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Inleiding 

‘In de gemeente leeft…’ 
In de afgelopen jaren ben ik regelmatig aangeschoven bij vergaderingen van kerkenraden. Regelmatig werd 

daar ook de visie van de gemeente verwoord. Dat begon dan met een formulering als: “In de gemeente leeft 

heel sterk het verlangen om …” of “De gemeente staat niet achter …” Vaak bedoeld om een bepaald standpunt 

of gevoel uit te drukken, of om specifieke thema’s (hoger) op de agenda te krijgen. Immers, dat wat ‘leeft’ in 

de gemeente heeft nu eenmaal vaak prioriteit in ons type kerk1.  Menigmaal heb ik hierbij de vraag gesteld: 

“Hoe weet je dat dit leeft in de gemeente?”, “Hoeveel mensen heb je gesproken” of “Wat is de visie van de 

mensen die je niet hoort?” Kortom: vragen die niet alleen voor praktische theologie van belang zijn, maar 

uiteindelijk dienstbaar zijn aan een gemeente. Immers: je wilt weten of bepaalde meningen écht 

representatief zijn, of zich slechts als dusdanig voordoen. 

Dergelijke (kritische) vragen dienen wat mij betreft met regelmaat gesteld te worden in de gemeente van 

Jezus: juist in de plaats waar geleerd en geleefd geloof elkaar soms overlappen en schuren, dien je (zeker als 

leidinggevende raad) jezelf regelmatig te toetsen of je spreken over de gemeente de realiteit nog raakt. In 

mijn overtuiging is de academische reflectie op de vraag ‘wat leeft en gebeurt er in de gemeente?’ van 

wezenlijk belang: ze behoedt ons voor luchtkastelen en helpt in te zien waar te kloof zit tussen belijden en 

handelen. 

Kennismaking met ChurchConnect 
Enige tijd geleden kwam ik in aanraking met ChurchConnect: een nieuw ontwikkelde toepassing van 

bestaande onderzoeksmethodiek die de vragen uit bovenstaande paragraaf mogelijk zou kunnen 

beantwoorden. Na gesprek met Marco Koning, één van de initiatiefnemers van ChurchConnect werd mijn 

interesse verder aangewakkerd. Met het oog op de mogelijkheden die geboden werden vanuit de VU2, is in 

overleg met zowel opdrachtgever (VU3) als belanghebbende (ChurchConnect4) besloten om een 

vooronderzoek te doen op het gebied van discipelschap, een suggestie uit de eerste opzet van ChurchConnect. 

Omwille van de omvang van de premasterscriptie is literatuuronderzoek verricht die de methoden van 

ChurchConnect vergelijkt met de reeds bestaande modellen van gemeente-onderzoek.  

Opzet scriptie 
De opzet van de scriptie is allereerst om te onderzoeken in hoeverre discipelschap überhaupt een te 

meten/evalueerbaar fenomeen is, gezien vanuit zowel dogmatisch alsook praktisch-theologisch oogpunt. De 

vervolgvraag is welke rol ChurchConnect hier in zou kunnen spelen: op welke onderzoeksmethodiek wordt 

geleund en waarin zou zij een meerwaarde kunnen vormen? De hoofdvraag heeft dan ook betrekking op de 

vraag op welke wijze discipelschap te evalueren is en of, en zo ja, waarin ChurchConnect dan een meerwaarde 

zou vormen. Hierbij dient in acht genomen te worden dat ChurchConnect zélf als zodanig geen theologische 

positie inneemt als het gaat om discipelschap. 

                                                                    
1 Baptistengemeente 
2 De premasterscriptie bevat 3 ECTS, de masterscriptie 18 ECTS 
3 In de persoon van dr. Peter-Ben Smit 
4 In de persoon van Marco Koning 
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Onderzoeken als gelovige  
Het verrichten van dergelijk onderzoek is academisch mogelijk, maar wens ik eveneens als belijdende 

gelovige uit te voeren. De subjectiviteit hiervan is evident, maar ik hoop dat ook de kritische noot die ik naast 

het waarderende doe klinken bewijs is van mijn poging om tot een eerlijke afweging te komen. In een 

voorbereidend paper over deze scriptie is mijn positie verder verwoord. 

Citaten en bronvermelding 
Alle bronvermelding is vormgegeven via de Chicago Manual of Style5, de zestiende editie. In een aantal 

gevallen is gebruik gemaakt van e-books, waarbij niet meer wordt gewerkt met paginanummers, maar met 

procenten die progressie aantonen. Volgens de Chicago Manual of Style is het toegestaan in dat geval andere 

markeringen, namelijk procenten te gebruiken in plaats van paginanummers. 

  

                                                                    
5 Verplicht op de VU 
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1. Onderzoeksvragen 

1.1 Onderzoeksvoorstel 
Op basis van het startdocument zijn we gezamenlijk tot de onderstaande probleemstelling- en 

onderzoeksvraag gekomen. 

1.1.1 Vraagstelling en onderzoeksvraag 
Gegeven het plan de premasterscriptie een vooronderzoek te laten vormen voor een latere praktisch 

theologische scriptie, zou ik uit willen gaan van een beschrijvende onderzoeksvraag. Gezien het feit dat het 

onderwerp ‘discipelschap’ gedurende het kennismakingsgesprek met Marco Koning naar voren kwam en een 

inspirerend element6 vormde in het bedenken van ChurchConnect, lijkt daarmee een goed vertrekpunt. 

Feitelijk is de vraag naar de wijze waarop discipelschap wordt geëvalueerd wezenlijk voor de inzet van 

ChurchConnect in een lokale kerkelijke gemeente. De vraag naar de bruikbaarheid van ChurchConnect in 

discipelschapsvorming wil ik dan ook kernvraag laten zijn voor mijn scriptie. 

1.1.2 Hoofdvraag 
Op welke wijze is ‘discipelschap’ een te evalueren fenomeen en hoe verhoudt zich dit tot de 

onderzoeksmethodiek van ChurchConnect? 

1.1.3 Deelvragen 

 Op welke wijze wordt onder (praktisch-) theologen over discipelschap gesproken (definitie)? 

 Op welke wijze wordt discipelschap geëvalueerd door praktisch theologen die onderzoek doen in 

het evangelisch werkveld? 

 Welke elementen vormen de narratieve basis van ChurchConnect? 

 Hoe verhoudt de narratieve basis van ChurchConnect zich tot de andere vormen van 

gemeenteonderzoek? 

 Op welke wijze zou ChurchConnect een meerwaarde kunnen vormen ten aanzien van de eerder 

genoemde modellen/methodieken? 

1.2 Werkwijze 
In het hierop volgende hoofdstuk worden eerst de deelvragen behandeld, om vervolgens antwoord te geven 

op de hoofdvraag in de vorm van een conclusie. 

 

  

                                                                    
6 Het boek ‘Simple Church’ (Rainer en Geiger 2006) met als subtitel “Returning to God's Process for Making Disciples” 

heeft initiatiefnemer Marco Koning geïnspireerd tot de verdere ontwikkeling van ChurchSense. 
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2. Onderzoeksresultaten 

2.1 Deelvragen 

2.1.1 Op welke wijze wordt onder (praktisch-) theologen over discipelschap gesproken 

(definitie)? 

2.1.1.1 Rainer & Geiger: Discipelschap als proces 

Praktisch theologen Rainer en Geiger publiceerden in 2006 ‘Simple Church’7 dat de subtitel ‘Returning to 

God's Process for Making Disciples’ draagt. Het boek vormde een deel van de inspiratie voor de 

initiatiefnemers van ChurchConnect. Rainer en Geiger onderzochten 88 protestantse gemeenten in de V.S. 

in een zoektocht naar de factoren die ‘normale’ en ‘succesvolle’8 kerken onderscheiden. Uit hun onderzoek9 

blijkt dat kerken die het proces van discipelschap eenvoudig hebben vormgegeven, significant succesvoller 

zijn dan kerken die volgens hen ‘rommelig’ zijn georganiseerd. Vanuit communicatie en marketingprincipes, 

alsook hun eigen onderzoek, stellen zij dat kerken die in staat zijn hun boodschap rondom discipelschap 

eenvoudig te verwoorden, succesvoller zijn. De lezer wordt in het boek aan de hand van praktische 

oefeningen meegenomen om de gemeente te stroomlijnen door het te voorzien van helderheid, beweging, 

uitlijning en focus.  Dit noemen Rainer en Geiger de simple church: 

“A simple church is a congregation designed around a straightforward and strategic 

process that moves people through the stages of spiritual growth.”10 

De uitwerking van spirituele groei definieert men als volgt:  

“The goal is to partner with God to move people through the stages of spiritual growth. 

Changed lives are the bottom line, the intended end result. Christ formed in people is the 

goal.”11 

De termen discipelschap en spirituele groei worden als synoniemen door het boek gebruikt. Hoewel continu 

over een proces van discipelschap wordt gesproken, wordt de term pas op driekwart van het boek uitgewerkt, 

waarbij men aan de hand van het Lukas-evangelie Jezus en de discipelen als voorbeeld gebruikt. Hierbij 

worden drie fase onderscheiden: 

1. De roeping: de discipelen worden tot Jezus geroepen. 

2. Het opbouwen: door het optrekken met Jezus groeit de relatie met Hem. 

                                                                    
7 Thom S. Rainer en Eric Geiger, Simple Church: Returning to God’s Process for Making Disciples (Nashville, Tennessee: 

B&H Books, 2006). 
8 Succesvolle kerken worden door de auteurs omschreven als gemeenten die een aantal jaar achtereenvolgens 

(numerieke) groei hebben laten zien. Hier zijn wat mij betreft inhoudelijke vraagtekens bij te stellen, maar deze gaan 

de strekking van deze scriptie te buiten. 
9 Hoewel het boek verhalend vertelt over het onderzoek, zijn de onderzoeks-data als zodanig niet gepubliceerd. 
10 Ibid. 23.8% 
11 Ibid. 24.2% 
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3. Het uitzenden: De discipelen worden uitgezonden om het goede nieuws van het evangelie te 

verkondigen. 

In de subtitel van het boek schuilt veel van de ecclesiologische agenda van de auteurs. Rainer & Geiger 

discipelschap als een centraal proces dat zich afspeelt in een gemeente/kerk en gekoppeld is aan fasen en 

activiteiten. De lezer12 wordt opgeroepen een duidelijke entree van dit proces te creëren, alsook bruggen te 

faciliteren die de participant zowel helpen als uitdagen om een volgende fase te betreden. Samengevat kan 

worden gesteld dat discipelschap als synoniem kan worden gezien van spirituele groei en een proces is dat 

een lokale kerk zo efficiënt mogelijk dient te faciliteren. Discipelschap heeft hier een duidelijk begin en eind: 

het begint met de roeping en eindigt met de zending, waarin anderen geroepen worden. Vanuit deze definitie 

is de nadruk van de auteurs op kwantitatieve groei dan ook te verklaren. 

Opvallend is verder dat Rainer & Geiger stellen dat het meten van de effectiviteit van het proces cruciaal is. 

Hierbij stellen zij dat vooral de beweging door de verschillende fasen/s heen gemeten dient te worden. Als 

instrument verwijzen zij hierbij vooral naar de aanwezigheid; hoeveel mensen zijn wanneer waar aanwezig, 

maar bovenal: wie beweegt zich door het proces en wie blijft waar steken? Deze nadruk op de meetbaarheid 

van discipelschap contrasteert nadrukkelijk met uitspraken van dogmatici als V.d. Kooi en V.d. Brink, zoals 

zal blijken uit paragraaf 3.1.1.3. 

2.1.1.2 Sake Stoppels: Discipelschap als drager van de gemeente 

De praktisch theoloog Sake Stoppels publiceerde in 2013 het boek ‘Oefenruimte’13, waarin hij pleit voor een 

ecclesiologie die zich kenmerkt door en richt op de vorming van discipelen. Hij is één van de weinige 

protestantse theologen die zich aan de (vooral evangelische) term ‘discipelschap’ waagt. Volgens Stoppels 

mag de lokale gemeente een ruimte zijn waar gezocht en geëxperimenteerd wordt met het volgen van Jezus. 

Stoppels omschrijft de grondtoon onder dit werk met: ‘Jezus roept leerlingen, geen kerkmensen’. Hij 

definieert het leerling-zijn als discipelschap en werkt dat als volgt uit: 

“Een leerling van Jezus Christus is een mens die in de kracht van de heilige Geest en in 

verbondenheid met (de) kring(en) van andere leerlingen over de volle breedte van zijn of 

haar leven het verlangen heeft te leren leven in zijn spoor en zijn leven daadwerkelijk en 

duurzaam richt op het Rijk Gods zoals Jezus Christus dat belichaamde en verkondigde.”14 

Discipelschap wordt primair in onderwijsterminologie uitgedrukt: het leerling-zijn van Jezus in de leerschool 

van het leven. In een nadere uitwerking noemt Stoppels tien kenmerken van discipelschap: 

1. Discipelschap veronderstelt gemeenschap 

2. Discipelschap zet ons op het spoor van de Tegenstem 

3. Discipelschap haalt ons uit de kerk(dienst) 

4. Discipelschap maakt één wat is verdeeld 

5. Discipelschap zet ons op het spoor van groei 

6. Discipelschap vraagt om discipline 

7. Discipelschap verenigt bescheiden voorgangers en bescheiden ‘gewone’ gemeenteleden 

                                                                    
12 Verondersteld worden voorgangers en leidinggevenden in gemeenten. 
13 Sake Stoppels, Oefenruimte. Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2013).  
14 Ibid. p. 73. 
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8. Discipelschap is niets voor consumenten 

9. Discipelschap moet niet verward worden met religieuze virtuositeit 

10. Discipelschap is als een boemerang voor het kerkelijk aanbod 

In de verdere uitwerking van deze kenmerken voert de term ‘navolging’ de boventoon: een discipel van Jezus 

is iemand die Hem wil volgen in alle aspecten van het leven. Deze levensvernieuwing belichaamt het 

Koninkrijk zoals Jezus dat verkondigde en is in wezen wereldvreemd. Discipelschap is daarbij geen 

individueel proces, maar wordt pas spannend en echt in relatie met de ander. 

2.1.1.3 Van den Brink en Van der Kooi: Transformatie na rechtvaardiging 

Hoewel van der Kooi en van den Brink geen praktisch theologen zijn15, is het van belang hun visie op de term 

discipelschap te wegen. Beiden zijn auteurs van wat momenteel het basiswerk van de systematische 

geloofsleer van Nederland mag heten: de Christelijke Dogmatiek16. De dogmatiek vertrekt vanuit protestants 

christelijke theologie en ademt voluit het calvinisme. Geheel in die traditie komt de term ‘discipelschap’ niet 

voor in het begrippenregister, al komt het in bredere zin aan bod in het hoofdstuk over de vernieuwing van 

de mens, waarbij de rechtvaardigingsleer aan bod komt. Na het inzicht in zonde/schuld en de rechtvaardiging 

zelf komen zij uit bij de levensheiliging, die zij liever ‘transformatie’ noemen. Het gaat bij transformatie om 

het menselijk hart: het diepste innerlijk van de mens, centrum van gevoelens, overtuigingen en beslissingen. 

Dat gaat verder dan de verandering in gedrag17. De positie van de auteurs laat zich niet in één citaat vangen, 

maar in paragraaf 15.7 geven ze vanuit hun reformatorisch wortels enerzijds het hoopvolle op menselijke 

verandering aan, maar tegelijk geeft men niet te hoog op van de te verwachten progressie. Na diverse 

afwegingen komen ze tot een slotpleidooi: 

“Wij pleiten ervoor deze oproep tot innerlijke en uiterlijke transformatie onverkort te laten 

staan, en er niet bij voorbaat van uit te gaan dat er in de praktijk toch maar weinig van 

terecht komt.”18 

Een discipel is dus iemand die dankzij de rechtvaardiging wel degelijk kans heeft op levensvernieuwing. 

Wanneer we de uitwerking van Stoppels vergelijken met die van deze dogmatiek valt op dat van der Kooi en 

van den Brink spirituele groei naast transformatie ook verwerken in terminologie van ‘voortgang’ en 

‘volharding’. Zij zien het proces van transformatie als iets wat weliswaar hier op aarde begint, maar pas in het 

eschaton tot voleinding komt. Moeten we de transformatie dan nu al constateren? Het antwoord hierop lijkt 

vernietigend voor dit onderzoek: 

“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. 

                                                                    
15 Let wel: het praktisch element staat niet voor niets tussen aanhalingstekens!  
16 Gijs van den Brink en Cees van der Kooi, Christelijke Dogmatiek (Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2012). 
17 Ibid. p. 618 
18 Ibid. p. 621 
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Maar dat leent zich niet voor het soort kwantitatief empirisch onderzoek dat 

wetenschappelijk georiënteerde westerlingen er graag op zouden loslaten.”19 

Nadere bestudering van paragraaf 15.8 in context laat echter zien dat het de auteurs niet zozeer gaat om het 

meetbaar onderzoeken van deze transformatie an sich, maar meer om het feit dat deze transformatie zich 

niet alleen in gedragskenmerken laat meten. Hierbij maken ze met Lewis onderscheid tussen ‘nice people’ en 

‘new men’: sommige mensen hebben een prettig karakter, anderen niet. Dat hoeft volgens hen niets te zeggen 

over het wel of niet ‘slagen’ van het transformatieproces, of, in mijn termen: discipelschap. 

Deze gereformeerd-protestantse aanpak sluit eveneens aan bij een evangelische weging van de thematiek 

rondom rechtvaardiging en heiligmaking. In zijn ‘Renewing the Center’20 duidt evangelisch theoloog Stanley 

Grenz dezelfde worsteling als zijn Nederlandse collega’s, maar dan met een beroep op het verschil tussen 

Luther en Calvijn. Waar Luther sterk nadruk legde op rechtvaardiging, lag voor Calvijn het accent sterker op 

de levensheiliging. De evangelische beweging heeft volgens hem meer aan de kant van Calvijn gehangen en 

kwam zodoende tot een kernopvatting die hij convertive piety noemt: de gedachte dat waarlijk christelijk 

geloof in termen van piëtisme, devotie, discipelschap/heiliging begint met een bekeringservaring21. Indien de 

evangelische beweging méér de lijn van Luther had gevolgd, is het nog maar de vraag in hoeverre er anno 

2015 nog zoveel over discipelschap zou worden gesproken. Vanuit deze lens is wel te verklaren waarom onder 

evangelische christenen de term discipelschap populair is.  

Samevattend: Discipelschap is vanuit orthodox oogpunt een te constateren verandering, al zou daar geen 

heilsverwachting of toe-eigening uit gehaald kunnen worden; ze vormt een dankbare reactie op de verkregen 

genade. De exacte inhoud en het resultaat van deze transformatie wordt overigens niet expliciet besproken. 

2.1.1.4 LifeWay Research: Discipelschap als meetbare transformatie 

LifeWay Christian Resources is één van de grootste distributeurs van christelijke media ter wereld22. Met ruim 

vierduizend medewerkers bevindt het hoofdkantoor van LifeWay zich in Nashville, recht in het hart van de 

Amerikaanse ‘biblebelt’. Hoewel LifeWay eigendom is van de Southern Baptist Convention, bedient ze de 

bredere protestantse beweging in de Engelstalige wereld. Op basis van de publicaties lijkt de focus 

voornamelijk te liggen op het evangelicaal gedachtegoed, wat haar in de sfeer van dit onderzoek plaatst. Eén 

van de divisies van LifeWay is LifeWay Research, dat praktisch theologisch onderzoek verricht onder kerken 

en kerkleden, met als doel haar resultaten in te zetten voor opbouw van kerken en gemeenten. Huidig CEO 

van LifeWay is Eric Geiger, één van de auteurs van Simple Church dat reeds eerder ter sprake kwam.  

LifeWay Research heeft recent het Transformational Discipelship Assessment23 (TDA) ontwikkeld. Hoewel er 

weinig wetenschappelijk materiaal te vinden is over haar methodologie24, is op basis van het door mij 

ingevulde assessment wel een definitie te destilleren: 

                                                                    
19 Ibid. p. 625. 
20 J Grenz, Stanley, Renewing the Center, 2nd ed. (Grand Rapids: Baker Academic, 2000). 
21 “StanleyJGrenz.com :: Concerns of Pietist with a Ph.D.”, geraadpleegd 12 maart 2015, 

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

l+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl. 
22 “About LifeWay Christian Resources of the Southern Baptist Convention”, geraadpleegd 16 april 2015, 

http://www.lifeway.com/Article/About-Us. 
23 “TDA”, geraadpleegd 16 april 2015, http://tda.lifeway.com/. 
24 Evenals bij Simple Church wordt tekstueel regelmatig verwezen naar achterliggend onderzoek dat niet is gepubliceerd: 

"The TDA is a statistically validated assessment tool built on exhaustive research. “Statistically validated” (…) simply means 
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Discipelschap is transformatie naar het beeld van Christus, wat resulteert in spirituele 

groei in de relatie met God, die zich uit in verkondigende en verdiepende relaties met 

anderen en de niet-gelovige. 

Hierbij onderscheiden zij acht kenmerken die zij bij discipelschap vinden horen: 

1. Bible Engagement 

2. Obeying God and Denying Self 

3. Serving God and Others 

4. Sharing Christ 

5. Exercising Faith 

6. Seeking God 

7. Building Relationships 

8. Unashamed (Transparency) 

Wanneer deze kenmerken naast die van Stoppels worden gelegd, valt hier het meer evangelisch-piëtistische 

geluid op: de nadruk op (ook individuele) spiritualiteit bij TDA t.a.v. een meer maatschappelijk betrokken 

(én kritische!) geluid van Stoppels. Waar groei van alle bovenstaande facetten wordt verondersteld door TDA, 

is het bij Stoppels slechts één van de delen.  

2.1.1.5 Gallagher & Newton: Spirituele groei vanuit de sociale theologie 

In aanvulling tot hierboven genoemde definities is het ook boeiend om te kijken naar een definitie vanuit een 

meer sociologisch-theologische achtergrond. In 2006 deden Gallagher & Newton25 onderzoek naar de zelf 

definiëring van spirituele groei26 onder de leden van vier kerken vanuit onder meer presbyteriaanse hoek, een 

orthodoxe baptistengemeente, een oosters orthodoxe kerk en een evangelische pioniersgemeente. Naast de 

relevantie van hun onderzoeksmethodiek (zie volgend hoofdstuk) is hier de gebruikte definitie relevant: 

“Spiritual growth is a process involving expansion of knowledge and experience related to 

spiritual or religious identity”27 

Na het onderzoek concluderen ze dat er in alle diversiteit van de door hen onderzochte kerken ook 

significante overeenkomsten zijn die door allen worden onderschreven: 

                                                                    
you can trust the numbers “under the hood.” in “TDA: Our Methodology”, geraadpleegd 16 april 2015, 

http://tda.lifeway.com/what-is-it/our-methodology/. Navraag per e-mail leverde primair verwijzing naar de eerder 

genoemde website op, op verdere vragen werd niet meer gereageerd. De gebruikte definitie in het opstellen van het 

TDA-onderzoek is daarmee niet te achterhalen, maar wel te destilleren aan de hand van de gestelde vragen. 
25 Sally K. Gallagher en Chelsea Newton, “Defining spiritual growth: Congregations, community, and connectedness”, 

Sociology of Religion: A Quarterly Review 70, nr. October 2006 (2009): 232–61, doi:10.1093/socrel/srp039. 
26 Volgens Stoppels is geestelijke groei (‘opbrengst’) een van de onderdelen van discipelschap, maar zeker niet het enige 

onderdeel van discipelschap.  
27 Ibid. p. 233 
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1. Het idee dat spirituele groei een beweging is die van kleiner naar groter gaat. Het is dus geen steriel 

en stabiel gegeven, maar een beweging van iets naar iets toe28. 

2. De gegeven omschrijvingen van de gemeentecultuur bevestigen de these29 dat kerken die een 

heldere, eenduidige boodschap hebben op het gebied van geestelijke groei, ook daadwerkelijk meer 

participatie en gemeenschapszin aantreffen. 

3. De bevindingen zijn consistent met theorieën over sociaal kapitaal waarbij de nadruk wordt gelegd 

op het kennen en exploreren van het taalveld en de narratieven van een religieuze traditie. Hierbij 

wordt verwezen naar bijv. het gebruik van woorden als ‘born-again’ etc. 

N.a.v. deze resultaten kan worden gesteld dat Gallagher en Newton spirituele groei vooral zien als groeiende 

beweging, waarbij men via kennis en ervaring groeit in een religieuze traditie.  

2.1.2 Op welke wijze wordt discipelschap geëvalueerd door praktisch theologen die 

onderzoek doen in het evangelisch werkveld? 
Hoewel de eerder genoemde auteurs definities bieden op het gebied van discipelschap, werd al snel duidelijk 

dat er op het gebied van praktische theologie weinig onderzoek wordt gedaan naar de evaluatie daarvan: een 

conclusie die Gallagher en Newton ook stellen. Om meer zicht te krijgen op toegepaste 

onderzoeksmethodieken alsook instrumentaria is het goed de blik wat verruimen en ook andere stemmen 

laten klinken. Daarom zijn twee veelgebruikte onderzoeksmethodieken in de evangelische wereld ook 

meegenomen ter vergelijking. 

2.1.2.1 Gallagher & Newton 

Het onderzoek van Gallagher en Newton is gebaseerd op data uit 35 enquêtes en focus-groepsinterviews met 

gemeenteleden die zich langere tijd verbonden wisten met de gemeente waartoe zij behoren. Elk van de vier 

onderzochte gemeenten leverde 7-11 leden aan, uitgekozen door de leiding van de gemeente. Deze leden 

werden uitgenodigd voor een groepsgesprek over spirituele groei. Deze sessie van een uur begonnen met 14 

vragen over de demografische achtergrond van de geïnterviewden, waarna een groepsgesprek van 40-50 

minuten volgde. De gesprekken werden opgenomen en vervolgens gecodeerd en geanalyseerd op basis van 

gebruikte begrippenkaders en gespreksinhoud. De uiteindelijke analyse en conclusies werden door Gallagher 

& Newton zelf verricht. Een potentiële zwakte in hun aanpak zit in het feit dat ze het leiderschap van de 

gemeente een focusgroep lieten samenstellen; de vraag is of daarmee representatieve data worden verkregen, 

of dat men uitkomsten krijgt die in de lijn der verwachting van het leiderschap liggen. Een limitering die 

Gallagher & Newton zelf overigens erkennen, maar verdedigen met een verwijzing naar hun onderzoeksvraag 

waarbij men het perspectief van een ingewijde wenst te onderzoeken. 

                                                                    
28 Een these die door Stoppels wordt bevraagd, groei betekent volgens hem dat we niet altijd de weg omhoog te pakken 

hebben, maar kan ook betekenen dat we onszelf beter leren kennen als beperkte mensen. Juist de weg van het grotere 

naar het kleinere kan op groei duiden. p. 89-90. 
29 We vinden deze gedachtegang ook terug in Simple Church, al verwijzen Gallagher en Newton hiervoor primair naar 

onderzoek van James Wellman. Hoewel de context van het onderzoek van Wellman geheel anders is dan die van 

Gallagher en Newton (religieuze praktijken in liberale kerken aan de Amerikaanse westkust) is één zin uit zijn conclusie 

vooral relevant: “Thus, the content of the message is not the deciding factor in vital religious organizations but it is the ability 

of the leaderschip to hone the message and to communicate clearly and forcefully to his of her constituency.” James Wellman, 

“Religion without a Net: Strictness in the Religious Practices of West Coast Urban Liberal Christian Congregations”, 

Review of Religious Research 44, nr. 2 (2002): 184, doi:10.2307/3512516. p. 197 
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2.1.2.2 Rainer & Geiger 

Rainer & Geiger werden reeds beschreven bij de eerste deelvraag onder 

Simple Church. Hoewel zij in lijn met LifeWay Research géén 

onderliggende onderzoeksresultaten publiceren, gebruiken zij regelmatig 

de cijfers als onderbouwing van de geloofwaardigheid van hetgeen zij 

schrijven. Ook voorziet het boek in een appendix die hun 

onderzoeksmethodiek uitlegt. 

Rainer & Geiger namen hun vertrekpunt in de stelling dat levendige 

kerken veel eenvoudiger waren georganiseerd dan worstelende kerken. 

Hun onderzoek is gehouden in honderden kerken, op basis van interviews 

in combinatie met enquêtes om de objectiviteit te vergroten. De enquêtes 

werden gebaseerd op de vier pijlers uit Simple Church: helderheid, 

beweging, uitlijning en focus. De enquête lieten ze ontwikkelen door een panel met experts vanuit 

verschillende invalshoeken; predikanten, professoren, kerkstichters, etc. Vervolgens werd deze ook getest 

onder kerkelijke leiders. Rainer & Geiger noemen nog dat de interne consistentie van het onderzoek een 

Chronbach’s alpha van .97 kent; een van de hoogst haalbare scores voor interne consistentie en 

betrouwbaarheid. 

Voor het onderzoek werden kerken verdeeld in twee categorieën: groeiend en niet-groeiend. Om in 

aanmerking te komen als groeiende gemeente moest er sprake zijn van drie jaar achtereenvolgens minimaal 

5% extra bezoekersaantallen op zondagochtenddiensten. Gedurende de eerste fase werden enkel gemeenten 

onderzocht vanuit de Southern Baptist Convention (SBC), in de tweede fase ook andere evangelische 

gemeenten. In totaal participeerden 208 groeiende gemeenten en 197 niet-groeiende gemeenten. De 

enquêtes werden via internet afgenomen en verzameld. Daarna volgden statistische analyses van Dr. Paulette 

Johnson van Florida International University. Via t-tests en ANOVA30 testen werden de verschillen 

onderzocht. Uiteindelijk werd statistisch herhaald wat de onderzoekers reeds stelden: er is een hoog 

significante relatie tussen groeiende kerken en de eenvoud van het proces rondom discipelschap. 

2.1.2.3 TDA 

Op de website van TDA wordt onder de kop ‘Our Methodology’31 wel verslag gedaan van de 

onderzoeksmethodiek. Zij baseren zich op onderzoek dat in 2011 is verricht in drie fasen: expert-interviews 

(exacte aantallen niet genoemd), enquêtes onder c.a. 1000 protestantse voorgangers en enquêtes onder 2930 

gewone gemeenteleden (leken). Deze data zijn verzameld en vormen gezamenlijk de bron van hun 

assessment. Hoe de exacte koppeling tussen de enquêtevragen en de uitkomsten zich verhoudt, is niet geheel 

duidelijk uit de teksten, dus besloot ik te participeren in het onderzoek: deelname is online mogelijk en levert 

direct inkijk in de resultaten en de reden daarvan. Daaruit bleek voor mij dat met name op het punt van 

interpretatie moeilijkheden zitten. Zo scoor ik gemiddeld gezien laag op de test, waarbij mijn laagste score 

(2.30 op een schaal van 5) zit op het punt van ‘Sharing Christ’. Ter illustratie licht ik dit onderdeel verder uit: 

Stellingen kunnen worden beantwoord op een schaal van 5, variërend van ‘volledig oneens’, tot ‘volledig eens’. 

Mijn laagste scores werden behaald op de volgende vragen: 

 I intentionally spend time building friendships with non-Christians for the purpose of sharing Christ with 

them.  (Score : 1/5) 

                                                                    
30 T-testen en ANOVA-testen vergelijken eveneens twee (of meer in ANOVA) groepen op basis van het gemiddelde. “T-

Testen - SPSS Handboek”, geraadpleegd 7 mei 2015, http://www.spsshandboek.nl/t-test/. 
31 “TDA: Our Methodology.” 

Figuur 1: Een van de vele grafieken uit 

Simple Church 
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 While interacting with others on a normal, daily basis, I seek opportunities to speak out about Jesus 

Christ.   (Score : 1/5) 

 In the past six months, about how many times have you, personally, shared with someone how to become 

a Christian?   (Score : 1/5) 

Volgens TDA ben ik daarmee als discipel minder sterk in het ‘Sharing Christ’. Bij de (onuitgesproken) 

vooronderstellingen kunnen echter kritische inhoudelijke vragen worden gesteld: maakt mijn oneens zijn 

met de stelling mij echt minder goed in ‘Sharing Christ’?  bovenstaande stellingen komen op mij 

‘manipulatief’ over; ik ga geen vriendschappen aan om het evangelie te delen, en ik vraag me ten zeerste af of 

het mijn bestaande vriendschappen ten goede zou komen wanneer ik op dagelijkse basis over Jezus zou 

spreken: in veel gevallen zou dat eerder een negatieve reactie teweeg kunnen brengen. 

Hoewel ik relatief hoog scoor bij ‘Exercising Faith’ (3.45 op een schaal van 5) wordt mijn score omlaag gehaald 

door mijn ‘volledig oneens’ op de stelling dat God een plan met mijn leven heeft. Volgens de uitleg wordt hier 

een ‘volledig eens’ verwacht om een hogere score te behalen. De vraag is dan ook of ik inderdaad een minder 

goed geloofsbeoefenaar ben: Ik geloof bijvoorbeeld niet dat God een plan met mijn leven heeft32, maar dat 

elke volgeling van Jezus geroepen is om te participeren in (de komst van) het Koninkrijk. 

Desondanks levert het wel een boeiende inkijk op in de (kennelijk) dominante visies op de diverse items van 

discipelschap. De greep uit experts die op de website staan gepubliceerd doen wel vermoeden dat het 

voornamelijk om evangelicaal georiënteerde visies gaat, wat zich ook wel vertaalt in bovenstaande 

verschillen. 

2.1.2.4 NCD en NCLS 

Binnen de evangelische wereld wordt in tegenstelling tot onderzoek naar discipelschap wel regelmatig 

onderzoek gedaan naar de gemeente in haar volle breedte. Los van de all-inclusive methoden waar specifieke 

theologische overtuiging wordt geboden bij de geconstateerde leemten33, zijn er ook modellen te noemen die 

zich meer richten op een onafhankelijke wijze van gemeenteonderzoek. In Nederland wordt het proces van 

Natural Church Development (NCD) van Christiaan A. Schwarz nogal eens gebruikt. In tegenstelling tot de 

all-inclusive modellen richt NCD zich niet zozeer op numerieke groei, maar voornamelijk op kwalitatieve 

groei. NCD baseert zich op onderzoek onder 70.000 kerken op zes continenten en werkt vanuit de groeikracht 

en (geestelijke) potentie die in een gemeente aanwezig is. De vraag van en aan kerken is hoe ze deze 

groeikracht kunnen (her)ontdekken en inzetten om tot bloei te komen. De organische terminologie geeft aan 

dat men geen ecclesiologische standaard hanteert voor gemeenteopbouw. Het proces begint bij een 

gemeente-onderzoek, dat wordt omschreven op de website van NCD Nederland34. In een tweetal avonden 

vindt het onderzoek plaats: de eerste avond worden vragenlijsten ingevuld, die vervolgens per computer 

worden verwerkt. Op de tweede avond worden de resultaten teruggegeven aan de participanten en in 

                                                                    
32 Persoonlijk zie ik de evangelische nadruk op een plan met het individuele leven als een verregaande subjectivering 

van de participatie-opdracht van Christus, die meer beroep doet op onze eigen onvervulde verlangens dan dat ze beroep 

kan doen op bijbelse onderbouwing… 
33 Namen als Rick Warren en Bill Hybels zijn verbonden met de zogeheten seeker-sensitive beweging in de V.S. die met 

name in de jaren ’90 groot werd. Vanuit het succes van hun megakerken werden complete gemeenteopbouw-formules 

geëxporteerd: naast de maatlat die langs de gemeente werd gelegd, werden gemeenten ook uitgenodigd zelf seeker-

sensitive te worden. In de praktijk kwam dit veelal neer op een kopie van de oorspronkelijke kerk. In de praktijk bleken 

culturele verschillen groot en het succes vaak van korte duur. 
34 “NCD: Onderzoek”, geraadpleegd 16 mei 2015, http://www.ncd-nederland.org/Onderzoek.aspx. 
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kleinere groepen van betekenis voorzien. Daarna start verdere begeleiding, afhankelijk van de vraag van de 

gemeente.  

Vanuit Australië is het National Church Life Survey (NCLS) te benoemen. Hoewel tot voor kort in Nederland 

onbekend, publiceerde de praktisch theoloog René Erwich in 2013 een boek over zijn ervaringen met NCLS 

in 7 Nederlandse gemeenten. NCLS onderzoekt op basis van een negental kenmerken35  de vitaliteit van een 

gemeente. De onderzoeken worden hier veelal afgenomen door vrijwilligers, die een specifieke set instructies 

krijgen aangeboden. De ingevulde vragenlijsten worden vervolgens door NCLS zelf geanalyseerd en via 

representanten teruggegeven aan de gemeenten.  

2.1.3 Welke elementen vormen de narratieve basis van ChurchConnect? 
ChurchConnect profileert zich in een eerste flyer als ondersteunend middel om in beeld te brengen (en te 

houden) wat er gaande is in een gemeente. Het gepresenteerde onderzoeksinstrument fungeert als een 

thermometer die in de gemeente wordt geplaatst. In de verdere beschrijving wordt o.a. verwezen naar eerder 

genoemde onderzoek van Reiner & Geiger, waarbij geestelijke groei als onderwerp wordt gezien dat zou 

kunnen worden gemonitord. ChurchConnect is een initiatief van Harold van Genderen en Marco Koning, die 

samen werkzaam zijn bij StoryConnect36. ChurchConnect komt duidelijk voort uit dezelfde filosofie van 

StoryConnect: het geloof in de kracht van verhalen als hulpmiddel bij het maken van keuzes. Het narratieve 

element wordt verankerd in een onderzoeksmethodiek die de naam Participatory Narrative Inquiry (PNI) 

draagt. De methodiek van PNI wordt onder meer verankerd in het boek ‘Working with Stories in Your 

Community or Organization: Participatory Narrative Inquiry’ door Cynthia Kurtz37. 

In de methodiek van PNI worden ruwe, ongepolijste verhalen ingezet om tot betere beslissingen te komen. 

Kurtz definieert het proces als volgt: 

Participatory narrative inquiry is an approach in which groups of people participate in 

gathering and working with raw stories of personal experience in order to make sense of 

complex situations for better decision making.38 

PNI is voornamelijk bruikbaar in situaties/projecten waar waarden, overtuigingen, gevoelens en 

perspectieven een rol spelen. Wanneer het gaat om feiten, opinies, argumenten en bewijs is het een minder 

bruikbare methode, zo blijkt ook uit de terughoudendheid van Kurtz als het gaat om PNI als ‘hard’ 

meetinstrument te zien39: 

                                                                    
35 Faith, inclusion, vision, belonging, service, worship, leadership, innovation en faith-sharing. 
36 Voorheen InnoSense. 
37 Cynthia F. Kurtz, Working with Stories in Your Community or Organization: Participatory Narrative Inquiry, 3de ed. 

(Kurtz-Fernhout Publishing, 2014), http://www.workingwithstories.org/. 
38 Ibid. p. 94 
39 In organisatie- en kennismanagement wordt het Cynefin-raamwerk (Snowden, 2002) gebruikt als het gaat om 

sensemaking. Het model maakt onderscheid in vier situatiedomeinen: bekend, kenbaar, chaotisch en complex en biedt 

kaders voor onderzoeksmethodiek. PNI laat zich scharen bij het complexe (en chaotische) domein waar ook de sociale 

wetenschap zich bevindt. Kurtz verwijst naar Cynefin en werkte met de ontwikkelaar Dave Snowden samen in het IBM 

Cynefin centre. Volgens het Cynefin-model bevinden zaken als feiten, argumenten en bewijs zich in de bekende/kenbare 

domeinen, waar andere onderzoeksmethodiek vereist is. Zie 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. 
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You can’t find specific answers, test hypotheses, or conduct experiments as you would in a 

scientific endeavor. You can’t prove anything by working with stories. If conducting a 

proper scientific experiment is like using a tiny scalpel, asking people to tell stories is like 

using a bludgeon40: it’s a blunt instrument.41 

Hierbij noteert Kurtz nadrukkelijk in de fasering van PNI dat een onderdeel van het PNI-proces bestaat uit 

‘mixed-methods research’, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve analyses worden meegenomen in het 

onderzoek42. Naast het feit dat het narratief als uitgangspunt wordt genomen, is participatie van groot belang 

bij PNI. Deelnemers wordt gevraagd om in plaats van antwoorden te geven op vragen van de onderzoeker, 

zélf een verhaal te vertellen én te voorzien van interpretatie, veelal ook in groepsverband. Hierdoor verandert 

de verhouding tussen onderzoeker en participant: niet langer is de deelnemer een object van onderzoek, 

maar samen met de onderzoeker worden verhalen uiteengezet en van betekenis voorzien. 

Tijdens een PNI traject worden drie fasen onderscheiden: collection, sensemaking43 en return. De eerste 

collection-fase begint met verhalen die op allerlei wijzen geformuleerd of gevraagd kunnen worden en 

betrekking hebben op een situatie of probleem. In de tweede sensemaking-fase worden situaties gekleurd 

door betekenis en begrip; het gebruikt het verhaal om een situatie beter te begrijpen. Hierbij worden verhalen 

bevraagd, voorzien van nieuwe informatie/context en vindt de feitelijke interpretatie plaats door de vertellers 

of door (een deel van) de onderzoeksgroep. De derde return-fase geeft de resultaten van onderzoek terug aan 

de situatie; er wordt een nieuw verhaal verteld dat men vóór het traject niet had kunnen vertellen. 

Uit bovenstaande informatie alsook de gelezen literatuur uit ‘Working With Stories’ blijkt een groot 

vertrouwen in het vermogen om verhalen te vertellen die aansluiten bij de (beleefde) werkelijkheid. Mensen 

verhouden zich tot een onderzoeksproject (bijvoorbeeld de spirituele groei in de gemeente) en omschrijven 

dat met verhalen. Uiteindelijk participeren zij in de duiding van hun verhalen en betrekken zij dit zelf samen 

met de onderzoeker op het project; de participanten, het project en de verhalen mengen zich tot er een beeld 

ontstaat wat verandering oplevert. 

2.1.4 Hoe verhoudt de narratieve basis van ChurchConnect zich tot de andere vormen van 

gemeenteonderzoek? 
Wanneer ChurchConnect wordt vergeleken met de onderzoeksmethodieken van Rainer & Geiger, Gallagher 

& Newton en TDA, komen drie elementen naar voren: 

Ten eerste zet ChurchConnect, gebaseerd op PNI, sterk in op het narratieve element, waar de andere 

methodieken zich meer baseren op (digitale) enquêtes. Gallagher & Newton kennen wel het element van 

groepsinterviews, maar geven aan inhoudelijk weinig sturing te hebben geboden bij de groepsmomenten: ze 

zijn gecodeerd en geanalyseerd door Gallagher en Newton zélf, van participatie bij (analytische) interpretatie 

was geen sprake. Rainer & Geiger leggen net als TDA getalsmatig regelmatig één en ander in de schaal, al is 

hun exacte methodiek niet doorzichtig en zijn er interpretatieve vragen te stellen bij hun (niet omschreven) 

normerende kaders. De gestructureerde vragenlijst is een reeds verankerd onderzoeksmiddel waarbij de 

onderzoeker zelf verantwoordelijk is voor sensemaking. Na afname van de enquête heeft de geënquêteerde 

                                                                    
40 ‘knuppel’ 
41 F. Kurtz, Working with Stories in Your Community or Organization: Participatory Narrative Inquiry. p. 12. 
42 Ibid. p. 85. 
43 Sensemaking laat zich niet op eenduidige wijze vertalen naar het Nederlands taalveld. Ik heb er daarom voor gekozen 

het Engelse woord hier te laten blijven gebruiken. 
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weinig tot geen input meer te leveren in het proces van analyse. De vraag is dan altijd: hoe bedoelt hij/zij dit? 

(het proces van sensemaking). Bij ChurchConnect wordt naast het verhaal ook de betekenis van dit narratief 

gevraagd en meegenomen vanuit de overtuiging dat mensen zélf in staat zijn hun eigen verhouding tot de 

onderzoeksvraag te beantwoorden. Participatie zou overigens in bepaalde situaties mijn inziens betere 

resultaten opleveren in gemeente-context. Wanneer ChurchConnect vergeleken zou worden met het TDA, 

zouden de genoemde nuances rondom ‘Sharing Christ’ bij ChurchConnect wél naar voren komen en de score 

waarschijnlijk anders uitvallen. ChurchConnect zou dus ook de gebruikte definities onder kritiek kunnen 

stellen, wat de onderzoeker mee zou kunnen nemen in de gemeente. Daarentegen is er ook kritiek te geven 

op het primaat van het narratief en de participerende duiding rondom PNI. Leunen verhalen niet te sterk op 

subjectiviteit (hebben bijvoorbeeld evangelische christenen niet al snel ‘grote’ verhalen?)  en in hoeverre 

verhouden zij zich tot de werkelijkheid?44 Herinneringen en verhalen veranderen continu, elke her-vertelling 

is anders. Datzelfde argument is ook te noemen rondom de interpretatie: is onze menselijke neiging (zeker 

in kerken) niet om verhalen mooier/aantrekkelijker te maken dan ze zijn?45 Overigens kunnen deze vragen 

naar subjectiviteit ook gesteld worden bij de (christelijke) onderzoeker die de narratieve duiding zelfstandig 

voor rekening neemt, of een commercieel belang dient.46  

Ten tweede kent ChurchConnect als onderzoeksinstrument ten aanzien van de eerder genoemde modellen 

een hogere mate van openheid als het gaat om overtuigingen, definities en visies op de gemeente. Rainer & 

Geiger en TDA werken sterk vanuit een normatief interpretatiekader waar een evangelische norm doorklinkt, 

dat is bij NCD en NCLS minder het geval. ChurchConnect is in zichzelf geen theologisch onderbouwd model, 

maar een toepassing van het in het publieke domein ontwikkelde PNI. Dat maakt de potentiële inzet heel 

breed, in theorie zou zowel het evangelisch/charismatisch als gevestigde 

kerkelijke establishment gediend kunnen zijn met ChurchConnect. Mede 

doordat er geen gemeentevisie in doorklinkt laat het zich ook inzetten op 

specifiekere thema’s als de waardering van de prediking, de eredienst of de 

missionaire presentie in de wijk. Een mogelijke beperking aan het 

ontbreken van een theologische onderbouwing is dat ze voor gemeente-

onderzoek ergens verdisconteert zal moeten worden door de 

onderzoeker/onderzoeksgroep. Met name in de meer reformatorisch en 

evangelisch-georiënteerde kerken wordt vaak een bijbels onderbouwing 

verlangd als referentiekader. 

Ten derde zet ChurchConnect in tegenstelling tot  de onderzochte modellen 

sterker in op automatisering bij de onderzoekgroep. De inzet van 

hedendaagse ICT faciliteiten en apps wordt mede mogelijk gemaakt door 

een softwareplatform dat via moederonderneming StoryConnect wordt 

                                                                    
44 Uiteraard is het hierbij de vraag in hoeverre de werkelijkheid zich laat ‘meten’, omwille van de ruimte laat ik dat 

gesprek achterwege. 
45 Ik herinner me een anekdote uit een gesprek met een docent praktische ecclesiologie. Hij vertelde dat men op een 

recente gemeenteraadsvergadering erg te spreken was geweest over de vooruitgang in de gemeente: er kwamen meer 

mensen, activiteiten werden beter bezocht en de sfeer was volgens velen vooruit gegaan. De docent moest de gezellige 

taferelen helaas drukken door op basis van statistieken aan te tonen dat het in bepaald opzicht niet goed ging met de 

gemeente: het aantal leden was al vele jaren dalende, en de financiën vlogen hard achteruit. Vele aanwezigen konden 

dit niet geloven. Dit toont aan dat verhalen en overtuigingen ook getoetst dienen te worden aan beschikbare feitelijke 

informatie. PNI ondervangt dit overigens door dergelijke middelen mee te nemen in een project (via mixed-method 

research). 
46 Zoals het verkopen van een boek over gemeenteopbouw. 

Figuur 2: Schermafbeelding van 

StoryConnect in de Google Play  Store 
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ontwikkeld. Dit platform biedt de gelegenheid om gedurende langere periode narratief onderzoek te 

verrichten volgens PNI richtlijnen via web- en mobiele-architectuur. Mobiele apps zijn verkrijgbaar voor 

onder meer Apple iOS en Android smartphones47, waardoor participanten hun verhalen kunnen delen en aan 

de hand van diagrammen kunnen voorzien van interpretatie. Enerzijds verondersteld deze werkwijze 

technische handelingen aan de kant van de gebruiker, anderzijds levert dit wel real-time data op voor de 

onderzoeker(s) of opdrachtgever. Zo zou in theorie het effect van het zondagse onderwijs over bijv. “christen-

zijn op je werk” in de daaropvolgende week in kaart gebracht kunnen worden. Met dergelijke kennis ontstaat 

eveneens een kennisverhouding die in potentie een machtsverhouding kan worden. Immers: wie toegang 

heeft tot het zogeheten dashboard waarop alle grafieken en verhalen binnenkomen krijgt wel informatie 

vanuit het hart van de gemeente. Dergelijke vraagstukken zullen in de praktijk moeten worden afgewogen 

met de gemeente, maar vormen in deze fase een punt van aandacht. Tegelijkertijd geldt datzelfde argument 

voor de rapportage van onderzoeksresultaten in de meeste andere modellen; NCD noemt expliciet de 

rapportage aan de deelnemers in gemeente48, de overige onderzoeksmethoden doen hier geen melding van. 

Tot slot moet genoemd worden dat in de PNI-literatuur interpretatie door een groep mensen nadrukkelijk 

wordt genoemd en geïllustreerd. In de huidige opzet van ChurchConnect komt dit groepsproces nog niet naar 

voren komt: duiding en sensemaking lijken vooralsnog op individueel niveau plaats te vinden, wat (zeker in 

congregationalistische structuren49) de nodige vragen zal oproepen: juist in deze kerken onderschrijft men 

theologisch gezien een gezamenlijk proces van sensemaking.  

2.1.5 Op welke wijze zou ChurchConnect een meerwaarde kunnen vormen t.a.v. de eerder 

genoemde modellen/methodieken? 
Als praktisch-theologische onderzoeksmethodiek wordt ChurchConnect enerzijds gedragen door grotere 

modellen als PNI en de thematiek rondom sensemaking. Anderzijds kiest het een andere insteek dan de door 

mij onderzochte huidige modellen laten zien. Als nieuwkomer op de markt van kerkelijk onderzoek heeft 

ChurchConnect een innovatief karakter dat zich uit in een wat mij betreft prettige dualiteit. Met name in de 

evangelische wereld zijn er een fors aantal modellen die hun bestaansrecht ontlenen aan succes in de 

commercie, en vervolgens pragmatisch ingezet worden in gemeenten, al dan niet omgedoopt tot geestelijk 

principe. ChurchConnect kent een dualiteit in dat opzicht: enerzijds zijn kreten  als PNI en sensemaking volop 

afkomstig uit het bedrijfsleven, anderzijds heeft ChurchConnect niet de pretentie die in te zetten voor zaken 

als kerkelijke - of spirituele groei die zich laat meten in getallen. De term ‘innovatie’ ontleen ik aan de wijze 

waarop narrativiteit enerzijds herontdekt wordt in de theologie50, en anderzijds door ChurchConnect wordt 

ingezet door gebruik te maken van actuele meetinstrumenten als smartphones en tablets. Op basis van 

paragraaf 3.1.4 laat de meerwaarde van ChurchConnect zich wat mij betreft samenvatten in drie punten: 

                                                                    
47 “StoryConnect – Applications Android sur Google Play”, geraadpleegd 4 juni 2015, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.topinnosense.storyconnect&hl=fr. 
48 “NCD: Onderzoek.” 
49 In het congregationalisme worden lokale gemeenten als zelfstandige manifestaties gezien van het Lichaam van 

Christus. Hoewel de onderlinge verbondenheid wel wordt onderschreven, kunnen de gelovigen vanuit het ‘priesterschap 

aller gelovigen’ met elkaar de wil van Christus onderscheiden. Het hoogste gezag is in deze gemeentevorm niet een 

kerkenraad/synode of priester/bisschop, maar de lokale gemeentevergadering die met elkaar zoeken en besluiten 

nemen. In Nederland zijn vrijwel alle baptistengemeenten, evangelische gemeenten en pinkstergemeenten 

congregationalistisch.   
50 Om het populistisch te zeggen: narrativiteit is ‘hot’ in bepaalde theologische kringen. De narratieve theologie wordt 

vandaag de dag ge(her)waardeerd op dogmatisch en ethisch vlak door theologen als James Wm. McClendon en Stanley 

Hauerwas, maar wordt ook in pastorale praktijken en literatuur vaak aangehaald. 



P a g i n a  18 | 20 

 

1. Door de onderzoeksgroep in te zetten bij de duiding en het betekenis geven van eigen verhalen komt 

ChurchConnect dichter bij het bedoelde signaal van de deelnemer. Zeker rondom discipelschap is 

een eigen subjectieve kleuring van de deelnemer eerder  meerwaarde dan datavervuiling. 

2. Door de openheid en flexibiliteit van ChurchConnect kan het ingezet worden in een brede kerkelijke 

context én kan het specifieke deelonderzoeken verrichten: van de waardering van de liturgie tot de 

communicatie vanuit de kerkenraad. 

3. Inzet van moderne automatisering stelt onderzoeker/opdrachtgever in staat om realtime te zien wat 

er in een gemeente leeft en wat het effect is van de genomen beleidsbeslissingen.  

2.2 Hoofdvraag 

2.2.1 Op welke wijze is ‘discipelschap’ een te evalueren fenomeen en hoe verhoudt zich dit tot de 

onderzoeksmethodiek van ChurchConnect? 

De term discipelschap wordt vaak in verband gebracht met spirituele groei. Of een dergelijk proces van 

groei/ontwikkeling ook te evalueren is, kan bevestigend worden beantwoord. De door mij onderzochte 

definities kenmerken zich allemaal door een verandering die een mens doormaakt, van een bestaande positie 

naar een nieuwe positie (alle auteurs benoemen dit). Met de waarschuwing van dogmatici in ons achterhoofd 

kunnen we aan die ontwikkeling niet direct een heilspositie ontlenen, maar vanuit Geiger & Rainer kunnen 

we de (efficiëntie en wijze van ontwikkeling) wel inzetten tot opbouw van de gemeente.  Discipelschap als 

ontwikkeling is dus een te evalueren fenomeen, al is de kritische vraag op welke wijze deze ontwikkeling dan 

wordt onderzocht. Kiest men de weg van normatieve formuleringen (TDA), of vraagt men naar eigen 

definities (Gallagher & Newton, Rainer & Geiger)? ChurchConnect kan op basis van de door mensen vertelde 

verhalen en het door hen geboden interpretatiekader vrij specifiek in beeld brengen wat men verstaat onder 

discipelschap en welke ervaringen, emoties en gedachten  hierbij horen. ChurchConnect leent zich niet voor 

het type kwantitatief onderzoek waarbij cijfers of beoordelingen worden toegekend aan de geestelijke groei 

van mensen, maar doet daarentegen meer recht aan het individuele en subjectieve aspect van discipelschap. 

De door Stoppels gegeven definitie laat zich immers niet kwantificeren51: er is niet te stellen dat het leven van 

een gemeente voor 72% ingericht is op het Koninkrijk. Daarentegen laat een thema als discipelschap zich 

evalueren in kwalitatieve termen en participerend onderzoek. Hier komen dan ook de verhalen naar voren; 

de (voor)beelden en inspirerende levensverhalen die ons aanzetten tot ontwikkeling in het dagelijks leven. 

Voorzichtigheid met voorgegeven definities is dan geboden, het is in het geval van ChurchConnect 

waarschijnlijk beter om de gebruikte taal tijdens of na afloop te vergelijken met de normerende/gangbare 

termen.  

Conclusie 
Discipelschap laat zich meten als een proces waar mensen onderweg zijn. De bewegingen die discipelen 

maken zijn niet zozeer in cijfers, maar wél in kwaliteit uit te drukken. De narratieve insteek van 

ChurchConnect kan deze kwalificering door inzet van hedendaagse techniek en innovatieve 

onderzoekmethodiek inzichtelijk maken. 

  

                                                                    
51 We bevinden ons immers in het domein van complexiteit in het Cynefin-model. 
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