dat aanwezig is voor
een bepaald doel. In dit geval kan worden gesteld dat de gemeente een middel is met als doel de
persoonlijke relatie met God te ondersteunen en te laten groeien. De gemeente is er dan om leden te
doen groeien in hun directe, persoonlijke godsrelatie. Hiervoor wordt het woord ‘oefenruimte’
meermaals gebruikt, waarbij het beeld ontstaat van de gemeente als leerplaats voor het persoonlijke
leven met God.100
“Hoe ervaar ik God in die situatie? En dat heeft niets met de kerk als geheel te maken in deze
verhalen.”

Het feit dat men geen directe verbinding tussen het alledaagse geloof en de gemeente kan aanwijzen is
volgens de deelnemers van de focusgroep overigens niet problematisch. De gemeente lijkt op een veel
abstracter niveau te functioneren met een eigen taalveld101 en dominant discours. In de gemeente vindt
ontmoeting plaats, wordt geleerd en geluisterd naar de Bijbel, wordt er gezongen, gebeden en
nagedacht. Het betreft dan ook een andere modus dan het leven van alledag:
“Een andere vorm? Ja, wel een andere vorm. Omdat [...] in het leven van alledag ontmoet ik de
gemeente niet zo. Maar het heeft wel zijn invloed op mijn leven, zeer zeker.”

Tegelijk vindt er soms ook wel integratie plaats tussen het domein van de gemeente en het alledaagse
leven. Eén van de deelnemers aan het focusgroepinterview vertelt over een bijzondere ervaring met
een vogeltje, dat als teken van God werd ervaren. Aanvankelijk lijkt de gemeente hier niet in beeld, tot
navraag leert dat enkele weken daarvoor iemand had gepreekt dat God zich ook in de natuur laat
kennen. In dit voorbeeld heeft integratie plaatsgevonden tussen de gemeente en de praktijk van alledag,
maar niet rechtstreeks via de godsrelatie. Het focusgroepinterview bevestigt de rol en het belang van
een gemeente voor de gelovige, maar benoemt het belang primair als faciliterend: de gemeente staat

Ook uit de later nagezonden mails (in Appendix E opgenomen) blijkt ambivalentie tussen het
geleerde belang van de gemeente en de geleefde praktijk.
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Aangezien het gelijknamige boek van Sake Stoppels niet genoemd werd, veronderstel ik niet dat
de term hier vandaan komt. Bovendien leent het werk van Stoppels zich niet voor een dergelijke
scheiding van functie van kerk en relatie met God, hij pleit eerder voor integratie van discipelschap
en de lokale gemeente. Zie ook Sake Stoppels, Oefenruimte. Gemeente en parochie als gemeenschap van
leerlingen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2013), 99-123.
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Hoewel ik me als evangelisch baptist tot de respondenten kan verhouden, bemerkte ik regelmatig
enige vervreemding over zowel de mate van abstractie alsook de hoeveelheid woorden die er nodig
is om het belang van de gemeente uit te leggen.
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in deze praktijkverhalen vooral ten dienste aan het persoonlijke geloof. Er is dan op basis van dit
onderzoek geen bewuste verbinding aanwijsbaar tussen gemeente en het alledaagse geloof, al liggen er
wel sporen die verwijzen naar een indirecte relatie, die mogelijk sterker is dan men zich realiseert.
Toch hoeft deze constatering niet per definitie slecht nieuws te zijn voor de lokale geloofsgemeenschap.
Mijn pogingen om de kleine invloed van de lokale gemeente te verklaren, stuitten bij de focusgroep dan
ook meermalen op verzet. De gemeente wordt verdedigd, omdat ze een door God gegeven roeping
en invloed heeft op de gelovigen. De gemeente wordt juist in de focusgroep positief gewaardeerd als
een plaats van ontmoeting en vorming. De gemeente wordt ook omschreven als de plek waar
mensenlevens veranderen, doordat ze in de ontmoeting met anderen leren lief te hebben in
onwaarschijnlijke relaties en omstandigheden. De reeds genoemde ‘oefenruimte’ is dan ook niet enkel
individualistisch te verstaan: in de gemeente oefenen we met elkaar. De gemeente is volgens de
focusgroep een oefenruimte van het liefdegebod, waarbij gelovigen worden ondersteund en uitgedaagd
door preek, gebed en onderlinge contacten. Vanuit deze verdediging van de gemeente stellen de
deelnemers aan het focusgroepinterview dan ook de vraag of de gemeente niet als vanzelfsprekend
wordt ervaren onder de deelnemers van het vertelsysteem.
Ook onder deelnemers van het vertelsysteem lijkt er wel sprake van (veelal) positieve beïnvloeding:
de gemeente draagt indirect bij aan het geleefde geloof met een eigen (evangelisch) discours, taalveld,
de ervaringen van anderen en diverse impliciete hermeneutische sleutels, waar in het alledaagse leven
beroep op wordt gedaan, vooral in momenten van moeite of crisis. Kort gezegd verloopt de weg van
de gemeente naar de alledaagse praktijk via de persoonlijke relatie.
“In die zin heeft de gemeente altijd wel te maken met je persoonlijk geloof, maar misschien niet direct
in de ervaringen die je in het persoonlijk leven opdoet”

Dit roept vanuit een baptistische ecclesiologie toch ook vragen op: Is de relevantie van de gemeente
dan teruggedrongen tot de eerste ochtend in de week, mogelijk aangevuld met een of meerdere
doordeweekse activiteiten? Kan men spreken van een zondagskerk met scherpe scheiding tussen
gemeente en wereld? Dat zou een radicale ommekeer zijn van het gedachtegoed van de beoogde
communale zoektocht naar Christus’ wil in alle aspecten van het leven, die aan de wieg van de beweging
stond. Enerzijds kan op basis van dit onderzoek in elk geval gesteld worden dat de gemeente niet
evident aanwezig is in de alledaagse gebeurtenissen die de gelovigen met geloof in God associëren.
Hiermee lijkt de persoonlijke godsrelatie op de voorgrond komen te staan en de gemeente naar de
achtergrond te verschuiven, maar ze verdwijnt niet van het podium. Het focusgroepinterview bevestigt
enerzijds de rol van de gemeente op de achtergrond, maar eerder op de wijze waarop een jazzband
een zanger ondersteun: vaak in de schaduw, maar van wezenlijk belang voor de uiteindelijke muziek.
Het persoonlijke geloof en de gemeente lijken bij de focusgroep toch ook een geïntegreerd geheel te
zijn, zo blijkt ook uit hun eigen betrokkenheid bij de gemeente en de verdediging ervan. De gemeente
heeft wel degelijk een rol in het alledaagse leven, maar meer achter de schermen en tussen de coulissen
van het innerlijk theater.
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5.3 VERSCHUIVINGEN ONDER EVANGELICALS?
Ondanks het baptistische ideaal van communale geloofsbeleving, wijzen de onderzoeksresultaten op
de gemeente als facilitaire ondersteuning van het gelovig individu. Het is dan ook de vraag in hoeverre
dit verband houdt met de consumentgerichte cultuur in het Westen. Als de lokale geloofsgemeenschap
onder invloed van een grote nadruk op individuele godsbeleving en expressie verwordt tot faciliteit,
zouden gemeenteleden als consumenten kunnen worden gezien. Deze neiging naar consumentisme
wordt door Zygmunt Bauman omschreven in zijn tamelijk pessimistische werk over het
postmodernisme ‘Liquid Modernity’. De Pools-Britse filosoof en socioloog stelt dat het individualisme
onlosmakelijk verbonden is met het westerse kapitalisme. In het dystopisch discours van Bauman is de
waarneembare werkelijkheid voor deze mens verworden tot een levensgroot winkelcentrum waar
alles te koop is en individuele genoegdoening hoogtij viert en wordt aangemoedigd door een industriële
elite. Bauman constateert dat de hedendaagse mens lijkt te profiteren van allerlei vrijheden die
producten ons bieden, maar daarmee primair als consument is gaan denken. Deze economische
denkwijze heeft de mens de kracht van de keuze geleerd, wat alle vormen van soliditeit bevraagt.
Kortom: de postmoderniteit is hoogst onvoorspelbaar, vrijblijvend, individualistisch en daarmee
continu in vloeibare staat.102 De aandacht van Bauman is echter vooral gericht op de volle breedte van
de postmoderne situatie. Hij schrijft relatief weinig over de religieuze consequenties daarvan.
De invloed van het postmodernisme op de betrokkenheid bij religieuze instituten is uitvoerig
onderzocht door Grace Davie. Als godsdienstsociologe verrichte zij onderzoek in Groot Brittannië,
later ook in andere delen van Europa. Davie komt tot conclusies die doen denken aan de accenten van
Bauman, wanneer ze een verschuiving vaststelt in het religieuze leven in modern Europa: “a shift from
“obligation” to “consumption” (i.e., a model based primarily on choice) as the principal motivation for religious
activity”103 De constatering van een verschuiving van obligatie naar keuze krijgt in een evangelischbaptistische context een extra dimensie: congregationalistische gemeenten zijn tot op zekere hoogte
te zien als kerken die, vanwege de nadruk op persoonlijke bekering, meer op keuze gebaseerd zijn dan
de gevestigde kerken. Historisch gezien leken de persoonlijke keuze en een hoge toewijding samen te
gaan, zij komen nu ook onder druk te staan van dalende kerkgang. Ook de keuze-gebaseerde kerken
lijken anno 2017 dan ook te worden geconfronteerd met toenemend consumentisme onder hun leden.
Tegelijk is deze dans met de cultuur voor evangelisch-baptistische christenen geen nieuw fenomeen:
Mark Shibley beschrijft in 1998 een verschuiving onder de toentertijd nieuwe generatie evangelicals als
een beweging van conservatief naar een hedendaags evangelicalisme dat moderner en liberaler is dan
de vorige generaties. Tegelijk stelt hij vast dat deze eigentijdse evangelicals niet minder evangelical zijn
dan eerdere generaties in relatie tot hetgeen ze geloven: ze weten zich alleen meer thuis in de
hedendaagse cultuur.104 Ervaren de hedendaagse evangelisch-baptistische gelovigen zich dan mogelijk
ook comfortabel hedendaagse ontwikkelingen waarbij betrokkenheid en overtuiging niet per definitie
met elkaar zijn verbonden?

Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, Contemporary Sociology (Cambridge: Polity Press, 2000),
doi:10.2307/3089803.
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Grace Davie, “Vicarious Religion: A Methodological Challenge,” in Everyday Religion: Observing
Modern Religious Lives, ed. Nancy T. Ammerman (New York: Oxford University Press, 2007), 22.
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Mark A. Shibley, “Contemporary Evangelicals: Born-Again and World Affirming”, The Annals of the
American Academy of Political and Social Science, nr. 558 (1998), http://journals.sagepub.com.vunl.idm.oclc.org/doi/pdf/10.1177/0002716298558001007.
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Deze tegenstelling is door Davie onder woorden gebracht als “believing without belonging”, een
antithese waar ook anderen dankbaar gebruik van maken. 105 Om recht te doen aan de subtiele
complexiteit van geloof en betrokkenheid, heeft Davie in recenter werk de inmiddels klassieke
tegenstelling vervangen door het begrip ‘vicarious religion’106: “The term has been coined in order to
convey the notion of religion performed by an active minority but on behalf of a much larger number, who
(implicitly at least) not only understand, but, quite clearly, approve of what the minority is doing.”107 Het idee
dat een relatief kleine groep gelovigen plaatsvervangend (‘vicarious’) voor een grotere groep mensen
rituelen uitvoert, gelooft en bepaalde morele codes belichaamt voor een grotere groep mensen is in
het Nederlands taalveld terug te vinden in het denken van Stefan Paas, die deze ontwikkeling beschrijft
in het beeld van het priesterschap.108 Het gevolg hiervan is volgens Davie dat in elk geval de historische
kerken hun zeggenschap over het geloof (en daarmee ook de aanspraak op gelovigen) langzaam
verliezen. Rondom rituelen als doop, huwelijk en overlijden is de kerk relevant, maar daarbuiten is de
vraag om wel/niet naar een kerk te gaan geen kwestie meer van moeten, maar kiezen geworden. Ook
de hedendaagse nadruk op individualiteit klinkt hier in door: “the churches need to be there in order
that I may attend them if I so choose.”109 Wordt de gemeente dan ook voor evangelisch-baptistische
gelovigen teruggedrongen tot de marges? Er lijkt onder deze gelovigen in ieder geval een gevoeligheid
en soms ook omarming te zijn van elementen uit de hedendaagse tijdsgeest die eerder werd gezien als
problematisch of ronduit conflicterend met het geloof.
De frequentie waarin ik en mijn gezin zondagse diensten bezoeken is de laatste jaren afgenomen, zo
constateer ik. Hoe komt dat? Sinds enkele jaren worden de diensten van onze gemeente live op
YouTube uitgezonden. Hoewel aanvankelijk bedoeld als dienst aan zieken, merk ik dat het
aantrekkelijk is om thuis de preek vanaf de bank te bekijken of later ‘on demand’ terug te zien.
Blijkbaar ben ik niet de enige: uit het aantal ‘views’ op het kanaal blijken preken soms wel 80 tot 100
keer te worden teruggekeken; dat is grofweg 20% van onze gemeente. Als studie of gezin de laatste
tijd eveneens om meer tijd en aandacht vragen, wordt er eerst gekeken wie er komt spreken, daarna
naar het onderwerp, op basis daarvan wordt besloten wel of niet te gaan. Hoewel ik de gemeente niet
minder belangrijk ben gaan vinden, is er wel steeds meer keuze: als een lied of preek niet aanspreekt,
is de volgende preek van een andere spreker slechts één muisklik verder. De meerwaarde van de
fysieke presentie op zondagochtend ligt voor ons dan ook vooral in het sociale contact met onze
vrienden. Hoewel er genoeg vraagtekens te stellen zijn bij deze praktijk, merken we onder
leeftijdsgenoten (25-35 jaar) een soortgelijke tendens.

Tegelijk kan de tijdsgeest ook nieuwe ontdekkingen opleveren. Zo toont Pete Ward als theoloog
affiniteit met het werk van Bauman en Davie. Hij omarmt hun observaties, maar is positiever over de
mogelijkheden van de kerk, wanneer zij net zo vloeibaar wordt als de maatschappij.110 Ward stelt onder
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het motto van het aloude semper reformanda 111 dat de kerk inderdaad gemarginaliseerd is in de
maatschappij en haar roeping niet altijd goed heeft verstaan. De huidige vorm van kerk-zijn past niet in
de liquide maatschappij zoals die door Bauman is omschreven, maar vraagt om een rigoureuze
verandering. Ward verankert zijn liquide kerk ecclesiologisch primair in het Koninkrijk, wat wordt
verstaan als een dynamische beweging.112 Met beroep op Bauman stelt hij dat de huidige tijd en cultuur
gunstig zijn voor een liquide kerk die primair wordt beschouwd als netwerk van relaties en
communicatie. Dit druist in tegen het idee van een gevestigde, solide kerk, die Ward kenmerkt door
een in zijn ogen onterechte nadruk op aanwezigheid tijdens kerkdiensten, aantallen, en standaardisatie
(‘one size fits all’). Ward ziet in de vragen en spirituele zoektochten vanuit de shop-cultuur aanleiding
om het kerk-zijn radicaal opnieuw te doordenken als een netwerk van voortdurend veranderende
gemeenschap waarbij de vrijheid van keuze voorop staat. Dit heeft consequenties voor de eredienst,113
leiderschap,114 en uiteraard organisatie.
Het is eenvoudig om de liquide kerk die Ward voorstaat te verstaan als capitulatie aan de hedendaagse
tijdgeest. Dat doet zijn denken echter tekort. Hoe buitenaards de suggesties van Ward bij eerste indruk
mogelijk lijken, er is vanuit een baptistisch-evangelische visie zeker sympathie op te brengen voor de
herwaardering van de gemeenschap die in zijn ecclesiologie aan bod komt. De liquide kerk kan immers
worden verstaan als een ‘believers-church’. 115 De grote nadruk op individuele keuzevrijheid is
herkenbaar als de door baptisten zo benadrukte ‘vrijheid van geweten’. Wijlen emeritus professor Olof
H. de Vries typeert het baptisme als een pendel tussen kerk (als instituut) en beweging116, waarbij de
suggesties van Ward alleen al in naamgeving duidelijk maken de beweging weer op te zoeken. Daarnaast
lijken Wards suggesties het leven van alledag als geleefd geloof als uitgangspunt in elk geval ernstig
serieus te nemen.
In hoeverre er sprake is van een verschuiving in het zelf-verstaan van baptistische gelovigen in relatie
tot de gemeente, is niet met zekerheid te stellen. Er is in het verleden geen vergelijkbaar onderzoek
gedaan binnen de evangelisch-baptistische beweging om een dergelijke verandering te kunnen duiden.
Wel constateer ik dat het zelf-verstaan van evangelisch-baptistische gelovigen zoals dat door theologen
wordt omschreven, afwijkt van hetgeen in de praktijk wordt gedeeld. Er lijkt dus wel sprake te zijn van
een kloof tussen het geleerde- en geleefde geloof, maar niet zozeer binnen de gelovigen, maar eerder
tussen het theologisch geleerde ideaal en de alledaagse geleefde praktijk.

Een uitdrukking die door de reformatoren werd gebruikt om aan te geven dat de kerk altijd
vernieuwd moet worden.
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5.4 POTENTIËLE INVLOEDEN
Op basis van de constatering dat de alledaagse praktijk van geleefd geloof afwijkt van de theologische
visie op de gemeente, worden hier een aantal mogelijkheden genoemd die mogelijk van invloed zijn op
de boedelscheiding tussen gelovige en gemeente.
5.4.1 INDIVIDUELE THEOLOGIE
De evangelisch-baptistische theologie is van oudsher gekenmerkt door piëtistische, maar ook
individuele nadrukken. In de theologie van de beweging ligt relatief veel nadruk op het verkrijgen van
heil en de betekenis ervan voor het eigen leven. Charles Taylor stelt in zijn tracering van de ‘sources
of the self’ dat hoewel bepaalde trends elkaar opvolgen, ook historische ijkpunten overeind blijven. Zo
stelt hij vast dat evangelicals in de Verenigde Staten nog altijd voortbouwen op de spiritualiteit van de
grote opwekkingen, maar tegelijk beïnvloed zijn door het expressieve individualisme van de jaren ’60.117
Taylor stelt dan ook dat moderne identiteit en zelf-verstaan niet als momentopname moeten worden
onderzocht, maar in gesprek dienen te worden gebracht met de historische invloeden.118
Ook de theologie in hedendaagse aanbiddingsmuziek (die veelvuldig is doorgedrongen in evangelischbaptistische gemeenten) toont een bepaalde mate van eenzijdigheid die met het individualisme
overeenstemt.119 Door veelvuldig te (s)preken over het belang van een persoonlijke keuze voor Jezus,
een persoonlijke relatie en een persoonlijke doop is het niet verwonderlijk dat dit gevolgen heeft voor
de praktische ecclesiologie.120
5.4.2 TOENEMENDE INTENSIVITEIT VAN LEVEN
Een andere mogelijkheid is dat de intensiviteit van leven in Nederland anno 2017 bijdraagt aan de
constateringen. In een cultuur waar het leven in toenemende mate moet worden georganiseerd, is het
misschien niet verwonderlijk dat behalve de agenda, ook het geloof in gemeenschappelijke zin aan
fragmentatie onderhevig is. Kenmerkend voor veel evangelische- en baptistengemeenten is de grote
hoeveelheid activiteiten die veelal door vrijwilligers gedaan worden. Dit soms jachtige activisme en de
constante vraag om (veelal dezelfde) vrijwilligers kan mensen uitputten. Het fenomeen kerkelijk burnout lijkt dan ook regelmatig voor te komen in deze gemeenten.121 Ook blijkt dat kerkgangers naast hun
werk en gezin vaak actief zijn in vrijwilligerswerk buiten de kerk. Stefan Paas stelt dan ook dat kerkgang
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een sociale praktijk is. Hij baseert zich hierbij op diverse cijfers van het SCP die dit aantonen.122 Er is
daarnaast een bredere maatschappelijke trend gaande waarin de betrokkenheid op
vrijwilligersorganisaties afneemt. Er lijkt sprake te zijn van minder commitment en vraag naar
toenemende flexibiliteit, 123 al zijn de gevolgen daarvan mogelijk minder nadelig als weleens wordt
beweerd. 124 Het zou in deze gefragmenteerde tijden niet verwonderlijk zijn als de invloed van de
kerkelijke gemeente in zekere zin ook wordt beperkt tot de momenten in de week dat het geloof
georganiseerd is.
5.4.3 BEWEGING VAN TRADITIONELE KERKEN NAAR ‘KERKLOZEN’
Veel evangelische en baptistische gemeenten worden gevuld door gelovigen uit traditionele gemeenten,
125 die hierdoor mogelijk de eerste drempel richting kerkverlating reeds genomen hebben. Worden de
gelovigen die vertrekken uit een andere kerk niet gekenmerkt door een relatief lage waardering van
concept “kerk”?126 Het reeds genoemde idee van “believing without belonging” door Grace Davie
wordt de laatste jaren geëxpliciteerd in diverse Facebook-pagina’s als “Post-Traumatisch-Kerk
Syndroom”127 en recenter de aandacht voor de pagina “de Kerklozen”.128 Tegelijkertijd kan gesteld
worden dat deze recente ontwikkelingen juist aantonen hoe belangrijk communiteit is in het delen van
verhalen. Zo verdwijnen de ‘kerklozen’ weliswaar uit de gevestigde kerken, maar tegelijkertijd voegen
ze zich in nieuwe verbanden; zij het digitaal of daarbuiten.129 Miranda Klaver stelt in haar proefschrift
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dan ook vast dat evangelische kerken inderdaad primair gevoed worden door de gevestigde kerken,
maar er eveneens sprake is van een verschuiving van traditioneel institutioneel engagement dat op
lidmaatschap is gebaseerd naar nieuwe modi van engagement op basis van esthetiek en narratieven, die
om flexibiliteit en fluïditeit vragen. 130 Ofwel: het evangelische voedingspatroon lijkt te veranderen.
Evangelische kerken die deze beweging niet meemaken, dreigen eenzelfde krimp mee te maken als de
gevestigde kerken die haar de afgelopen decennia hebben gevoed. Dit roept nieuwe vragen op als: wat
is nog een reden om als gelovigen samen te komen? Maar naast deze bewegingen van buiten heeft
ongetwijfeld ook de onderzoeksopzet bijgedragen aan de kleuring van de dataset, met name rondom
de vraagstelling.
5.4.4 DE VRAAGSTELLING
In het onderzoek is veelvuldig gebruik gemaakt van het woord ‘ervaring’, dat veelvuldig wordt gebruikt
in de seculiere onderzoeken die met PNI worden gedaan. Later realiseerde ik mij dat het woord in het
evangelisch discours ook sterk gekoppeld kan zijn aan het fenomeen van de godservaring, waarbij God
op bovennatuurlijke of directe, merkbare wijze ingrijpt in de waarneembare werkelijkheid. Het woord
‘ervaring’ zou dan al sterk associëren met een categorie verhalen waarin de persoonlijke relatie sterk
wordt benadrukt en zou mogelijk gebeurtenissen waar ik benieuwd naar ben excluderen. Het
groepsinterview lijkt hier enige aanleiding voor te geven. Wanneer ik stel dat veel ervaringen gaan over
persoonlijke momenten met God, stelt iemand in het groepsinterview dan ook: “De vraag was toch ook
om een persoonlijke ervaring?” Wanneer dit later expliciet wordt gemaakt, reageren anderen dat ze
hieronder inderdaad de grootsere dingen verstaan, die zijn er immers niet elke dag. Kortom: het woord
‘ervaring’ biedt mogelijk onvoldoende neutraliteit in dit onderzoek. Bij herhaling of uitbreiding van het
onderzoek zou het wenselijk zijn het gebruikte vocabulaire te toetsen in vooronderzoek, waarbij
gevraagd wordt naar associaties. Een woord als ‘gebeurtenis’ zou vermoedelijk een neutralere
associatie gehad onder de beoogde doelgroep.

middag in het park. Dergelijke elementen tonen aan dat de behoefte aan gemeenschap er niet minder
op is geworden, maar men heeft het blijkbaar niet in de vorige gemeente gevonden.
Miranda Klaver, This is my Desire. A Semiotic Perspective on Conversion in an Evangelical Seeker Church
and a Pentecostal Church in the Nederlands (Amsterdam: Pallas Publications i.s.m. Amsterdam
University Press, 2011), 409-410.
130

45

5.5 CONCLUSIE
Inzichten verkregen via het vertelsysteem lijken in dit onderzoek een kloof te vertonen tussen enerzijds
de geleerde evangelisch-baptistische ecclesiologie en anderzijds de constatering dat de gemeente amper
op het netvlies lijkt te staan in alledaagse gebeurtenissen die volgens gelovigen wel met God te maken
hebben. Er is geen expliciete verbinding aanwijsbaar tussen gemeente en het alledaagse geloof. Tegelijk
wordt de gemeente door de focusgroep verdedigd en ook genoemd als bron waar ook tot levensveranderende keuzes wordt geïnspireerd. De gemeente lijkt op deze manier meer op de achtergrond
van het innerlijk theater faciliterend te zijn aan de directe godsrelatie van gelovigen. In lijn van grotere
maatschappelijke ontwikkelingen roept dit vragen op naar de houdbaarheid van de huidige baptistische
ecclesiologie.
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6. GELEEFD GELOOF BUITEN DE GEMEENTE
In voorgaande hoofdstukken werd het geleefd geloof in het alledaagse verkend en de verhouding met
de gemeente gezocht. Dit hoofdstuk poogt antwoorden te formuleren op de deelvraag “Welke andere
invloeden vanuit de hedendaagse cultuur geven betekenis aan het geleefde geloof van evangelischbaptistische gelovigen?” In de verhalensessie en het vertelsysteem werd driemaal expliciet een andere
invloed genoemd die betekenis had voor het geleefde geloof. Deze drie ervaringen op 27 verhalen
lijken nihil, al is er in generieke zin meer te zeggen over invloeden van buiten de gemeente op het
alledaagse geloof. In dit hoofdstuk wordt met het oog op de beschikbare ruimte dan ook een kort
overzicht van de genoemde buiten gemeentelijke invloeden gegeven en voorzien van duiding.
6.1 EEN CONFERENTIECULTUUR
Het DNA van het evangelisch-baptistisch gedachtegoed lijkt een tegenstelling te huisvesten in de
waardering van de lokale geloofsgemeenschap. Vanuit de historie van met name baptisten heeft het
theologisch accent sterk gelegen op het vormen van de ware kerk. Tegelijkertijd vonden
scharniermomenten in de geschiedenis vaak buiten de lokale kerken plaats: de opwekkingsbewegingen
uit de 17e en 18e eeuw die grote invloed op de evangelisch-baptistische beweging hadden en die deels
ook hebben gevormd, zijn gekleurd door rondtrekkende predikers, die vaak zonder vaste gemeente
hun boodschap in de buitenlucht verkondigden. Met name de evangelische beweging kreeg in
Nederland voet aan de grond door Billy Graham en Tommy Lee Oswald die bij voorkeur spreken in
stadions of op het Malieveld. Wie meer van deze geschiedenis leest in bijvoorbeeld het recent
verschenen ‘Typisch Evangelisch!’131 kan niet aan de indruk ontkomen dat er in het wezen van het
evangelisch-baptistisch gedachtegoed een romantisch ideaal lijkt te bestaan van een (bij voorkeur witte)
tent op een groen grasveld, waar op nieuwe, verfrissende wijze het evangelie wordt verkondigd. Een
lokale gemeente is hierbij niet per definitie in beeld.
Dit romantisch ideaal lijkt ook anno 2017 te worden verwezenlijkt tijdens de Opwekkingsconferentie
die sinds 1996 ieder Pinksterweekend te Biddinghuizen wordt georganiseerd.132 Het betreft één van
de meest zichtbare collectieve evenementen van de beweging. Maar ook naast deze Pinksterconferentie
worden op jaarbasis door de vrijkerkelijke beweging buitengewoon veel evenementen, festivals en
conferenties georganiseerd via allerlei stichtingen en initiatieven. Er zijn conferenties voor genezing en
bevrijding, over man- of vrouw-zijn naar Gods beeld, zending, Israël, leiderschap, evangelisch-opvakantie-gaan tot en met sportconferenties en daarbuiten. In die zin lijkt voor elk aspect van het
dagelijks leven een conferentie, evenement of studiedag voorhanden. Van de beweging kan dan ook
oprecht gezegd worden dat er sprake is van een conferentiecultuur, waarbij bepaalde aspecten van het
christelijk geloof in een relatief korte termijn van één of enkele dagen worden uitgediept door een
(soms internationale, veelal mannelijke) spreker. Niet zelden worden deze accenten van het evangelie
vervolgens binnen de lokale gemeente verspreid en gedeeld:
Zo vertelt één van de respondenten dat ze een conferentie heeft bijgewoond over de Heilige Geest.
De volgende zondag kreeg deze persoon een beeld van God, bedoeld voor iemand die voor hem/haar
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zat in de kerk. Er werd een tekening van gemaakt en vervolgens werd deze tekening gedeeld om de
betreffende persoon te bemoedigen.

Het is niet moeilijk om de theologische nadruk op persoonlijk geloof, het vinden van waarheid en het
in het vorige hoofdstuk genoemde consumentisme in verband te brengen met deze conferentiecultuur.
Immers, het geloofsleven van de individuele gelovigen kan naar smaak worden gevuld met een passende
gemeente en aangevuld worden door een breed scala aan eigen accenten: een soort ‘pick-and-choose’
buffet, waarbij de lokale gemeente niet per definitie het hoofdgerecht hoeft te vormen. Conferenties
lijken dan ook uitermate passend bij de eerder genoemde toenemende vraag vanuit tijd en cultuur naar
flexibiliteit, korte-termijn commitment en fluïde geloofsverbanden. Maar niet alleen de evangelischebaptistische beweging kent de invloeden van de conferentiecultuur. Zo deed Sake Stoppels in 20142016 onderzoek rondom de publicatie van zijn boek Oefenruimte,133 door meer dan 500 aanwezigen
van diverse bijeenkomsten in veelal traditionele kerken te vragen of er gemeenschappen, groepen of
bewegingen waren geweest die van belang waren voor de wording van het eigen geloof. Gemiddeld
werden iets meer dan twee gemeenschappen genoemd, waarbij het voor de helft ging om buitengemeentelijke initiatieven. Stoppels constateert dan ook een ‘tweepoligheid’ die doet denken aan de
fluïditeit waar o.a. Ward voor pleit: “het meedoen op twee of meer plekken.”134
In mijn eigen geloofsleven speelden conferenties eveneens een grote rol. De EO-Jongerendag van 2005
opende voor mij de deuren tot de evangelische wereld, waarbij de vijf jaren die daarop volgden de
geestelijke hoogtepunten in mijn geloofsleven zich steevast in de zomer bevonden: de
opwekkingsconferentie en het toen nog bestaande Flevo Festival werden erg belangrijk. Ik leefde in de
eerste jaren van dit prille geloof van conferentie naar conferentie. Intussen ging ik naar de kerk, maar
die ervoer ik als gezapig in relatie tot de vaak indrukwekkende shows tijdens festivals. Pas tijdens mijn
studie theologie ontdekte ik dat een lokale gemeente ook een belangrijke rol zou kunnen spelen voor
mij als gelovige.

Tegelijk zetten conferenties de gemeente niet buitenspel; er lijkt besef en verlangen te zijn hetgeen in
conferenties wordt gedeeld ook in lokale gemeenten in te zetten. Er zijn dan ook mengvormen te
signaleren tussen enerzijds het verlangen om op een conferentie opgebouwd te worden en anderzijds
dat met lokale medegelovigen te delen. Zo bieden buitenfestivals als Opwekking, maar ook het
Gracelandfestival bijvoorbeeld de mogelijkheid om als gemeente of bestaande groep gelovigen een
eigen terrein te reserveren. Leiderschapsconferenties zoals The Global Leadership Summit en recenter
ook MISSIE.NU vanuit de Unie van Baptisten- en ABC gemeenten moedigen voorgangers en
leidinggevenden ook aan om hun oudsten of mede-leiders mee te nemen.
6.2 KERK EN PARAKERK
De nadruk op persoonlijk geloof en de toegenomen nadruk op individualiteit lijkt eveneens te
resoneren in het fenomeen kerk(s)hoppen. Immers: als de gemeente vooral gezien kan worden als
faciliteit van de eigen geloofservaring met God, is het logisch te vragen welke gemeente de beste
faciliteit biedt. Vanuit ecclesiologisch perspectief is dit in de evangelisch-baptistische beweging voluit
beaamd door het pleidooi voor de zogeheten ‘seeker-sensitive church’, waarbij de gemeente zich
aanpast en toespitst op de behoefte van de kerkzoeker. Hoewel deze wat economisch- en
markttechnische benadering van kerk-zijn ook op behoorlijke kritiek kan rekenen, legt ze wel in vorige
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paragraaf genoemde kwetsbaarheid bloot: bewegen evangelisch-baptistische gelovigen niet erg
gemakkelijk van gemeente naar gemeente? Immers: vanuit een functionele benadrukking van gemeentezijn is de keuze voor een andere gemeente misschien wel erg snel gemaakt. En is de vraag dan niet te
sterk wat een gemeente je als faciliteit te bieden heeft, in plaats wat jouw inbreng is als gelovige voor
een gemeente? Nergens adverteren gemeenten met het schurende element van de gemeenschap,
terwijl dat uit het focusgroepinterview wel zeer vormend blijkt te zijn. Zo stelt één van de deelnemers
van het focusgroepinterview:
“Hoe ga je met elkaar om? Het is niet ideaal natuurlijk, omdat wij beperkte mensen zijn en in een
gebroken wereld leven, maar ik denk wel dat het zo bedoeld is. Ik ben langzamerhand gaan zien dat
de gemeente ook zo bedoeld is. Dat wij tegen elkaar botsen omdat we verschillend zijn. De één heeft
deze visie, de ander zo, de één beleeft de dingen zus, de andere zo. Daarin botsen we met elkaar.
En het knalt soms ook heel vervelend, maar het is toch de plek waar wij moeten leren dat God ons
dit gebod geeft: heb elkaar lief.”135

Niet zelden komen gemeenschappen en christelijke organisaties ook tegenover elkaar te staan. Meestal
niet in directe zin, maar veelal indirect doordat gelovigen een theologisch accent ervaren of leren
kennen wat op verzet stuit in de lokale gemeente. De evangelisch-baptistische beweging in Nederland
kent in elk geval vele kerkscheuringen onder invloed van specifieke accenten op genezing, gaven van
de Geest, visie op eindtijd, Israël of verschillen in inzichten over leiderschap. De reeds genoemde
organisaties en conferenties kunnen (onbewust) voedingsbodem kweken voor dergelijke conflicten.
Tegelijkertijd heeft dezelfde flexibiliteit in keuzemogelijkheden ook het vermogen om gelovigen te
verbinden in specifieke gebieden waar die elkaar anders vermoedelijk niet zouden ontmoeten én
vormen. Zo vertelt een deelnemer uit het vertelsysteem dat hij werd uitgenodigd door medegelovigen
uit een nabijgelegen dorp om te participeren in een zogeheten ‘Healing Room’; waarbij op structurele
basis wordt gebeden om genezing en bevrijding voor zieken. Dit contact verloopt buiten de kerkelijke
gemeenten om, hoewel zij wel geïnformeerd worden. Het team bestaat uit mensen vanuit verschillende
plaatsen en denominaties. Dergelijke ervaringen kunnen enerzijds als zegen worden ervaren door de
gelovige (zoals in de omschreven situatie het geval is), tegelijk worden dergelijke informele bewegingen
soms vanuit de bestaande gemeenschappen ook met argusogen bekeken. Immers: de combinatie van
ziekte en bevrijding wordt niet door iedere evangelische theoloog als gelukkig ervaren. Hierin worden
regelmatig ook patronen rondom formeel en informeel leiderschap zichtbaar: de platte ecclesiologische
structuur van dergelijke gemeenten plaatst theologen als voorgangers tussen de gewone
gemeenteleden, waardoor hetgeen men zegt ook op gelijke voet wordt verstaan. De voorganger kan
dan wel van alles zeggen en schrijven over bijvoorbeeld genezing en pastoraat, maar dat is dan slechts
een mening van één op velen. Het in de ecclesiologie verheven priesterschap aller gelovigen kan zo
onbedoeld een individuele focus krijgen waarin ieder individu eigen priester is, in plaats van alle
gelovigen tezamen één priesterschap.136
Ook de invloed van internet als bron van impliciete en expliciete theologie dient niet te worden
onderschat. Toegang tot het web opent een scala aan mogelijkheden tot geloofsvorming. Vrijwel iedere
christelijke organisatie beschikt over diverse social media-kanalen als Facebook en Twitter en
christelijke leiders uit binnen en buitenland vullen sites als SoundCloud of YouTube met hun preken
en gedachten over een specifiek onderwerp. Theologische fora bieden mogelijkheden tot het stellen
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van vragen die men in de eigen gemeente blijkbaar niet kan stellen, Facebook-groepen tot het delen
van ervaringen die in eigen gemeente niet gehoord zijn en vele duizenden blogs of pagina’s over
specifieke onderwerpen en allerlei vormen van leer. Zoals reeds genoemd zet dit potentieel bestaande
gezagsverhoudingen op scherp.
Zo stelt één van de deelnemers van het onderzoek met een kind dat lichamelijke problemen had op
zoek te zijn gegaan naar genezing en dat zij een aantal maanden lang alles las over genezing in de
Bijbel, getuigenissen en studies.

Hoewel niet expliciet vernoemd dat het in bovenstaand voorbeeld om internetsites gaat, wordt in elk
geval duidelijk dat allerlei manieren van theologische vorming en vulling van overtuiging of theologisch
kapitaal direct voorhanden zijn. Dit vraagt aan de gelovige tegelijkertijd om onderscheidingsvermogen.
Immers: voor vrijwel ieder standpunt of overtuiging zijn wel websites te vinden met christenen die
zonder uitgewerkte hermeneutiek bijbelteksten toepassen op hun eigen gedachtegang of statement.
Iedereen kan een website, vlog, Facebook-pagina of twitterfeed beginnen; van gestudeerde theologen
tot zelfverklaarde, exotische profeten.
6.3 CONCLUSIE
Met de constatering dat de gemeente geen direct waarneembare invloed heeft op het geleefde geloof
van evangelisch-baptistische christenen, mag verondersteld worden dat er vanuit hedendaagse cultuur
ook betekenis wordt verleend aan de alledaagse geloofspraktijk. Vanuit het onderzoek komen
conferentiecultuur, de invloed van buitenkerkelijke organisaties en de ruime beschikbaarheid van
bronnen via o.a. het internet aan bod, waarbij vragen kunnen worden gesteld rondom de verhouding
kerk, organisatie, de invloed van conferenties en het onderscheidend vermogen van een gemeente om
de stem van Christus te verstaan.
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7. REFLECTIE OP METHODIEK
Zoals gesteld is leunt dit onderzoek op een inhoudelijke en methodologische poot. In voorgaande
onderzoeken is de inhoudelijke pool ingevuld vanuit verkregen antwoorden via de methodiek en de
theologische reflectie daarop. In dit hoofdstuk wordt dan ook vooral gereflecteerd op de gebruikte
methodiek en antwoord gezocht naar de deelvraag “Welke opbrengst wordt gegenereerd met
narratief onderzoek naar ‘geleefd geloof’ en hoe verhoudt zich dit tot andere methoden binnen
praktische theologie?” Ook wordt teruggeblikt op de eigen leerervaring.
7.1 EIGEN LEERERVARING
Eén van de eerste ontdekkingen die in het onderzoek naar voren kwam, was de hoeveelheid tijd,
energie en moeite die er moet worden geïnvesteerd in gemeenten en gemeenteleden om hen te
bewegen te participeren in onderzoek. Mijn achteraf gezien naïeve vooronderstelling was dat gelovigen
graag zouden ingaan op een mogelijkheid om concrete geloofservaringen te delen en van anderen te
horen. Zoals in paragaaf 3.4 reeds werd omschreven bleek dat niet eenvoudig. Hiermee heb ik te weinig
gerealiseerd dat het vragen van twee doordeweekse avonden een groot verzoek is aan mensen die
hier vrijwillig toestemming aan geven.137 Het was dan ook teleurstellend te moeten constateren dat de
al kleine groep deelnemers aan de verhalensessie halveerde tussen de eerste- en tweede sessie in.
Anderzijds kan dit ook worden gezien als leeropbrengst: zegt dit iets over de methode of
aantrekkelijkheid van participeren in onderzoek?138 Het naar voren gekomen belang van de gemeente
zou dit kunnen beantwoorden. Mogelijk was van tevoren eveneens onduidelijk wat er precies werd
verwacht, zoals later vanuit ervaringen van deelnemers bleek (zie ook §7.2). Dit vroeg om de nodige
flexibiliteit in methodiek en een aantal aanpassingen in onderzoeksopzet en methodiek die vooraf niet
waren bedacht. Zo werd de doelgroep uitgebreid met de bredere groep gelovigen die in de
onderzoeksresultaten naar voren kwam.
Ook ben ik verrast door de openheid die in de verhalensessie en het groepsinterview naar voren
kwam: hier werden voor de deelnemers zeer wezenlijke en diepe overtuigingen gedeeld die voor mij
als gelovig onderzoeker ook inspirerend waren. Tegelijk was er ook een keerzijde: een aantal van de
visuele patronen die relatief snel zichtbaar waren botsten met mijn eigen overtuigingen en verlangens
rondom de gemeente als zijnde van invloed op de alledaagse levenspraktijk van gelovigen. De
problematische boedelscheiding stelde mij dan ook voor een aantal existentiële vragen met betrekking
tot mijn eigen betrokkenheid in die gemeentepraktijk: “Waar werk, onderzoek en (s)preek ik voor?”
Vragen die nog niet geheel zijn beantwoord en mijn eigen verstaan van de gemeente beïnvloeden.
Het werken met twee verschillende visies op onderzoek was ook niet altijd eenvoudig en vroeg
regelmatig om te manoeuvreren tussen de belangen van opdrachtgever (VU) en de begeleiding vanuit

Een mogelijk verschil met de reguliere, veelal commerciëlere instellingen waar StoryConnect mee
werkt is dat medewerkers onder werktijd gevraagd wordt om te participeren en dus in zekere zin
ook betaald worden om te participeren; het is onderdeel van het werk en in die zin van andere orde
dan het kerkelijk werk.
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StoryConnect. Deze verschillen zijn logisch verklaarbaar vanuit de verschillende achtergronden. De
VU hecht waarde aan academisch onderzoek waar specifieke richtlijnen voor zijn opgesteld met
betrekking tot het werken met kwalitatieve data als narratieven en de codering daarvan en bijvoorbeeld
een specifieke afbakening van de doelgroep, waarbij het moment van dataverzadiging belangrijk is. Het
onderzoek van StoryConnect kent een meer experimentele insteek en zoekt naar betekenis door veel
verhalen te verzamelen vanuit een bredere groep mensen. Ondanks deze verschillen, heb ik me niet
klem gevoeld tussen beide partners, maar ze vooral als partners in dialoog gezien. De diverse
vertrekpunten en visies hebben bijgedragen aan dit eindproduct.
Verder vermoed ik dat het gebruik van terminologie als ervaring en verhaal in deze specifieke context
meer uitleg behoefde dan aanvankelijk is gegeven. Het focusinterview leerde dat men bijvoorbeeld
dacht dat werd gevraagd naar directe en persoonlijke godservaringen, waarbij de impliciete eis aan de
inhoud van het verhaal vele malen kan worden vergroot of de drempel tot delen kan worden verhoogd.
Mogelijk heeft de nadruk hiermee teveel op de godservaring gelegen en te weinig op de uitwerking van
het geloof in het alledaagse, voor zover dat al bewust is voor respondenten. Hernieuwd onderzoek
zou vragen eerder mogen formuleren naar gebeurtenissen en momenten van gewaarwording in plaats
van ervaringen.
7.2 ERVARINGEN DEELNEMERS
De ervaringen van deelnemers zijn verzameld via observatie tijdens de eerste verhalensessie en na
afloop in het focusgroepinterview. De eerste verhalensessie ademde vooral nieuwsgierigheid naar de
methodiek: wat wordt er precies van mij verwacht? Ik realiseerde me toen dat de bedoelde
geruststelling dat mensen zich niet konden voorbereiden hier ook een tegengestelde werking had: het
onvoorbereid ergens aan beginnen is voor sommigen juist drempelverhogend. Met hulp en advies van
Marco en de PNI-literatuur van Kurtz hebben we wel goede inhoudelijke gesprekken gehad waarbij
een opvallende modus van openheid werd gevonden die door de deelnemers ook als zodanig werd
benoemd. Het verwerken van de gedeelde verhalen via het digitale vertelsysteem duurde wel vele
malen langer dan verwacht, waardoor een derde verhalenronde in de verdrukking van tijd kwam.
Het focusinterview bevestigde koudwatervrees rondom het vertellen van verhalen en de verwerking
daarvan op een laptop. Zo wordt gesproken van angst vooraf: “Wat moet ik gaan bedenken?”, maar
ook tijdens het luisteren: “Straks ben ik weer aan de beurt!” die met name één deelnemer
overrompelde. De digitale verwerking riep inderdaad ook vragen op: hoe gaat het in zijn werk? Ook
de onbekendheid van een aantal deelnemers met de (in een aantal gevallen geleende) laptop die ze
meenamen had hier invloed op. De verwerking tijdens een verhalensessie duurde dan ook niet alleen
langer, maar brak ook het vertellende momentum dat voor de verwerking meer aanwezig was. Het
opnemen van de verhalen en na afloop vragen naar de metagegevens zou weliswaar meer tijd van de
onderzoeker vragen, maar meer recht doen aan het vertelproces op de avond zelf. Tegelijkertijd wilde
ik de methodiek van StorycConnect zoveel mogelijk volgen.
7.3 HET INTERVIEW ALS GANGBARE METHODE
Wanneer naar het methodische arsenaal van narratief onderzoek wordt gekeken zoals dat is
bestudeerd, blijkt dat de meest gangbare wijze om narratieven te verzamelen rondom geleefd geloof
het interview is in allerlei vormen en maten.139 Nancy Ammerman toont naast het interview een breder

Het interview komt prominent als bron van narratief onderzoek naar voren in o.a.: Joanna
Thornborrow, “Narrative analysis”, in The Routledge Handbook of Discourse Analysis, bewerkt door
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arsenaal van narratieve dataverzameling, waarbij respondenten wordt gevraagd om foto’s, video’s en
audiodagboeken bij te houden.140 De creativiteit en reikwijdte van deze methodiek veronderstellen
overigens een multidisciplinair onderzoeksteam met diverse deelonderzoeken en bijbehorende
budgetten. Geredeneerd vanuit een onderzoek in Nederlandse context kan het interview worden
gezien als geijkte onderzoeksmethode. Vanuit kwalitatief onderzoek zoals dit onderzoek, waar vragen
rondom betekenisgeving centraal staan, heeft deze methode zich bewezen. Tegelijkertijd is de methode
tijdsintensief voor zowel participant als onderzoeker: interviews worden voorbereid, opgenomen en
afgenomen door een onderzoeker en vervolgens in verbatim-stijl woord voor woord uitgewerkt en
voorzien van codering. Metavragen dienen in het onderzoek zelf te worden meegenomen, waarbij de
informatie na opname voornamelijk auditief van aard is. Ook stelt Kurtz dat interviews soms een
onnatuurlijke druk op mensen kunnen leggen om antwoorden te formuleren op vragen die vanuit het
oogpunt van de onderzoeker interessant zijn, terwijl narratieven informatie dragen van hetgeen de
verteller wil dat de onderzoeker weet.141
Een andere methodiek is die van participerende observatie, waarbij een onderzoeker bepaalde
religieuze praktijken onderzoekt door ze te ondergaan en te observeren wat er plaatsvindt. Deze
onderzoek-wijze heeft de potentie een uniek binnen-perspectief rondom zelf-verstaan te ontdekken
wat in het interview niet naar voren komt. Toch roept deze wijze van handelen soms ethische vragen
op, bijvoorbeeld rondom ‘informed consent’: de ge-observeerden zijn niet altijd op de hoogte dat ze
subject zijn van wetenschappelijk onderzoek, wat integriteitskwesties met zich meebrengt. Daarnaast
leunt deze observatie wel sterk op de subjectiviteit van de onderzoeker. Dergelijke subjectiviteit is
weliswaar voorgegeven, maar kan onderzoeksresultaten ook sterk persoonlijk verkleuren.
Het Participerend Narratief Onderzoek dat StoryConnect voorstaat lijkt in reactie op bovenstaande
een aantrekkelijk alternatief te bieden voor intensieve en tijdrovende interviews en anderzijds de grote
mate van subjectiviteit van de onderzoeker. Een groot voordeel van StoryConnect is dat kwalitatieve
data wordt gecombineerd met de zelf ingevulde metadata die vervolgens visueel worden weergegeven,
zodat patronen snel inzichtelijk worden gemaakt. Om de meerwaarde, maar ook eventuele gebreken
van de gekozen methodiek in kaart te brengen, is het relevant de verzamelde data van het vertelsysteem
te vergelijken met de resultaten van het focusgroepinterview, waarbij rekening wordt gehouden met
het feit dat deze elkaar chronologisch hebben opgevolgd.
7.4 VERGELIJKING MET FOCUSGROEPINTERVIEW
Wanneer de verzamelde gegevens van het vertelsysteem in dialoog worden gebracht met het
focusgroepinterview, valt op dat de verzamelde data vanuit zowel het vertelsysteem als de focus groep
elkaar op een aantal belangrijke aspecten bevestigen, maar ook nuanceren. De duidelijke grafieken van
James Paul Gee en Michael Handford, E-edition (Abingdon: Routledge, 2013), 51–66; Ruthellen
Josselson, “Narrative Research”, in Five Ways of Doing Qualitative Analysis : Phenomenological Psychology,
Grounded Theory, Discourse Analysis, Narrative Research, and Intuitive Account, bewerkt door Frederick J
Wertz (New York: The Guilford Press, 2011), 224–42, doi:10.4135/9781412985253; Bochner en
Riggs, “Practicing Narrative Inquiry”; Ammerman, “Lived Religion as an Emerging Field:
An Assessment of its Contours and Frontiers”; R Ruard Ganzevoort, red., De praxis als verhaal:
Narrativiteit en praktische theologie (Kampen: KOK, 1998); Ganzevoort, “Narrative approaches”;
Tromp en Ganzevoort, “Narrative competence and the meaning of life. Measuring the quality of life
stories in a project on care for the elderly.”
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het vertelsysteem tonen bijvoorbeeld direct aan hoe sterk de nadruk in de ervaringen ligt op de
verbinding tussen God en individu. Deze constatering wordt vrijwel direct bevestigd in het
groepsinterview. Tegelijkertijd wordt de gemeente in het interview verdedigd en voorzien van
betekenis en context, waarbij ook allerlei informatie wordt verzameld over de wijze waarop de
gemeente functioneert in het geloofsleven van de participanten. Dát de gemeente een relatief kleine
rol speelt in het alledaagse geloof van de respondenten werd duidelijk in het vertelsysteem, maar welke
rol de gemeente dan wel speelt en waarom dat zo is (betekenisvragen) kwam vooral voort uit het
focusgroepinterview. Kortgezegd levert het focusgroepinterview een andere soort data op dan het
vertelsysteem, waarbij het interview een aantal vormende elementen van de gemeente naar voren
brengt die niet uit het vertelsysteem komen. Hiervoor zijn in elk geval drie mogelijke redenen aan te
wijzen.
Ten eerste volgde het focusgroepinterview in reactie op de reeds gedane constatering van de
bediscussieerde boedelscheiding, die een groot deel van het interview bepaalde. Het interview had dan
ook de mogelijkheid om te reageren op zaken die nog niet inzichtelijk waren toen het vertelsysteem
werd opgebouwd. Hiermee had het focusgroepinterview een ander kader: er werd in tegenstelling tot
het vertelsysteem niet gevraagd naar alledaagse ervaringen met God, maar expliciet naar de betekenis
van de gemeente. In die zin is het niet verwonderlijk dat diverse data wordt gegenereerd vanuit deze
verschillende bronnen.
Ten tweede heeft het focusgroepinterview een geheel andere dynamiek dan het vertelsysteem: de
directe interactie met de onderzoeker en het luisteren naar medegelovigen plaatst het geheel in een
ander spectrum dan het individueel verwerken van een verhaal en metavragen achter een laptop.
Achter een beeldscherm wordt mij als onderzoeker de mogelijkheid ontnomen om door te vragen
naar betekenis en de respondent om deze er zelf op een dieper niveau aan te geven. In dat opzicht zijn
beide methoden in dit geval bijna onvergelijkbaar, omdat de wijze van interactie fors verschilt. De rol
van de gemeenschap komt mogelijk in een groepsgesprek al meer naar voren dan individueel vanuit de
woonkamer op een laptop, al lijken de eerste dertien verhalen vanuit Arnhem-Centrum hierin niet
significant te verschillen.
Ten derde zou kunnen blijken dat een methode die ontwikkeld is vanuit het commerciële bedrijfsleven,
toch minder raakt aan het eigene van religieuze overtuigingen en de daaruit-voortvloeiende
handelingen. Staat de commercie dan niet te ver af van de religieuze werkelijkheid en ervaringen van
gelovigen? Zijn die niet eenvoudigweg incompatibel in de wijze waarop betekenis in beeld wordt
gebracht?
In zekere zin kan gesteld worden dat in een theologische context, waarbij het gaat om de diepste
overtuigingen van mensen in relatie tot God geen recht wordt gedaan door enkel op het vertelsysteem
af te gaan, maar dat vertelsystemen als deze altijd gecombineerd moeten worden met geijkte methoden
als interviews ter verificatie en falsificatie van de verzamelde gegevens. Heeft PNI dan een aantal
manco’s die het ongeschikt maken? Deze conclusie zou op basis van dit onderzoek te preliminair zijn,
op basis van de volgende vier argumenten.
Ten eerste veronderstelt StoryConnect niet dat het verzamelen van verhalen via een vertelsysteem de
primaire bron van informatie is. In vrijwel alle de door mij gelezen literatuur wordt gepleit voor een
‘mixed-method’ aanpak waarbij inderdaad gebreken van een PNI-onderzoek ook verder kunnen
worden ondervangen. Er wordt dus niet verondersteld dat PNI-onderzoek een gelijksoortige dataset
als een interview zou kunnen genereren in kortere tijd. PNI is geen totaaloplossing dat allerlei andere
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manieren vervangt, maar een zienswijze waarop bestaande onderzoeksmethoden worden gebundeld
en specifieke invulling in een proces krijgen.
Ten tweede heeft dit onderzoek niet de gehele PNI-proces
doorlopen, maar door invloed van beschikbare tijd een deel
daarvan. Zowel Kurtz als StoryConnect stellen dat de methode
echt tot zijn recht komt wanneer de gehele cirkel wordt
doorlopen. Dit onderzoek heeft weliswaar data verzameld en
geanalyseerd, maar slechts beperkt aan gezamenlijke
sensemaking kunnen doen door invloed van het aantal
afwezigen de tweede avond in Arnhem-Centrum. Het is
daarom moeilijk in te schatten of de data die in het daarvoor
in de plaats gekomen focusgroepinterview niet anders uit de Figuur 11 - De (c)PNI onderzoek-cirkel. Dit
onderzoek is in de tweede fase (sensemaking)
andere fasen naar voren was gekomen. Aangezien het geëindigd. Uit: F. Kurtz, Working with Stories
groepsinterview in het werk van Kurtz nadrukkelijk aandacht in Your Community or Organization:
krijgt als narratieve verzamelmethode is de kans zeker Participatory Narrative Inquiry
aanwezig dat de nu verzamelde interpretatie van data dan op
andere wijze naar voren was gekomen. Zou de gehele onderzoek-cirkel in dit onderzoek zijn
doorlopen, had de sensemaking-sessie met een grotere afvaardiging van de gemeente kunnen
plaatsvinden. Hierna waren gemeenteleden ook betrokken geweest bij interventie, waarbij
veranderende patronen waren ingezet en onderzocht en een mogelijke opdracht tot vervolgonderzoek
gezamenlijk zou zijn geformuleerd.
Ten derde kan PNI worden gezien als continu proces142 van onderzoeken waarbij steeds nieuwe lagen
van zelf-verstaan en inzicht kunnen worden bereikt met hulp van aangeleverde en verfijnde verhalen.
Zo had in dit geval een tweede ronde van onderzoek veel specifieker kunnen vragen naar de betekenis
en invloed van de gemeente in specifieke gevallen, of inzichtelijk kunnen worden gemaakt wat de
invloeden zijn van ingezette koersveranderingen vanuit de raad van de gemeente.
Verder kan nog worden gesteld dat PNI ook in dit kleinschalige onderzoek wel degelijk een bruikbare
cumulatie van gegevens heeft opgeleverd die nog niet eerder op deze wijze is verzameld. In de afweging
van PNI als bruikbare methode van onderzoek dient dan ook de experimentele aard op eigen hierboven
gestelde condities verstaan en gewaardeerd te worden.
7.5 CONCLUSIE
StoryConnect genereert een boeiende combinatie van enerzijds narratieve data en anderzijds de
mogelijkheid om metadata met behulp van IT-middelen inzichtelijk te maken. Hierdoor worden
emergente patronen relatief snel zichtbaar, wat mogelijkheden geeft om hier tijdig op te anticiperen:
zo kon het focusgroepinterview een duidelijke focus krijgen waar betekenisvolle informatie uit
voortkwam. Het is dan ook niet geheel mogelijk om het focusgroepinterview te vergelijken met de
gegenereerde data uit het vertelsysteem, zij kan vanuit de onderzoek-cirkel die in PNI veelvuldig wordt
gebruikt juist als aanvulling worden gezien op deze data. Juist de combinatie van beide levert
betekenisvolle en kleurrijke inzichten op en tegelijkertijd de noodzakelijke nuances. Narrativiteit, maar
ook de reflectie daarop met participanten is dan ook een waardevolle bron van informatie omtrent het
verkrijgen van inzicht in het alledaagse.

142

StoryConnect spreekt dan ook in groeiende mate over cPNI, waarbij de ‘c’ staat voor continues.
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8. CONCLUSIE
Dit exploratieve onderzoek onder primair baptisten- en evangelische gelovigen stelt de vraag naar de
religieuze praktijk van alledag in relatie tot de gemeenschappen waar de gelovigen toe behoren.
Dergelijke vragen rondom betekenisgeving van de gemeente zijn in dit praktisch theologisch onderzoek
kwalitatief onderzocht door middel van de narratieve onderzoeksmethodiek PNI, aangevuld met een
focusgroepinterview. Concreet is theorie geconstrueerd op basis van narratieve analyse op drie
manieren: via een narratieve verhalensessie in een gemeente, een digitaal vertelsysteem en
focusgroepinterview. In de consensus tussen deze twee meetinstrumenten ontstaat antwoord op de
hoofdvraag: “Welke betekenis heeft de lokale geloofsgemeenschap voor het geleefde geloof van evangelischbaptistische gelovigen?”
Door de afzonderlijke deelvragen met elkaar in verband te brengen, kan worden gesteld dat er in dit
onderzoek geen direct aanwijsbare relatie aantoonbaar kan worden gemaakt tussen de kerkelijke
gemeente waar de respondenten aan deelnemen en hun geloofservaringen. Vanuit de data die
verzameld is met behulp van het focusgroepinterview kan echter niet gesteld worden dat de gemeente
geen rol speelt in de praktijk van geloven, zij lijkt echter vooral op de achtergrond aanwezig te zijn als
faciliterend aan het proces van persoonlijk geloof. Dat hoeft de rol van de gemeente niet per definitie
te reduceren, maar lijkt haar meer op de achtergrond te plaatsen op het podium van geloof, waar de
gelovige individu meer op de voorgrond lijkt te komen. Toch biedt dit onderzoek geen ruimte voor
ecclesiologisch nihilisme: iets kan betekenis hebben zonder dat het genoemd wordt, misschien wel
omdat het als vanzelfsprekend wordt ervaren. De zanger van een band staat misschien op de voorgrond
tijdens het concert, toch hebben zijn bandleden grote impact op de gehele performance, al worden zij
zelden in de schijnwerpers gezet of genoemd. Is de lokale gemeente zo’n stille kracht in de schaduw?
Dat vraagt om verder onderzoek. Hier kan slechts voorzichtig worden geconstateerd dat de geleerde
baptistische ecclesiologie met haar kroonjuwelen als het discipelschap aller gelovigen en het gezamenlijk
zoeken naar de wil van Christus in elk geval vragen om herwaardering n.a.v. de hier waargenomen en
gedeelde ervaringen. In deze alledaagse praktijk van geloof lijkt het geleefde geloof primair te berusten
op een individuele en directe godsrelatie, waarbij de gemeente zelden wordt genoemd. Dat is minstens
opmerkelijk voor een geloofsbeweging die vanuit de theorie de alledaagse levenswandel in relatie tot
de gemeente als uitgangspunt heeft verklaard van haar ecclesiologie.
Toch wordt de gemeente niet afgeschreven: de gemeente wordt verdedigd met beroep op de
prominente rol die er in de bijbel aan gegeven wordt door God zelf. Ook worden vanuit het
focusgroepinterview ervaringen gedeeld waarin de lokale gemeente als bron kan worden gezien, waar
gelovigen uit kunnen putten en gevormd worden in hun geloof en godsrelatie. Deze bron is echter
veelal niet de enige: de conferentiecultuur en de invloed van diverse buitenkerkelijke organisaties
binnen de beweging mag niet worden onderschat. Enerzijds relativeren zij de invloed van de lokale
gemeenschap, anderzijds worden ook signalen gezien van de bevestiging van de gemeente.
De verhalen vanuit de prominent aanwezige persoonlijke godsrelatie worden gekenmerkt door de
schijnbare tegenstelling tussen een hoog gehalte aan moeite enerzijds en de positieve invloed op het
geloofsleven anderzijds. Deze tegenstelling kan worden verklaard vanuit een dominant discours binnen
de evangelisch-baptistische beweging waarin Gods ingrijpen in de werkelijkheid centraal staat,
gecombineerd met een hoge succes- of geluksfactor. Dit roept pastorale vragen op in relatie tot de
niet vertelde verhalen en de mate van eerlijkheid en openheid rondom de moeizame momenten vanuit
het alledaagse leven.
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Concluderend ten aanzien van de inhoud kan worden gesteld dat er sprake lijkt van een
boedelscheiding vanuit dit onderzoek. In deze boedelscheiding staat het geleerde geloof (verstaan als
een evangelisch-baptistische ecclesiologie) op gespannen voet met de geconstateerde praktijk van het
geleefde geloof, waarbij de persoonlijke godsrelatie prominent naar voren komt en de gemeenschap
van gelovigen een bescheiden rol in lijkt te nemen. In relatie tot de geconstateerde maatschappelijke
ontwikkelingen van de-institutionalisering mogen dan ook kritische vragen worden gesteld naar de
actualiteit van de huidige evangelisch-baptistische ecclesiologie, waar lidmaatschap gekoppeld aan
rituelen als de doop zo’n prominente rol speelt. Mogelijke handreikingen kunnen worden gedaan vanuit
suggesties rondom nieuwe vormen van gemeente-zijn.
Vraagt de huidige netwerksamenleving niet veel meer om liquide vormen van betrokkenheid,
aanbidding en ontmoeting? Hoe verhouden nieuwe generaties gelovigen zich tot nieuwe vormen van
deze gemeenschap? De door onder andere Pete Ward gesuggereerde liquide vormen van gemeentezijn hoeven niet per definitie oppervlakkig en individualistisch te zijn, maar zouden weleens dicht in de
buurt kunnen komen van de verbondssluiting tussen de individuele gelovige en God en de gemeente,
waar de baptistische beweging vier eeuwen geleden mee begon. In de huidige tijdsgeest is het verbinden
aan een concrete gemeenschap van gelovigen om daar meer van God te verstaan en te delen, mogelijk
wel één van de meest tegen-culturele handelingen die een gelovige anno 2017 kan verrichten. Het feit
dat de gemeente in dit onderzoek zo weinig relatie lijkt te hebben met die als wezenlijk ervaren
godsrelatie, vraagt mijns inziens minimaal om reflectie op de wijze waarop het met elkaar gemeentezijn wordt vormgegeven en misschien ook wordt geleerd of uitgelegd. Regelmatig onderzoek in eigen
gemeente zou dan ook een vinger aan de pols houden van de alledaagse praktijk en luisterend oor aan
de gelovigen kunnen bieden. Daarmee zouden gemeenten in de traditie van de ‘believers-church’
vermoedelijk meer ruimte geven aan de integratie van het geleerde alsook het geleefde geloof.
Op het gebied van onderzoeksmethodiek kan worden gesteld dat de hier gekozen combinatie van
narratief onderzoek via een digitaal vertelsysteem en het focusgroepinterview in staat is om complexe
vraagstukken rondom betekenisgeving tussen individu en gemeenschap in kaart én beeld te brengen.
Hoewel het digitale vertelsysteem en het focusgroepinterview verschillende soorten data presenteren,
kunnen zij niet tegenover elkaar worden geplaatst door de configuratie en volgorde van dit onderzoek.
Het doorlopen van de volledige onderzoek-cirkel van narratief onderzoek volgende de PNI-methode
zou hier nog meer zicht op kunnen brengen. In dit onderzoek kan gesteld worden dat de combinatie
van beide factoren betekenisvolle inzichten genereren. Het gebruik van narrativiteit en de reflectie op
verhalen met participanten blijkt dan ook boeiende inzichten te verwerven in het alledaagse, met
inachtneming van de limitaties die in volgend hoofdstuk worden genoemd.
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9. LIMITATIES EN AANZETTEN RICHTING
VERDER ONDERZOEK
In dit onderzoek komen een aantal opmerkelijke resultaten naar voren vanuit een baptistischevangelische ecclesiologie. Ook zijn er een aantal methodische opmerkingen te noemen en voortzetten
te geven richting verder onderzoek. Zo moet worden vastgesteld dat de gekozen methodiek invloed
uitoefent op de vergaarde ervaringen.143 De narratieve methodiek vraagt om een reconstructie na
afloop van een ervaren werkelijkheid, die vervolgens is geanalyseerd door de respondent en mijzelf.
Daarmee biedt dit onderzoek primair inzicht in belevingen en verstaanshorizon van de onderzochte
participanten ten aanzien van het onderzoeksobject, in dit geval het alledaagse leven in relatie tot de
gemeente. Dit roept de vraag op in hoeverre dit onderzoek ook bredere zeggenschap kan bieden. Dit
lijkt wél het geval: doordat deelnemers door beschikbare tijd en de noodzakelijke voortgang van het
onderzoek zijn geworven op basis van een aanspraak op eigen motivatie en betrokkenheid bij het
onderwerp, is de groep respondenten mogelijk relatief gezien hoog-betrokken bij de gemeente- of
geloof. Des te opmerkelijker is de geconstateerde zwakke relatie tussen het geleefde geloof en de
gemeente voor deze gelovigen. Een willekeurige selectie aan deelnemers had mogelijk ook resultaten
toegevoegd met een gemiddelde of lage betrokkenheid bij een kerkelijke gemeente, al had dat de
conclusies eerder versterkt dan afgezwakt. Daarnaast kan worden geconstateerd dat er een zekere
mate van verzadiging heeft plaatsgevonden bij de 37 verzamelde narratieven, met name in het
statistische deel waarin duidelijke patronen naar voren zijn gekomen. Hoewel dit empirisch onderzoek
dus op inductieve basis een bredere algemene generaliseerbaarheid pretendeert, zijn voor
vervolgonderzoek wel een tweetal aanbevelingen te doen.
Zo heeft de vraag naar ‘ervaring’ mogelijk ook geleid naar de sterke nadruk op de persoonlijke
godsrelatie in de resultaten. De evangelische beweging wordt niet zelden omschreven als een
ervaringsgerichte omgeving, waarbij wordt bedoeld dat de godservaring wezenlijk is voor gelovigen uit
dit type gemeente. Het woord ‘ervaring’ zou in een gereformeerde kerk mogelijk neutraler worden
opgevat dan de evangelische ‘encounter’ met God. Vervolgonderzoek zou het taalveld dan ook nog
duidelijker moeten afwegen.
Verder zou het in vervolgonderzoek zeker de moeite waard zijn de gehele PNI-onderzoekcirkel
(inclusief ook de zogeheten return-fase) te doorlopen, bijvoorbeeld in breder, interkerkelijk verband.
Met name het continue aspect van onderzoek op langere termijn, waarbij verhalen in meerdere fasen
van het onderzoek worden verzameld zou de potentie van PNI-onderzoek nog meer in kaart kunnen
brengen en meer inhoudelijk relevante data kunnen genereren dan nu is gedaan.

Michael Strausberg en Steven Engler, red., The Routledge Handbook of Research Methods in the Study
of Religion (Londen: Routledge, 2011), 3-15, 40-46.
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