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Gezonde godsdienstigheid en heilzaam geloof zijn te operationaliseren in
richtinggevende criteria onder de labels `gerichtheid op hogere waarden
vanuit innerlijke vrijheid', `vcrtrouwen op God doordringt het hele leven'
en `verantu~oordelijkheid voor medemens en schepping' (~lit~roef.rchrift).

Gezonde godsdienstigheid en heilzaam geloof samengenomen vallen
onder het begrip `mature religion', dat volgens deskundigen het beste kan
worden vertaald met `geïntegreerd geloof, maar daarnaast ook met
`volwassen geloof(dit proefschrift).

Geïntegreerd geloof kan worden opgevat als het geloof geïntegreerd in
het leven en evenzeer als het leven geïntegreerd in het geloofsperspectief
(dit proef.cchrzft).

Voor een omvattende theorie betreffende gezonde godsdienstigheid
komt de object-relatietheorie (met een toepasselijker term `persoonlijke
relatietheorie' genoemd) het meest in aanmerking (dit~roef.rchrift).

Voor een omvattende theorie betreffende heilzaam geloof gaat het om
de hele mens die vrijheid, verlangen en ~rreugde en~aart, die hierdoor
venvondering in zijn bestaan kent en in staat is tot volhouden door de
vervulling met Gods Geest in geloof, hoop en liefde (ditproef.rchrift).

Om aan alle relevante dimensies van het menseGjk bestaan recht te doen,
dient het biopsvchosociale model uitgebreid te worden zodat voortaan
gesproken kan worden van een biops}'chosociaalspiritueel model, af te
korten tot BPSS (dit~ro~schrift).

Het is in deze tijd van essentieel belang om als christen en als kerk
vrij-moedig de betekenis van Christus als Verlosser uit te dragen.

Zodra bij een probleem het geloof betrokken is, geeft bij een juiste
oplossing het geloof verlichting. ~~~'ant onze slechtheid wordt
overschaduwd door Gods Goedheid èn Genade! (~~G'. A. Schot)



Gelijk zijn slechts de onvervreemdbare levensrechten van de mensen,
niet de mensen zelf; niets is onder hen gelijk, ten-r.ij hun ongelijkheid.
(í~i. ). N. Schot)

Oorzaak nummer 1 van de milieu~-ervuiling is niet het autogebruik, maar
de esponentiële toename van de wereldbcvolking in de afgelopen eeuw.

rlangezien de meerderheid van de mensen één of ineer kinderen krijgt en
het sociale netwerk fragmentariseert, dienen de basisprincipes van de
opvoedkunde een verplicht vak te worden op de middelbare sehool.

Het natuurlijke recht van een kind op een vader en een moeder is niet
ondergeschikt aan het verworven recht om ouder te zijn van een kind.

De mate van bescha~-ing is af te lezen aan de houding ten opzichte van
de kinderen, ouderen, minder ~.aLiden, de dieren en het milieu.

De christelijke normen en waarden zijn gebaseerd op Gods liefde en
heiligheid, zodat het niet veru~onderlijk is dat het loslaten en~an mogelijk
heeft bijgedragen aan de toegenomen agressie en decadentie in de
samenleving.

Als er geen waarden en normen worden aangereikt (- extrinsiek),
kunnen mensen zich die niet eis;en maken (- intrinsiek).

Uit de ga~-en die wij hebben meegekregen, vloeien rechtstreeks onze
opga~.en voort.

De Bijbelverhalen zijn te beschouwen als op Schrift gestelde en gestolde
ervaringen met God, die opnieuw stromen in het leven van degene die ze
leest of hoort.

Bij de revisie van het manuscript ~-oelt de promovendus zich niet zelden
als Bill ~turrav in de tilm `Groundhog dat'.
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Irrleirling

Hoofdstuk 1
Inleiding

"A litde philosophy inclineth men's minds to

atheism, but depth in philosophy bringeth

men's minds about to religion" ( Francis Bacon)

1. 1 Aanleiding voor het onderzoek
De aanleiding voor dit onderzoek is t~~eeledig. In de alledaagse praktijk ~'an

de geestelijke gezondheidszorg (GCGZ) is het nog niet vanzelfsprekend, dat
geloof als ondervverp in de spreekkamer doordringt. Dit is opmerkelijk, aange-
zien een eerste vereiste voor de attitude van een hulpverlener is om met
empathie te reageren op hetgeen een cliënt van belang vindt. Voor de behande-
ling is het verder dikwijls essentieel om factoren te bekrachtigen en te onder-
steunen die bijdragen aan gezondheid. Geloof, levensbeschouwing en zinge-
ving zijn daarom thema's waar niet aan voorbij gegaan zou mogen worden. Dat
hulpverleners echter nauwelijks aandacht besteden aan deze onderu-erpen is
doorgaans niet te wijten aan onwil van hun kant. Veeleer zijn vervreemding en
verlegenheid bespeurbaar ten aanzien van dergelijke thema's. Vandaar dat
vanuit de praktijk de wens ontstond om meer zicht te krijgen op een mogelijke
conceptualisatie van `gezonde godsdienstigheid' met als doel handvatten te
kunnen bieden aan hulpverleners.

Daarnaast werd vanuit de praktijk opgemerkt, dat pastores, bijvoorbeeld
vanuit het gevangenispastoraat, geregeld een beroep doen op psychologen om
te beoordelen of het geloof van een pastorant gezond dan wel ongezond was.
Naar aanleiding daarvan kwam de vraag op of pastores hiervoor psy-chologen
nodig hebben, aangezien zij zelf rijkelijk de beschikking hebben over bronnen
uit de theologische traditie. Hierin zijn zeker maatstaven te vinden om het
geloof van pastoranten te evalueren.

Vanuit deze achtergrond zal in deze dissertatie onder andere worden onder-
zocht wat vanuit de ps}-chologische~ ps~~chiatrische literatuur wordt verstaan
onder `gezonde godsdienstigheid' en wat vanuit de (pastoraal) theologische
literatuur wordt verstaan onder `heilzaam geloof. Representanten van de beide
beroepsgroepen, ps}'chiaters~ ps}-chologen en theologen, zullen in dit onder-
zoek een belangrijke rol vervullen.

De keuze voor het onderwerp wordt theoretisch onderbouwd vanuit zowel
het perspectief van hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg (l. 1. 1) als
vanuit het perspectief van het pastoraat (1. 1. 2). Daaruit volgt de probleemstel-
ling van het onderzoek in 1. 2. Een voorlopige begripsbepaling van de
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Hoofdstuk 1

begrippen `godsdienstigheid en geloof,`geestelijke gezondheid' en `heil' komt
in 1. 3 aan de orde. De opzet van het onderzoek wordt besproken in 1. 4.

1. 1. 1 Vanuit het perc-pectief van hupverlening in de geesteljke ge~ondheids~org
Er is de laatste decennia onmiskenbaar sprake van een teruggang in de geïn-

stitutionaliseerde, publieke vorm van godsdienst. De belangstelling voor
godsdienst en religieuze ervaring is echter aanhoudend, vooral bij kernmomen-
ten van het bestaan. Religie lijkt hiermee een onuitwisbare onderstroom in de
hedendaagse samenleving te vertegenwoordigen (Worthington,. Kurusu, e.a.,
1996; Hurding, 1995; Van Harskamp, 2001).

De huidige maatschappij kan als sterk geïndividualiseerd, als gericht op eco-
nomie en techniek, gekarakteriseerd worden, echter evenzeer als gemedicali-
seerd en gepsychologiseerd (Vandermeersch, 1996). Gezondheid wordt veelal
als hoogste waarde beschouwd en zich goed voelen als hoogste doel (Ter Borg,
1997).

Als gevolg van zowel de secularisatie als de medicalisering en psychologise-
ring worden allerlei soorten hulpverleners in de (geestelijke) gezondheidszorg
eerder geconsulteerd dan pastores bij (algehele) `demoralisering'. De problema-
tiek wordt dan niet herkend of geïnterpreteerd als liggend op het terrein van de
zingeving (Van Tilburg, 1986). Demoralisering houdt een verlies van hoop en
perspectief in, wat zich niet zozeer uít in symptomen als wel in een emotionele
disfunctie (Frank, 1961; Propst, 1986). Hulpverleners zijn al gauw geneigd de
e~stentiële problemen en eventuele religiositeit te vertalen in de hun vertrouwde
psychologische concepten. Een dergelijke zienswijze past bij het hedendaagse
biomedisch geïnspireerde hulpverleningsmodel, dat in plaats van persoonsge-
richt klachtgericht is en kortdurende behandeling voorstaat. Het gevolg is dat
in de psychiatrische klinische praktijk weinig aandacht wordt besteed aan het
onderwerp religie op zich, terwijl vermoed wordt dat religie voor veel mensen
een belangrijk levensaspect vormt (Koenig et al., 2001; Braam, 1999).

Relatief veel voorkomend is bijvoorbeeld een interpretatie van gebrek aan zin-
geving in termen van een depressie, zodat het blikveld zich neigt te beperken tot
alleen het leefmilieu en de werksfeer van de cliënt (Kuilman, 1991 en 1986;
Dijkhuis, 1988). Hierbij wordt doorgaans niet beseft dat de essentie van de
problematiek dan verloren gaat en godsdienst en e~stentiële problemen `wegge-
psychologiseerd' worden (Van Tilburg, 1986; Collins, 1986; Vande Kemp, 1986,
1995). Waar dat besef er wel is, wordt door hulpverleners veelal verlegenheid
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Inleidíng

ervaren ten aanzien van het betrekken van godsdienst en levensbeschouwing in
diagnostiek en behandeling (Bergin, 1989 en 1991; eerder opgemerkt door
Riunke in 1939).

Deze verlegenheid kan geweten worden aan twee soorten oorzaken:
- Er bestaat inhoudelijk weinig kennis over godsdienst en levensbeschou-

wing, waardoor onzekerheid ontstaat om deze onderwerpen aan de orde te
stellen of er aandachtig naar te luisteren. Dit kan beschouwd worden als
een gevolg van:
- De eigen geseculariseerde achtergrond: Steeds meer hulpverleners zijn

te beschouwen als tu~eede generatie kerkverlaters.
- Gebrek aan aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing in de op-

leidingen en in psychologische~ psychiatrische publicaties (I'aloutzian
8c Kirkpatrick, 1995; Kroll, 1995; Larson, Pattison et al., 1986; Pieper
8c Van Uden, 2005), zodat deze niet in het professionele referentieka-
der worden geïntegreerd (Bergin, 1989 en 1991).

- Er is sprake van tegenoverdracht. Tegenoverdracht is te definiëren als de
invloed van de persoonlijke geschiedenis van de therapeut op diens interac-
tie met de cliënt. Dit betekent dat de persoonlijke godsdienstige geschiede-
nis het therapeutisch handelen beïnvloedt (Kerssemakers, 1986 en 1989).
Een voorbeeld is de tegenoverdracht bij therapeuten die hun godsdienst
hebben verlaten in hun jeugdjaren, waarna hun kijk op godsdienst niet ver-
der is ontwikkeld. Wanneer deze mensen later in hun leven in aanraking
komen met een godsdienstige cliënt nemen ze ogenblikkelijk aan dat diens
geloof infantiel is en dezelfde vorm heeft als toen zij zelf dit geloof achter
zich lieten (Schilder 8z Schipper, 1990). Vereenvoudigd is de godsdienstige
tegenoverdracht in drie categorieën onder te verdelen: bestrijden, vermij-
den en belijden (CJleyn, 1986).

De categorie van het `vermijden' komt de laatste decennia waarschijn-
lijk het meeste voor (Crossley, 1995). Dit is te beschouwen als een gevolg
van:

- Het leerproces van `modeling' aangaande de professionele identiteit.
Godsdienst zou een zaak zijn voor de cliënt zelf en~ of voor een pastor
(LJleyn, 1986).

- Een weerspiegeling van de attitude van de samenleving, waar indi~7dua-
lisme en privatisering een grote rol spelen. De beleving van godsdienst is
bijgevolg in toenemende mate fragmentarisch en wordt beschouwd als
privé aangelegenheid waar niet over wordt gesproken (l~~ooren, 1989).

13



Hoofdstuk 1

Sinds het verschijnen in 1994 van de DSM-IV, een psychiatrisch classifica-
ties}~steem, is het echter voor de geestelijke gezondheidszorg niet meer vrijblij-
vend om aandacht te schenken aan de levensbeschouwing van cliënten. Hierin
is een nieuwe v-code opgenomen onder de titel "religieus of spiritueel pro-
bleem" (Hall, Tisdale ci~ Brokaw, 1994). In essentie is de reden dat de code is
toegevoegd aan de DSi~I-IV, dat godsdienstige en spirituele thema's belangrijke
dimensies van menselijk sociaal en persoonlijk leven vertegenwoordigen en
daarom aandacht verdienen in de geestelijke gezondheidszorg (Kroll, 1995).
Uit de toelichting blijkt dat de samenstellers de aandacht van hulpverleners
willen vestigen op het belang van godsdienstige en andere e~stentiële ervarin-
gen voor het genezingsproces, omdat deze ervaringen mensen confronteren
met de diepste kern van hun zelf en met hun probleemoplossend vermogen.
De code kan gebruikt worden wanneer het focus van de behandeling of de
diagnose een psychoreligieus of psychospiritueel probleem betreft, dat niet aan
een ps}~chische stoornis kan worden toegeschreven. Voorbeelden zijn psychi-
sche conflicten die verband houden met spirituele waarden, stressvolle ervarin-
gen die het verlies van of twijfel aan een aangehangen geloof inet zich mee-
brengen en problemen die samen kunnen hangen met de bekering tot een
nieuw geloof. Het betreft dus een niet-pathologische categorie in de diagnosti-
sche nomenclatuur. Met het invoeren van deze nieuwe categorie beoogt men:
a. de diagnostiek te verbeteren, wanneer godsdienstige en spirituele kwesties
een rol spelen; b. de iatrogene schade ten gevolge van een onjuiste diagnose
van psychoreligieuze en psychospirituele problematiek te reduceren; c. de
behandeling van deze problemen te verbeteren door het stimuleren van
klinisch onderzoek; en d. klinische opleidingen aan te moedigen om aandacht
te besteden aan de godsdienstige en spirituele dimensie van het menselijk
bestaan (Lukoff, Lu 8t Turner, 1992).

In de Nederlandse situatie is door de geneeskundige inspectie voor geeste-
lijke volksgezondheid duidelijk uitgesproken dat het betrekken van de levens-
beschouwelijke achtergrond van een persoon bij de behandeling een goede
zaak is. Dit houdt concreet in dat bij iedere patiënt moet worden nagegaan
welke levensbeschouwelijke aspecten eventueel een rol spelen bij de stoornis
en welke een rol kunnen spelen bij de behandeling (Voogt, 1994).

Meer begrip van wat onder het concept `gezonde godsdienstigheid' verstaan
kan worden, kan bijdragen aan een meer bewust hanteren van het onderwerp
in de geestelijke gezondheidszorg. Het doel daarvan is dat een belangrijk
aspect, en misschien wel het belangrijkste aspect van het leven en de persoon-
lijkheid van de cliënt, niet langer buiten beschouwing wordt gelaten maar
onverdeelde aandacht krijgt.
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Inleiding

1. 1. 2 L ánuit het j~er.r~ectief van het~a.rtoraat
Pastoraat oftewel pastorale zorg richt zich op `heel de mens' en wel onder

het aspect van diens levensoriëntatie. De term levensoriëntatie betreft de
gerichtheid van iemands leven, hetgeen bepalend is voor de zin, inhoud en
betekenis welke iemand aan het leven geeft. De term levensoriëntatie kan
worden ingevuld met de begrippen zingeving, levensbeschouwing, religie en
geloof. De volgorde vertoont een mate van opklimming in de zin van verdere
toespitsing. Pastoraat heeft betrekking op de wijze waarop deze begrippen
vanuit de christelijke geloofstraditie worden verstaan en van hieruit hun
specifieke inhoud ontvangen (Heitink, 1998). Godsdienstig geloof is dan het
centrum van christelijke waarden, krachtsbeelden en sleutelverhalen (Fowler,
1991). Aangezien pastores steeds in of vanuit een institutionele, kerkelijke
context werkzaam zijn, zou verondersteld kunnen worden dat geloof in het
pastoraat vanzelfsprekend ter sprake komt, waarbij het niet zo zeer gaat om
praten over gelovige dingen, maar gelovig over alle dingen praten (Heitink,
199G). Echter bij pastores is eveneens verlegenheid bespeurbaar om over God
te praten. Dit kan teruggevoerd worden op drie met elkaar samenhangende
oorzaken, die gekarakteriseerd kunnen worden als vormen van verlies op
verschillende niveaus:
- Relevantieverlies op het macro-niveau van de samenleving. Volgens de

filosofie van de Verlichting zou niet langer de godsdienst, maar de publieke
moraal de ideologische basis van de Westerse samenleving vormen. Echter
de publieke moraal stelt zeker in de Nederlandse samenleving niet veel
meer voor dan een soort sociale verkecrsregcling om de diverse stronien
van private moraal in goede banen te leiden. De verantwoordelijkheid hier-
voor wordt steeds meer vrijwel geheel bij de individuele burgers gelegd.
Het is eerder de economische groei dan de moraal die functioneert als de
belang-rijkste integratiefactor van de moderne samenleving (1~lanenschijn,
1995). Tegelijk met het marginaliseren van de rol van georganiseerde gocís-
dienst in zowel het publieke als het persoonlijke leven (Vandermeersch,
1992) hebben godsdienstige voorschriften ingeboet aan vroeger vanzelf-
sprekend gezag, terwijl zij in principe juist in staat zijn een tegenkracht uit
te oefenen tegen de ven~reemding en de sociale ontbinding die de huidige
individualistische en complexe samenleving met zich mee brengt (Roberts,
1991a; i~lanenschijn, 1995).

- Referentieverlies op het meso-niveau van kerk en gemeente. Er kan niet
meer stilzwijgend uitgegaan worden van een gemeenschappelijke bijbels
genormeerde visie binnen een bepaalde gemeente, die samenbindend is.
Verschillende geloofsopvattingen lopen dwars door de diverse kerken
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heen. Door de individualisering nemen mensen niet zonder meer de aan-
geboden godsdienstige systemen en opvattingen over; zij bepalen veelal
zelf wat zij geloven of niet en vormen zo hun eigen levens- en wereldbe-
schouwing. Een bekende term om dit fenomeen aan te duiden is `geloven à
la carte' (Dekker, 1995). Het wordt steeds minder vanzelfsprekend om naar
God en geloof te verwijzen, waardoor een inhoudelijk richtinggevend ge-
sprek in het pastoraat niet gemakkelijk meer te voeren is.

- Transcendenueverlies op het micro-niveau van het individuele bewustzijn
(l~lanenschijn, 1995). Op individueel niveau heeft de Godservaring plaats
gemaakt voor een praktisch agnosticisme. De nadruk ligt sterker op het
hier en nu, op de mens en op de mens in deze wereld. Er heeft bijgevolg
een horizontalisering, een vermenselijking en een verwereldlijking van de
godsdienst plaatsgevonden. Het godsdienstig leven is voor veel mensen een
deel-leven geworden, naast de andere deel-levens die men leidt. Het leven
als geheel is niet homogeen en harmonieus, maar een geheel van deel-
levens, wat samenhangt met het leven in de huidige samenleving. Mensen
hebben een gefragmenteerd, gecompartimenteerd bestaan en het godsdien-
stig segment is slechts een van de segmenten, die veelal bij de `vrije tijd'
hoort en steeds losser is komen te staan van de rest van het leven (Dekker,
1995).

Indien een pastor zich richt op het begeleiden van iemands persoonlijke
geloof, richt de pastor zich vooral op de vraag of het geloof heilzaam is voor
de persoon in k-westie, waarbij hij probeert de ander (en zichzelf} te verstaan in
zijn positie in het leven en tegenover God (Ganzevoort, 1998). De vraag of het
geloof heilzaam is, is een typisch uitvloeisel van de huidige tijd en dringt zich
onder invloed van de samenleving aan het pastoraat op. Het is echter vaak niet
duidelijk voor de pastor welke maatstaf hij bij een beoordeling hiervan kan
hanteren. Veelal is een pastor bij het evalueren geneigd tot psychologiseren
(waarbij psychologische termen `gedoopt' worden; Stollberg, 1969), terwijl in
de eigen, eeuwenoude theologische traditie regelmatig tenminste impliciet aan
de orde is gekomen wanneer geloof heilzaam genoemd kan worden. Twee
bekende voorbeelden uit verschillende eeuwen zijn `Confessiones' van Augus-
tinus (rond het jaar 400) en `De navolging van Christus' van Thomas a Kempis
(1420). In beide geschriften staat de persoonlijke geloofsontwikkeling centraal.

Een nadere conceptualisaue van wat `heilzaam gelooi is, kan bijdragen aan
het verhelderen van de godsdienstige context in het pastoraat en van de eigen
professionele identiteit van de pastor in onderscheid van die van de hulpverle-
ners in de geestelijke gezondheidszorg.
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1. 2 Probleemstelling van het onderzoek
De probleemstelling betreft de evaluatie van de k-waliteit van persoonlijk(e)

geloof~godsdienstigheid en de criteria die daarbij binnen de
psychologie~psychiatrie en de theologie voorhanden zijn. Wij onderscheiden
hier de doelstelling en vraagstelling.

1.2. 1 Doelrtelling
1. Bijdragen aan de ontwikkeling en theoretische onderbouwing van criteria

ter beoordeling van de kwaliteit van persoonlijk(e) geloof~
godsdienstigheid vanuit zowel psychologisch~ psychiatrisch als theologisch
perspectief.

2. Bijdragen aan verheldering van de opvattingen van de pastor en de
psychiater~ psycholoog met betrekking tot het evalueren van geloof~
godsdienstigheid in de praktijk.

1.2.2 L'raag.rtelling
Hoe wordt in de psychologie~ psychiatrie en in de theologie de k-waliteit van

persoonlijk(e) geloof~ godsdienstigheid geëvalueerd?
A1. Wat wordt in de psychologische~ psychiatrische literatuur verstaan onder
gezonde godsdienstigheid?
A2. Wat wordt in de theologische literatuur verstaan onder heilzaam geloof?
B. Welke zijn de evaluatieve maatstaven die psychologen~ psychiaters en
pastores in de praktijk hanteren voor de beoordeling van persoonlijk(e) geloof~
godsdienstighcid?

1. 3 Voorlopige begripsbepaling
Voordat we verder gaan is het belangrijk om een voorlopige begripsbepaling

te geven van de termen `godsdienstigheid' en `geloop, evenals van `(geestelijke)
gezondheid' voor de combinatie `gezonde godsdienstigheid' en van `heil' voor
de combinatie `heilzaam gelooP.

1. 3. 1 Tloorlopige begrip.rGepalinggod.rdien.rtigheid engeloof
De theologie in de westerse samenleving houdt zich voornamelijk bezig met

de christelijke godsdienst, die haar wortels heeft in de joodse godsdienst. Het is
de godsdienst die het meeste voorkomt en ook haar sporen heeft getrokl~en in
de westerse cultuur. Daarom zal ook dit onderzoek voornamelijk deze
godsdienst betreffen en pretendeert het niet uítspraken te doen over andere
godsdiensten. Dat betekent overigens niet dat de resultaten niet gedeeltelijk
generaliseerbaar zouden kunnen zijn.
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Aangezien in de Nederlandse taal de term `godsdienst' meer specifiek naar
de christelijke traditie verwijst, zal bij voorkeur de term `godsdienst' worden
gebruikt in plaats van het meer algemene begrip `religie'. In het algemeen
gesproken zijn ps~-chologisch georiënteerde studies niet nauwkeurig geweest
over concepten als God, godsdienst en geloof (Godin, 1986). t~ls gevolg van
het verwerpen van filosotïsche en theologische definities zijn deze concepten
met name in het verleden als lege categorieën behandeld, als woorden waarvan
de betekenis zou verschillen van persoon tot persoon. Ze werden in
wetenschappelijke publicaties geregeld gebruikt zonder een omschrijving te
geven (Pruyser, 1968). In de tegenwoordige tijd wordt er in het algemeen van
uit gegaan dat godsdienst een multidimensionale variabele is (Paloutzian, 1983).
Ondanks alle onduidelijkheden is het beslissende criterium voor het
classificeren van specitïeke ps~~chologische fenomenen als godsdienstig gedrag
altijd helder geweest, namelijk enige verbintenis met een bovennatuurlijk
goddelijk wezen (Van der Lans, 1991b). Dit komt overeen met hetgeen als het
proprium (het eigene) van de theologie en in het bijzonder het pastoraat wordt
beschouwd, namelijk de relatie tot God. In het pastoraat is de mens altijd mens
voor God (Heitink, 1999).

Een belangrijk onderscheid in definities wordt gemaakt tussen de sub-
stantiële (inhoudelijke) en de functionele definities van godsdienst. Substantiële
definities ontlenen hun `inhoud' vaak aan de joods-christelijke traditie. Het gaat
hierbij om de ervaringen van mensen met God. Functionele definities letten op
hetgeen godsdienst bij een persoon bewerkstelligt. Een resultaat dat nogal eens
genoemd wordt, is `een antwoord op belangrijke levensvragen' (Van Uden óc
Pieper, 1996a). Bij de voorlopige definiëring in dit onderzoek wordt ervoor
gekozen de substantiële en de functionele componenten met elkaar te verbin-
den. Het gaat bij godsdienst inhoudelijk steeds om de relatie met een transcen-
dente werkelijkheid, doorgaans gepersonificeerd in God, en functioneel om de
invloed daarvan op de mens, individueel en in groter verband. Omdat het
belangrijke aspect van beleving en doorleving in de term `godsdienstigheid'
beter naar voren komt dan in de term `godsdienst' (Kauffman, 1979; King 8c
Hunt, 1975), zal in dit onderzoek voornamelijk de term godsdienstigheid naast
de term geloof gebruikt worden. `Godsdienstigheid' is weliswaar geen mooi
Nederlands woord, omdat het als zelfstandig naamwoord afgeleid is van een
bijvoeglijk naamwoord, maar inhoudelijk geeft het nog het meest eenduidig de
kern van de zaak aan. In het algemeen ~~ordt door theologen het woord geloof
gebruikt voor het geheel van de persoonlijke geloofsbeleving. Een omschrij-
ving hiervan is in overeenstemming met de term godsdienstigheid. Er is niet
gekozen voor de term `spiritualiteit', omdat de term spiritualiteit weliswaar
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geregeld als svnoniem wordt gebruikt voor het woord godsdienst, maar door-
gaans breder wordt opgevat als een niet-traditionele, niet-institutionele gods-
dienstigheid waarbij het uitsluitend gaat om innerlijke beleving (Benner, 1989;
Lindgren Sz Coursey, 1995; Fahlberg 8z Fahlberg, 1991; eveneens Shafranske 8c
Malony, 1990 en Hill, Pargament, Hood e. a., 2000).

Een goed hanteerbare definitie is de volgende: "Geloof~ godsdienstigheid is
een doorleefde en in de praktijk gestalte krijgende persoonlijke betrekking tot
een transcendente werkelijkheid, die God genoemd wordt". Deze definitie is
gebaseerd op een dergelijke meer algemene definitie van R.H. Thouless:
"Religie is een doorleefde en praktische betrekking tot een of ineer bovenmen-
selijke wezens, in welke men gelooft. Bijgevolg is de religie een gedraging en
een stelsel van geloofsvoorstellingen en gevoelens. Zij bestaat in een ontmoe-
ting met het heilige of de godheid en is hier het antwoord op door de praxis"
(aangehaald door Vergote, 1971). In deze definitie zijn de twee componenten,
die in het bovenstaande beschreven zijn, samengenomen, namelijk de relatie
met God en de invloed daarvan op de mens en zijn leven.

1. 3. 2 l.óorloj~ige begripsbepaling (geestel~ke) ge:~ondheid met het oog op de comóinatie
geZonde godsdienstigheid'

Ter karakterisering van het geestelijk leven ontstonden naast de morele
categorieën goed en kwaad vanaf het begin van de 20e eeuw de schijnbaar
ethisch neutrale begrippenparen gezond versus ongezond en rijp versus
infantiel~ neurotisch. De verandering in zienswijze, die deze terminologie
teweeg heeft gebracht, is als volgt te kenschctsen: waar sprake is van ziekte is
de vrijheid als voorwaarde voor moreel handelen ingeperkt (Fortmann, 19G8a).
Iedere definitie betreffende gezondheid houdt echter wel een consensus in
over wat als normaal, `gezond' en als optimaal, ideaal wordt beschouwd binnen
een bepaald waardensysteem (Bourguignon, 1992; Van Belzen 8z Uleyn, 1986)
om de volgende redenen:
- De visie op ziekte en gezondheid is steeds direct verbonden met de visie

op het menselijk bestaan en het mensbeeld, die kan verschillen per context
en ind~vidu (Van Tilburg, 1990, Rumke, 1951a).

- In de geestelijke gezondheidszorg bestaan onmiskenbaar verschillende
stromingen, die geen van allen waardevrij zijn Qung, 1937; Robinson, 1985;
Gibson óc Herron, 1990). Iedere richting heeft een enigszíns verschillend
besef van wat aan geestelijke gezondheid ten grondslag ligt en heeft een
verschillende visie op de manier waarop gezondheid zich gedragsmatig uit
(Schumaker, 1992).

- Wat het hoogste levensgoed uitmaakt, is op vele manieren geconcipieerd,
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bijvoorbeeld als plezier of geluk, als ma~malisatie van menselijke
intelligentie, als eenheid met God, of als een of andere gebalanceerde
combinatie van h-waliteiten (Coan, 1977). De invloed van dit `desideratum'
op het gezondheidsbegrip kan worden geillustreerd aan de hand van twee
voorbeelden:
- Een bepaalde groep kan zich op wetenschappelijke gronden gerechtigd

voelen te beweren dat het godsdienstig leven een rest is van een
collectieve neurose die overwonnen moet worden, terwijl een andere
groep met dezelfde stevigheid de stelling verdedigt dat een persoon die
niet een zekere vorm van godsdienstige ontwikkeling bereikt, een
stoornis vertoont in zijn ontwikkeling (Rumke, 1939~ 1963).

- Godsdienstige mensen schijnen geestelijk gezonder te zijn dan niet
godsdienstige mensen, indien betere gezondheid wordt geïdentificeerd
met minder schuldgevoel en minder angst. Psychologie als wetenschap
kan echter niet bepalen of een lager angstniveau beter is dan
bijvoorbeeld openheid. De vraag naar ideale (geestelijke) gezondheid is
dus evenzeer filosofisch en theologisch als psychologisch van aard
(Gorsuch, 1988). Het is dan ook onvermijdelijk, dat verschillende
ideologieën impliciet doorwerken, niet alleen in theorievorming maar
ook in empirisch onderzoek, bijvoorbeeld via de constructie van
schalen en interpretatie van resultaten (Watson, Milliron et al., 1995).

Over gezondheid wordt doorgaans gedacht als een continuum in plaats van
een ideaal, omdat volledig intact functioneren een eigenschap kan zijn van een
machine, maar niet van een mens (Rumke, 1948). Een veel omvattende en
tegelijk richtinggevende gezondheidsbepaling gaat uit boven zogenaamde
negatieve definities die de afwezigheid van ziekte en stoornis benadrukken
(Atkinson 8c Malony, 1994). In ruime antropologische zin is onder gezondheid
te verstaan een voortdurend dynamisch proces van adaptatie aan de totaliteit
van de menselijke bestaanssituatie. Deze gezondheidsbepaling is terug te
vinden in de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (1976), die in dit
onderzoek als leidraad zal worden gebruikt: "Health is a state of physical,
mental and social well-being, and not merely the absence of disease or
infirmiri~".

Gezondheid staat hier gelijk met integraal `welzijn' of `welbevinden' en kan
verder worden gedifferentieerd in deelaspecten van de totale menselijke
gezondheid of welzijn (De Broeck, 1980). De omschrijving is hiermee ruimer
dan het gezondheidsbegrip van het in de gezondheidszorg algemeen gebruikte
biopsychosociale model van Engel (1977). Het biopsychosociale model is een
wetenschappelijk model (Engel, 1980), dat is geconstrueerd om de psychische
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en sociale dimensies te betrekken bij het in de moderne tijd gangbare
biomedische model. Door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP,
1996) is dit model aanvaard als oftlciële leidraad. De overeenkomst tussen de
definitie van de Wereldgezondheidsorganisaue en het biopsychosociale model
is, dat de te onderscheiden dimensies aan het begrip gezondheid ten eerste de
biologische dimensie, ten tweede de psychische dimensie en ten derde de
sociale dimensie zijn. Deze drie dimensies zijn echter niet toereikend om het
totale `welbevinden', zoals genoemd in de definitie van de
Wereldgezondheidsorganisatie, te beschrijven. Het kan zijn, dat iemand fysiek
en psychisch gezond is en enkele relaties van betekenis heeft, en er toch geen
sprake is van `well-being' door het ervaren van zinloosheid (`meaninglessness').
De maatstaf van zinvolle menselijkheid waar het begrip `well-being' voor staat,
dient ook geldig te zijn in ziekte en sterven (1~Zoltmann, 1974; Rumke, 1952).
Voor hoogwaardige gezondheid en een volledig menselijk bestaan is een extra
dimensie van het leven naast de biologische, psychische en sociale dimensie
dus essentieel (Leetun, 1996).

Deze vierde dimensie is te omschrijven als een oriëntatie en heeft als
zodanig betrekking op het uitstijgen boven egoïstische strevingen, oftewel op
zelftranscendentie, door het aanhangen van richting gevende, bovenindividuele
waarden en normen (Rumke, 1947), die een vrij constante kwaliteit hebben,
existentieel van aard zijn en zin aan het leven geven, namelijk een
levensbeschouwing of, meer toegespitst, godsdienst (Allport, 1964). Het is
mogelijk deze dimensie toe te voegen aan het biopsychosociale modeL Het
~-erruimen van het model druist op zich niet in tegen de gedachten van Engei
zelf. Hij gaf in zijn artikel uit 1977 aan, dat bij onderzoek en behandeling in de
geneeskunde en in de psychiatrie naast biologische, psy-chische en sociale
aspecten ook culturele aspecten betrokken dienen te worden. In 1980 plaatste
Engel zelf bovenaan de systeemhiërarchie de biosfeer, wat de lagen van de
aarde en de dampkring behelst waarin leven mogelijk is.

In de literatuur wordt een dergelijke, aan het model van Engel toe te voegen
dimensie onder meer met de volgende termen gekarakteriseerd: Theos
(Ingram, 1995), theologisch - existentieel (Bouwer, 1998), transcendentaal (in
een onderzoek van het Trimbos-instituut betreffende de geestelijke
gezondheidszorg, in navolging van Boulding, 1956; Hutschemaekers 8c
Neijmeijer, 1998), en spiritueel (Meadow, 1986; Coan, 1977; Ellison, 1983).
Vooralsnog lijkt het het meest adequaat om te spreken van een existentiële
dimensie die als regel levensbeschouwelijk of religieus wordt ingevuld, al of
niet vanuit de christelijke geloofstraditie. In een later stadium, na het empirisch
gedeelte van het onderzoek, zal de terminologie opnieuw bezien worden.
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De combinatie `gezonde godsdienstigheid' lijkt vooral betrekking te hebben

op deze vierde dimensie, maar beperkt zich daar geenszins toe, aangezien
gezondheid een integraal begrip is. Het betrekken van deze vierde dimensie en
daarmee van `godsdienstigheid' in het gezondheidsbegrip is echter geenszins

vanzelfsprekend geweest. In Europa raakte godsdienstkritiek in zwang met de

komst van Freud. In de Verenigde Staten stond de psychologie, onder imrloed
van het medisch materialisme, van meet af aan afwijzend ten aanzien van

godsdienst (~'ulff, 1991). Als reactie op het pathologiseren van godsdienst in

de psychiatrische~ ps~-chologische literatuur kwam de vraagstelling op of er een
gezonde~ rijpe vorm van godsdienstigheid bestaat in onderscheid met een

ongezonde~ onrijpe vorm. William James (1902) was een van de eersten die als

reactie op het afwijzen van godsdienst als pathologisch en infantiel een
onderscheid maakte tussen typen van godsdienstigheid. Zijn uitspraak dat

"religie in hogere mate moet worden beoordeeld aan de hand van haar
vruchten dan aan de hand van haar wortels" is in dit verband veel geciteerd.
Aan deze uitspraak lag het besef ten grondslag dat godsdienstige ervaringen
vaak gelijkenis vertonen met psychopathologische verschijnselen, maar dat hun
waarde aan de hand van de voortgebrachte resultaten dient te worden bepaald.
Religieuze genieën kunnen een pathologische persoonlijkheidsstructuur
hebben. Dit is meer beschreven (I'ratt, 1926; Vergote, 1971; Goldwert, 1995;
Schumaker, 1995 en Storr, 1998). Onderscheid met echte psychopathologie
kan gemaakt worden, doordat godsdienstige mensen (als groep) goed in staat
zijn met de werkelijkheid van alledag om te gaan (Beit-Hallahmi, 1996). De
mate van effectief en adaptief functioneren wordt dan bepalend (Meissner,
1991). Van de anderen, die in navolging van James pogingen deden om
onderscheid te maken tussen `goede'~ rijpe godsdienstigheid en `slechte'~
onrijpe godsdienstigheid is Allport de meest bekende. Hij contrasteerde rijpe
religie en onrijpe religie, een onderscheid dat zich later ontwikkelde tot zijn
conceptualisering van intrinsieke en extrinsieke religieuze oriëntatie (Allport ác
Ross, 1967). Deze concepten zijn tot de dag van vandaag zeer invloedrijk
gebleken, maar hebben ook veel kritiek opgeleverd. De reden dat er pogingen
zijn gedaan om onderscheid te maken in vormen van godsdienstigheid, die
gecorreleerd zijn aan (geestelijke) gezondheid en ongezondheid, is echter
onverminderd actueel. Er zijn immers auteurs die min of ineer afwijzend staan
tegenover godsdienst. Een bekend voorbeeld hiervan is Ellis, de grondlegger
van de Rationeel Emotieve (cognitieve) Therapie, die zich met name in de
tachtiger jaren aan de vorige eeuw scherp uitliet over godsdienst (onder meer
Ellis, 1980).
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1. 3. 3 L áorlopige (h~belre) begripsf~ej~aling van heil trret het oog op de comGinatie
`heil~aam geloof

Het kernprobleem voor de hedendaagse mens is wellicht gelegen in de pro-
blematiek van het kwaad in de vorm van een voortdurende dreiging van
verschrikkingen door toedoen van zowel andere mensen als de natuur. Aange-
zien de huidige media in staat zijn berichten vanuit de hele wereld in de huis-
kamers te brengen, treden gevoelens van onmacht en angst, naast enig besef
van collectieve schuld, in toenemende mate pregnant naar voren.

Het antwoord dat de godsdienst vanuit een eeuwenoude christelijke traditie
op dit vraagstuk van het k-waad geeft, is gelegen in een bepaalde interpretatie
van de wereld en het in een zinvol verband zetten van de feiten. Eveneens
ordent godsdienst de werkelijkheid zo, dat ze leefbaar wordt en worden
mensen erdoor gestimuleerd tot een beter leven, voor anderen en zichzelf
(Dingemans, 2000). In iedere godsdienst speelt het concept `heil' in dit verband
een sleutelrol. Het begrip verwijst naar het verlost worden van de fundamen-
teel negatieve condities zoals kwaad, pijn, eindigheid en dood. In de meeste
godsdiensten impliceert heil ook de verheffing van de hele wereld op een hoger
plan door de oorspronkelijke toestand te herstellen zoals beschreven in het
scheppingsverhaal: een leven in harmonie met God zonder lijden en dood (Van
der Lans, 1991b). De implicatie van de gedachte dat mensen `heil' nodig
hebben, is dat mensen zich in een deplorabele of onvolkomen toestand bevin-
den. Bevrijding of verlossing hiervan kan een uiteindelijk goede toestand
uitwerken, die gewoonlijk wordt bereikt door de interventie van een Verlosser~
Heiland God. Dat wil zeggen een God die specifiek bewogen is met het welzijn
van de mensheid, wat zich tutwerkt in genade. Het gaat bij verlossing~ heil
primair om de overgang van een minder wenselijke naar een betere toestand
door de interventie van God. Op enigerlei wijze dient de mens wel mee te
werken, zelfs al is het maar door het aanroepen van de goddelijke naam om
hulp (Eliade, 1987).

Het eerste waarover een mens zich kan verwonderen, is het zijn of het be-
staan zelf en hij kan dit dankbaar aanvaarden als goddelijk geschenk. Daarnaast
betreft heil het herstel en de vernieuwing van het geschonden bestaan. Dit
wordt wel heiligmaking genoemd. Het heil draagt vooralsnog een voorlopig
karakter, aangezien de volheid ervan nog uitstaande is (Dingemans, 2000).
Ondanks dit voorbehoud is kenmerk van het heil dat het de hele persoon
doortrekt, als individu en in al zijn relaties (Heitink, 1996). Het bestaat in
bezieling en het geven van leven, nieuw leven en oeervloediger leven. De
verborgen kracht van deze invloed van God is de Geest (Grieks: pneuma), die
mensen vernieuwt en bevrijdt, `integreert' (Cobb, 1978; Berkhof, 1985; Veen-
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hof, 1990). Omdat de Geest in en door mensen werkt, valt niet goed een
onderscheid te maken tussen wat de Geest doet en wat mensen doen, te
vergelijken met vuur dat ijzer doorgloeit. Door de Geest worden mensen
zichzelf; niet uitgeschakeld, maar juist ingeschakeld (Dingemans, 1986; Zijlstra,
1994). Ook hier komt het voorlopige naar voren. Door het evangelie wordt
steeds weer een levende verhouding tot de levende God geschetst, waarbij blijkt
dat een mens daar enerzijds naar toe getrokken wordt door een geheimzinnige
drang in zijn wezen, maar daar anderzijds toch nooit voluit toe komen wil (Berk-
hof, 1985; Bolkestein, 1945; Bavinck, 1928).

De begrippen heil en heilzaam kennen dus twee betekenissen:
- In de eerste plaats staat heil voor de verlossing, bevrijding, zelf. Deze

betekenis komt overeen met het oudtestamentische Hebreeuwse woord
voor `heil', namelijk jejoeah, dat hulp, verlossing betekent. Mensen kunnen
`heil' brengen, maar meestal is de uitredding het werk van God. Het Griek-
se woord sootèria verwijst in het Nieuwe Testament vooral naar de goddelij-
ke hulp en uitkomst door Jezus, de Messias (onder meer in de teksten Lu-
cas 2: 30; Hand. 28: 28; 2 Cor. 6: 2). In de naam Jezus zelf zit het begrip
jesjoeah, heil. Verschillende keren wordt de titel Heiland, Redder, Bevrijder
in het Nieuwe Testament gebruikt (Lucas 1: 47; 2: 11; Joh. 4: 42; Hand. 5:
31).

- In de tweede plaats staat heil voor het leven vanuit deze verlossing. De
etymologie van het Nederlandse woord `heil' laat verwantschap zien met
het woord `heel' en tevens met het woord `heilig' (Van Wijk, 1949). Deze
verwantschap is vergelijkbaar met de verwantschap tussen de Latijnse
woorden `salus', `salvus' (vergelijk de Engelse en Franse equivalenten `sal-
vation', `salutary', `salut', `salutaire') en `sanctus'. Het zelfstandig naam-
woord `salus' betekent (Pinkster, 1986~ 2003) `gezondheid, welzijn, welva-
ren, maar ook heil en redding'; het bijvoeglijk naamwoord `salvus' betekent
`behouden, ongeschonden, gered'. In het Nieuwe Testament zijn er indica-
ties voor een hechte verbondenheid tussen fysieke en godsdienstige ge-
zondheid door de nadruk die gelegd wordt op de wonderbare genezingen
van Jezus (Eliade, 1987). Het bijvoeglijk naamwoord `sanctus' betekent
`geheiligd, gewijd, heilig, onschendbaar, onverbrekelijk'. Heilig wil niet zeg-
gen, dat iemand in zichzelf iets bijzonders is, maar het betekent `afgezon-
derd', `gewijd', `apart gesteld' (Van de Graaff, 1956). Nieuwtestamentisch
gezien betekent dit dat een persoon zich laat leiden door Jezus Christus,
aan wie opdracht, fundering en doel worden ontleend (Barth, 1949; hlis-
kotte, 1966). De betekenissen van alle drie de Latijnse woorden hangen
samen met het nieuwtestamentische Griekse begrip `haplous', dat eenvou-
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dig, innerlijk een, in zich ongedeeld, geïntegreerd betekent. Dit begrip gaat
terug op het Hebreeuwse, oudtestamentische begrip `shalom', dat de con-
notaties van vrede, welzijn, compleetheid en harmonie kent (Fortmann,
1963, 1968b). Het is de integrale ervaring van een persoon die functioneert
zoals God het heeft bedoeld, in evenwichtige (harmonieuze) relatie met
God, met anderen en met zichzelf (Ellison 8z Smith, 1991). Welzijn en ge-
luk in deze zin zijn geen menselijke opgave, maar vooral een goddelijke ga-
ve (Dingemans, 2000). Een dergelijke geïntegreerde levenshouding wordt
het duidelijkst tot uiting gebracht in het gebod van Jezus (Heitink, 1996;
Fortmann, 1968b; Allport, 1964), dat alle andere geboden omvat: "Gij zult
de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en
met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf'
(Lucas 10: 27). Dit gebod, dat in de vorm waarin het gesteld is, tegelijk een
belofte is, kan worden beschouwd als een theologische definiëring van heil
in de zin van de meest heilzame levenshouding, waardoor een heilzaam ge-
loof wordt weerspiegeld.

Bij de samenstelling `heilzaam geloof gaat het met name om deze tweede
betekenis, namelijk het `vanuit de verlossing leven'. Hierdoor verkrijgt de mens
een identiteit in verbondenheid met de Heiland, die de uiteindelijke waarde en
het uiteindelijke zijn voor hem uitmaakt (Eliade, 1987), evenals een besef van
`welzijn' dat al zijn relaties doortrekt: met God, anderen, de natuur en met
zichzelf. In de literatuurstudie dient vanuit deze begripsbepaling duidelijk te
worden welke kenmerken van heilzaam geloof nader gespecificeerd kunnen
worden.

1. 4 Opzet van het onderzoek

1. 4. 1 Theorelisch onderZoek
Als uitgangspunt wordt genomen, dat de psychologie~ psychiatrie en de

(pastorale) theologie worden opgevat als convergerende opties (I~íette 8t
Steinkamp, 1983). Dit houdt in dat zij als verschillende wetenschappen vanuit
de eigen invalshoek licht laten schijnen op een bepaald thema. In dit geval
betreft het thema het probleem van het evalueren van iemands persoonlijk(e)
godsdienstigheid~ geloof.

Een dergelijk uitgangspunt doet recht aan de deskundigheid van beide
wetenschappen, die pas vanaf het begin van de 19e eeuw ieder een eigen weg
zijn gegaan.
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1. 4. 1. 1 Hetpsychologi.rch~ p~~chiatrischper.rpectzef
In de hulpverleningspraktijk van de psvchiatrie~ psychologie gaat het zowel

om het onderzoeken en behandelen van stoornissen als om het zo optimaal
mogelijk tot ontwikkeling laten komen van in aanleg gegeven (psvchische)
structuren en de hieraan ten grondslag liggende substraten. De godsdienst-
psychologie heeft zich als vakgebied geprofileerd als onderdeel van de psy-
chologie en sluit zich in principe zo zuiver mogelijk aan bij psychologische
uitgangspunten. De godsdienstpsychologie houdt zich vooral bezig met het
bestuderen van vormen van godsdienstige expressie in relatie tot individuele
psychologische processen (Holm, 1991; Ringel, 1984). Als methodologisch
principe wordt hierbij gehanteerd, dat men zich onthoudt van expliciete
uitspraken over God en het transcendente. Hiermee wordt God niet ontkend,
maar de vraag wordt beschouwd als van een andere orde en blijft daarom open
(Van der Lans, 1986; Bucher 8c Reich, 1991). Aangezien de psychiatrie~
psychologie functioneel kijkt, stelt de godsdienstpsychologie in dit verband
veelal de rol van godsdienst in het leven en in het handhaven van de
persoonlijkheid centraal (Paloutzian 8z Kirkpatrick, 1995; Crapps, 1986). In de
psychologische~ psychiatrische literatuur, behoudens de godsdienstpsycholo-
gische literatuur, worden godsdienst en godsdienstigheid veelal niet als
onderwerp besproken. Vaker komt aan de orde het vermogen tot zingeving
en~ of het hebben van een levensbeschouwing, ook wel genoemd het
vermogen tot zelftranscendentie (Cloninger, Svrakic 8z Przybeck, 1993;
Cloninger, 1999). Hieruit zijn aspecten af te leiden die relevant zijn voor een
conceptualisatie van gezonde godsdienstigheid.

In de psychologische~ psychiatrische literatuur is nagegaan, welke auteurs
expliciet of impliciet godsdienstigheid als thema in hun theorievorming hebben
opgenomen. Bij het ordenen van de literatuur kwamen drie hoofdstromingen
naar voren. Ten eerste de psychoanalvse met haar verschillende richtingen. Van
origine is levensbeschouwing een thema in de theorievorming van de
psychoanalyse met als gevolg dat diverse auteurs zich over godsdienst(igheid)
hebben uitgelaten, weliswaar in verschillende mate rechtstreeks. Ten tweede
zijn er auteurs die zich in het kader van de godsdienstpsychologie met het
onderwerp godsdienst hebben beziggehouden. Enkele belangrijke
vertegenwoordigers zijn in dit hoofdstuk opgenomen, omdat zij getracht
hebben om te komen tot een indeling van verschillende soorten
godsdienstigheid. Ten derde is er als richting de humanistische en existentiële
psychologie, die beide nadruk leggen op zingeving en existentiële thema's.
Hieruit kunnen ook aspecten worden afgeleid die van belang zijn voor de
conceptualisatie van gezonde godsdienstigheid.
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De bespreking van de literatuur zal uitmonden in een aantal stellingen
omtrent aspecten van gezonde godsdienstigheid. Deze zullen in het empirisch
onderzoek als mogelijke bepalende kenmerken voor de evaluatie van iemands
geloof~ godsdienstigheid worden voorgelegd aan een panel deskundigen.
Eveneens zal het geheel worden samengevat in enkele kernwoorden.

1. 4. 1. 2 Het tbeologisch perspectief
Vooral 20e eeuwse theologen zullen aan de orde komen, vanuit

verschillende christelijke tradities, omdat
- 20C eeuwse theologen zich baseren op voorgaande theologen, zodat hun

gedachtegoed in de overwegingen betrokken wordt;
- psychiatrie en psychologie zich met name in de 20r eeuw ontwikkeld

hebben (l~tiller, 1991), waardoor een onderlinge vergelijking beter mogelijk
wordt.

De theologische wetenschap is met name inhoudelijk en normatief
gefundeerd. Zij richt zich op wat godsdienst zou behoren te zijn. De
theologische concepten zijn gebaseerd op een `mystiek a priori', een bew~ustzijn
van iets dat de scheiding tussen subject en object transcendeert, waaraan het
criterium van de christelijke boodschap wordt toegevoegd (Tillich, 1951~ 1984,
I, Introduction, B). Het object van de christelijke theologie is ook niet
rechtstreeks God, want de enige toegang die de mens tot God heeft, bestaat uit
zijn relatie tot Hem (Heitink, 1998). Over deze relatie kan evenmin beschikt
worden als over God zelf (van der Ven, 1990 en 1993; Du Boeuff óc ILuiper,
1950). Het kcnnen van Gud gaat dus niet buiten de menselijke ervaring ~m.
Ieder mens leeft voor het aangezicht van God, coram Deo. Dit uitgangspunt
kan verder spiritueel toegespitst worden (Tillich, 1951 ~ 1984, I~ I, II, B):
Niemand kan God kennen behalve door de goddelijke Geest. Als iemand
gegrepen is door de Heilige Geest, wordt het centrum van zijn persoonlijkheid
getransformeerd.

Praktische theologie als deelwetenschap houdt zich bezig met de theorie van
de pra~s van het christelijk geloof in de moderne samenleving. Onder
pastorale theologie kan, hienan afgeleid, worden verstaan de praktisch-
theologische theorie van het pastoraat (Heitink, 1998). Wanneer aan een
tussenmenselijke relatie een pastoraal karakter toegekend wordt, betekent dit
dat in deze relatie altijd gerekend wordt met de reële presentie van een `Dritte
im Bunde', God zelf. De verbondenheid tussen mensen speelt zich af binnen
het Verbond van God met mensen (Heitink, 1998). De essentie van het
godsdienstig handelen is niet te vinden in menselijk gedrag, maar in het
verzoenend handelen van God in Christus (Tjeltveit, 1989). De godsdienstige
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persoon manifesteert zich als iemand die bewogen is, die aangeraakt is. Deze
ontvangst leidt tot een antwoord waarin de gelovige op zijn beurt zichzelf
openbaart aan God door toewijding in gebed. De ontvangst leidt echter ook
tot een reactie waarin de gelovige zich wendt tot andere mensen en getuigt van
God. Deze drie elementen: ontvangst, antwoord en reactie, moeten dus niet
alleen begrepen worden in individuele zin maar ook in sociale zin (van der Ven,
1990).

Het begrip `heilzaam gelooP zal verder worden uitgewerkt aan de hand van
een ervaringsgerichte antropologie en de drie kernwoorden geloof, hoop en
liefde. Voor deze drie kernwoorden wordt gekozen, omdat de paulinische trias
geloof, hoop en liefde een vroegchristelijke samenvatung van het geloof is, die
de gehele menselijke e~stentie omvat (Roscam Abbing, 1981; van Ruler, 1971;
Heering, 1944; eveneens Luther, 1973~ 1538). Dit betekent dat de term `geloof
in dit onderzoek op twee, zoveel mogelijk duidelijk van elkaar onderscheiden
manieren wordt gebruikt. Als onderdeel van de menselijke e~stentie en, zoals
in het voorafgaande, als overkoepelend equivalent van de term godsdienstig-
heid. Deze dubbele betekenis komt al voor vanaf het vroege christendom toen
`gelooP als onderdeel eveneens de voornaamste aanduiding werd voor het
geheel van de ontmoeting en verhouding van God en mens (Berkhof, 1985).
De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
- A1 in het Oude Testament en het jodendom was geloof uitdrukking voor

het geheel van het godsdienstige verhouden.
- Het christendom is evenals het jodendom een missionerende godsdienst:

de toewending tot de in de verkondiging bekend gemaakte God heet `ge-
loof~. Bultmann, in: ThWNT VI, s.v. Pisteuoo).

De ervaringsgerichte antropologie waarvoor gekozen is, zal eerst systema-
tisch aan de orde komen. Deze wordt vervolgens gesplitst in onderdelen die als
kader zullen dienen voor de afzonderlijke kernwoorden geloof, hoop en liefde.
Tenslotte zullen de antropologie en de trias `geloof, hoop en liefde' op elkaar
betrokken worden.

De bespreking van de literatuur zal uitmonden in een aantal stellingen
omtrent aspecten van heilzaam geloof. Deze zullen in het empirisch onderzoek
als mogelijke bepalende kenmerken voor de evaluatie van iemands geloof~
godsdienstigheid worden voorgelegd aan een panel deskundigen. Eveneens zal
het geheel worden samengevat in enkele kernwoorden.
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1. 4. 2 Em~iri.rch onder.~oek
De basis voor het empirisch gedeelte van het onderzoek wordt in het

theoretisch gedeelte van dit onder-r.oek (hoofdstuk 2 en 3) gelegd. De uit de
literatuur voortgekomen stellingen en kernwoorden kunnen beschouwd
worden als het resultaat van een k-walitatieve literatuuranalyse. Hierbij wordt

erop gelet dat de diversiteit aan zienswijzen en terminologieën tot uiting komt.

De stellingen worden at random in een lijst opgenomen en aan een panel met

deskundigen voorgelegd. Dit panel bestaat uit twee hoofdgroepen, namelijk uit

theologen en psychologen~ psychiaters, werkzaam in diverse settingen. In de

uitleg wordt aangegeven, dat in dit onderzoek centraal staat wat de respondent

van belang vindt bij het evalueren van iemands persoonlijke geloof.
Naar analogie van een onderzoek van Van Leeuwen (Van Leeuwen, 1998;

Van Leeuwen 8c Hunink, 2000) wordt een overkoepelende Engelse term

gebruikt. Gekozen is voor het begrip `mature religion'. De term `mature' wordt

namelijk veel gebruikt in de Angelsaksische literatuur, onder meer door James,

Allport en Malony. Het is moeilijk om voor deze term een eenduidig equivalent

te vinden in de Nederlandse taal. Daarom wordt aan de respondenten eveneens

een voorkeursvertaling gevraagd. De twee hoofdgroepen krijgen dezelfde lijst

voorgelegd, waardoor het mogelijk is om na te gaan of er sprake is van
verschillen dan wel overeenkomsten in opvatting.

De totale lijst wordt zoveel mogelijk per e-mail of anders per post

toegestuurd. De keuze voor de onderzoeksmethode, namelijk de Delphi-
methode, en de opzet van het onderzoek, waaronder de samenstelling van het
panel, worden beschreven in hoofdstuk 4.

In het vijfde hoofdstuk komen de resultaten van het empirisch onderzoek
aan de orde. Deze betreffen twee rondes. In de eerste ronde is aan de
respondenten gevraagd om per item te scoren in hoeverre ze het met het
genoemde item (on)eens zijn. Daarbij is om een toelichting gevraagd. Aan de
hand van de behaalde scores en het gegeven commentaar kan bekeken worden

of er aanleiding is om het item te herformuleren voor een volgende ronde.
Ook zijn de respondenten uitgenodigd om, indien van toepassing, eigen criteria
toe te voegen. Aan de hand van statistische analyses wordt in de eerste ronde
bepaald of het panel in de tweede ronde als één panel wordt beschouwd of
uiteengaat in de twee hoofdgroepen psychiaters~ psychologen en theologen. In

de tweede ronde staat de behaalde consensus centraal. De totale lijst met
consensusitems wordt tenslotte gegroepeerd en geanalyseerd.

In het slothoofdstuk, hoofdstuk 6, worden na beantwoording van de vraag-
stelling de uiteindelijke conclusies getrokken. In de discussie wordt allereerst

gereflecteerd op de conclusies. Daarna komen de wetenschappelijke relevantie
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van de conclusies en de beperkingen van het onderzoek aan de orde en worden
enkele suggesties voor verder onderzoek gedaan. Vervolgens bespreken we de
mogelijke relevantie van dit onderzoek voor de praktijk van hulpverlening en
pastoraat. W'e besluiten de discussie met een korte bespreking van de maat-
schappelijke relevantie.
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Hoofdstuk 2

GEZONDE GODSDIENSTIGHEID BEZIEN VANUIT PSYCHOLOGISCH ~

PSYCHIATRISCH PERSPECTIEF

"Wees in uw denken niet als kinderen. Wees

kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken

volwassen" (1 Cor. 14: 20)

2. 1 Inleiding
In de ps~-chologische~ ps}~chiatrische literatuur is nagegaan, welke auteurs

godsdienstigheid in hun theorievorming hebben opgenomen, hetzij impliciet
hetzij expliciet. Het doel hiervan is om vanuit verschillende theoretische
invalshoeken een diversiteit aan stellingen te genereren, die mogelijk
belangrijke aspecten van het concept `gezonde godsdienstigheid' uitdrukken. In
iedere subparagraaf, dus per onderdeel en~ of auteur, wordt summier ingegaan
op hetgeen de auteur(s) of stroming vanuit de theorievorming bij te dragen
heeft aan het concept `gezonde godsdienstigheid'. Daaruit worden aspecten
afgeleid die onder iedere paragraaf worden weergegeven. Uit deze aspecten zijn
stellingen geselecteerd, waarbij gelet is op een diversiteit aan trefwoorden en op
de mogelijkheid om tot een eenduidige formulering te komen. Deze stellingen
zijn in de samenvatting te vinden en zullen in het empirisch onderzoek worden
voorgelegd als mogelijke bepalende kenmerken voor de evaluatie van iemands
geloof~ godsdienstigheid. Tevens wordt in de samenvatting geprobeerd om te
komen tot een bundeling in drie kernwoorden, die als mogelijke kernelementen
voor een definitie worden voorgelegd.

Bij het ordenen van de literatuur k-~'amen drie hoofdstromingen naar voren.
Ten eerste de pspchoanal}-se met haar verschillende richtingen. Deze
diepteps}~chologie is van origine tevens levensbeschouwelijk van aard. Vandaar
dat belangrijke vertegenwoordigers zich van meet af aan ook meer of minder
espliciet over godsdienst hebben uitgelaten. Uit hun ideeën zijn direct en
indirect mogelijke aspecten af te leiden van wat verstaan kan worden onder
gezonde godsdienstigheid.

Daarnaast is binnen de psychologische theorievorming de godsdienst-
psychologie als richting te onderscheiden, die met name in de Verenigde Staten
van Amerika opgang heeft gemaakt. Er is een selecue gemaakt van de
belangrijkste auteurs die godsdienst in onderzoek en theorievorming hebben
gethematiseerd. Zij hebben zich veelal bezig gehouden met het onderscheiden
van verschillende soorten godsdienstigheid, die al dan niet een bevorderende
uitwerking hebben op de gezondheid. Het behoeft geen betoog dat het van
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belang is hun ideeën te betrekken bij ons onderzoek om hieruit mogelijke
aspecten af te leiden voor een conceptualisatie van gezonde godsdienstigheid.

Tenslotte is voor ons onderwerp van belang de in tijd wat latere opkomst
van de humanistische psychologie en de existentiële psychologie. Deze
stromingen hebben zich vooral op zingeving en existentiële thema's gericht.
Deze thema's vertonen veelal een overlap met levensbeschouwing en
godsdienst(igheid). Vandaar dat deze twee psychologische stromingen zijn
opgenomen in dit hoofdstuk. Uit de theorievorming van de belangrijkste
vertegenwoordigers zullen aspecten worden afgeleid met het oog op wat
verstaan kan worden onder gezonde godsdienstigheid.

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. De paragraaf 2. 2 gaat over
`Psychoanalytische auteurs en stromingen', paragraaf 2. 3 heeft als onderwerp
`Enkele auteurs vanuit de godsdienstpsychologie' en paragraaf 2. 4 betreft `De
humanistische en existentiële psychologie'. Tenslotte volgen samenvatting en
conclusie in 2. 5, uitlopend op drie kernwoorden en een reeks van 25
stellingen.

2. 2 Psychoanalytische auteurs en stromingen
De psychoanalyse is een stroming die tot op de huidige dag qua theorie-

vorming het meest diepgaand en omvattend genoemd mag worden. De
klassieke psychoanalyse kent allereerst de pretentie een alternatief te bieden
voor godsdienst, zoals Freud dat expliciet beweerd heeft. Andere auteurs en
stromingen zetten zich minder af tegen godsdienst(igheid). Zij beschouwen
godsdienst(igheid) tenminste gedeeltelijk als iets dat op zich gezond is of als
iets dat de gezondheid kan bevorderen. Na de visie van Freud worden achter-
eenvolgend de zienswijzen van Jung, Fromm en Erikson besproken, waarna er
aandacht is voor de nieuwere stromingen na de klassieke psychoanalyse,
namelijk de object-relatietheorie en de zelfpsychologie.

2. 2. 1 Freuden de kla.r.rieke pychoanaly.ce
Het innovatieve van de theorie van Freud berust op zijn ontdekking dat

manifest pathologisch gedrag een uiting kan zijn van onbewuste behoeften en
conflicten. Kennismaking met het werk van de 19e eeuwse Duitse filosoof
Feuerbach, die zich vrijwel uitsluitend baseerde op de zintuiglijke ervaring,
overtuigde Freud ervan dat diens visie ook de sleutel was voor het begrijpen
van godsdienst en culturele fenomenen in het algemeen. In navolging van
Feuerbach achtte Freud de Godsvoorstelling een projectie van menselijke idealen.
Freuds negatieve oordeel over godsdienst is gebaseerd op zijn vaststelling dat
godsdienst gebruikt wordt om de realiteit niet onder ogen te hoeven zien en dat
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godsdienst bew~ustwording van intrapsychische conflicten belemmert, waardoor
de integratie van de persoonlijkheid wordt tegengehouden.

In het denken van Freud ten opzichte van godsdienst is een tweedeling be-
speurbaar. Hij achtte de invloed van godsdienst op het individu schadelijk, maar
hij beschouwde de invloed van godsdienst op de maatschappij daarentegen, tot
op zekere hoogte, als waardevol doordat godsdienst in staat is destructieve
instincten te bedwingen (Janson, 1991). "Lijn gedachtegang is als volgt samen te
vatten:
- Op individueel niveau beschouwde Freud alle godsdienstige ervaring als

regressief en illusoir. Hij vergeleek bij verschillende gelegenheden godsdiensti-
ge ervaring met psychopathologie, namelijk met:
- een neurose. Deze zou voortkomen uit een niet goed afwikkelen van het

Oedipuscomplex. God is voor de gelovige nodig als vaderfiguur om de
kinderwereld in stand houden en te 1-~elpen de angsten af te weren die
horen bij het volwassen leven, namelijk angsten voor ziekte, dood, na-
tuurrampen en de ellende die mensen elkaar aandoen. God zou daarte-
gen beschermen op dezelfde manier als het kleine kind zichzelf daarte-
gen beschermd meent te weten door de voor hem nog almachtige va-
der (Freud, 1933b; Stroeken, 1995). In de ontwikkeling van het super-
ego, dat het ego in staat stelt met seksuele en agressieve wensen om te
gaan, zou het afweermechanisme `overdekking door het tegendeel' te her-
kennen zijn. Liefde en overgave aan de goedgunstige God zouden evenals
compulsieve rituelen ingezet worden om hem gunstig te stemmen in
plaats van dat wrok gekoesterd wordt tegen de gevreesde vader (F'reud,
1912; Bronheim, 1994).

- een psychose. Freud heeft met behulp van de projectietheorie gewezen op
de voortdurende neiging van mensen om kenmerken van de eigen psyche
toe te kennen aan de buitenwereld. Op het domein van de godsdienst be-
treft dit het zich een voorstelling van God maken. Deze voorstelling zou
in dienst staan van de drifthuishouding en van het narcisme in de zin van
verlangen naar almacht, onsterfelijkheid en het negeren van beperkingen
die de werkelijkheid een mens oplegt. Godsdienst zou een systeem van
wensillusies bevatten met verloochening van de werkelijkheid, vergelijk-
baar met een gelukzalige hallucinatoire toestand (Freud, 1927; 1933b).

- Op het niveau van de samenleving zou godsdienstigheid, bezien als een
collectieve beleving, eveneens tweeërlei vergelijking oproepen:
- met een collectieve neurose. Deze zou het individu beschermen tegen

het ontwikkelen van een individuele neurose. Vanuit deze gedachte
waardeerde Freud in de christelijke kerk bepaalde mechanismen, onder
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meer de geboden en zelfs voorgeschreven identificatie-mogelijkheden met
Christus en de nadruk op de liefde. Deze achtte hij waardevol voor het in
toom houden van destructieve driften. Hierdoor zou de zedelijke orde op
een hoger niveau gebracht worden. Hij werkt dit als volgt uit: In de kerk
geldt een opperste gezag, dat tegelijk haar fundament is, namelijk Chris-
tus, die alle individuen met gelijke liefde lietlleeft. De verhouding van
Christus tot de individuen is die van een wehvillende oudere broeder,
hij is voor hen een plaatsvervanger van de Vader. De binding van ieder
individu aan Christus is tevens de oorzaak van de onderlinge band.
Vanwege deze diepere grond wordt de christelijke gemeente vergeleken
met een gezin en noemen de gelovigen elkaar broeders in Christus, dat
wil zeggen broeders door de liefde, die Christus voor hen heeft. Ieder
christen bemint Christus als zijn ideaal. Waar objectkeuze heeft plaats
gevonden, vindt immers identificering plaats. Identificatie ziet Freud als
eerste fase van affectieve binding aan een object. W'aar sprake is van
identificering komt in een gezonde ontwikkeling liefde voor het object
er bij. Indien een identificatie zich daarentegen niet verder ontwikkelt,
kan het een gezonde ontwikkeling van een relatie in de weg staan in
twee richtingen. Freud illustreert dat aan de hand van het voorbeeld
van verliefdheid. Het ego kan zich verrijken met de eigenschappen van
het object; het object wordt geïntrojecteerd en wordt als ander gene-
geerd. Het kan ook zijn dat de verliefde zich geheel overlevert aan de
geliefde en niet meer zichzelf blijft; het object blijft behouden maar
wordt overbezet ten koste van het zelf. Beide deviaties zouden op het
gebied van de godsdienst herkenbaar zijn (Freud, 1921).

- met een illusie. Deze zou het ps~~chiatrische waanidee benaderen. Freud
meent dat godsdienstige leerstellingen niet een neerslag zijn van ervaringen
of eindresultaten van denkwerk, maar dat zij illusies zijn, dat wil zeggen,
ven-ullingen van de oudste, sterkste en diepste wensen van de mensheid.
Het geheim van de kracht van de godsdienst is volgens hem gelegen in de
kracht van deze verlangens. In dit opzicht zou de illusie het ps~-chiatrische
waanidee benaderen. Het zou volgens Freud wel heel mooi zijn, als er een
God zou zijn die het ideaal is van ethische volkomenheid, c~Tereldschepper
is en welw-illende voorzienigheid. Het zou ook heel mooi zijn als er een
zedelijke wereldorde zou zijn en een hiernamaals, maar het is, aldus Freud,
toch wel zeer opvallend dat dit alles zo wordt voorgesteld als de mensen
het zich wensen. Het zou volgens hem nog zonderlinger zijn, dat het de
onwetende, onvrije voonTaderen gelukt zou zijn de oplossing van al deze
moeilijke wereldraadsels te vinden. Naar zijn overtuiging zou de nood-
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zaak van godsdienst afnemen naarmate de wetenschappelijke kennis
voortschrijdt. Uiteindelijk zouden de wetenschap en de ratio godsdienst
geheel vervangen. Het zou slechts een kwestie van tijd zijn, dat dit besef
zou doordringen tot iedere laag van de bevolking, wat Freud als een
verdergaande bewustu-ording van de mensheid beschouwt (Freud,
1912, 1927 en 1939). Freuds uitingen over wetenschap als rationele religie
en zijn verwijzingen naar "onze God Logos" (1927) zijn in het spoor van
de deïstische traditie uit de Verlichting letterlijk te nemen (Ga~r, 1987). Illu-
stratief in dit verband is de korte anekdote betreffende een uitspraak van
Freud wat hij zou doen als hij God toch ooit zou tegenkomen. Freud zou
CGod dan het verwijt maken dat hij geen beter verstand had gekregen. Hij
bedoelde daarmee blijkbaar, dat hij dan het bestaan van God had kunnen
achterhalen. Immers, alleen de ratio biedt een betrouwbare weg (Stroeken,
1986).

Het belang van de zienswijze van Freud voor de vraag naar wat gezonde
godsdienstigheid is, is dat hij erop heeft geattendeerd dat godsdienstigheid niet
vanzelfsprekend gezond is. Zij kan gecorrumpeerd zijn en pathologische
vormen aannemen. De attitude van een gelovige jegens God kan resonanties
en residuen bevatten van vroegere attituden ten opzichte van ouderfiguren. Bij
Freud ging het echter niet om een mogelijkheid. Hij zag godsdienst alleen in
termen van pathologie. Daardoor wijst hij godsdienst in haar totaliteit af en
heeft hij weinig of geen oog gehad voor de gezondmakende mogelijkheden
en-an. Volgens Freud zijn bijgevolg de termen gezonde rijpheid en gezonde
godsdienstigheid voor het individu als contradictio in terminis te beschouwen
(Strunk, 1965).

Overigens was Freud in zijn stellingname soms ook ambivalent. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit zijn identificatie met de figuur l~7ozes, met name zoals hij is
uitgebeeld door l~fichelangelo in de kerk van Sint Pieters Banden in Rome.
Freud ziet in dat beeld de hoogste psy~chische prestatie waartoe een mens in
staat is, namelijk dat hij zijn eigen hartstocht in bedwang kan houden ter wille
van en in opdracht van een bestemming waaraan hij zich toegewijd heeft.
Omdat Freud deze 1~.fozes niet als Joods net als hijzelf wil beschouwen, maar
als universeel ideaalbeeld, transformeert hij 1~Tozes zo dat hij van Egy~ptische
origine zou zijn (LJIe~-n, 1984). Ook ten aanzien van mystiek neemt hij een
dubbele positie in. Hij noemt m~~stiek een praktijk die kan bijdragen aan de
versterking van het ik. In dit opzicht acht hij m}atiek dus vergelijkbaar met
ps~-chotherapie. Het betreft een van de meest geciteerde passages in het werk
van Freud: "Immerhin wollen wir zugeben, daf3 die therapeutischen Bemuhun-
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gen der Psychoanalyse sich einen ~hnlichen Angriffspunkt gew~hlt haben [wie
die mvstische Praktik]. Ihre Absicht ist ja, das Ich zu st~rken, es vom Uber-Ich
unabh~ngiger zu machen, sein Wahrnehmungsfeld zu erweitern und seine
Organisation auszubauen, so dal3 es sich neue Stucke des Es aneignen kann.
Wo Es war, soll Ich werden. Es ist Kulturarbeit etwa wie die Trockenlegung
der Zuydersee" (Freud, 1933a, p. 516). Uit deze opmerking blijkt dat het ook
Freud zelf niet ontgaan is, dat er een parallel bestaat tussen enerzijds zijn
grondgedachte dat bewustwording en acceptatie voorwaarde zijn voor geeste-
lijke gezondheid en volwassenheid, anderzijds de bijbelse gedachte over het
losmakings- en uitzuiveringsproces dat nodig is om tot authentiek geloof te
komen. Deze zet zich voort in spiritualiteit.

Over het algeheel is de stellingname van Freud met betrekking tot godsdien-
stigheid als ongenuanceerd te karakteriseren. Daarvoor zijn de volgende argumen-
ten aangevoerd:
- Freud is niet objectief maar tenminste gedeeltelijk beïnvloed door de eigen

levensgeschiedenis. Er zijn in de levensgeschiedenis van Freud gebeurtenis-
sen en onopgeloste kinderlijke conflicten (in het bijzonder zijn ambivalen-
tie ten opzichte van zijn vader) aan te wijzen. Deze hebben waarschijnlijk
bijgedragen aan zijn starre en bevooroordeelde ideeën over de rol van
godsdienst in het menselijk leven. Hierdoor kon hij met betrekking tot dit
onderwerp geen objectieve en opmerkzame observator zijn (I~leissner,
1984).

- Freud was al vooringenomen ten aanzien van godsdienst voordat de
psychoanalyse ontstond. Dat standpunt onderbouwde hij vervolgens met
behulp van de psychoanalyse (Stroeken, 1995).

- Enerzijds claimde Freud een neutrale positie voor de psychotherapie ten
opzichte van de vraag naar de waarheid van het godsdienstige geloof.
Hiermee gaf hij grenzen aan. De psychoanalyse is volgens hem een tech-
nisch instrument, vergelijkbaar met het instrumentarium van de chirurg, die
op een andere manier ontledend bezig is. Anderzijds echter heeft Freud
zich geenszins onthouden van kritiek op de godsdienst (l~fooren, 1988).
Deze dubbele beweging heeft tot een impasse geleid die tot de huidige tijd
doorwerkt, want met Freuds religiekritiek werd het gemeengoed om gods-
dienst als achterhaald te beschouwen en wordt godsdienst `verdrongen' uit
de psychiatrische prakujk en theorie (Hegger, 1989).

- Wetenschap biedt geen zekerheid, aangezien zij is gebaseerd op de zintuigen,
die misleidend kunnen zijn (Pfister, 1928; Westendorp, 1975).

- Wetenschap ontbeert de mogelijkheid om een adequate beschrijving van de
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gehele mens te maken; de mens is niet alleen maar een denkende machine
(Ross, 1994). Zonder subjectiviteit kan er geen begrip zijn van menselijke
en-aring. Een ideaal van radicale rationaliteit is op zichzelf een illusie
(Lehmann Sorenson, 1990).

- De veronderstelling van Freud dat de in de persoonlijkheid géintegreerde rede
van het kwade weg zou leiden naar het goede, verwart positivisme met ethiek;
zijn overtuiging dat wetenschap godsdienst zou vervangen is dan ook niet be-
waarheid geworden.

- De christelijke godsdienst beoogt juist dwang op te heffen, dit in tegenstelling
tot de bewering van Freud. Tegenover het dwangneurotische wetticisme, dat
met zijn ver doorgevoerd formalisme de mens een zwaar juk oplegt, stelt Je-
zus het `gebod' van liefde (Pfister, 1928).

Uit de argumentatie van Freud, waarom godsdienstigheid per definitie pa-
thologisch zou zijn, kan vice versa worden afgeleid waar godsdienstigheid aan
zou moeten voldoen, wil zij in aanmerking komen voor het predikaat gezond,
namelijk:
- De attitude van een gelovige jegens God dient zich te hebben ontdaan van

resonanties en residuen van vroegere attituden ten opzichte van ouderfigu-

ren.
- De godsdienstige cognities dienen zich met de persoonlijkheid mee ont-

wikkeld te hebben.
- Het contact met de realiteit dient gewaarborgd te zijn.

2. 2. 2 De ~ien.civ~~e van Jung
Jung neemt espliciet afstand van Freuds stellingname wat betreft de centrale

plaats die deze aan de ratio toebedeelt. De volheid van het leven is voor Jung
zowel wetmatig als niet wetmatig, zowel rationeel als irrationeel. Er zijn niet alleen
rationele maar ook irrationele waarheden. De wereld bestaat voor hem uit
tegengestelden die ell:aar in evenwicht houden.

In de psyche is de ratio van alle kanten omringd door het irrationele. Jung
onderscheidt twee lagen in het onbewuste: een persoonlijk onbewuste en een
onpersoonlijk of bovenpersoonlijk onbewuste, dat het collectieve onbewuste
genoemd wordt, omdat het van het persoonlijke losgemaakt is en algemeen
voorkomt. `Archet5rpen' zijn vormen of beelden van collectieve aard, welke op de
hele aarde als bouwstenen van de mvthen en tegelijkertijd als individuele
producten van onbew~uste oorsprong voorkomen Qung, 1943). De archetti-pen op
zich zijn leeg en puur formeel, niets dan een facultas praeformandi, een
mogelijkheid tot voorstelling die a priori is gegeven. Het zijn dus niet de
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voorstellingen die geërfd worden, alleen de vormen (Reinertsen, 1993). De
moderne geest zou echter zijn `vergeten', dat ieder mens op de diepere etages van
de `wolkenkrabber' van zijn rationele bewustzijn oude waarheden uit het verleden
met zich mee draagt, zoals de dood van de oude Adam, de schepping van een
nieuwe mens, de geestelijke wedergeboorte en dergelijke "ouderwetse m}~stieke
absurditeiten". Onverbonden-heid met het onbewuste betekent zoveel als `in de
lucht hangen', zonder wortels zijn en dus geen eenheid qua persoonlijkheid
vormen.

Individuatie daarentegen komt overeen met de godsdienstige behoefte, die
verlangt naar heelheid. Het is een natuurlijk proces dat alle mensen neigen naar
heelheid in plaats van fragmentatie. De hogere en `complete' (teleios) mens is het
zelf, de totaliteit die het bewustzijn overstijgt. De uitspraak van Christus "Wanneer
gij niet wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet
binnengaan" (ítilattheus 18: 3) duidt deze verandering aan. Bedoeld is het kind dat
wordt geboren uit de rijpheid van een volwassene, niet het onbewuste kind dat
iemand zou willen blijven. Hier is de moeilijke maar noodzakelijke bewuste taak
aan verbonden om de persoonlijkheid in harmonie te brengen met de inhoud van
de grote diepten van het collectieve onbewuste. De gehele onbewuste natuur
verlangt naar het licht van het bewustzijn, teru~ijl zij zich er tegelijkertijd hefrig
tegen verzet. Er is in de visie van Jung ruimte voor de vrije wil van de mens
(Jung, 1943).

Jung acht de geest hoger dan het intellect, doordat de geest zowel het intellect
als het gemoed, de emoties omvat. Onder geest verstaat hij een richting en
levensprincipe, dat naar bovenmenselijke en lichte hoogten streeft. Het is met
name het hogere bewustzijn dat alles met een wereldbeschouwing te maken heeft.
W'ereldbeschouwing is altijd nauw verbonden met zeltbeschouwing. Een toename
van zelflïennis heeft tegelijkertijd gunstige gevolgen voor het beter begrijpen en
leren liefhebben van de medemens Qacobi, 1945).

Godsdienstigheid behoort om-erbrekelijk bij de menselijke psyche. Het idee
van een machtig, goddelijk wezen is bij alle mensen te vinden, indien niet bew-ust,
dan toch onbewust. Er is altijd iets superieurs in de ziel van de mens, namelijk
een drift of een voorstellingscomplex dat de grootste som van psychische energie
in zich verenigt, waardoor dit het ik in zijn dienst dwingt. Is het niet bevwst een
God, r.o is het toch tenminste de `buik' zoals de apostel Paulus zegt (Filippenzen
3: 9). Gewoonlijk is het ik dermate door deze energiefocus aangetrokken, dat het
zich daarmee identihceert en meent niets anders te wensen of nodig te hebben.
Dit kan worden verstaan onder godsdienst en komt overeen met wat Rudolf Otto
treffend het "Numinosum" (letterlijk het adjectief van numen: goddelijke macht,
im-loed, majesteit, of: godheid) noemde. Dit kan beschouwd worden als een
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d~-namische existentie of werking die niet door een willekeurige actie veroorzaakt
wordt. Integendeel, de werking grijpt het menselijk subject aan en beheerst het,
zodat de mens veeleer het object van het numinosum is dan de schepper ervan.
Het numinosum is ~~f de eigenschap van een zichtbaar iets ~f de invloed van een
onzichtbare werkelijkheid, die een bijzondere verandering in het bew~ustzijn
veroorzaakt. Iemand bezit dus niet een metafi~sisch geloof, maar hij wordt er door
bezeten. Godsdiensuge en-aringen vertegenwoordigen de hoogste waarde. "Lij zijn
absoluut en betekenen alles voor degenen die ze ontvangen hebben. Daarover kan
geen discussie aangegaan worden. Hooguit kan gezegd worden, dat men nog nooit
een dergelijke en~aring gehad heeft. Het maakt niet uit wat anderen over godsdien-
stige ervaring denken: Degene die deze en~aring kent, heeft een grote schat
gevonden, die hem tot bron van leven, zin en schoonheid wordt en aan de wereld
en de mensheid een nieuwe glans geeft Qung, 1937 en 1954).

Dergelijke beschouwingen zijn volgens Jung alleen bewijzend voor het voor-
handen zijn van een arche~pisch beeld van de godheid en niet voor het bestaan
van God zelf. Het enige dat echt boven twijfel verheven zou zijn, is dat er metafi~-
sische stellingen zijn die worden aangenomen of ontkend met aanzienlijk affect,
juist vanwege hun numinositeit. Omdat het archen~pe echter zowel een grote
betekenis als een sterke invloed heeft, zou het relatief frequente voorkomen ervan
een belangrijk en achtenswaardig feit voor iedere theologia naturalis zijn. Jung acht
het wijs om het idee van God bewust te erkennen, want anders wordt eenvouc~ig-
weg iets anders tot God, iets dat de macht aan zich getrokken heeft en de persoon
`beheerst'. Hiermee laat Jung een opvallend protest horen tegen de geleidelijke
`('T~dsmnord', ingezet door Freud. ~x-ie God doodt, stclt Jung, moet zichzelf
tot God maken, want de mens heeft een God nodig, of hij loopt achter andere
afgoden aan. W'ie de zee leeg wil drinken, moet barsten aan de hoeveelheid
water die hij verzwolg. De godloochenaar wordt slachtoffer van `inflatie',
opgeblazenheid (Fortmann, 1963~ 1990).

hfet deze zienswijze benadrukt Jung de functionele component van de
definiëring ~-an godsdienst. De in godsdienstig opzicht onrijpe persoon is voor
Jung iemand die vasthoudt aan zijn geloofsopvattingen zonder die in de diepte
van zijn onbewuste te ervaren. De in godsdienstig opzicht rijpe persoon is volgens
hem iemand die vanuit zijn godsdienstige s~~mbolen leeft en diepe betekenis in ze
heeft gevonden (Strunk, 1965). Als godsdienstige ervaring overgaat in
godsdienstige sentimentaliteit is dit te beschouwen als kenmerk van een
godsdienst die het levendige geheimenis van het numineuze verloren heeft. Een
zodanige godsdienst is niet in staat om het individu hulp te bieden of enige morele
werking op hem te uit te oefenen. Steeds weer gebeurt het, dat God met de eigen
voorstellingen verwisseld wordt en dat deze voorstellingen voor heilig worden
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gehouden. Dit is evenzeer een ahvijking van gezondheid als de waan dat door een
andere opvoeding `God' geen rol meer zou spelen en ontkend kan worden. Voor
Jung is het hoofdcriterium dus dat godsdienstigheid een ervaring van de eigen ziel
dient te zijn, anders is zij slechts uiterlijke vorm. Qacobi, 1945).

Op deze zienswijze van Jung zijn de volgende kritiekpunten gekomen, die
inhoudelijk als steeds verder toegespitst te beschouwen zijn:
- Op de keper beschouwd verheft Jung het onbewuste tot een godsdienstig

fenomeen (Fromm, 1950~ 1969).
- Er is bij Jung sprake van ps}~chologisme. Jung beroept zich op de

oerbehoefte aan een God, maar onder God wil Jung bijna altijd alleen
verstaan: de idee van God, de archetypus God (Fortmann, 1990).

- Jungs theorie dat de ware psychologie religie is, laat beide domeinen zo met
elkaar vervloeien dat zij hun eigenheid verliezen. Jungs positieve houding
tegenoeer de religie kan aldus worden beschouwd als een door mythisch-
psychologische termen verduisterd atheïsme (Vergote, 1988).

Het belang van Jungs zienswijze voor de vraag wat gezonde
godsdienstigheid is, is gelegen in het volgende:
- Godsdienst is als stuwende en normerende kracht in het leven van een

mens van essentieel belang.
- In gezonde godsdienstigheid treedt bewustwording op van de godsdienstig

geladen fenomenen die de diepste lagen van het menszijn vertegen-
woordigen.

- De bewust geworden godsdienst is in balans met de andere aspecten van de
menselijke natuur zoals het driftleven en de sociale aspecten. Evenzeer als
de driftnatuur kan ook de moraal verdrongen worden. Voor Jung is de
moraal een functie van de menselijke ziel, die zo oud is als de mensheid. Zij
is regulerend en stelt grenzen.

- Karakterisuek voor gezonde godsdienstigheid acht hij de eigen ervaring
van het numinosum of heilige, dat noch ontkend noch beheerst moet
worden.
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2. 2. 3 De ~ienszvij~e van Fromm
Gechargeerd kan gesteld worden, dat Freud speciale nadruk op het persoonlijk

onbewuste legt in de zin van driften, Jung op het collectieve onbewuste, terwijl
Fromm een sociale, ethische dimensie aan de dieptepsychologie toevoegt (Strunk,
1965).

De visie van Fromm is als volgt te kenschetsen:
r,lle mensen hebben behoefte aan godsdienst, namelijk aan een kader ter

oriëntatie en aan een object voor devotie. De vraag is niet religie of niet, maar
welke religie, want ieder mens zoekt in zijn onzekerheid naar absolute waarden,
die zekerheid beloven, die hij kan volgen en waarmee hij zich kan identificeren.
Het is de vraag of de mens kan bestaan zonder zulke absolute waarden; het is
waarschijnlijk een zaak van kiezen tussen absolute waarden die de persoonlijke
ontwikkeling bevorderen of belemmeren.

Zo beschouwd is het een keuze tussen God en de afgoden. Het verschil
tussen beide beschrijft Fromm in de termen `zijn' en `hebben'. De God van het
Oude Testament is voor alles een ontkenning van afgoden, van goden die men
kan `hebben'. Het gaat bij godsdienstigheid om een manier van `zijn', om een
attitude, een innerlijke oriëntatie. Deze attitude kan beschouwd worden als een
aspect van de karakterstructuur, want een mens `is' waar hij toegewijd aan is en
waar hij toegewijd aan is, is wat zijn handelwijze motiveert (Fromm, 1978).

Om te komen tot zelfstandigheid en vrijheid dient de mens:
- zich aan de `incestueuze banden' te ontworstelen, die hem aan aarde,

natuur en omgeving binden. Anders gezegd: de banden van bloed en
bodetn. Hier tegenover staat het begrip `gehoorzaamheid', dat in de Bijbel
staat voor een bewuste daad van overgave aan gezag. De hoogste autoriteit
is God. God is de wetgever en vertegenwoordigt het geweten. `Lijn
autoriteit verzekert de onafhankelijkheid van de mens.

- de banden door te snijden, die hem onderworpen maken. Deze dimensie is
een sociale dimensie. Echte vrijheid ontstaat alleen uit een innerlijke
volledigheid, uit een ware betrokkenheid, uit een bewuste keuze.

Volgens het bijbelboek Genesis is de mens niet God, maar geschapen naar
het beeld van God. Na de schepping van de mens staat niet "en God zag dat
het goed was". De mens was niet voltooid na zijn schepping zoals de dieren en
al het andere geschapene. Het werd aan de mens zelf overgelaten om zijn eigen
menselijke natuur te ontwikkelen in de loop van de geschiedenis, geleid door
het Woord van God. l~1et behulp van de leefregels van de traditie is de imitatie
van de eigenschappen van God de levensnorm, een `ethiek vanuit het
gezichtspunt van God'. De opdracht aan de mens is het verkrijgen en in de
praktijk brengen van de meest kenmerkende eigenschappen van God:
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gerechtigheid, waarheid en liefde. Wanneer de mens Gods eigenschappen
verkrijgt, is hij niet onder God, maar wandelt hij met Hem (Fromm, 1977).

Hoewel Fromm met veel respect over de joodse godsdienst spreekt, gaat
het er in zijn visie uiteindelijk om dat godsdienst de weg wijst naar de hoogste
humanistische waarden. God zou aanvaard dienen te worden als s}-mbool, waarin
de mensheid in een eerder stadium van de evolutie een volmaakt streven naar deze
waarden tot uiting heeft gebracht.

De bijdrage van Fromm aan de vraag wat gezonde godsdienstigheid is, is als
volgt:
- Gezonde godsdienstigheid is af te lezen van het zijn oftewel de levensatti-

tude van een mens, die vanuit een bevochten innerlijke vrijheid de hoogste
menselijke waarden doorleeft, namelijk liefde, waarheid en gerechtigheid.

- ~lensen met een ongezonde godsdienstigheid leven onbewust in athankelijk-
heid van hun omgeving en zijn gericht op hebben in plaats van op zijn. Bijge-
volg is een gezonde godsdienstigheid gericht op zijn in plaats van op hebben.

2. 2. 4 De ~iens~~~Ze van Erikson
Erikson richtte zich met name op de vorming van ego identiteit als

geïntegreerd systeem van persoonlijkheidscomponenten. Deze ontstaat als
resultaat van een psychosociale ontwikkeling, die doorloopt tot in de
ouderdom. Als de componenten van de persoonlijkheid hun kritische stadia
van ontwikkeling zijn gepasseerd, zijn zij interdependent, vormen ze positieve
relaties met elkaar en functioneren ze als een systeem (Ochse 8z Plug, 1986).
Een hoofdbegrip van Erikson in dit verband is het `grondgevoelen'. Hij duidt
er een ervaringskwaliteit mec aan, die de oppervlakte en de diepte, het
onbewuste en bev~Tuste doortrekt Grondgevoelens zijn toegankelijk voor
introspectie, zijn waarneembaar in het gedrag en kunnen door onderzoek en
analyse worden vastgesteld. Ook spiritualiteit is in deze zin een grondgevoelen,
dat volgens Erikson sterk verbonden is met het grondvertrouwen
(`Ut-~rertrauen'~ `basic trust') dat ieder mens nodig heeft. Kenmerkend voor dit
grondvertrouwen is het gevoel `in goede handen te zijn'. Erikson stelt dat in
alle culturen door de eeuwen heen het basisvertrouwen aan de instelling van
godsdienst is ontleend. De ps~~chologische functie van godsdienst als instelling
is het vermogen om de onopgeloste en onoplosbare problemen van het
vertrouwensstadium te absorberen en ritualiseren. Op gelijke wijze zoals
andere culturele instellingen in andere stadia deze functie vervullen (Erikson,
1953; rlndriessen, 1984). Door godsdienst kan in de loop van de ontwikkeling
een coherent wereldbeeld ontstaan. Vertrouwen wordt daarbij het vermogen
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tot geloof (`faith'). Vanuit het coherente wereldbeeld van het geloof wordt het
mogelijk om hoop aan anderen over te dragen. De kortste formulering van wat
in de kindertijd aan identiteit bereikt zou kunnen worden, zou volgens Erikson
kunnen zijn: "I am what hope I have and give" (Erikson, 1968, 107). Hij acht
het belangrijk dat wat in de kinderujd is bereikt, overeind blijft in het
volwassen stadium. Het sleutehvoord voor het begrijpen van het begrip
identiteit is dan ook `continuïteit', zowel in tijd en geschiedenis als tussen
verscheidene sociale rollen. Dit impliceert een gevoelde innerlijke cohesie van
waaruit overtuigde beslissingen en acties kunnen voortkomen.

Het begrip ego identiteit verschilt van concepten van het zelf in de volgende
opzichten:
- Identiteit is niet louter een zelfdefinitie, maar een sociale zelfdefinitie. Het

concept kan niet alleen worden begrepen als een structurele eenheid en~of
ervaringseenheid, maar het impliceert eveneens een wederzijdse relatie met
de omgevende gemeenschap en~of grotere samenleving.

- Het concept impliceert daarnaast een manier van `in de wereld zijn'
overeenkomstig het gebruik van deze term door existentialistische filosofen
en psychologen. De motivatie voor het bereiken van ego identiteit behelst
dus naast de behoefte aan zowel biologische als sociale adaptatie ook de
`behoefte aan een zinvolle wereld'. Een van de meest belangrijke indicaties
voor identiteit is het hebben van basale `commitments' in het leven. Het
woord `commitment' heeft te maken met waar iemand zich aan
committeert en kan in het Nederlands wellicht het beste met `toewijding'
vertaald worden. Een commitment is namclijk datgene waar een individu
het meeste om geeft of waar hij het meeste waarde aan hecht. Iemand heeft
identiteit verkregen naarmate hij heeft geïnvesteerd in een relatief stabiele
set van waarden. Hierin is een relatieve hiërarchie bespeurbaar.

Vanwege de complexiteit is het voorstelbaar, dat Erikson er de voorkeur
aan gaf om het begrip ego identiteit niet expliciet te definiëren. Het voordeel
van de term is echter, dat weinig concepten ín de persoonlijkheidstheorie zo
veel verschillende perspectieven omvatten, namelijk naast de ps~~chologische,
biologische en sociale perspectieven eveneens een oriëntatie op waarden en het
vormen van een wereldbeeld (Bourne, 1978).

De functie die Erikson aan godsdienst toekent in het ps~~chosociale proces
van de ontwikkeling van ego identiteit is het bewerkstelligen van ik verlies om
de hoogste menselijke bestaansvorm te bereiken. Hiervoor moeten de actieve,
s}'nthetiserende krachten van een blijvend ik ingeschakeld zijn (Fortmann,
1970). Het ik verliest zichzelf in de godsdienst aan wat het Absolute of God
heet, niet uit zwakte maar bewust loslatend en leeg wordend. Voor wie zichzelf
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verliest openbaart zich een wereld die anders is. Het actieve ik regeert namelijk
zichzelf en de wereld, maar het is niet in staat om daarboven uit te stijgen.
Heeft het ik de moed gehad zichzelf te verliezen, dan is dat zichtbaar volgens
Erikson, evenals volgens Fromm, aan het tevoorschijn komen van persoonlijke
deugden (Crapps, 1986). Liefde bijvoorbeeld vooronderstelt bij een individu
identiteit en daarmee verbonden trouw in de zin van lovaliteit aan wat in de
zoektocht naar een eigen identiteit als zinvol en betekenisvol is ontdekt. Onder
liefde verstaat Erikson een wederkerige betrokkenheid en intimiteit waaraan de
polariteit van de partners in de relatie ondergeschikt is (Schoonhoven, 1991).

~}(Iat voor Erikson ten diepste de betekenis van godsdienst is, wordt duidelijk
uit het volgende citaat: "Godsdienst werkt datgene uit wat als diepgaand waar
voelt ook al is het niet aantoonbaar. De alles overschrijdende duistemis, die het
bestaan van de mens omgeeft, en het licht dat het bestaan doordringt boven alle
verlatenheid en begrip uit, worden erdoor vertaald in betekenisvolle woorden,
beelden en regels" (Erikson, 1958~ 1962, 21). Godsdienst maakt bijgevolg het
leven tot een zinvol en geordend geheel, dat een mens boven zichzelf uit doet
stijgen.

Identiteitscrises kunnen op ieder niveau optreden. Hiervoor zijn
kenmerkend gevoelens van verwarring, namelijk vervreemding van het eigen
lichaam (biologisch), onvermogen tot intimiteit (psychosociaal) en innerlijke
leegheid (zingeving). Als het identiteitsproces onvoltooid blijft of overleeft in
behoudende instellingen, kan en moet het volgens Erikson worden
geassocieerd met neurose en psychose, met zelfbeperking en zelfbedrog, met
huichelarij en dom moralisme. Dan is er sprake van ongezonde
godsdienstigheid. Hiermee sluit Erikson zich aan bij de denkbeelden van
Freud. Als een latere crisis echter samenvalt met de eerste crisis, die van
vertrouwen of wantrouwen tegenover het bestaan als zodanig, dan maken
godsdienstige en artistiek creatieve mensen vaak de indruk te lijden aan een
nauwelijks gecompenseerde psvchose, terwijl zij later toch meer dan normaal
begaafd blijken te zijn voor wat betreft het geven van een omvangrijke
betekenis aan het leven. Zo'n persoon heeft iets van een oude filosoof, terwijl
zijn leeftijdgenoten jong zijn; tegclijk blijft hij steeds iets van een kind hebben,
terwijl anderen omrermijdelijk ouder worden. De integriteitscrisis, die de laatste
is in een normaal leven, is bij een godsdienstig persoon dus chronisch, begint
eerder en blijft gedurende het hele leven.
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Door de korte afstand tussen de identiteitscrisis uit de jeugd en de
integriteitscrisis uit de ouderdom is bij de diep godsdienstige mens het
probleem van de individuele identiteit hetzelfde als het probleem van de
existentiële identiteit (Erikson, 1962).

De bijdrage van Crikson aan de vraag wat gezonde godsdienstigheid is, is als
volgt:
- Basisvertrouwen en een besef van hoop zijn onder alle omstandigheden

aamvezig.
- Godsdienst dient te voldoen aan de menselijke `behoefte aan een zinvolle

wereld'. Dit behelst het formeren van een hiërarchie aan waarden die uit-
stijgt boven biologische en sociale adaptatie alleen.

- Het gecreëerde wereldbeeld ondersteunt het collectieve en individuele besef
van identiteit en geeft er een zekere continuiteit aan.

- Voor een aldus geformeerde, geïntegreerde identiteit is kenmerkend dat deze
het vermogen heeft om zich niet alleen te handhaven maar ook om zich te
geven en te verliezen in liefde en intimiteit.

- De vorming van integriteit blijft op steeds nieuwe niveaus het hele leven lang
een rol spelen.

2. 2. S De of~ject-relatietheorie
Vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw wordt godsdienstigheid door

stromingen in de psvchoanahTse in toenemende mate gezien als een normale
uiting van het menszijn, misschien soms wel eens neurotisch verziekt, maar in
principe gezond (onder meer Ross 8z l~lvers, 1988). Zij wordt beschouwd als een
cultuurverschijnsel, een product van de menselijke geest. Zingeving is een
psychische activiteit; een levensbeschouwing wordt opgevat als een vormgeving
van deze zingeving. Het unieke van godsdienst is bijgevolg in haar inhoud
gelegen, niet in de psychologische processen. Kenmerkend voor zingeving is dat
alle deelfuncties zijn ingeschakeld in een proces waarbij de persoon als totaliteit
zich gaat verhouden tot het universum en het leven op zich. Voor de gelovige
heeft godsdienst het universum van `het' naar `Gij' veranderd (Black, 1993).

l~1et de nieuwere egops`-chologie is er grotere aandacht voor de `object-
relaties' (onder meer Ross ác Myers, 1988). Wil een ego zich ontwikkelen dan
moet dat in relatie zijn tot een andere persoon (Lang, 1994). Het nieuwere
inzicht van de object-relatie komt scherp tot uíting in een herformulering van
de Freudiaanse libidotheorie door Fairbairn (1952; geciteerd door Lehmann
Sorenson, 1990): "Libido is niet in eerste instantie plezier zoekend, maar object
zoekend". Deze uitspraak betekent een omwenteling in het ps~.choanal`~tisch
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denken, namelijk dat het libido op de ander gericht is (`object seeking') in plaats
van uitsluitend op het eigen ik (`pleasure seeking~. Op latere leeftijd vond
Fairbairn dat de benaming personal relations theory gelukkiger zou zijn ge-
weest.

Naar traditioneel psrchoanalvtisch taalgebruik wordt met de term `object'
een voor het subject belangrijk iemand aangeduid. Ook een `subject' dus, maar
dan in een grammaticaal andere positie. Met `object' wordt derhalve niet de
andere persoon bedoeld zoals die op zichzelf bestaat. Het begrip `objectrelaties'
komt dan ook dicht in de buurt van `intersubjectiviteit' en `op elkaar afgestemd
zijn'. Het omvat de relatie zoals die feitelijk ervaren wordt en tevens de
voorstelling ervan: het beeld dat betrokkene zich ervan vormt. Maar vooral de
subjectieve verinnerlijking van dit alles: De mentale representaue van de
verhouding die het subject meent te hebben met de ander wordt in het
geheugen opgeslagen en ontwikkelt zich tot een geïnternaliseerde object-
betrokkenheid (LJley~n, 1999).

Winnicott is een belangrijke representant van deze richting. Volgens
Winnicott is intentionaliteit in plaats van bewustzijn kenmerkend voor het
psy.chische leven. Waarden worden omschreven als de geïnternaliseerde
normatieve standaards in overeenstemming waarmee het ego gedrag evalueert,
beoordeelt, organiseert en leidt. Zij worden beschouwd als actie- en
doelgerichte aspecten van het zelf (1~leissner, 1992). Intentionaliteit is de relatie
tussen het belevende ik, het subject, en het object. Anders gezegd,
intentionaliteit is de gerichtheid van het subject op het object. De termen
relatie en intentionaliteit zijn, als men de wederzijdse beïnvloeding buiten
beschouwing laat, vanuit het subject gezien inwisselbaar. Er zijn drie aspecten
aan de intentionaliteit te onderscheiden: het cognitieve gnostische aspect, het
weet hebben van, voorts het emotionele aspect, het voelen en tenslotte het
conatieve streefaspect, het willen, dat motiveert. Wanneer kennen, voelen en
streven goed op elkaar afgestemd zijn, is er sprake van integratie (Kuiper,
1985). De wil is een abstract concept om de mate te beschrijven waarin een
persoon het imaginaire zelf identificeert als een geïntegreerd, doelbewust
geheel in plaats van een gedesorganiseerde set van reactieve impulsen
(Cloninger, Svrakic 8z Przybeck, 1993). Deze existentiële noue is gerelateerd
aan autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheid, welke als kenmerkend voor
de mens als persoon beschouwd kunnen worden (l~íilders, 199~. Ook emoties
blijken in alle cognitieve motivatietheorieën relationeel gedefinieerd te worden
als vormen van relationele bereidheid tot handelen, als een geneigd zijn om een
relatie met het object aan te gaan, te intensiveren of af te breken. Emoties
lijken zo beschouwd voor de wil uit te gaan. Ook een godsdienstige ervaring
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kan beschouwd worden als een emotieproces. Dit heeft als specifiek kenmerk
dat de situatie die emotie opwekt, een godsdienstige betekenis voor de
betrokkene heeft (Van der Lans, 1998 en 1978).

W'innicott beschouwt de zich ontwikkelende ervaring van het zelf niet zo
zeer als een afweer tegen angst en de resolutie van conflict, maar als een
oorspronkelijk gevoel van vreugde en verrukking, in de beweging van transiti-
oneel object naar object dat van het zelf onderscheiden is, maar er ook mee in
relatie staat (Bronheim, 1994). Vanuit een staat van absolute afhankelijkheid
van iemand anders waarin het ego van geen separatie weet, begint het ego van
het kleine kind zich af te tekenen. Aangezien het kleine kind al in staat ~is tot
intellectuele en emotionele objectconstantie gaat het vermogen om representa-
ties te vormen vooraf aan de oedipale periode. Object representaties zijn geen
entiteiten, maar hebben hun oorsprong in creatieve processen waaronder het
geheugen en het geheel van het psychische leven.

Niet alleen de ouder van het echte leven, maar de gewenste ouder en de
gevreesde ouder van de verbeelding blijken evenzeer bij te dragen aan het beeld
van God. Deze notie impliceert dat alle kinderen een representatie van God
vormen, die later kan worden gebruikt, genegeerd of actief verdrongen, maar
levenslang aanwezig blijft. Het kind gebruikt zijn representatie van God en zijn
transformaties ervan actief als een element in het onderhouden van echte en
gefantaseerde relaties met zijn ouders en in het onderhouden van een besef van
verbondenheid en hoop. De paradox van het menszijn is dat de objecten die
ieder mens nodig heeft, er nooit alleen objectief zijn, maar het mysterie van
hun realiteit combineren met de fantasie van de mens. Er is geen representatie
zonder object en geen object zonder representatie. Anders gezegd, volgens de
paradox van Winnicott, wij creëren de objecten die wij vinden.

Het proces van het vormen van een representatie van God is uitzonderlijk
complex en wordt beïnvloed door een groot aantal fenomenen variërend van
de diepste biologische niveaus van menselijke ervaring tot de meest subuele
spirituele bew-ustwordingen. De integratie hiervan vereist het menselijk vermo-
gen tot representatie en symbolisatie. In de puberteit komt het vermogen tot
abstracte logicomathematische conceptualisatie naar voren, waardoor iemand
doorgaans voor het eerst in staat is een concept van God te vatten dat uitgaat
boven de grenzen van zijn representatie van God. Indien goed geïntegreerd,
wordt een intellectuele dimensie in de zin van een constructie van filosofische
of theologische argumenten toegevoegd aan de representatie van God op dat
moment (Rizzuto, 1979). In het proces van volwassenwording rijpen de
Godsvoorstellingen dus mee (Laor, 1989).

Relationeel kan bij een volwassene onderscheid gemaakt worden tussen de
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natuurlijke, menselijke afhankelijkheid van een sociale omgeving en de neuroti-
sche, kinderlijk emotionele afhankelijkheid. De eerste soort kan beschouwd
worden als een onderlinge afhankelijkheid, interdependentie oftewel wederke-
righeid en geborgenheid. Deze wordt gevoeld door ieder gezond en rijp
individu. Zo kan ook de afhankelijkheid van God een positieve betekenis
hebben. De neurotische soort afhankelijkheid wordt gevoeld door diegenen die
zich niet hebben losgemaakt uit een afhankelijke onderworpenheid aan hun
moeder of een andere betekenisvolle persoon. Voor het emotioneel afhankelij-
ke individu in deze zin is God een substituut voor mensen van wie hij niet
genoeg liefde, veiligheid en vertrouwen ontving (Socha, 1995). Er is sprake van
een voortdurende en complexe uitwisseling tussen de object representaties van
`God' en een zich ontwikkelende relatie van het individu met wat ontologisch
mogelijk wordt bevestigd als God. Een individu dat leeft in deze tussenruimte
verhoudt zich mogelijk meer tot zijn projecties van God dan tot de persoon
van God, wat het moeilijker maakt om zich in te zetten voor een diepere relatie
met God.

Iemands beeld van God is gerelateerd aan diens spirituele rijpheid. Even-
eens blijkt het niveau van de ontwikkeling van object relaties (de rijpheid van
iemands afhankelijkheid van mensen) in hoge mate gerelateerd te zijn aan
spirituele ríjpheid (de rijpheid van iemands ervaren afhankelijkheid van God).
Dit is waarschijnlijk zo, omdat beide iemands vermogen tot het aangaan van
een gezonde relatie betreffen. Ook is er doorgaans een verband merkbaar
tussen objectbeelden en zelfbeelden (Hall 8z Brokaw, 1995; Reinertsen, 1993).

Het primaire ideale object, God, kan volgens Winnicott noch worden
gereduceerd tot vader (Freud) noch tot moeder (Klein) (Eigen, 1981). Vanuit
de object-relatietheorie is het belang benadrukt van een oneindig en ideaal
object dat een echt extern object is en kan worden geïnternaliseerd. Winnicott
stelt onder meer dat kinderen het nodig hebben om te worden vastgehouden
door de onzichtbare en perfecte `Omgevingsmoeder', die voor hen wordt
vertegenwoordigd door hun `objectmoeder'. Er z.ou dus een ideaal en oneindig
object bestaan dat kan worden geïnternaliseerd en waarmee een relatie kan
worden aangegaan, indien dit op effectieve wijze bemiddeld wordt door een
zichtbaar en tastbaar extern object. Verondersteld wordt, dat kinderen hun
ouders idealiseren, omdat zij een aangeboren `vacuum hebben voor God' met
vooraf bestaande verwachtingen dat iemand op een volmaakte manier voor
hen zal zorgen (Gaultiere, 1990).

De afgelopen decennia wordt minder nadruk gelegd op de zogenaamde
ziekmakende rol van godsdienstigheid en `ecclesiogene' neurosen en is er meer
aandacht voor gezonde vormen van godsdienstigheid. Deze ontwikkeling loopt
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parallel aan een toenemend aantal artikelen over `welbevinden', `kwaliteit van
leven', `geluk' en `voldoening' (l~tt~ers 8c Diener, 1995). Niet alleen wordt veel
positiever geoordeeld over de verbeelding (een vermogen waardoor de mens in
plaats van een gevangene te worden van een situatie zich er altijd van kan
losmaken door zich op een adeyuater beeld van de werkelijkheid te richten), ook
het zich overgeven aan illusies wordt niet meer per se als pathologisch gedrag
opgevat. Illusie komt etymologisch van het latijnse werkwoord illudo, dat is
afgeleid van ludo `spelen'. Op het persoonlijke gebied van de transitionele
realiteit doordringen illusoire en echte dimensies van ervaring elkaar in
zodanige mate dat zij niet uit elkaar kunnen worden getrokken zonder te
vernietigen wat essentieel is in de ervaring. De transitionele ruimte is dus de
ruimte van illusie, waar kunst, cultuur, godsdienst en God gesitueerd worden.
Het is de plaats waar het menselijk leven de volledige relevantie van de
objecten vindt en betekenis voor zichzelf (Rizzuto, 1979).

Pruyser heeft het meest expliciet de object-relatietheorie toegepast op gods-
dienst(igheid). Hij leidde uit de ideeën van Winnicott over spel en de transitio-
nele ruimte een derde wereld af: de illusionaire wereld. Zoals hij dat aanduidt,
staat deze tussen de autistische en de realistische wereld in, die samen een
basale psychoanalytische dualiteit uitmaken. De autistische wereld is privé en
moeilijk mee te delen. De realistische wereld is publiek waarvan de verschijnse-
len open staan voor inspectie en verificatie door allen. De bij de illusionaire
wereld behorende objecten zijn transcendent, waarmee bedoeld wordt, dat zij
uitgaan boven de subjectiviteit en verborgenheid van interne objecten evenals
de objectiviteit en openbare aard van externe objecten. Illusie is noch hallucina-
tie of waan noch zuiver zintuiglijke waarneming. Het woord transcendent is
hier op zijn plaats omdat illusionaire objecten iets van het heilige hebben en
neigen naar een vervulling met symbolische surplus waarden (I'ruyser, 1983).
Alle mensen participeren hun leven lang in alle drie de werelden. In de illusie
worden de normale grenzen tussen subject en object, binnen en buiten, privé
en openbaar, autistische fantasie en zintuiglijke werkelijkheid overstegen door
iets nieuws te scheppen dat op zichzelf staat: dit kan met een woord als `cul-
tuur' worden omschreven. Zowel bij kunst a1s godsdienst hangt het aansluiting
vinden ervan af of de verbeelding zo wordt gebruikt dat haar voortbrengselen
in contact blijven met de werkelijkheid van de buitenwereld en het gemeen-
schappelijk substraat van het menselijk innerlijk. Cultureel succesvolle toepas-
sing van de verbeelding moet dus gekoppeld zijn aan een juiste realiteitstoet-
sing (Pruyser, 1992 en 1976). Met deze theorie heeft Pruyser een middenweg
gevonden tussen de innerlijke wereld van totale subjectiviteit (gevoel) en de
buitenwereld van objectieve realiteit (verstand) (l~íalony ác Spilka, 1991).
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Godsdienst kan hierbij worden beschouwd als een vorm van kunst, die aan-
spraak maakt op realiteit (Beit-Hallahmi, 1986).

De bijdrage van de nieuwere object-relatietheorie en object-representaties
aan de vraag naar wat gezonde godsdienstigheid is, is als voll,rt:

De ps}-choanal~~tische theorie wordt e~pliciet relationeel gefundeerd. Dit
schept ruimte voor een relationele detínitie van godsdienstigheid.
Godsdienstigheid kan als gezond worden beschouwd als het aangeboren
verlangen naar het volmaakte wordt gewld door de relatie met God als
ideaal Object.
Godsdienstigheid kan als gezond worden beschouu~d als God als blijvend
transitioneel object in de ruimte van de verbeelding en de illusionaire we-
reld een sleutelrol speelt in de integratie van de binnen- en buitenwereld,
van gevoel en verstand.

2. 2. 6 De :~e~.rychologie
Het meest betekenisvolle klinische debat tussen verschillende psychoanalvti-

sche perspectieven vond waarschijnlijk plaats tussen voorstanders van een klassie-
ke theorie die gericht is op driften, confGcten en afweermechanismen en voor-
standers van een moderne theorie van de zelfps}~chologie die gebaseerd is op
tekorten. Dit debat is een weerspiegeling van een bredere filosotische discussie
tussen voorstanders van de theorie dat deelmechanismen zich ontwikkelen tot
hele ps~~chische entiteiten en voorstanders van de theorie dat synthetische gehelen
in st~mptomatische delen uiteen vallcn onder stress. Illit debat is vrijwel uitsluitend
een theoretische discussie, aangezien vele praktijkbeoefenaars een fleidbele
benadering hanteren en beide polen van het theoretisch spectrum tegelijkerujd
incorporeren in hun anahtisch onderzoek (~3ronheim, 1994).

Er zijn verschillen tussen de object-relatietheorie en de zelfpsvchologie, maar er
zijn ook markante overeenkomsten. Beide theorieën richten zich op het belang
van de intermenselijke betrokkenheid bij het tot stand komen van het subjectge-
voel. Dit betekent een opschuiven in de richting van intersubjectiviteit en een
conte.r-t, die per detínitie relationeel bepaald is. Het ego is de structuur die de
functies van de persoonlijkheid organiseert; het zelf creëert een gevoel van
identiteit en persoonlijke verbondenheid. l~angezien relaties (object-relaties) in de
klassieke theorie gestuurd worden door het ego is het moeilijk het ego en het zelf
te onderscheiden in twee duidelijk van elkaar verschillende concepten. Het
eerschil ligt meer in de nadruk die gelegd wordt op functioneren versus ervaren.
Naarmate de egotheorie zich ontwikkelde verschoof de aandacht van de ervaring
naar de en-arende entiteit, van het ego naar het zelf. 7owe1 het ego als het zelf zijn
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metaforen. De validiteit van een metafoor kan noch bewezen noch ontkend
worden. De waarde ervan ligt in het vermogen om de ontdekking van `klinische
wijsheid' te bevorderen of te beïmaoeden (Rubin, 1998).

De zelfpsycholol,rie gaat in de richting van een antropolol,~ie die van
hermeneutische waarde kan zijn, niet voor het oorzakelijk verklaren, maar voor
het interpreteren van psvchologische en culturele verschijnselen (zie onder meer
Van der Lans 8r Vergouwen, 1986). De zelfps~ichologie werkt niet met het kader
van biologische driften en een mentaal apparaat. Het gaat om empathische
observatie van innerlijke ervaring, waarbij uitgegaan wordt van primaire
configuraties die al complex zijn vanaf het begin, te weten het `zeli en haar
`componenten'. Er wordt gesproken van verschillende soorten zelven. De
quasi-biologische driften worden hierbij beschouwd als secundaire fenomenen,
namelijk als desintegratieproducten die volgen op het uiteenvallen van de
primaire complexe psychologische configuraties als gevolg van tekortkomingen
in de matrix van zelfobjecten (Kohut, 1972). Een kerngedachte in dit verband is
het veronderstellen van een primair zelf. Dit primaire zelf bevindt zich in een
matrix van empathische zelfobjecten die voor de psychologische existentie
even noodzakelijk zouden zijn als zuurstof voor het biologische leven. Het zelf
ervaart aan de ene kant ~e~bject grootheid (assertiviteit; ambities) en aan de
andere kant zelfol~jeet perfectie (idealisatie van doelen; enthousiasme voor
idealen) (Kohut, 1978).

Kohut, als belangrijkste representant van de zelfpsvchologie, legt de nadruk op
`het narcistische zelfl en de reïnternalisatie van de geïdealiseerde ouder, die drager
was van de oorspronkelijke narcistische perfectie en almacht, als onderdeel van
het superego (Kohut, 1966). In zijn visie is het primaire narcisme van de pre-
oedipale fase een gezonde en noodzakelijke basis voor een gezonde psychische
ontwikkeling. Als deze basis goed genoeg is, is deze terug te vinden in de verdere
ontwikkeling van objectliefde. Godsdiensugheid kan daarbij niet worden losge-
maakt van de ethische oproep, die van de ander als zodanig uitgaat (Kohut,
1972). Aan het criterium van de naastenliefde kan dus worden gezien wat het
geloof voorstelt en of het geen narcisme is, dat zich niet verder ontwikkeld
heeft. Dat geldt in kleine kring en op macroniveau, bij thema's als armoede en
honger (Stroeken, 1995).

In het cohesieve zelf staat centraal het primaat van de ambities, waardoor ie-
mand gedreven wordt, en de idealen, waardoor iemand geleid wordt. Beide zijn
toekomstgericht. Kohut tracht hiermee de controverse tussen de klassieke ps}--
choanalyse en de humanistische psychologie te overbruggen. De waardegeladen
termen vervulling, creati~riteit, producti~~teit etc. zouden niet primair naar de
waarden van de samenleving verw-ijzen, maar naar een innerlijk programma, dat

51



Hnofdstuk 2

wil zeggen naar het patroon van het `nucleaire zelp. Het nucleaire zelf is het zelf
te midden van de diverse zelven, dat het diepste is en het meest permanent.
Het bevat de meest blijvende waarden en idealen van het individu, evenals zijn
diepst verankerde doelstellingen en ambities. Diegenen die een attitude jegens
het leven bereiken die als meest hoogstaande te bestempelen is, doen dat op de
kracht van een nieuw, uitgebreid, getransformeerd narcisme: een kosmisch
narcisme, dat de begrenzingen van het individu heeft overstegen. Dit wordt
bereikt als de narcistische cathexis steeds weer verschuift van het individuele zelf
naar participatie in een bovenindividueel ideaal, ethisch en existentieel (Kohut,
1972). De moed om het `nucleaire zelf' te vestigen wordt dus ontleend aan het
geloof in een macht groter dan het zelf.

Uiteindelijk duidt de vrijheid van het subject in de hem omringende wereld
een polariteit aan. Deze vrijheid functioneert in twee richtingen, namelijk zelf-
ontplooiing en zelf-overgave. Geestelijke gezondheid kan worden samengevat
in het vermogen (vrijheid) om zich te ontplooien en om zich te verliezen
(Fortmann, 1968a). Overgave aan God kan worden beschouwd als de ultieme
vorm van zelfbevestiging, omdat CGod de enige manier is voor het eindige zelf
om de dreiging van het `niet zijn' te overstijgen. God als het `zijn zelf' stelt in
staat tot deze transcendentie (Haitch, 1995).

Faber (1986) heeft de ideeën van Kohut specifiek op godsdienstigheid betrok-
ken. Een belangrijke gedachte is, dat de mens gedurende zijn hele leven een matrix
van empathie zoals hij deze als kind van de kant van zijn moeder kreeg, nodig
heeft en deze als volwassene dus verwacht van de gemeenschap waarin hij leeft.
Dit roept de vraag op of de samenleving de-r.e matrix nog verschaft en of de
overgang van `Gemeinschaft' in `Gesellschaft' niet een erosie van deze matrix met
zich meebrengt. Een vergroting van het isolement van de mens en de daarmee
gepaard gaande angst evenals een aantasting van zijn óasic trust' zijn dan het
gevolg.

Het belang van de zelfpsychologie voor de vraag naar wat gezonde gods-
dienstigheid is, is als volgt:
- Godsdienstigheid is gezond als er sprake is van een geïntegreerd zelf, dat

zichzelf bij voortduring ervaart in een relationele context met God.
- Er is bij gezonde godsdienstigheid sprake van een zekere interdependentie

met CGod, hoewel ongelijksoortig van aard, waarbij overgave aan God gere-
lateerd blijkt aan zeltbevestiging.
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2. 3 Enkele auteurs vanuit de godsdienstpsychologie
De godsdienstpsvchologie, die zich bij uitstek bezighoudt met het

bestuderen van godsdienst, heeft door de jaren heen een plaats behouden
binnen de psychologie als discipline. Deze plaats was wel steeds betwist. De
meeste beoefenaars van de godsdienstpsychologie hebben zich niet uitsluitend
met het onderwerp `godsdienst' beziggehouden en doen dat ook in de huidige
tijd niet. Toch worden enkele beoefenaars hier als een aparte groep genoemd.
Daar is voor gekozen, omdat deze auteurs in verschillende tijden expliciet
hebben geprobeerd om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van
godsdienstigheid, die al dan niet een gezondheidsbevorderende werking
zouden hebben. William James is met zijn klassieker `Varieties' uit 1902 nog
steeds invloedrijk; Uordon Allport is met zijn onderscheid tussen intrinsieke en
extrinsieke vormen van godsdienstigheid ook in onze tijd nog zeer
aansprekend, hoewel het moeilijk is gebleken om deze concepten eensluidend
te operationaliseren; Kenneth Pargament is een hedendaagse onderzoeker, die
zich onder meer richt op godsdienstige coping in relatie tot geestelijke
gezondheid en aanpassing. Deze invalshoek past in de huidige tijd nu `evidence
based' handelen de boventoon voert en in de theorievorming cognities en
copingmechanismen veel nadruk krijgen. Bij Pargament zullen ook andere
auteurs met een cognitieve benadering aan de orde komen.

2. 3. 1 James
James was een van de eersten die onderscheid maakte tussen typen van

g~dsdienstigheid. Zijn uitspraak dat "religie in hogere mate moet worden
beoordeeld aan de hand van haar vruchten dan aan de hand van haar wortels"
is in dit verband veel geciteerd (James, 1902; Paloutzian 8z Kirkpatrick, 1995).
Aan deze uitspraak ligt het besef ten grondslag dat godsdienstige ervaringen
vaak gelijkenis vertonen met psychopathologische verschijnselen, maar dat hun
waarde aan de hand van de voortgebrachte resultaten dient te worden beoor-
deeld. Volgens James is godsdienst de belangrijkste functie van de mensheid.
Het unieke van godsdienst is gelegen in de inhoud, niet in de psychologische
processen. Alle psychologische deelprocessen kunnen betrokken zijn bij
godsdienstige ervaring; geen daar~ran is specifiek voor godsdienstigheid. Voor
de persoonlijke gezondheid acht James het van belang dat het gefragmenteerde
zelf zich verenigt met het oog op een centrum van persoonlijke loyaliteit. Zijn
visie op bekering onderstreept deze gedachte. Hij beschouwt bekering namelijk
als een proces, geleidelijk of plotseling, waardoor een zelf dat tot dusverre
verdeeld was en welbewust verkeerd, inferieur en ongelukkig, verenigd wordt
en welbeu-ust juist, superieur en gelukkig wordt als gevolg van een steviger
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houvast aan godsdienstige realiteiten.
Gebed acht hij het hart en de essentie van godsdienst. Gebed omschrijft hij

als iedere soort van innerlijke omgang of conversatie met de macht die wordt
herkend als goddelijk.

James relateert basaal emotioneel temperament aan godsdienstigheid. Zijn
belangrijkste onderscheid is tussen de godsdienst van de `healthy-mindedness'
en de godsdienst van de `sick-soul'. De godsdienst van `de naar gezondheid
neigenden' ( health~.-mindedness) die een meer sanguïne aard zouden hebben,
wordt gekenmerkt door optimisme, extraversie, ruimdenkendheid en graduele
groei. tilensen die geneigd zijn tot melancholie, die hij de `zieke ziel' (sick-soul)
n-pes noemt, zouden in godsdienstig opzicht veel sensitiever zijn. Deze mensen
hebben een lage drempel voor geestelijk leed, zijn zeer gevoelig voor innerlijke
tweestrijd, lijden aan negatieve gevoelens over zichzelf, en piekeren over
mogelijke toekomstige tegenslagen. In de meest complete godsdiensten,
namelijk de godsdiensten van verlossing, zijn volgens James de pessimistische
elementen goed ontwikkeld. Alleen de `zieke zielen' zouden de verlossing echt
weten te waarderen. De oppenrlakkigheid van de meer `naar gezondheid
neigenden' houdt de persoon af van emotionele ervaring die godsdienstige of
spirituele behoeften doet voelen: tekort, kwaad, leed en verdriet.

Hoewel het misschien voor de hand lijkt te liggen om de `healthy-
mindedness' met rijpe godsdienstigheid te associëren en het `sick-soul' type met
onrijpe godsdienstigheid, is het niet goed om deze conclusie te trekken, omdat
James dit bewust zelf ook niet doet. Hij waarschuwt juist tegen dergelijke
tendensen. Naar zijn mening dient een ieder voor zichzelf te ontdekken welke
soort van godsdienstigheid en heiligheid het beste past bij de eigen krachten en
bij wat gevoeld wordt als de meest ware levenstaak en roeping.

Een van de sleutelwoorden van James, met name op het gebied van gods-
dienstige rijpheid, is `heiligheid'. Hij spreekt over de uitingen van heiligheid als
de `rijpe vruchten van de godsdienst'. Iemands karakter noemt James heilig als
spirituele emoties het centrum van de persoonlijke energie vormen. De heilige
is zich niet alleen bewust van de `Ideale Itracht' die de wereld transcendeert, hij
identificeert zich ook met die kracht. Een eerste vereiste voor deze identificatie
is in het algemeen zelfovergave. De zelfovergave brengt een immense verruk-
king en vrijheid met zich mee (vergelijk Rumke, 1939~ 1963). Het emotionele
centrum van het leven verschuift en wordt geheel in beslag genomen door het
liefhebben van anderen. Voor James is liefde een algemene geneigdheid ten
opzichte van het gehele leven; het is een soort affirmatieve toev~~ijding, een
positieve gewoonte. In zekere zin zouden de beroemde woorden van Paulus
precies karakteriseren wat is vereist voor rijpe godsdienst gezien vanuit een
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ps~-chologisch gezichtspunt `liefde is geduldig... er is geen grens aan haar
geloof, aan haar hoop en aan haar verdraagzaamheid' (1 Cor. 13: 4-7).

De crux in het standpunt van James is dat heiligheid spontaan uitloopt op
ascetisme, sterkte van de ziel en naastenliefde. Dat zijn de vruchten van het
spirituele leven. l~iet deze beschrijving zet hij een standaard neer voor rijpe
godsdienstigheid (Strunk, 1965).

ln navolging van James is gedurende de afgelopen eeuw veelvuldig gepro-
beerd onderscheid te maken tussen onrijpe (aan de vruchten te beoordelen) of
`slechte' godsdienstigheid en rijpe (aan de vruchten te beoordclen) of `goede'
godsdienstigheid. De ene soort zou mogelijk meer geschikt zijn om het onder-
werp te worden van wetenschappelijk onderzoek, terwijl de andere soort, de
`betere', de meer `~-are', `diepere', meer `geleefde' religie, buiten het bereik van
een analy-se zou vallen (Deconch}., 1991). Voorbeelden van dergelijke tweede-
lingen zijn `extrinsiek' en `intrinsiek' (Allport), `zelfgericht' en `taakgericht'
(Kahoe, 1977), `committed' en `consensual' (Spilha 8t 1~lullin, 1977), `geïso-
leerd' en `geïntegreerd' (Roscam Abbing, 1981), `geïnternaliseerd' en `gesecula-
riseerd' (Van der Slik, 1988).

Het belang van James voor de vraag naar wat gezonde godsdienstigheid is,
is als volgt:
- Godsdienstigheid is gezond als het gefragmenteerde zelf zich verenigt met

het oog op godsdienstige realiteiten.
- Gebed heeft een centrale plaats bij gezonde godsdienstigheid als een soort

van innerlijke omgang of conversatie met de goddelijke macht.
- ~r is sprake van zelfovergave aan de `Ideale Kracht' die de wereld trans-

cendeert, wat een immense verrukhing en vrijheid met zich mee brengt.
- Er is in gezonde godsdienstigheid sprake van `heiligheid' die spontaan

uitloopt op ascetisme, sterkte van de ziel en naastenliefde, welke te be-
schouwen zijn als de vruchten van het spirituele leven.

2. 3. 2 Allport
Allport (1950; 1961) was evenals James van mening, dat er evenveel

variaties zijn in godsdienstige ervaring als er tot godsdienst geneigde mensen
zijn op aarde. Het meest opvallend aan subjectieve godsdienst acht hij het
contrast tussen de essentiële eenvoud wanneer godsdienst, eenmaal goed
gevormd, een rol speelt in de inrichting van het persoonlijke leven, en de
extreme complexiteit in het vormingsproces. Het is als een wit hcht in de
persoonlijkheid, dat, hoewel lumineus en eenvoudig, in werkelijkheid
veelkleurig is qua compositie.
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Allport beschouwt het zelf en het ego als equivalenten voor de persoon. De
persoon is een creatieve eenheid, een doelgericht, groeiend individu. Het wezen
van de mens wordt niet gevonden langs de weg van een reducerende analyse
van het huidige zijn, maar door het verloop en het proces te volgen van de
persoon die hij in de toekomst zal worden. Een belangrijk onderdeel van deze
dynamiek is de verantwoordelijkheid die iemand neemt voor zijn leven. Allport
(1950) beschouwt de volgende drie als eigenschappen van een rijpe
persoonlijkheid:
- zelfontplooiing. Een verscheidenheid aan psychogene interessen is vereist,

die gericht zijn op ideale objecten en waarden en dus boven de reeks van
biologische verlangens uitgaan.

- zelfobjectificatie. Hieronder wordt verstaan het vermogen om te reflecteren
over zichzelf, inzicht te hebben in het eigen leven en te kiezen welke
mogelijkheden worden geactualiseerd. Dit houdt een zekere afstand tot
zichzelf in, waarbij zelftranscendentie en verantwoordelijkheid evenals
humor gezien worden als kern van de menselijke natuur.

- integratie ofwel vereniging van het zelf. Dit is een voortdurend proces,
waarvoor een samenbundelende, omvattende en richtinggevende
levensfilosofie nodig is. Een dergelijke levensfilosofie hoeft niet
noodzakelijk godsdienstig te zijn, niet uitgedrukt in woorden of compleet,
maar zonder een levensfilosofie maakt welk leven dan ook de indruk
gefragmenteerd en doelloos te zijn.

De criteria voor rijpe godsdienstigheid (Allport, 1950; 1961) zijn
toepassingen in de godsdienstige sfeer van de criteria voor rijpheid qua
persoonlijkheid.

Rijpe godsdienstigheid is aldus:
- goed gedifferentieerd. Flexibiliteit is een vereiste en de godsdienst wordt

steeds opnieuw gerangschikt in een betekenisvol patroon.
- dynamisch van aard ondanks de afgeleide natuur, ofwel `functioneel

autonoom'. Zij wordt niet meer exclusief gestuurd door impuls, angst en
wens maar is getransformeerd in een hoofdmotief dat deze motieven be-
heerst en leidt naar een doel dat niet meer wordt bepaald door eigenbelang.

- in staat een consistente moraliteit te produceren.
- alomvattend. Zij houdt zich bezig met de fundamentele problemen die de

mens altijd onder ogen heeft moeten zien en geeft niet alleen antwoorden
maar ook richtlijnen om daarnaar te leven. Rijpe godsdienstigheid bevestigt
dat `God is', terwijl de onrijpe godsdienstigheid aandringt dat `God precies
is zoals ik zeg, dat Hij is'.

- integraal. Zij is in dusdanige harmonie met het gehele leven, dat zowel
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recht wordt gedaan aan het geloof als aan de feiten van het leven.
- fundamenteel heuristisch. Zij behoudt een voorlopig karakter en kan

beschouwd worden als een werkhypothese, waarbij de rijpe geest van gan-
ser harte kan handelen zonder absolute zekerheid te hebben. Voor de au-
thenuek rijpe persoonlijkheid is een kijk op de realiteit met zijn grimmige
aspecten niet onverenigbaar met een heuristische toewijding die het ver-
mogen heeft om wanhoop om te zetten in actieve doelgerichtheid.

Godsdienst is in principe de meest omvattende en integrerende van alle
waardeoriëntaties. Alleen wanneer een filosofie zowel praktisch als theoretisch
wordt, wanneer deze de kracht heeft om het leven van het individu geheel te
integreren waaronder verstand, gevoel en wil, wordt zij tot godsdienst. Harmo-
nie in het leven, zoals Goethe zei, komt niet tot degene die zijn doelen bereikt,
maar tot hem `die onophoudelijk strevende zichzelf in beweging zet'.

Rijpe godsdienstigheid is dus van een dusdanige orde, dat de godsdienstige
zoektocht naar oplossingen voor levenspuzzels als een doel op zichzelf wordt
beschouwd, als een waarde onderliggend aan alles en begeerlijk ter wille van
zichzelf. Door zich te onderwerpen aan dit doel wordt godsdienst een `intrin-
sieke' waarde voor het individu en als zodanig is godsdienstigheid omvattend
en integrerend en motivationeel.

Onrijpe godsdienstigheid daarentegen is niet verenigend in het effect op de
persoonlijkheid. Zij sluit hele regio's van ervaring uit, is krampachtig en
gesegmenteerd. Zelfs indien zij fanatiek is in intensiteit, is zij slechts gedeelte-
lijk integrerend voor de persoonlijkheid. Zij functioneert als een afweer- of
vluchtmechanisme en kan een `extrinsieke' waarde genoemd worden in de zin
van dat de persoon haar bruikbaar vindt ten dienste van zijn onmiddellijke
doelen.

Het door Allport gemaakte onderscheid tussen rijpe en onrijpe godsdien-
stigheid heeft zich aldus ontwikkeld tot zijn enorm invloedrijke conceptualisa-
tie van intrinsieke en extrinsieke religieuze oriëntaties (Allport 8z Ross, 1967).
De termen `extrinsiek' en `intrinsiek' had hij overgenomen uit de axiologie, de
filosofische leer der waarden (Kahoe, 1985). Hij gebruikte ze voor het eerst in
1960, in het hoofdstuk `Religion and prejudice'.

De intrinsieke en extrinsieke concepten richten zich voornamelijk op een
van de eigenschappen van rijpe godsdienstigheid, die Allport als de belangrijk-
ste eigenschap beschouwde, namelijk `functioneel autonoom' ofwel `de afgelei-
de en toch d`-namische aard'. Intrinsieke godsdienstigheid dient niet langer
egocentrische behoeften waar godsdienst eerder in het leven van het individu
aan tegemoet zou zijn gekomen.
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De uiteindelijke definities van Allport zijn in essentie rudimentaire operati-
onele omschrijvingen (Allport 8c Ross, 1967), namelijk:
- Personen met een extrinsieke oriëntatie zijn geneigd godsdienst te gebrui-

ken voor hun eigen doeleinden, dat wil zeggen instrumenteel en utilitaris-
tisch. Godsdienst kan worden ingezet op diverse manieren, namelijk om te
voorzien in veiligheid en troost, sociale contacten en afleiding, status en
zelfrechtvaardiging. Anders gezegd is extrinsieke godsdienstigheid een
schild voor zelfzuchtigheid. Zij kan gebruikt worden als een afweer tegen
de realiteit en als een `goddelijke sanctie' voor iemands eigen levensformu-
le. Zij zou de persoon ervan verzekeren dat God de dingen net zo ziet als
de persoon zelf.

- Personen met een intrinsieke oriëntatie vinden hun hoofdmotief (master
motive) in godsdienst. Het is een oriëntatie die alles verenigt. Andere be-
hoeften, hoe sterk ze ook zijn, worden uiteindelijk als van minder belang
beschouwd, en worden, voor zover mogelijk, in harmonie gebracht met
godsdienstige geloofsovertuigingen en voorschriften. Na een geloof te
hebben aangenomen, spant het individu zich in om dit zonder voorbehoud
te internaliseren en volledig te volgen, inclusief het gebod om de naaste lief
te hebben. De godsdienst vervult het hele leven met motivatie en beteke-
nis. Het is in deze zin dat de persoon geheel vanuit zijn godsdienst leeft.

Dit onderscheid komt hier op neer, dat de godsdienst de eigen persoon
dient of de persoon de godsdienst dient Anders gezegd, de godsdienst wordt
gebruikt of doorleefd. De extrinsieke godsdienstige oriëntatie stelt een meer
oppervlakkig geloof voor, terwijl de intrinsieke godsdienstige oriëntatie uit-
drukking geeft aan een diepe verbondenheid met godsdienstige waarden
(Zwingmann, Hellmeister 8c Ochsmann, 1994). Door zowel King Sz Hunt
(1975) als Iiauffman (1979) is daarom de begrijpelijke opmerking gemaakt, dat
het twijfelachtig is of de extrinsieke dimensie uberhaupt een maat voor gods-
dienstigheid is.

Allport (1964) is ervan overtuigd, dat geestelijke gezondheid wordt gefacili-
teerd door een intrinsieke, maar niet door een extrinsieke, oriëntatie. Hij
benadrukt echter, dat intrinsieke godsdienstigheid niet kan worden ingezet
voor therapeutische of preventieve doeleinden. Intrinsieke godsdienstigheid is
niet iets om te gebruiken. Indien iemand diepgaand zijn godsdienst heeft
geïnternaliseerd, zal hij gezondheid vinden als bijproduct. Kwaad wordt het
beste in bedwang gehouden door de algemene levensrichting te bevestigen en
te versterken. Ook Christus, aldus Allport, maakte zich minder zorgen over
specifiek wetticisme dan over trots, zelfzucht, en h~~pocrisie. De algemene
formule voor geestelijke gezondheid en gerechtigheid ondeende Christus aan
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het Oude Testament en deze acht Allport nog steeds geldend, namelijk de Here
God liefhebben met zijn gehele hart en ziel en verstand; en de naaste liefheb-
ben als zichzelf.

De eerste poging om deze varianten empirisch te onderzoeken, is gedaan
door Wilson (1960) die onder leiding van Allport een schaal voor extrinsieke
godsdienstigheid (`the Extrinsic Religious Values scale') ontwikkelde. Er werd
vanuit gegaan, dat personen die laag scoorden op deze schaal, intrinsiek
godsdienstig zouden zijn. Omdat dit niet het geval bleek te zijn, zijn vervolgens
twee aparte schalen geconstrueerd, de extrinsieke en de intrinsieke schaal,
samen genoemd de `Religious Orientation Scale' (ROS) (Allport 8c Ross, 1967).
De intrinsieke en extrinsieke schalen behoren door de jaren heen tot de meest
gebruikte maten van godsdienstigheid (Donahue, 1985a). De ROS als meetin-
strument bevat enkele gedragscomponenten, maar richt zich voornamelijk op
de innerlijkheid of grondslag van religieuze betrokkenheid (Ellison c~ Smith,
1991). Aan de 9 items van de intrinsieke schaal lijkt een betrekkelijk homogeen
concept ten grondslag te liggen, dat kan worden omschreven als een vorm van
godsdienstigheid waarin het ervaringsmoment overweegt en waarbij het
subjectieve aspect van de ervaring leidt tot een progressieve integratie van deze
ervaring in het leven van de betreffende persoon, en wel in de richting van
omvattendheid (`comprehensiveness~ (Weima, 1984). In het algemeen blijken
scores op een schaal die intrinsieke godsdienstigheid meet, negatief te correle-
ren met pathologie en positief inet een diversiteit aan goede eigenschappen,
waaronder altruïsme, zelfwaardering en optimisme, evenals een gevoel van
welbevinden (I'a~~ne, Bergin et al., 1991; Bergin, ï983 en 1991; ~Iasters 8z
Bergin, 1992; Bergin c~ Stinchfield et al., 1988; Pargament, Steele 8t Tvler, 1979;
Hackne`~ 8c Sanders, 2003). Bovendien hebben intrinsiek georiënteerde perso-
nen meer dan extrinsiek georiënteerde personen transcendente er~raringen, die
als de meest betekenisvolle ervaringen worden beschouwd (Hood, 1973). Er
zijn ook Nederlandse onderzoekers die dergelijke schalen hebben opgenomen
in hun studies. W'eima (1963) heeft bijvoorbeeld een vertaling van de extrinsie-
ke schaal van Wilson gebruikt en Lange (1971) schalen voor intrinsieke en
instrumentele religiositeit.

Omdat niet door iedereen zuiver werd gescoord op de extrinsieke en intrin-
sieke schaal, had Allport zijn oorspronkelijke bipolaire benadering uitgebreid
tot een viervoudige typologie: intrinsiek, extrinsiek, ongedifferentieerd proreli-
gieus (`indiscriminate' genoemd) en ongedifferentieerd antireligieus of niet
religieus genoemd. Ongedifferentieerd proreligieuze en intrinsieke personen
bleken gelijksoortig te scoren wat betreft religieuze variabelen, maar ongelijk-
soorug wat betreft sociale en persoonlijkheidsvariabelen (Donahue, 1985b).

59



Hoofdstuk 2

Het intrinsieke ttpe bleek psychologisch het meest adequaat functionerend te
zijn (Watson, l~ulliron et al., 1994).

Critici als Hilry, l~lorgan c~ Hartman (1985) en Burris, Batson et al. (1994)
merkten op, dat er een verandering heeft plaatsgevonden van Allport's vroege-
re beschrijving van rijpe godsdienstigheid (1950) naar zijn operationele definitie
van intrinsieke godsdienstigheid (1967). De schaal is immers slechts gebaseerd
op een deel van het concept van rijpe intrinsieke godsdienstigheid en wel
uitsluitend in termen van `godsdienst als een hoofdmotiei. Als alleen dat
kenmerk wordt gemeten, zal eveneens en misschien zelfs wel voornamelijk, de
religieuze fanaticus intrinsiek godsdienstig blijken te zijn, hetgeen ook is
aangetoond door diverse onderzoekers. De eigenschappen `gedifferentieerd' en
`dynamisch' in Allport's formulering van rijpe godsdienstigheid komen niet tot
uiting in zijn operationalisering van de ROS-intrinsieke schaal. De ROS-
intrinsieke schaal meet vooral de kant van de betrokkenheid en het internalise-
ren van ervaring, maar niet het vermogen tot relativering (Derks, 1990; Batson
t~k Ventis, 1982).

Om het vermogen tot relativeren te meten ontwikkelde Batson een `quest'-
schaal. Onder quest verstaat Batson een oriëntatie met betrekking tot gods-
dienst die twijfel toestaat en steeds voortgaat met zoeken zonder vaststaande
antwoorden nodig te hebben. Het is een open, maar wel serieuze zoektocht
naar het Ultieme (Batson, 1986; Batson 8z CGray, 1981).

Op de quest-schaal is echter ook weer kritiek gekomen. Niet alleen de theo-
retische conceptualisatie van quest heeft kritiek gekregen, ook vanuit empirisch
onderzoek kreeg de quest-schaal geen steun als adaptieve vorm van godsdien-
stigheid (~'atson, l~Zorris 8c Hood, 1992; Kaldestad, 1992; Kojetin, McIntosh et
al., 1987). Deze schaal bleek gecorreleerd te zijn met de extrinsieke schaal
(Burris, 1994; Watson, Howard et al., 1988; Pargament, Olsen et al., 1992). In
de quest-schaal wordt de `openheid' en `voorlopigheid' van godsdienstigheid
als hoogste doel beschouwd. Illaardoor wordt bij de betreffende personen een
`a-metafysische' transcendentie aangetroffen, een godsdienstig conflict of
godsdienstige twijfels, die niet kunnen voorzien in een geruststellend antwoord
op situaties die stress uitlokken (Watson, 1~Iorris 8z Hood, 1989; Pargament,
1986). Hiermee verwijdert Batson zich van de ideeën van Allport en begeeft hij
zich op de weg van agnosticisme of syncretisme, waarbij de inhoud van het
geloof er niet toe zou doen, als iemand maar met bestaansvragen bezig is.

Bij Allport is twijfel niet zozeer een component van intrinsiek geloof als iets
dat overwonnen wordt en tot rust gebracht door het verkrijgen van een
intrinsieke betrokkenheid. Intrinsieke godsdienstigheid is bij Allport per
definitie puur, zij wordt later in het leven bereikt als uiteindelijke overwinning
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op tu-~ijfel en op eerdere egocentrische, extrinsieke betrokkenheid (Hood,
1985). Dit komt onder meer tot uiting in een veranderd schuldbesef. Het
infantiele schuldgevoel ontstaat als gevolg van een tekort aan ontvangen liefde
en uit angst voor straf, het rijpe schuldgevoel ontstaat als gevolg van een tekort
aan geven van liefde. Het verschil wordt in de Engelse taal duidelijk aangege-
ven als het `must'-geweten van de kindertijd en het `ought'-geweten van de
volwassenheid. Anders gezegd gaat het om angst voor straf versus een ge-
waarwording van het in oppositie zijn tegenover een hogere macht. rllleen een
houding van overgave en liefde doet het schuldgevoel verdwijnen (Allport,
1961; eveneens Rumke, 1951 b en l~ieadow, 1984).

Impliciet is in alle geschriften van r,llport een cmtwikkelingsmodel aanwe-
zig, waarbij de volgorde is extrinsiek - quest - intrinsiek (Hood, 1985; l~íasters
8c Bergin, 1992). Dit model vindt onder meer ondersteuning door de conclusie
van het empirisch onderzoek van Watson, Howard et al. (1988), dat de quest
dimensie een intermediaire vorm van godsdienstigheid is.

De bijdrage van Allport voor de vraag wat ge-r,onde godsdienstigheid is, is
als volgt:
- Iemands godsdienstigheid is gezond, als deze alomvattend is, betreffende

alle aspecten van iemands persoonlijkheid en leven.
- Godsdienstigheid is, indien als gezond te beschouwen, een centraal

hoofdmotief, dat impuls, angst en wens beheerst en leidt naar een doel, en
wel God als Object van intentie.

- Godsdienstigheid is in staat om opmerkelijke integratie aan de persoonlijk-
heid te Verlellen ell betekenis en vrede te genereren voor het oog van de
tragedie en verwarring van het leven, omdat zij de meest lange termijn in-
tenties heeft.

- Zelftranscendentie en verantwoordelijkheid worden in gezonde godsdien-
stigheid geïmpliceerd om boven `zelfactualisatie' uit te kiezen welke moge-
lijkheden, gericht op ideale objecten en waarden, worden geactualiseerd.

- Godsdienstigheid behoudt, indien zij centraal is, karakteristiek haar vurig-
heid en onderhoudt door het hele leven een onverzadigbare dorst naar
God.

- Bij ongezonde, extrinsieke godsdienstigheid sluit een persoon compromis-
sen met zijn geloof om sociale of economische belangen te behartigen.

- Gezonde godsdienstigheid is een open en tegelijk serieuze zoektocht naar
het goddelijke.
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2.3.3 Pargament
Pargament sluit in zijn onderzoek aan bij de nadruk die in het onderzoek en in

de hulpverleningspraktijk van tegenwoordig wordt gelegd op cognities en de
omgang met stress. Hij wordt beschouwd als een belangrijke hedendaagse onder-
zoeker op het gebied van de godsdienstps~.chologie.

In zijn theorievorming ziet hij godsdienst niet zozeer als een middel of een
doel, zoals centraal staat in de traditionele constructies van extrinsieke en intrinsie-
ke vormen van godsdienstigheid. Hij stelt voor om een godsdienstige oriëntatie te
beschouwen als een algemene dispositie om specitïeke middelen te gebruiken in
de zoektocht naar specifieke doelen. Het gaat bij hem dus om een anal~~se van
middelen en doelen, die hij beide belangrijk vindt (Pargament, 1997).

Pargament heeft zich toegelegd op het toepassen van copingtheorieën op
godsdienst. l~Iet de term `coping' wordt in dit verband de constructieve rol
benadrukt die godsdienst kan spelen in het complexe, voortgaande proces waar-
door mensen trachten de verscheidene persoonlijke en situatieve problemen die in
hun leven komen, te begrijpen en te hanteren (Pargament, 1997; Wulff, 1991). In
coping komt het doelgerichte van het menselijke handelen tot uitdrukking.
Pargament is van mening, dat niet alleen godsdienstige maar uiteindelijk alle
copingprocessen worden aangestuurd door `the search for significance'. Het gaat
hierbij met name om het maximaliseren van centrale waarden door doelgericht
handelen en niet slechts om een snelle reductie van de spanningen die met stress
samenhangen. Coping leidt daarmee niet alleen tot het wegnemen van de stressor,
maar ook tot groei van de `coper' zelf Deze zoektocht naar betekenis kan in het
copingproces op twee manieren worden ingevuld: oude waarden blijven bestaan,
waardoor betekenis wordt behouden, of nieu~~e waarden komen naar voren,
waardoor betekenis wordt getransformeerd. Coping kan vanzelfsprekend verschil-
lende vormen aannemen in verschillende tijden en op verschillende plaatsen
(Pargament, 1997).

Pargament heeft een begin gemaakt met het onderscheiden van specitïeke cog-
nitieve en gedragsmatige elementen aan godsdienstige coping in relatie tot
geestelijke gezondheid en aanpassing (hoenig et al., 2001). Hij maakt daartoe
onderscheid tussen drie stijlen van probleemoplossend vermogen. Onder pro-
bleemoplossend vermogen verstaat hij relatief consistente patronen van coping als
antwoord op een verscheidenheid aan situaties. Deze drie probleemoplossende
stijlen betreffen verschillende beschrijvingen door het individu van diens relatie
met God. Pargament onderscheidt de volgende stijlen:
- samenwerkend (`collaborative~. 7owe1 God als de mens worden gezien als

actief bijdragend aan het in samenwerking oplossen van problemen. Een der-
gelijke stijl staat in het kader van een intieme interactie~-e relatie van de mens

62



Pychologi.rch~p.rychiatri.rch perrpectief

met God, maakt deel uit van een géinternaliseerde toegewijde, intrinsieke
vorm van godsdienstigheid en heeft positieve implicaties voor de competentie
van het individu en zijn gevoel van welbevinden.

- afivachtend (`deferring~. Het individu wacht op oplossingen van God. Deze
stijl lijkt deel uit te maken van een extern georiënteerde, extrinsieke godsdien-
stigheid die voorziet in antu~oorden op vragen die het individu minder goed
zelf kan oplossen en is geassocieerd met lagere competentieniveaus.

- zelfbesturend (`self-directing~. In deze stijl benadrukt een persoon de vrijheid

die God aan mensen geeft om het eigen leven te besturen. Deze benadering is

verbonden met een minder traditionele vorm van godsdienstige betrokhen-

heid en blijkt onderdeel uit te maken van een algeheel effectieve stijl van func-

tioneren.
Met betrekking tot coping is empirisch gebleken dat de samenwerkende

godsdienstige probleemoplossende stijl het meest gerelateerd is aan een aantal
indicatoren voor competentie (I'argament, Kennell et al., 1988; Hatha~~av 8z
Pargament, 1990). In de Nederlandse situatie vond Alma (1998) veel overlap
tussen de samenwerkende en afw~achtende schalen. In overeenstemming met
de bevindingen van Pargament lijkt het geloof echter vooral een centrale,
motiverende kracht te zijn in het leven van mensen die hoog scoren op de
samenwerkende stijl-schaal.

Meer recent heeft Pargament zich gericht op het ontwikkelen van de
RCOPE (een meetinstrument voor religieuze~spirituele coping), die ook in
kortere versie bestaat.

De bevindingen van Pargament komcn grotcndccls ovcrccr~ met de
resultaten van onderzoek naar attributie van zin. Met de term attributie wordt
aangegeven hoe mensen situaties en gebeurtenissen verklaren, in het bijzonder
in termen van oorzaak (Spilka, 1986). Dit is eveneens een cognitieve activiteit.
De meest gunstige situatie, psychologisch bezien, bestaat als de persoon
constructieve activiteit toekent aan zowel het zelf als aan God. Positieve
verbanden zijn geconstateerd met zelfwaardering, sociaal functioneren en een
intrinsiek godsdienstig perspectief (Spilka, 1989). Godsdienstige mensen
blijken optimistischer te zijn over uitkomsten van gebeurtenissen als ze
persoonlijk initiatief en goddelijke verantwoordelijkheid combineren (CGorsuch
Sc Smith, 1983).

Ander onderzoek op het gebied van godsdienstigheid vanuit de cognitieve
theorievorming heeft zich gericht op het belang van s`~mbolen en metaforen
voor de betekenisgeving via taal (Van der Lans, 1984a, 1988 en 1991a,
Hutsebaut, 1996 en 1998) en op het proces van de cognitieve ontwikkeling
(onder meer Oser, 1991; Oser 8c Scarlett, 1991). Rijpheid in het godsdienstige
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denken komt na jaren van actief interpreteren en herinterpreteren (Bucher,
1991). Fowler (1991), die als een autoriteit wordt beschouwd op het gebied van
de cognitieve geloofsontwikkeling (onder meer Wulff, 1991), noemt het
hoogste stadium van geloofsontwikkeling `universalizing faith'. In dit stadium
zouden mensen boven paradox en polariteiten uitstijgen, doordat zij zijn
gegrond in een eenheid met de zijnsmacht oftewel met God en leven in een
effectief anticiperend antw~oord op een doorbrekend rijk van liefde en
gerechtigheid. Dergelijke mensen laten de eigenschap van universele
betrokkenheid in liefde en gerechtigheid aanhoudend zien (Fowler, 1991;
1~loseley, 1991; Hanford, 1993). Rijp godsdienstig functioneren verwijst dan
naar de toepassing van geloof op alle gebieden van het leven (Atkinson 8z
l~ialony, 1994).

Het concept gezonde godsdienstigheid veronderstelt, dat conform de
gezonde ontwikkeling van de mens ook in cognitief opzicht een ontwikkeling
plaats vindt. In een rijpe, gezonde godsdienstigheid is er bijgevolg sprake van:
- Het maximaliseren van centrale waarden door doelgericht handelen.
- Een toekennen van constructieve activiteit aan zowel het zelf als aan God

door persoonlijk initiatief en goddelijke verantwoordelijkheid te combine-
ren, m.n. bij het oplossen van problemen.

- Het uitstijgen boven paradox en polariteiten, doordat mensen zijn gegrond
in een eenheid met de zijnsmacht oftewel met God en leven in een effectief
anticiperend antwoord op een doorbrekend rijk van liefde en gerechtigheid.

- Verwijzing naar de toepassing van geloof op alle gebieden van het leven.

2. 4 De humanistische en existentiële psychologie
Vanwege de overlap in thematiek met het oog op een conceptualisatie van

gezonde godsdienstigheid is ervoor gekozen om de humanistische en existenti-
ele psvchologie samen in een paragraaf onder te brengen. Er zijn echter
duidelijke, met name historisch bepaalde, verschillen tussen de richtingen
(Yalom, 1980). In 1950 is uit onvrede met de beperkingen van de theorieën van
zowel de psychoanalyse als het behaviorisme de zogenaamde `humanistische
ps}~chologie' ontstaan, ook wel de `derde kracht in de ps}~chologie' genoemd. De
omrrede bestond hienut, dat men vond dat de twee andere ideologische benade-
ringen enkele van de belangrijkste kv~~aliteiten uitsloten die de mens menselijk
maken zoals keuze, waarden, liefde, creativiteit, zeltbew-ustzijn. Ook in Europa
verzette een aantal psychiaters zich tegen het determinisme en het reductionisme
van de klassieke psvchoanalvse van Freud, dat wil zeggen zijn herleiden van het
menselijk gedrag tot enkele basale driften. Deze existentiële anah~rtici hebben
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echter nooit een samenhangende ideologische school gevormd.
Er is een fundamenteel accentverschil tussen de Amerikaanse humanistische

psychologie en de Europese existentiële psychologie. De existenuële psychologie
heeft altijd de menselijke beperkingen benadrukt en de tragische dimensies van het
bestaan. hiogelijk is dat zo gegroeid, omdat de Europeanen meer te maken
hadden gekregen met geografische en etnische begrenzingen evenals met de
oorlog, de dood, en een onzeker bestaan. De Verenigde Staten beleefden een
tijdgeest van expansie, optimisme, grenzeloze horizonten en pragmatisme. In
overeenstemming hiermee werd de geïmporteerde vorm van de existentiële
zienswijze systematisch veranderd. Het Europese accent wordt gelegd op grenzen,
op het onder ogen zien van de angst voor onzekerheid en het niet-zijn. De
Amerikaanse humanistische psychologen spreken minder over `grenzen en
contingentie' en meer over `ontwikkeling van mogelijkheden', minder over
`aanvaarding' en meer over `bewustzijn', minder over de `zin van het leven' en
meer over `zelfrealisatie'.

Als vertegenwoordiger van de humanistische psychologie wordt Abraham
Maslow gekozen. Vervolgens komt Irvin Yalom als belangrijke, Amerikaanse
pleitbezorger van de geïmporteerde existentiële psychologie aan de orde. Tenslotte
komt Viktor Frankl ter sprake als vertegenwoordiger van de Europese existentiële
psychologie.

2.4. 1 Maslo~v
Volgens l~laslow is een `geheel en volledig mens' diegene die bevrediging

heeft gevonden voor wat hetreft de basale behoeften, namelijk 1. f~~siologische
behoeften, 2. veiligheid, 3. geborgenheid en liefde, 4. respect en zelfwaardering,
zodat hij voornamelijk gemotiveerd wordt door 5. tendensen tot zelfactualise-
ring, dat wil zeggen de vrijheid heeft tot de meest volledige ontwikkeling van
zijn talenten en capaciteiten. Hierbij is hij niet meer primair afhankelijk van zijn
omgeving. Voor het voldoen aan de eerste vier basisbehoeften, de tekorten,
zijn andere mensen noodzakelijk.

De basismotivaties zijn aldus geordend in een model bestaande uit een hië-
rarchie van waarden, die zich tot elkaar verhouden als hogere en lagere behoef-
ten, sterker en zwakker, van meer en van minder belang. Deze behoeften
berusten op elkaar: veiligheid is bijvoorbeeld een sine qua non voorwaarde
voor liefde (Maslow, 1968).

De meest zelf-geactualiseerde mensen noemt 1~laslow (1953~ 1970) tegelij-
kertijd het meest individualistisch en het meest altruïstisch, sociaal en liefdevol.

Maslow (1968) prefereert de term zelfactualisatie boven `gezondheid', om-
dat de term gezondheid door culturele waarden bepaald is, terwijl zelfactualisa-
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tie de ontwikkeling van de biologische aanleg van de mens aanduidt. Hij
omschrijft zelfactualisatie als een voortdurende actualisatie van mogelijkheden,
capaciteiten en talenten, als vervulling van de levenstaak (anders gez,egd van
iemands roeping, bestemming), als een steeds meer volledige kennis van de
eigen natuur evenals de acceptatie daar~-an, als een onophoudelijke tendens
naar eenheid, integratie of s~-nergie binnen in de persoon.

Ieder mens zou een innerlijke aard hebben die instinctief is en `natuurlijk',
dat wil zeggen in aanzienlijke mate erfelijk gedetermineerd en sterk geneigd tot
persisteren. Deze aard houdt potentialiteiten in, niet de uiteindelijke actualisa-
ties. De innerlijke kern, of het zelf, groeit slechts gedeeltelijk tot volwassenheid
door de (objectieve of subjectieve) ontdekking en aanvaarding ervan. Gedeelte-
lijk is de innerlijke kern namelijk evenzeer een creatie van de persoon. Zo is
iedere persoon, althans gedeeltelijk, `zijn eigen project' en maakt zichzelf, stelt
doelen voor zichzelf.

Het basisdilemma of conflict tussen de defensieve krachten en de groeiten-
densen, die existentieel eigen zijn aan de diepste aard van de mens, heeft
Maslow in het volgende schema geplaatst:
veiligheid ~persoon -~groei.

De nooit eindigende serie keuzes waar het leven uit bestaat kan vereenvou-
digd worden voorgesteld als de keuze tussen veiligheid (of, breder gezegd, een
defensieve houding) en groei. De toekomst bestaat nu al in een persoon, in de
vorm van idealen, hoop, taken, plannen, doelen, ongerealiseerde mogelijkhe-
den, roeping, lot, bestemming, etc. De mens voor wie geen toekomst bestaat, is
gereduceerd tot het concrete, tot hopeloosheid, tot leegheid. Bijgevolg kan de
mens niet zonder een waardes}'steem, een levensfilosofie, een godsdienst of
godsdienstsurrogaat om te leven en te begrijpen. Hier kan hij in geloven en hier
kan hij zich aan wijden, waardoor hij de toekomst moedig tegemoet kan gaan.

Het zelfactualiserende individu is een autonoom, zelfsturend en een door
groei in plaats van tekorten gemotiveerd persoon. Volgens de criteria van
l~laslow zou een dergelijk persoon in minder dan 10~o van de volwassen popula-
tie voorkomen. Zo iemand percipieert ook de ander als uniek, onafhankelijk en
doel-in-zichzelf, dus als een persoon in plaats van een hulpmiddel, dat nuttig of
begeerlijk is. Hij is meer in staat om zelf liefde te geven. Bovendien is het juist
deze persoon, in wie de egosterkte oftewel `wilskracht' optimaal is, die het
makkelijkst het eigen ego vergeet of overstijgt, die het meest wereld- en
probleemgericht is en het meest spontaan in zijn activiteiten is. Op de hogere
niveaus van menselijke rijping raken vele dichotomieën, polariteiten en conflic-
ten elkaar en worden deze getranscendeerd of opgelost. Zelfactualiserende
mensen opereren bijvoorbeeld zowel individueel als sociaal, zijn zowel ratio-
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neel als irrationeel, zijn zowel met anderen verbonden als onthecht. Ook
empirisch blijken zelfactualiserende mensen altruïstisch te zijn, toegewijd,
zelftranscendent, sociaal etc. l~laslow heeft opgemerkt dat zelfactualiserende
personen tegelijkertijd ook kinderlijk waren. Hij noemt het `gezonde kinderlijk-
heid', een `tweede naïveteit'. Wie niet kan regrediëren, kan niet liefhebben.

Juist deze mensen kennen `piekervaringen'. Dit is een andere belangrijke
term van 1~Taslow. Maslow verstaat onder piekervaringen voorbijgaande
momenten van extase, waarin mensen zich één voelen met het universum. Dit
zijn momenten waarin openheid, creativiteit en spontaniteit verhoogd zijn en
waarin de hele persoon verenigd lijkt. Het ego wordt overstegen en wordt
objectgericht. Deze ervaringen zijn intrinsiek zo waardevol, perfect en com-
pleet, dat zij het leven de moeite waard maken. Het toekomstige worden houdt
op voor het moment en de noties van belofte verdichten zich in de vorm van
uiteindelijke beloningen, dat wil zeggen in de piekervaringen, waarin tijd
verdwijnt en hoop wordt vervuld. Alle godsdiensten zouden in principe
piekervaringen proberen te bevorderen als middelen om een volledig zelf te
worden. Mensen met piekervaringen zouden op dat moment `goddelijk' zijn,
omdat ze zichzelf dan ervaren als compleet, liefhebbend, niet veroordelend en
als compassie hebbend, waaraan wellicht kan worden toegevoegd dat ze in staat
zijn om de wereld en anderen geamuseerd te aanvaarden.

Later heeft Maslow ook het begrip `plateauervaringen' ontwikkeld. Deze
worden gekenmerkt door sereniteit, kalmte en voortdurende vreugde en geluk.
Er zit een cognitief element bij en ze zijn niet zo plotseling en intens als
piekenaringen. Het bereiken en~an vereist een levPnslang proces van discipline
en beslissingen nemen (Crapps, 1986).

Fortmann (1968a) heeft Maslows theorie eYpliciet toegepast op het geloof.
Het hoogste voor de mens is niet een ik te hebben, maar veeleer aan dat ik een
bescheiden plaats te geven in een hogere eenheid. Het bew-uste en autonome
zelf wordt hiet-~roor niet terzijde geschoven, maar in zijn betekenis gerelati-
veerd. Hij maakt onderscheid tussen het `gemotiveerde' (neurotische) geloof en
het rijpe geloof. Gemotiveerd geloof zou compensatie zijn voor een gemis, dat
zich laat herkennen aan een zekere gespannenheid, felheid, angst en soms
onverdraagzaamheid, waarmee het wordt verdedigd. Het staat in dienst van iets
anders, het is nodig om zich staande te houden. Verkramping is het hoofd-
kenmerk van neurose. Waar het moeten overheerst, is echt geloof onmogelijk.
Hoe rijper het geloof, des te minder domineert behoefte. Volwassenheid in
geloven is pas mogelijk wanneer eerst aan de primaire behoeften, zoals veilig-
heid (ook tegenover God) is voldaan. Het door Fortmann bedoelde verschil
wordt in het Engels goed weergegeven door de termen `willfulness' versus
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`willingness', evenals door de termen controle versus overgave (Gruber, 1995,
die aangeeft deze termen te hebben overgenomen van l~1av, 1982).

De hoogste waarden zijn bovenpersoonlijk en daarom~ook tamelijk abstract
zoals naastenliefde, bereidheid tot offers, gerechtigheid en alle verheven
doeleinden waan~oor godsdienst zich inzet. Deze worden ook wel geestelijke of
godsdienstige waarden genoemd en zijn hoger dan de minder abstracte indivi-
duele of primaire waarden. Van deze laatste wordt onmiddellijk een gunstig
effect ondervonden. 7ij behelzen onder meer al wat noodzakelijk is om goede
betrekkingen met andere mensen te onderhouden zoals eerlijkheid, een zekere
zelfdiscipline, betrouwbaarheid. Een waarde is echt, als de motieven die voor
het waardenastrevend gedrag worden gegeven zowel de ware als bewuste
motieven zijn. De echte waarden zijn object van vrije keuze, terwijl het onbe-
wuste systeem wordt geregeerd door determinisme. De meest rijke godsdienst
is die godsdienst waarin God wordt gezocht omwille van hemzelf en niet
omdat de mens hem zo nodig heeft. De volmaakte liefde is, dat God wordt
bemind omdat hij God is (Fortmann, 1968a).

Uit het belang dat i~faslow toekent aan piekervaringen als indicatie van en
instigatie tot groei, kan worden afgeleid dat godsdienstigheid gezond is als zij:
- Zelftranscendentie (groei) bevordert. Dat wil zeggen, dat iemand al zijn

psychische functies integreert door zich te richten op bovenpersoonlijke
toekomstgerichte waarden, die zich in piekervaringen nu al present stellen,
en zijn levenstaak vervult.

- Voldoet aan de voorwaarde, dat het kinderlijke en het volwassene, het
onbew-uste en het bewuste in de persoon geïntegreerd aanwezig zijn, wat
iemands wilskracht (egosterkte) uitmaakt en hem keuzevrijheid geeft.

- Oprecht is, niet door moeten of angst geleid wordt.
- Ontvankelijkheid kent, waardoor de andere mens als ook God doel op zich

zijn en worden liefgehad omwille van zichzelf.

2. 4. 2 Sálom
Volgens de visie van Yalom (1980) benadrukt de existentiële positie een basaal

conflict, dat van een andere soort is dan een conflict van het ego met onderdrukte
instinctieve driften of inet geïnternaliseerde betekenisvolle volwassenen in het
superego. De existentiële anah-se poogt woorden, acties en houdingen eerder te
verklaren vanuit elementaire vormen van menselijke existentie, vanuit de mens
als geheel, dan vanuit de scheiding van lichaam, ziel en gedachten en van
bewustzijn en het onderbewuste.
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Het belang hiervan is in dit verband het primaat dat aan een wereldbe-
schouwing w-aaronder godsdienst, wordt toegekend.

Conflicten worden gedacht voort te vloeien uit de confrontatie van een indi~~i-
du met de gegevenheden van het bestaan. De d}.namische existenriële benadering
bevat de basale d~~namische structuur die uiteengezet is door Freud, echter de
inhoud ervan is radicaal veranderd.

De oude formule:

is ver~-angen door:

drift -~ angst -~ afweermechanisme

beu~ust zijn van `ultimate concern'-~ angst-t afweermechanisme

Yalom behandelt vier `ultimate concerns' (laatste vragen oftewel bestaans-
vragen waar het uiteindelijk om gaat), te weten: dood, vrijheid, isolement, en
zinloosheid. Het eerste existentiële kernconflict is de spanning tussen het zich
bewust zijn van de onvermijdelijkheid van de dood en de wens om het zijn voort
te zetten. Een tweede existentieel conflict betreft de confrontatie met een vrees-
aanjagende implicatie van `vrijheid', namelijk bodemloosheid, leegte, afgrond en
verlangen naar grond en structuur. Een derde existentieel conflict is de spanning
tussen het zich bewust zijn van een absoluut isolement (het maakt niet uit hoe
dicht ieder kan naderen tot een ander, er blijft een uiteindelijke, onoverbrugbare
kloof; iedereen k~mt het hestaan alleen binnen en moet het alleen ook ~t~eer
verlaten) en het verlangen naar contact, bescherming, de wens om deel uit te
maken van een groter geheel. Het laatste existentiële dynamische conflict komt
voort uit de spanning van een schepsel dat zin zoekt en dat geworpen is in een
universum dat geen zin lijkt te bevatten.

Grondig exploreren vanuit een existentieel perspecuef betekent niet dat iemand
het verleden exploreert en nadenkt over de manier waarop hij diegene geworden is
die hij is, maar nadenkt over dat hij is. Het impliceert veeleer dat de dagelijkse
beslommeringen op-r.ij worden geschoven en diep wordt nagedacht over de
existentiële situatie. Het betekent een nadenken buiten de tijd om. Dit is het
essentiële verschil tussen het ontwikkelingsgerichte, d~~namische, analytische
model en het onmiddellijke, ahistorische en existentiële model. Zin kan bijvoor-
beeld nooit worden verkregen door een studie van de samenstellende delen
omdat zin niet wordt veroorzaakt, maar wordt gecreëerd door een persoon die
uitstijgt boven de delen afzonderlijk. Iemand dient met zijn hele persoonlijk-
heid de confrontatie met de gegevenheden van het bestaan aan te gaan.
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De vier door Yalom genoemde existentiële thema's kunnen behandeld wor-
den vanuit het perspectief van de christelijke spiritualiteit, zoals H. Nouwen
(1979~ 1987) tenminste impliciet heeft gedaan (Uomoto, 1995). Bevorderlijk
voor het spirituele leven is niet per definitie het opheffen van het lijden, zoals
dat vanuit ps}'chologisch oogpunt wel algemeen wordt gedacht, maar veeleer
het aanvaarden van het lijden als ontische realiteit. Het lijden kan een doorgang
zijn naar een leerervaring en een spirituele verdieping. Het kan een beproeving
zijn die een worsteling met het k-u~aad met zich meebrengt evenals, als beeld
voor het bestaan, genade in de woestijn (Nouwen, 1981 ~ 1986).

Volgens Yalom is godsdienstigheid gezond als:
- De persoon bew-ust op zoek is naar antwoorden op de vragen die zijn

existentie onvermijdelijk stelt, namelijk die naar dood, vrijheid, isolement
en zinloosheid.

- De persoon als geheel geïntegreerd is en in staat om uit te stijgen boven
zichzelf, waardoor hij antwoorden op bestaansvragen kan creëren.

2. 4. 3 F'rankl
Frankl is de grondlegger van de logotherapie, ook wel de derde V~'eense

ps~-chotherapeutische school genoemd, na Freud en Adler. Deze richting laat
veel aftiniteit met het Joodse gedachtegoed zien. Frankl beschouwt het streven
naar het vinden van zin of betekenis in het eigen leven als de primaire motiva-
uekracht in de mens. Hij spreekt vaak van de `will to meaning' en stelt dit
tegenover het `pleasure principle' waarop de Freudiaanse psvchoanalyse berust
en de `will to power' die door de Adleriaanse ps~~chologie wordt benadrukt.
Het Uriekse woord `logos' betekent ook `zin' (Strunk, 1965).

7elfrealisatie kan volgens Franhl nooit een doel op zich zijn, maar is een
voorbeeld van zelfverheffing. Uiteindelijk zou de mens niet dienen te vragen
naar de zin of betekenis van zijn leven, maar moeten erkennen dat hij degene is
die wordt ondenTraagd. In de woorden van de bijbel is de vraag die aan ieder
mens wordt gesteld "Adam (-mens) waar ben je?" (Genesis 3: 10). Het leven
venvacht van de mens verantwoordelijkheid. Rekenschap van het gedrag wordt
afgelegd aan het geweten, de gemeenschap of God, atliankelijk van de eigen
keuze van ieder mens. De ware betekenis van het leven is gelegen in de realisa-
tie van betekenis buiten de persoon zelf, in de wereld. Vrijheid en verantwoor-
delijkheid horen bij elkaar. Abstracte vrijheid is niet meer dan willekeur.

Het is belangrijk om betekenis eveneens in het lijden te zoeken, aangezien
lijden te maken kan hebben met de vervulling van een diepere betekenis. Van
cruciaal belang is de houding die iemand heeft ten opzichte van het lijden.
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Zonder twijfel is de mens aan banden gelegd door biologische, ps~-chologische
en sociologische factoren, maar ieder van deze factoren onder ogen ziende, is
hij erij om een eigen houding te bepalen en zodoende dc eigen bestemming.
Op deze wijze kan hij op ieder moment ook voor verandering kiezen en is hij
dus onvoorspelbaar. Indien het verlangen naar zingeving en betekenis wordt
gefrustreerd, spreekt de logotherapie van een existentiële frustratie. Dit kan de
oorzaak van een bepaald soort neurose zijn, nodgeen genoemd, dat wil zeggen
een neurose ontwikkeld in de spirituele dimensie van het menselijk bestaan.

Hoewel de inhoud van iemands godsdienst kan voorzien in zingeving voor
het hele leven, dient de godsdienst ook motiverend te zijn in het stimuleren van
de zoektocht naar zin (Frankl, 1978). De verhouding tussen het verlangen naar
zingeving en godsdienst kan zo worden omschreven, dat het leven de vragen
stelt, waarop geloof het antu~oord is (1~lalon`~, 1986), dat op zijn beurt weer
vragen stelt aan iemands leven.

De bijdrage van Frankl aan het antwoord op de vraag naar gezonde gods-
dienstigheid, is dat godsdienst als gezond kan worden beschouwd als:
- Het streven naar het vinden van een zin of betekenis in het eigen leven de

primaire motivatiekracht in de mens is.
- De persoon tot de ontdekking komt, dat hij uiteindelijk wordt ondervraagd

over zijn betekenis in de wereld en verantw~oordelijkheid neemt voor het
realiseren van betekenis buiten de persoon zelf, in de wereld.

- In lijden de ver~-ulling van een diepere betekenis wordt gezocht.
- De mens de eigen houding in vrijheid en in verantt~~oordclijkheid bepaalt,

biologische, psychologische en sociologische factoren in ogenschouw ne-
mend.

2. 5. Samenvatting en conclusie
Een godsdienstig geloof draagt bij tot geestelijke gezondheid wanneer het

wordt toegepast op de hele persoonlijkheid en het hele leven, deze omvat en
een integrerende werking hierop heeft. Deze aspecten komen naast een relatio-
neel aspect bij een groot aantal auteurs terug. De persoonlijkheid is gericht op
een entiteit buiten het zelf en~ of voelt zich opgenomen in een groter geheel.

De klassieke ps~~choanalvse maakt attent op mogelijke interferenties met
psvchopathologie. De diepteps~~chologie van Jung daarentegen legt het accent
op het belang van de integratie van het onbewuste, omdat daar de godsdiensti-
ge archetL~pen te vinden zijn. Fromm en Erikson benadrukken zowel een
sociale, relationele definitie van de persoonlijkheid als hoge menselijke waarden
zoals liefde en gerechtigheid, waarheid en zingeving als onderdeel van iemands
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identiteit. Voor de zelfpsychologie is het van belang, dat er sprake is van een
geïntegreerd zelf, dat door overgave zichzelf bevestigd weet.

De crux in het standpunt van James is dat heiligheid spontaan uitloopt op
ascetisme, sterkte van de ziel en naastenliefde, die als de herkenbare vruchten
van het spirituele leven beschouwd kunnen worden. Voor Allport dient
gezonde godsdienstigheid alomvattend te zijn en een hoofdmotief voor het
leven, dat God als intentie heeft. Tevens is er een groot vermogen tot integratie
van onder meer theorie en praktijk. In zijn concept intrinsieke godsdienstigheid
staat centraal, dat een dergelijke godsdienst niet bestaat om de persoon te
dienen, veeleer is de persoon toegewijd om de godsdienst te dienen: de per-
soon leeft zijn godsdienst. Batson vond dat in de operationalisering van dit
begrip het commitment werd geaccentueerd terwijl het relativeringsvermogen
er niet in tot uiting kwam. Een volgend element is, dat zowel God als de mens
worden beschouwd als actief bijdragend aan het in samenwerking oplossen van
problemen, aldus Pargament.

De humanistische en existentiële psychologie waarderen godsdienst als le-
vensbeschouwing, omdat godsdienst een manier van omgaan biedt met de
levensvragen waar ieder mens mee geconfronteerd wordt. Hierbij spelen met
name de wil, die zorgt voor een aanhoudende doelgerichtheid, en de keuzevrij-
heid van de mens een grote rol. Nlaslow stelt, dat de persoon zich bij een
gezonde godsdienstigheid zal richten op bovenpersoonlijke, toekomstgerichte
waarden, die zich nu al present stellen in `piekervaringen'. Yalom verwoordt,
dat het toekomst wordende heden de primaire tijd is om na te denken over de
gegevenheden van het bestaan. Dit heeft een parallel in het christelijke geloof,
namelijk in de `tekenen van het Koninkrijk Gods'. Frankl legt de nadruk op het
verband tussen de vrijheid en de verantwoordelijkheid van ieder mens. De
ware zin van het leven is gelegen in de realisering van betekenis buiten de
persoon zelf, in de wereld.

De object-relatietheorie (met een toepasselijker term `persoonlijke relatie-
theorie' genoemd) lijkt, alle genoemde aspecten overziend, het meest geschikt
voor een alles omvattend werkmodel. De object-relatietheorie is per definitie
relationeel, wat allereerst betrekking heeft op andere mensen (de betekenisvolle
ander), echter ook op het zelf evenals op de transcendente God (het Ideale
Object). Deze zijn van meet af aan betrokken in een samenhangend geheel. De
theorie concentreert zich op het samenspel van de binnenwereld van de
persoonlijkheid en de buitenwereld, omdat de zich aandienende realiteit
immers niet kenbaar is buiten het subject om. Voor godsdienstigheid, in de zin
van de ervaren relatie met God, betekent dit dat de diepste verlangens van de
mens samenkomen met de hoogste, en tegelijk meest menselijke, waarden en
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de hoogste realiteit, God, die de ideeën en het vermogen tot verbeelding altijd
transcendeert De object-relatie theorie behelst, dat in een open (ontvankelijke)
gerichtheid op de buitenwereld verbeelding van de realiteit ontstaat, dat wil
zeggen sy~mbolisatie en objectrepresentatie. Hierbij worden zowel alle psy~chi-
sche funcues, namelijk gevoel, wil en verstand, als ook de hiermee correspon-
derende trias onderbewuste, bewustzijn en houding tegenover de omgeving,
verenigd in een omvattend geheel. Als dit gebeurt, leeft een mens niet gefrag-
mentariseerd, maar als compleet mens en dus authentiek ofwel oprecht.

Het is mogelijk om een gezonde godsdienstigheid, gekenmerkt door relatie
en transcendentie, psychologisch te vertalen in drie kernwoorden, namelijk
omvattendheid, openheid (ontvankelijkheid) en oprechtheid. De relatie met de
transcendente God behelst de hele persoonlijkheid, en bijgevolg het hele leven,
maakt ontvankelijk voor invloeden van buitenaf (van andere mensen en de
wereld) en wordt oprecht van binnenuit beleefd. De notie van ontvankelijkheid
geeft tegelijk een groei- en toekomstgerichtheid aan van de hele persoonlijk-
heid inclusief de deelaspecten. Onderlinge relaties worden psychologisch
gezien het best gekenschetst door de term `liefde'. De term intrinsieke gods-
dienstigheid komt nog het dichtste bij wat aldus bedoeld wordt met gezonde
godsdienstigheid.

Als psychologisch onrijp kan bijgevolg worden beschouwd iedere vorm van
godsdienstigheid die bovengenoemde kenmerken niet heeft.
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Conclusie: De literatuur is samengevat in drie kern~~oorden, te weten `om-
vattendheid', `oprechtheid', `openheid'. Deze worden als mogelijke kernele-
menten voor een definiue beschouwd.

Voor het empirische onderzoek zijn uit vrijwel iedere paragraaf een of ineer
karakterisueke stellingen geselecteerd. Hierbij is gelet op verscheidenheid in
terminologie en inhoud evenals op representativiteit voor de betreffende
paragraaf. Vervolgens hebben we de stellingen taalkundig beoordeeld en waar
nodig aangepast. Hierbij is gestreefd naar een eenduidige, zo kort mogelijke
formulering zonder specifieke vaktermen en zonder betekenisverlies. Hieron-
der volgen de 25 geselecteerde stellingen. In de linker kolom staat het nummer
van de paragraaf waaruit de stelling afkomstig is en de oorspronkelijke formu-
lering van de stelling. In de rechter kolom staat de stelling in de formulering
waarin deze in het empirisch onderzoek zal worden voorgelegd als een moge-
lijk bepalend kenmerk voor de evaluatie van iemands geloof~ godsdienstigheid:

g oorspronkelijk formulering stelling voorgelegde formulering stelling

z z ~ de attitude van een gelovige jegens God ontdaan van vroegere houdingen ten
dient zich te hebben ontdaan van opzichte van ouderfiguren
resonanties en residuen van vroegere
attituden ten opzichte van ouderfiguren ',

2.2.~ de godsdienstige cognities dienen zich met mee ontwikkeld met de persoonlijkheid
jde persoonlijkheid mee ontwikkeld te
hebben ~~

2.2.2 de bewust geworden godsdienst is in basin balans met de andere aspecten van de
met de andere aspecten van de menselijke ', menselijke natuur zoals het driftleven en de
natuur zoals het driftleven en de sociale 'sociale aspecten
aspecten ~

- - --- -2.2.3 gezonde godsdienstigheid is af te lezen van ~ vanuit innerlijke vrijheid streven naar de
~ het zijn oftewel de levensattitude van een , hoogste menselijke waarden: liefde,
mens, die vanuit een bevochten innerlijke waarheid en gerechtigheid

~~vrijheid de hoogste menselijke waarden
'doorleeft, namelijk liefde, waarheid en
gerechtigheid

2.2.3 gezonde godsdienstigheid is gericht op zijn gericht op 'zijn' in plaats van op ' hebben'
in plaats van op hebben

2.2.4 godsdienst dient te voldoen aan de ~een hiërarchie aan waarden, die uitstijgt
~ menselijke `behoefte aan een zinvolle boven biologische en sociale aanpassing
wereld'. Dit behelst het formeren van een alleen

~ hiërarchie aan waarden die uitstijgt boven
biologische en sociale adaptatie alleen

~
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4 oorspronkelijk formulering stelling voorgelegde formulering stelling

2.2.a het gecreëerde wereldbeeld ondersteunt het ondersteunend voor het besef van identiteit
collectieve en individuele besef van
identiteit en geeft er een zekere continuïteit
aan

2.2.5 godsdienstigheid kan als gezond worden het verlangen naar het volmaakte ervaren in
beschouwd als het aangeboren verlangen de relatie met het goddelijke
naar het volmaakte wordt gevuld door de
relatie met God als ideaal Object

2.2.6 godsdienstigheid is gezond als er sprake is het ervaren van zichzelf als géintegreerd in
van een geïntegreerd zelf, dat zichzelf bij een relatie met het goddelijke~
voortduring ervaart in een relationele
context met God ~.

2.2.6 er is bij gezonde godsdienstigheid sprake eenomgang met het goddelijke waarbij
van een zekere interdependentie met God, ~ overgave gerelateerd is aan zelfbevestiging
hoewel ongelijksoortig van aard, waarbij
overgave aan God gerelateerd blijkt aan
zelfbevestiging

2.3.2 iemands godsdienstigheid is gezond, als dat alle aspecten van iemands
deze alomvattend is, betreffende alle persoonlijkheid omvattend erbij betrokken
aspecten van iemands persoonlijkheid en worden
leven

2.3.2 godsdienstigheid is in staat om persoonlijke integriteit door de tijd heen
opmerkelijke integratie aan de doordat de meest lange termijn doelen
persoonlijkheid te verlenen en betekenis en worden nagestreefd
vrede te genereren voor het oog van de
tragedie en verwarring van het leven, omdat
zij de meest lange termijn intenties heeft

2.3.2 zelftranscendentie en verantwoordelijkheid het verwezenlijken van idealen een
worden in gezonde godsdienstigheid belangrijker doel vinden dan zelfontplooiing
geïmpliceerd om boven 'zelfactualisatié uit
te kiezen welke mogelijkheden, gericht op
ideale objecten en waarden, worden
geactualiseerd

2.3.2 bij ongezonde, extrinsieke godsdienstigheid sociale en financiële belangen
sluit een persoon compromissen met zijn ondergeschikt maken aan een altruïstische
geloof om sociale of economische belangen instelling
te behartigen

2.3.2 een open en tegelijk serieuze zoektocht een open en tegelijk serieuze zoektocht
naar het goddelijke naar het goddelijke
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g oorspronkelijk formulering stelling voorgelegde formulering stelling

2 3.3 I het toekennen van constructieve activiteit ' het oplossen van problemen aan de

2.3.3

2.3.3

2.4.1

2.4.1

2.a.2

aan zowel het zelf als aan God door ~Isamenwerking tussen het individu en God
persoonlijk initiatief en goddelijke Itoeschrijven
verantwoordelijkheid te combineren, m.n. '
bij het oplossen van problemen

verwijzing naar de toepassing van geloof op van toepassing op alle gebieden van het
alle gebieden van het leven ~ leven

het uitstijgen boven paradox en polariteiten, j uitstijgen boven tegenstellingen
doordat mensen zijn gegrond in een ~
eenheid met de zijnsmacht oftewel met God i
en leven in een effectief anticiperend
antwoord op een doorbrekend rijk van liefde,
en gerechtigheid ',

iemand integreert al zijn psychische Igericht op bovenpersoonlijke waarden
functies door zich te richten op ~
bovenpersoonlijke toekomstgerichte j
waarden, die zich in piekervaringen nu al
present stellen, en vervult zijn levenstaak

oprecht, niet geleid door moeten of angst oprecht, niet vanuit moeten of angst

de persoon is bewust op zoek naar het op zoek zijn naar antwoorden op
antwoorden op de vragen die zijn existentie existentiële vragen over dood, vrijheid,
onvermijdelijk stelt, namelijk dood, vrijheid, isolement, zinloosheid
isolement, en zinloosheid

2.4.3 het streven naar het vinden van een zin of
betekenis in het eigen leven is de primaire
motivatiekracht in de mens

2.4.3 de persoon komt tot de ontdekking, dat hij
uiteindelijk wordt ondervraagd over zijn
betekenis in de wereld en neemt
verantwoordelijkheid voor het realiseren van
Ibetekenis buiten de persoon zelf, in de
i wereld

2.4.3 in lijden wordt de vervulling van een diepere
betekenis gezocht

2.4.3 de mens bepaalt de eigen houding in-
vrijheid en in verantwoordelijkheid,
biologische, psychologische en
sociologische factoren in ogenschouw
nemend

~streven naar zin of betekenis in het Ieven
als belangrijkste motivatiekracht

het besef uiteindelijk verantwoording af te
leggen over de eigen betekenis in de wereld

in lijden een diepere betekenis zoeken

de eigen houding zowel in vrijheid als in
verantwoordelijkheid bepalen
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Hoofdstuk 3

HEILZAAM GELOOF BEZIEN VANUIT ~PASTORAAL~ THEOLOGISCH

PERSPECTIEF

"Voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld en Hij

heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was

Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al

tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van

niemand van ons ver weg is" (Hand. 17: 26-27)

3. 1 Inleiding
De theologische literatuur kan bogen op een millennia oude traditie, waarin

impliciet of expliciet en in steeds nieuwe bewoordingen de heilzame werking
van het geloof op de mens ter sprake komt.

De opbouw van dit hoofdstuk is overeenkomstig de hedendaagse benade-
ring van de pastorale theologie. In de vorige eeuw werd in het pastoraat en de
reflectie daarop eerst het zwaartepunt gelegd op de verkondiging aan de
pastorant. Dit werd het kerygmatisch pastoraat genoemd. De Duitse theoloog
E. Thurneysen is een belangrijke vertegenwoordiger van deze stroming.
Vervolgens lag de nadruk op de ervaringswereld van de pastorant. Deze
stroming is met de term therapeutisch pastoraat gekenschetst en de Ameri-
kaanse theoloog S. Hiltner is hiervan een belangrijke representant (Heitink,
1998).

De laatste tijd worden verkondiging en ervaringswereld doorgaans op elkaar
betrokken. Dit betekent concreet dat het er in een hedendaags pastoraal
gesprek om gaat om zowel te verstaan wat mensen beweegt als te vertolken
waar het in het leven op aankomt vanuit de Heilige Schrift. Er wordt dus
tegelijkertijd op twee niveaus naar verhalen geluisterd, namelijk naar de eigen
ervaringen van mensen en naar de woorden van de Heilige Schrift. Een
dergelijke benadering wordt aangeduid met de term `hermeneutisch pastoraat'.
Het Griekse werkwoord `hermeneuein' betekent namelijk zowel verstaan als
vertolken (Heitink, 1994). De nadruk wordt gelegd op het interpreteren en
verstaan. l~iensen vangen het woord van God vanuit de bijbel op binnen hun
eigen referentiekader, van waaruit ze dat woord interpreteren. Op deze manier
kan God voor mensen van deze tijd een ervaarbare werkelijkheid worden.
Vanuit deze ervaring ontstaat een hermeneutische cirkel, waarin persoonlijke
ervaring en bijbelse verhalen op elkaar betrokken raken. Het gaat hierbij dus
niet alleen om de kennis van God, maar ook om het kennen van God, de
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ervaring van het gelovige subject. Een dergelijke hermeneutische benadering
gaat terug op Schleiermacher (Heitink, 1998). Illustratief voor deze grondge-
dachte is de toepassing op de geestelijke begeleiding van pastoranten door Van
der Meulen (2004):
- Door de ervaringswereld van mensen met hun vragen, angsten en hoop in

ogenschouw te nemen, krijgt het geloofsperspectief betrekking op het ei-
gen leven.

- Door het geloofsperspectief en het beloftevolle, richtingwijzende Woord
uit de bijbel bij het gesprek te betrekken, zoekt de pastor samen met de ge-
sprekspartner een verbinding van de levensweg met het Verhaal van Chris-
tus, die gezegd heeft `Ik ben de weg' Qohannes 14). Hierdoor mag het zoe-
kend zwerven worden tot een opgaan naar het Rijk van God, een pelgri-
mage, en komen de zorgen van alle dag in een andere, hoopvolle context te
staan. Dit maakt het mogelijk dat mensen bevrijd worden uit bepaalde fixa-
ties die hun leven kent. Het is duidelijk, dat een pastoraal gesprek Godser-
varingen niet kan bewerkstelligen, maar wel is het mogelijk dat mensen
hierdoor gevoelig worden voor het niet alledaagse in het dagelijks leven,
wat directe ervaringen faciliteert (H. Luther, 1992).

De wisselwerking tussen de levenservaring van alledag en de geloofservaring
zoals is overgeleverd in de christelijke traditie, komt terug in de opzet van dit
hoofdstuk en wordt in het kort verwoord in de bijbeltekst boven dit hoofd-
stuk. Voor de menselijke ervaring is fundamenteel het besef dat het leven zich
afspeelt binnen de kaders van ruimte en tijd. Ieder mens leeft in een bepaalde
tijd en context en kent een individuele levensgeschiedenis. Deze wordt ook wel
biografie genoemd (Heidegger, 1924~ 2001). Kenmerkend voor ieders levensge-
schiedenis is het `onderweg' zijn: tijdens zijn leven staat een mens ieder mo-
ment midden in de geschiedenis. Dit is het heden. Maar een mens staat niet
blanco in de tijd. Hij draagt een verleden met zich mee en is op weg naar de
toekomst. l~1et name Heidegger, een toonaangevende 20e eeuwse filosoof,
heeft zich bij uitstek op de essentie van de menselijke existentie en ervaring
gericht door het toekennen van het primaat aan de dimensie tijd.

Via een introductie van de term `ontgrenzing' ontstaat ruimte voor de kern-
begrippen van het christelijk geloof `geloof, hoop en liefde'. Deze oude Pauli-
nische trias vormt een vroeg christelijke samenvatting van de geloofservaring.

Deze begrippen en de alledaagse levenservaring zijn op elkaar betrokken. Er
zijn immers mensen die het geloof als heilzaam ervaren en het een prioriteit
geven bij de invulling van hun leven. Anders gezegd: Zij geven vanuit het
geloof in~~lling aan de ruimte en tijd van hun eigen biografie. Uit deze wissel-
werking kunnen aspecten worden afgeleid die mogelijk relevant zijn voor een
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conceptualisatie van w~at heilzaam geloof inhoudt. Vervolgens worden de
tijdsdimensies en de begrippen geloof, hoop en liefde samen beschouwd en in
dit kader geïnterpreteerd.

De theologische literatuur wordt doelgericht geordend, namelijk met het
oog op het genereren van een diversiteit aan stellingen, die mogelijk belangrijke
aspecten van het concept heilzaam geloof vormen. In iedere relevante subpara-
graaf wordt summier ingegaan op hetgeen de theorievorming bij te dragen
heeft aan het concept `heilzaam geloot'. Daaruit worden aspecten afgeleid die
onder iedere paragraaf worden weergegeven. Uit deze aspecten zijn stellingen
geselecteerd, waarbij gelet is op een diversiteit aan kernwoorden en op de
mogelijkheid om tot een eenduidige formulering te komen. Deze stellingen zijn
in de samenvatting te vinden en zullen in het empirisch onderzoek worden
voorgelegd als mogelijke bepalende kenmerken voor de evaluatie van iemands
geloof~ godsdienstigheid. Tevens wordt in de samenvatting geprobeerd om te
komen tot een bundeling in drie kernwoorden, die als mogelijke kernelcmenten
voor een definitie worden voorgelegd.

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 3. 2 wordt het
`Antropologisch uitgangspunt' besproken. De verdere paragrafen kennen een
overeenkomstige opbouw. Eerst komt het antropologische, elistentiële
uitgangspunt aan de orde, vervolgens het kernwoord uit de trias geloof, hoop
en liefde, waarna e~cistentie en kermvoord op elkaar betrokken worden. Daarna
worden de e~stentiële elementen en de trias in haar geheel op elkaar betrokken
in een afzonderlijke paragraaf. Om te beginnen heeft paragraaf 3. 3 als
onderwerp `Dc: geluofservaring'. Paragraaf 3. 4 bctrcft `De en-aring van hoop'.
Paragraaf 3. 5 gaat over `De ervaring van liefde'. De paragraaf `De ontgrenzing
van de tijdsdimensies door geloof, hoop en liefde' in 3. 6 neemt de existentiële
elementen en de drie kernwoorden samen. Tenslotte volgen samenvatting en
conclusie in 3. 7, uitlopend op drie kernwoorden en een reeks van 25
stellingen.

3. 2 Antropologisch uitgangspunt
Aangez.ien de ervaring van alledag doorgaans het uitgangspunt van (ook het

pastorale) gesprek is, is als antropologisch vertrekpunt gekozen voor de
algemeen ervaarbare categorieën ruimte en met name tijd. Hierdoor is immers
het leven van ieder mens bepaald. Deze gedachte zal ~-erder uitgewerkt worden
aan de hand van de filosofie van 1~Tartin Heidegger.
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3. 2. 1 De mens, :Zijn tz~d en Giografie
Een mens is te beschouwen als zowel het product als de bron van een histo-

rische d~~namiek. Er is geen zelf van de mens en evenmin een identiteit van een
volk zonder een gang door de tijd (Houtepen, 1997). In de moderne antropo-
logie geldt, mede onder invloed van het werk `Sein und Zeit' (1927~ 1998) van
~fartin Heidegger, de tijd en daarmee ook de geschiedenis als bepalend voor
het menszijn (Schlier, 1972). Door Aristoteles is het verband tussen tijd en
ruimte al aangeduid met de woorden, dat tijd datgene is waarin gebeurtenissen
zich afspelen (Heidegger, 1924~ 2001). l~leer dan het fenomeen ruimte is
volgens Heidegger het fenomeen tijd van doorslaggevende betekenis voor de
menselijke existentie. Hij geeft de volgende argumenten voor deze stelling
(Inwood, 1997~ 2000):
- Een individu wordt op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip

geboren en heeft geen van beide zelf gekozen. De gevolgen van het gebo-
ren worden op een bepaalde plaats kunnen worden verminderd door te rei-
zen; het tijdstip waarop iemand wordt geboren beperkt echter in absolute
zin iemands positie in de tijd en bijgevolg diens mogelijkheden.

- Voor een leven is wel een passende hoeveelheid tijd nodig, maar het is niet
nodig voor een voldoening gevend leven dat iemand ver weg gaat; hij kan
hiervoor evengoed zijn hele leven in zijn geboorteplaats blijven.

- Voor menselijke beslissingen en activiteiten is de belangrijkste vraag niet
wat iemand hier of daar moet doen maar wat iemand nu of later moet
doen.

De tijd manifesteert zich voor een mens niet als een aantal vast gerangschik-
te momenten op een doorlopende lijn, maar als een levensloop. Juist omdat
mensen een afstandelijke en nabije positie tot de tijd kunnen combineren, zijn
zij in staat de vraag naar de zin van hun bestaan te stellen. Tussen het opgeno-
men zijn in de tijd, door deel te nemen in een bewegingsvolgorde, en de
mogelijkheid tot waarneming van buitenaf doet zich vooral bij ingrijpende
existentiële en-aringen zoals ziekte en dood een spanningsveld voor. Aan een
grens gekomen, ontstaat een nieuw bewustzijn van de tijd die er was, die er is
en die nog komen kan (Van hnippenberg, 1998).

3. 2. 2 De menseljke existentie en de voorstelling van God
Secularisatie betekent, dat mensen zich tot het saeculum, dit is de tijdruimte-

lijke begrenzing van natuur, geschiedenis en existentie willen beperken. Van-
wege dit fenomeen acht de huidige ~~'esterse cultuur de vraag naar God
doorgaans een zinloze vraag. De vraag `waar is God' laat zich immers niet
binnen de tijdruimte beantwoorden.
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De oplossing van de paradox van Gods verborgen aanwezigheid in de exis-
tentie is door de eeuwen heen gezocht in een eigen domein van God, te weten
de hemel, de bovennatuur, de eeuwigheid. Hedendaagse varianten spreken over
een of ineer eigen dimensies, die enkele velden hoger liggen dan de dimensies
ruimte en tijd (Houtepen, 1997). Om geloofswerkelijkheden zoals de verschij-
ningen van Jezus na zijn opstanding te kunnen bevatten, is het ook nodig om
met meer dan de waarneembare dimensies te rekenen (Vos, 1990). Een derge-
lijke voorstelling komt overeen met de huidige stand van zaken in de weten-
schap. De theoretische natuurkunde die poogt om alle natuurwetten te bunde-
len in een universele natuurwet, gaat uit van tien of elf dimensies. Dat is voor
deskundigen beredeneerbaar, maar letterlijk niet voorstelbaar voor het beperkte
menselijk brein.

Dat God noch samenvalt met de natuur noch met de geschiedenis of inet
de menselijke geest maakt het begrijpelijk, dat hij niet direct traceerbaar is
binnen de voor de mens waarneembare wereld. Hij is vanuit de mens gezien
zowel in de natuur als in de geschiedenis verborgen, terwijl in beide wel sporen
van zijn aanwezigheid te vermoeden zijn. In alle tijden hebben mensen zich
geroepen gevoeld om God ergens achter de schermen van het leven te zoeken.

Het doordenken van het eigen leven wordt wel beschouwd als het kenmerk
van de menselijke existentie - door Descartes kernachtig geformuleerd: `cogito
ergo sum' (ik denk dus ik ben). Hierbij vormt zich een levensbeschouwing.
Doordat een mens zich bewust is van grenzen aan het leven, waaronder de
eindigheid ervan, is de kernvraag door de eeuwen heen geweest of er niet meer
is dan ~~at voorhanden of waarneembaar is in het bestaan. ~lensen hebben
altijd gezocht naar waarden, die niet onderhevig aan de tijd zijn en niet betrek-
kelijk, zodat ze hun leven zowel daarin kunnen verankeren als overstijgen en
waaraan zin kan worden ontleend. Deze absolute waarden zijn onder meer
gezocht in (Fesquet, 1973):

- de mensheid (humanisme)
- het ras (het nationaal-socialisme)
- winst~ profijt (het kapitalisme)
- de schoonheid (kunst)
- het absoluut goede (God, liefde).

1~lensen zoeken ook steeds naar een verhouding tot het absolute, wat wel
opgevat wordt als een brede definitie van religie. Hiermee wordt het besef
aangeduid dat de mens nog in een heel andere betrekking staat, tot iets dat zelf
geen deel uitmaakt van zijn verschijningswereld, maar evenmin buiten haar om
kenbaar is, namelijk tot een werkelijkheid die de grond is van het waarneemba-
re (f3erkhof, 1985). De voorstelling van het absolute kan hierbij variëren van
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een individuele of algemeen menselijke waarde tot een niet verder te definiëren
kracht of een persoonlijke God, die bewogen is met mensen. De voorstelling
van God als persoon kan worden opgevat als niet letterlijk antropomorf maar
als svmbolisch. Hiermee wordt aangeduid dat God geen anonieme macht is.
De voorstelling correspondeert met een relationele zienswijze. Ieder mens
wordt bedoeld en gekend en heeft de mogelijkheid om in een wederzijdse
herkenning en ontmoeting met God te verkeren. Het gaat om een benaderend
voorstellen, aangezien het u-ezenlijke van de goddelijke werkelijkheid zich
onttrekt aan het menselijk voorstellingsvermogen (Sanders, 2001).

Volgens de geloofstraditie wil God zowel door mensen gezocht worden als
door hen en~aren worden en gekend. Het wordt als wezenlijk voor God gezien
dat hij met zijn schepselen wil communiceren en in relatie wil treden. Deze
relationele notie wordt eveneens met de term openbaring aangeduid. Openba-
ring is per definitie zelfopenbaring, dat wil zeggen zelfinededeling. De horizon
van de openbaring is niet de horizon van God zelf; als subject gaat God de
daad van zijn zelfopenbaring te boven (Berkhof, 1985; Dingemans, 2000).

Het kenmerkende van de christelijke openbaring ligt hierin, dat de volgelin-
gen van Jezus Christus vanuit een ervaren omgang met hem beweren dat in
deze mens, in zijn leven en boodschap, in zijn handelen en wijze van sterven,
in heel zijn persoon, Gods bedoelingen met de mensheid, en daarin het `eigen
karakter' ~-an God, in de hoogste mate tot openbaring zijn gekomen (Schille-
beeckx, 1989). Centraal in het christendom staat dan ook de persoonlijke,
innerlijke verhouding tot God (Heering, 1944).

De bijdrage aan de vraag waar geloof aan zou dienen te voldoen, wil het als
heilzaam worden gekwalificeerd, is als volgt:
- God is zowel in de natuur als in de geschiedenis verborgen, terwijl in beide

wel sporen van zijn aanwezigheid worden vermoed.
- I~1et de voorstelling ~-an God als persoon wordt de ervaring aangeduid dat

God geen anonieme macht is en dat ieder mens door God gekend wordt
en de mogelijkheid heeft om in een wederzijdse herkenning en ontmoeting
met God te verkeren.

- De persoonlijke, innerlijke verhouding tot God wordt als het centrum van
het levcn en-aren.
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3. 2. 3 De perroonl~,t`e biografie en de eruaringvan God
Het leven van een mens kan beschouwd worden als een onderweg zijn, deel

uitmakend van de gang van de mensengeschiedenis. De ene, fundamentele,
kant van het verhaal is volgens christenen, dat alle mensen op weg zijn gezet,
conform het geloof dat de werkelijkheid geschapen is. De menselijke bouw-
vorm, gemaakt door de Schepper, wordt niet beschouwd als een onveranderlijk
zijn, maar van worden, ontwikkeling. De andere kant van het verhaal is de
eigen bestemming op die weg, de eigen richting, de levensoriëntatie (Van
Knippenberg, 1998). Volgens gelovigen is de geschiedenis, waaronder de eigen
geschiedenis, niet alleen het relaas van een verloop tot dusver, maar ook de
hoop op een vervolg buiten de horizon. Een dergelijke geschiedenisvisie is niet
vanzelfsprekend temidden van de menselijke aporieën en in het zicht van de
dood. Zij biedt perspectief en duidt gebeurtenissen uit het verleden als waar-
borg, teken en richtlijn van Gods bedoelingen (Berkhof, 1985; Dingemans,
2000). God maakt voor gelovigen door de geschiedenis heen deel uit van hun
leven en cultuur. Hun hele leven en dus ook hun waarden, normen, wereldbe-
schouwing en zelfbewustzijn zijn betrokken op God. Hij is hun referentiepunt
en de voortdurende achtergrondvraag bij alle andere vragen (Houtepen, 1997).
De verwijzing naar God maakt dat de geschiedenis voor hen meer is dan het
pure verloop der dingen. Volgens een belangrijke bijbelse notie speelt alles wat
gebeurt zich af voor het aangezicht van God en daarmee is het leven geen
toeval of willekeur. Voor christenen is God de trekkracht bij uitstek tot het
goede, die zich in Jezus Christus in de menselijke geschiedenis van lijden en
k-waad heeft begeven om de mens opnieuw op hem te richten.

Relationeel bezien is de betekenis van alles wat er gebeurt gelegen in het `tot
eer van God' en `tot heil van de mens'. Dit zijn twee zijden van een medaille
volgens de oude kerkvader Irenaeus. Dit impliceert de notie dat er twee
mogelijkheden zouden zijn, namelijk of naar God toe of van God af leven.

Er bestaat dus een wisselwerking tussen de persoonlijke biografie en de
ervaring van God (Heidegger, 1924~ 2001):
- Het geloof heeft steeds betrekking op gebeurtenissen in de tijd.
- De menselijke existentie wordt beschouwd als een zijn voor God, een

tijdelijk zijn in verhouding tot de eeuwigheid.
Voor het begrip wat geloof heilzaam kan maken, is het volgende van belang:

- God wordt enaren als het referentiepunt en de voortdurende achter-
grondvraag bij alle andere vragen.

- Voor het besef van gelovigen speelt alles wat gebeurt zich af voor het
aangezicht van God en is daarmee geen toeval of willekeur.

- God wordt ervaren als trekkracht tot het goede, die zich in Jezus Christus
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in de menselijke geschiedenis van lijden en k-waad heeft begeven om de
mens opnieuw op hem te richten.

- Voor een gelo~-ige is de betekenis van alles wat er gebeurt tegelijkertijd `tot
eer van Gc~d' en `tot heil van de mens'.

3. 3 De geloofservaring
Vanuit de e?cistentiële ervaring ~-an tijd en het begrip `geloot' komen we uit

bij de wisselwerking tussen beide.

3. 3. ~ ilerleden tijd als Uasis voor de tegenu~oordige t~d
Het behoort tot de wezenlijke en~aringen van ieder mens, dat hij niet in de

eerste plaats een ja- of neezegger is, maar een vrager naar het waarom en
hiermee naar de redenen van iets. Door de vraag hiernaar te stellen overstijgt
een mens het eigen bestaan en positioneert hij zichzelf en daarmee zijn omge-
ving in de tijd waar dan een geschiedenis aan vooraf gaat. Een mens kan ook
vragen waarom er uberhaupt iets is in plaats van niets (Inwood, 1997~ 2000).
Ieder mens is in zekere mate op zoek naar een fundament waar het leven op
gebouwd wordt. De basis wordt doorgaans gezocht in de zekerheid dat de
eigen aanwezigheid in de wereld gewenst was en is, tenminste door de ouders,
zelfs als ze niet zelf voor het kind konden zorgen. Hieraan kan het besef van er
mogen zijn worden ontleend. Dit geeft een ervaring van basiszekerheid in de
zin van zowel geborgenheid als vertrouwen. Van het gehele menselijke leven
kan gezegd worden dat het is gefundeerd op vertrouwend geloof. Geloven
wordt hierbij beschouwd als iets vertrouwend voor waar houden en op grond
daarvan handelen, zonder dat voor dit voor waar houden voldoende intellectu-
ele gronden kunnen worden aangevoerd. Een dun vliesje van objecuef weten
en kennen bedekt immers een onpeilbare onwetendheid, waarin de mens,
vertrouwend gelovend, de weg vindt met merkwaardige zekerheid ( Rumke,
1939~ 1963).

Naast deze basiszekerheid wordt doorgaans geprobeerd om in het leven van
alledag zoveel mogelijk veiligheid en zekerheid~ verzekering te verkrijgen en te
creëren tegen alle mogelijke rampspoed uit angst voor een ervaren van leegte
en chaos. Vanuit de gevonden en gecreëerde zekerheid ontstaat weer een
gevoel van vrijheid om het leven in te gaan en de wereld te ontdekken. Alleen
al met het gegeven van zijn lichamelijkheid is aan de mens de ervaring van
vrijheid en uniciteit gegeven. Immers, geen enkel mens kan andermans plaats
innemen en hij kan in normale omstandigheden ook niet tegengehouden
worden om zich naar elders te begeven. Onvrijheid daarentegen betekent een
letterlijk of figuurlijk belemmerd worden in de beweegruimte, geen kant op
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kunnen of slechts voor andermans doeleinden als instrument gebruikt worden,
alsof iemand een gegeven is in plaats van een unieke kans (Houtepen, 1997).

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan doorgaans in de menselijke ontwik-
keling gelijk op. Een kind krijgt afhankelijk van zijn leeftijd meestal in enige
mate vrijheid van de ouders om de wereld te exploreren. Binnen die door de
ouders gecreëerde speelruimte krijgt een kind dan eigen verantwciordelijkheid
toegedeeld. Als een kind verantwoordelijk blijkt te kunnen omgaan met -r.ijn
vrijheden zullen de grenzen door de ouders worden verlegd en krijgt hij steeds
meer bij de leefujd passende verantwoordelijkheden, waarover hij ook in staat
is verantwoording af te leggen.

Vrijheid en verantwoordelijkheid hebben zodoende wederzijds invloed op
elkaar:
- Zonder verantwoordelijkheid wordt vrijheid ervaren als willekeur en chaos.
- Zonder vrijheid wordt verantwoordelijkheid tot starheid en levenloosheid.

Het behoort tot het wezen van de mens, dat hij zowel vrij en vragend is als
zoekend naar een fundament, waarbij hij in staat is eigen verantwoordelijkheid
te nemen en om verantwoording af te leggen.

3. 3. 2 Geloofals basis voor levenservaring
Geloof is vanuit de Schrift gezien steeds de reactie van de mens op de

primaire actie van God. De antropologische interesse treedt daar achter de
theocentrische kijk terug, maar is er tegelijkertijd onlosmakelijk mee
verbonden. In de bijbel is buiten God om geen wezenlijk spreken over de
mens mogelijk en evenmin wordt in de bijbel over God geschrevcn buiten de
mens om.

In godsdienstige zin betreft de betekenis van geloof primair het vertrouwen
in en de verhouding tot God als basis van het leven. Als zodanig is het een
existentieel begrip, dat een wijze van bestaan aanduidt. Daarom kan Brunner
(1960) schrijven dat de mens is of in geloof of in ongeloof.

In het Oude Testament blijkt onder geloof te worden verstaan de keuze van
de mens voor God, terwijl de mens zich afkeert van de hem bedreigende
wereld evenals van de eigen kracht. Dit zich tot God wenden wordt als
bevrijding en-aren. Abraham bijvoorbeeld verliet zijn land en zijn oude
zekerheden toen God hem riep (Gen. 12). Enkele eeuwen later leidde IVlozes
de verdrukte afstammelingen van Abraham uit de Egyptische slavernij,
eveneens gehoor gevend aan de stem van deze bevrijdende God (Exodus 3).
Vergelijkbaar betekent in het Nieuwe Testament het Griekse werk-woord
pisteuein zich verlaten op, vertrouwen, geloof schenken. Het zelfstandig
naamwoord pistis heeft evenals in het Oude Testament de dubbele betekenis
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van trouw en vertrouwen (R. Bultmann, in: Th~X1NT VI, s.v. Pisteuoo). Dit blijkt
onder meer uit een tekst als Lucas 7: 59, waarin Jezus zegt: `Uw geloof heeft u
behouden' (l~ielanchton, 1551 ~ 1970).

In het Nieuwe Testament blijkt de betekenis van `pistis' in alles het

antwoord van de mens op God in Christus te zijn. In Christus ontmoet de
mens God zelf. Hiermee voltrekt zich een radicale wending tot God, die de

nieuwe e~stentie van de christen uitmaakt en de houding die daarbij hoort. Het

geloof kan zich bij Paulus bijvoorbeeld ontwikkelen van zwak tot sterk, maar

het kan niet overgaan in iets anders of plaats maken voor iets dat meer is dan

geloof. Behalve dat het geloofskennen na de laatste openbaring zal overgaan in

een kennen, dat geen geloofskennen meer is, maar een `volledig kennen', `gelijk

de mens zelf (door God) gekend wordt' (R. Bultmann, in: ThWNT VI, s.v.

Pisteuoo) .
God laat zich in het Oude Testament al kennen als bevrijder. In het Nieuwe

Testament wordt Christus gekenschetst als de verlosser, die de mensen het heil
van Godswege aanzegt. Wat Christus van de mens verlangt, is de beslissing
voor God alleen. Dit betekent het hele bestaan op God funderen en behalve de
binding aan God alle andere bindingen verbreken:
- de 1~lammon (hebzucht)
- de eerzucht
- de nood door de vervolging (E. Stauffer, in: ThWNT I, s.v. Agapaoo).

Essentieel voor het geloof van christenen is dat zij God zelf zien in het aan-
gezicht van Christus (Berkhof, 1985; Dingemans, 2000). In het Nieuwe Testa-
ment is geloof eenduidig gericht op Jezus als de Christus, de Zoon van God.
Het geloof als het aanvaarden van de zelfinededeling van God in Jezus Chris-
tus wordt dan ook beschouwd als de vervulling van oudtestamentische profe-
tieën (13runner, 1960). Een kerngedachte in dit verband is dat het geloof zijn
oorsprong niet zozeer heeft in de zelftranscendentie van de mens, maar in het
komen van Jezus Christus (I'hil. 2: 6- 11). In hem vindt Gods genade zijn
uiteindelijke gestalte.

Volgens Paulus is de identiteit van een mens ook niet gefundeerd in de
zelfontplooiing van een mens die boven zich zelf uit wijst, maar in de
toewending van God naar de mens. Dat wil zeggen dat de mens volgens hem
zijn ware leven steeds vindt vanuit God en in een gerichtheid op God. Iemands
identiteit berust volgens CGaI. 2: 19 e.v. daarop, dat in hem de gekruisigde Jezus
Christus levend is, die hem opent voor God (Sóding, 1992). Gelovigen ervaren
Jezus Christus dus als een werkelijkheid in het heden. De werking van Christus
in het heden wordt ervaren als een werking van de Heilige Geest. De
historische verschijning van Christus ten tijde van het Nieuwe Testament en
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het intermediair ~-an de Heilige Geest in het innerlijk van de mens, behoren
bijeen. God komt tot de mens en in de mens. Dit komt overeen met een oud
adagium, dat door de geschiedenis van de theologie heengaat: "Impossibile est
sine Deo discere Deum". Dat wil zeggen, dat het onmogelijk is God te leren
kennen zonder Gods hulp (Iiorff, 1940). Ofwel: relationeel bezien is in relatie
tot God alles door God. Deze gedachte wordt in andere bewoordingen ook
door de rooms-katholieke theoloog Schillebeeckx (1989) benadrukt Hij stelt,
dat de ervaring van veel gelovigen is, dat niet de mens God laat spreken maar
dat God zichzelf te kennen geeft in en door menselijke en~aringen, als degene
die alle ervaringen overstijgt.

De doorleefde geloofsovertuiging vanuit de relatie met God betreft de
persoon in zijn totaliteit. 7owel zijn verstand, wil als gevoel worden er beslis-
send door geraakt In de daad van gelovige overgave en-aart iemand geen
vervreemding maar juist zijn uiteindelijke bestemming, zijn authentieke per-
soon zijn. Hij ervaart dat hij daarin tot zichzelf komt op de wijze die God
bedoelt. Pormeel is `ik geloop een activum, maar inhoudelijk houdt het een
zich gewonnen geven aan een nieuwe werkelijkheid in, zoals `ik geloof de
rechtvaardiging in Christus' (Berkhof, 1985). Er zijn dus twee bij elkaar horen-
de kanten die mensen aan het geloof ervaren, namelijk geloof als:
- een aan de mens geschonken gave
- een daad van de mens zelf als reactie op het aanbod van God.

Wat de daad van de mens behelst, is volgens het Oude en deels ook het
Nieuwe Testament, dat hij in God en zijn woord zal geloven. Ofwel, zoals het
diverse keren wordt uitgedrukt, dat hij ernaar zal `horen', dat hij ge-hoor -r.al
geven, gehoorzamen zal. Deze betekenis van het geloof komt het meest tot
uitdrukking in de bepaling van het geloof als vertrouwen. Het woord vertrou-
u~en kent verscheidene, opeemrolgende geledingen:
- iemand vertrouwen
- op iemand vertrouwen
- zich aan iemand toe-vertrouwen.
Deze drie bepalingen markeren een levensbeweging, waarbij de mens steeds
meer van zichzelf af en naar God toegekeerd wordt, tot hij eindelijk geheel op
God gericht is (Korff, 1940).

Geloof in deze zin is niet iets abstracts maar een er~raring die iemands
handehvijze concreet en actueel bepaalt. Dit staat ook beschreven in de
evangeliën. Jezus heeft het woord `geloot' namelijk direct betrokken op de
handelwijze van degene die vraagt aan hem, op dat bepaalde moment. Het is
niet een algemene, bestendig aanwezige bereidwilligheid of idee dat Jezus
geloof heeft genoemd. Het betreft een verwachting, die voortkomt uit de
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actuele toestand van de vragende die zich op Jezus richt als de gever van de
goddelijke hulp. In dit geloof keert de blik en de wil van een mens zich van
zichzelf af, enkel en alleen naar God in Christus. Het is aan een dergelijk geloof
dat God de verhoring geeft, zonder begrenzingen (Schlatter, 1927~ 1982). Dit
impliceert dat in een concrete situatie net zo min als over andere personen, ook
niet over Jezus beschikt kan worden en evenmin over de situatie. Hiermee
wordt de geloofservaring versterkt dat het geloof in Christus een levende,
wederzijdse relatie betreft.

Het geloof heeft dus twee kanten, die bij elkaar horen:
- Een mens acht zichzelf niet van belang, maar enkel en alleen Gods

zelfinededeling in Jezus Christus.
- Het geloof is het besef, dat God mensen van belang acht. Dit `humanisme'

is met de menswording van CGod in Jezus Christus gegeven (Brunner,
1960).

Pascal (1670~ 1967) heeft deze gedachte in zijn Pensées als volgt kernachtig
samengevat: "Niet alleen kennen wij God slechts door Jezus Christus, maar wij
kennen ook onszelf slechts door Jezus Christus".

De bijdrage aan de vraag wat onder heilzaam geloof verstaan kan worden, is
als volgt:
- In de telkens opnieuw bevochten daad van overgave aan God ervaart een

mens zijn uiteindelijke bestemming, namelijk dat hij daarin tot zichzelf
komt op de wijze die God bedoelt.

- Het geloof wordt ervaren als een aan de mens geschonken gave en tegelijk
als een daad van de mens zelf als reactie op het aanbod van God.

- Het geloof wordt als vertrouwen ontdekt en wel als een opeenvolgende

beweging van God vertrouwen, op Hem vertrouwen en zich aan Hem toe-

vertrouwen.
- De persoon ervaart het geloof als een levensbeweging waarbij hij steeds

meer van zichzelf af en naar God toegekeerd wordt, tot hij eindelijk geheel
op God gericht is.

3. 3. 3 Exi.rtentze en geloof op elkaar betrokk.en
Godsdienstig geloof wordt beschouwd als geworteld in de volgende mense-

lijke ervaringswerkelijkheden (H. I~uther, 1992):
- de omgang met contingentie. Aangezien ieder mens behoefte heeft aan een

onvoorwaardelijke bevestiging van zijn bestaan komt onvermijdelijk een
vraag op naar God.

- de vraag naar de `eigenlijkheid' van het eigen leven. Menselijk leven wordt,
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bewust of onbewust, gedreven door het verlangen naar waarheid en werke-
lijkheid, naar zinvolheid en verwezenlijkte existentie. Voor de gelovige
wordt het `eigenlijke' gekenmerkt door de ervaring van en het antwoord op
de roep van God.

- de ervaring van vrijheid, wat verantwoordelijkheid met betrekking tot
andermans vrijheid met zich meebrengt.

Deze worteling in de menselijke ervaring komt tot uiting in twee onder-
scheiden maar wel degelijk met elkaar samenhangende betekenissen van het
begrip geloof. Deze betekenissen zijn te vinden in het Nieuwe Testament en in
de daarop gebaseerde traditie. Zij worden het beste aangeduid met de volgende
begrippen die uit de protestantse scholastiek van de 17e eeuw atl~omstig zijn:
- fides quae. Met deze term wordt het geloof in inhoudelijke zin aangeduid,

namelijk de boodschap, het evangelie. Dit element is te vinden buiten de
mens zelf, in het geloofsmateriaal waarop hij zich richt. In deze betekenis
wordt het Griekse woord pistis b.v. gebruikt in Gal. 1: 25; Ef. 4: 5 en 1
Tim. 4: 11.

- fides qua. Met deze term wordt het geloof in de zin van gelovig zijn
uitgedrukt. Dit element van geloof bevindt zich in de mens zelf, in zijn
innerlijk. Vaak wordt hiermee vooral de beweging, de levendigheid van het
gelovig zijn aangeduid. Dit element wordt benadrukt op de schriftplaatsen
waar van de mate van het geloof gesproken wordt (Rom. 12: 3), van de
zwakheid van het geloof (Rom. 14: 1), van de kracht ervan (Hand. 6: 5; 11:
24) of van het groeien van het geloof (2 Cor. 10: 15).

Fides quae en fides qua veronderstellen eikaar steeds. Geloven als vertrouwen
sluit een voor waar houden in en een voor waar houden heeft geen betekenis
als dat niet doorwerkt in het leven. Geloven volgens de traditie is dus een
houding van vertrouwen die zich baseert op een vertrouwen in de waarheid
van de geloofsuitspraken. Anders gezegd: Voor christenen is het in-Christus-
zijn en het geloof in Christus ondeelbaar (Kuitert, 1977 en 1974).

Wordt op een van beide zijden de nadruk gelegd, dan wordt het geloof als
verarmd of eenzijdig ervaren (Heering, 1944):
- op de objectieve zijde. Dan wordt de `objectieve' waarheid als een gesloten

geheel tegenover de mens geplaatst, die haar en bloc te `geloven' heeft. Het
geloven wordt dan gereduceerd tot gehoorzaam aanvaarden.

- op de subjectieve zijde. Dan vervlakt het geloof tot louter menselijk
denken, voelen en willen en `verinnerlijkt' het geheel tot mystiek.

Deze twee kanten komen sterk tot uiting in het ervaren van zichzelf als
schepping van God. Met dat iemand zichzelf ervaart als geschapen in plaats
van bij toeval e~sterend, correspondeert de er~-aring van een worden onttrok-
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ken aan het absurde van het bestaan en aan de noodlotsgedachte. Het lot wordt
met deze ervaring tot persoonlijke roeping en bestemming (Van hnippenberg,
1998). Het leven krijgt `zin' in de betekenis van een basis in God zelf. Boven-
dien wordt iemands wezen hiermee niet alleen als een gegeven ervaren, maar
als nog onaf waar de mens bij wijze van opdracht een eigen invulling aan kan
geven (l~ioltmann, 1974). Binnen de schepping wordt volgens de bijbel aan
mensen een speciale plek toebedeeld. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de
bijbelse en theologische term `beeld van God'. Als evenbeeld van de schep-
pende God is de mens geroepen om scheppend mee te werken aan de schep-
ping. Tevens is het zijn taak om rentmeester van de schepping te zijn, waarmee
wordt aangegeven dat een mens verantu~oording heeft af te leggen aan God.
Hiermee wordt duidelijk dat gelovigen zowel overeenkomst als verschil ervaren
tussen mens en God. God is enerzijds transcendent aan de mens; dat betekent
verschil, contrast, afstand. i~laar God is anderzijds ook immanent aan de mens;
dat betekent overeenkomst, harmonie, nabijheid (Van Knippenberg, 1998).
Deze dubbele notie komt ook tot uiung in een ander bijbels woord, namelijk
`verbond'. Hiermee wordt een eeuwige relatie tussen God en zijn schepping
aangegeven, die van God uitgaat en steeds door hem vernieuwd wordt. Het
handelen van de mens dat daarmee in overeenstemming is, houdt een beant-
woorden van de roeping in door het nemen van ver-antwoordelijkheid voor de
gang van zaken in de natuur. In de aanvaarding van de eigen levensbestemming
ligt de menselijke ervaring van vrijheid besloten. Er is steeds sprake van
keuzevrijheid, wat impliceert dat het verloop van de geschiedenis tevens in de
hand van de mensen ligt.

Het geloof dat de werkelijkheid schepping is, verschaft enerzijds een
perspcctief dat invloed heeft op de manier waarop mensen de werkelijkheid om
zich heen waarnemen. ~lnderzijds kleurt wat waargenomen wordt het
perspectief op de schepping weer. Zo ontstaat een hermeneutische cirkel,
waarbij de ene kant de andere ~~~eer versterkt en de werkelijkheid en het
scheppingsgeloof weder-r.ijds worden ontdekt en verdiept. De chaos die in de
dagelijkse leefwereld ervaren wordt, wordt hiermee door gelovigen niet
weggeredeneerd, maar wordt geïnterpreteerd als uiteindelijk opgenomen in de
scheppingsruimte (Houtepen, 1997; van hnippenberg, 1998).

In het oudtestamentische denken zijn mensen gast op aarde. Gods
schepping is de mensen niet in eigendom, maar te leen gegeven. 1~Zet dit besef
treden gelovigen het leven tegemoet zonder de voorlopigheid en de
breekbaarheid te ontkennen van de tijd en ruimte die aan een mens zijn
toebedeeld. Ondanks tekortkomingen en twijfel die ieder mens kent en het
lijden en de ziekten die in de natuur opgesloten liggen, wordt door een gelovige
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het heilzame van het geloof voor het leven ervaren in een grote vrijheid die
haar grenzen kent in verantwoordelijkheid ten aanzien van Gods schepping.
Deze zijn beide geworteld in het vertrouwen op God, dat Hij de mens tot
leven heeft geroepen en steeds weer roept.

De bijdrage aan de vraag wat heilzaam geloof is, is als volgt:
- ~1et dat iemand zichzelf ervaart als geschapen in plaats van bij toeval

existerend, correspondeert de en~aring van persoonlijke roeping en be-
stemming.

- In overeenstemming met het besef van verbondenheid tussen God en zijn
schepping is een handelen dat beantwoordt aan de ervaren roeping door
het nemen van verantwoordelijkheid voor de natuur.

- Ondanks tekortkomingen en twijfel en lijden wordt een levensvrijheid
ervaren die haar grenzen kent in verantwoordelijkheid ten aanzien van
Gods schepping.

- De basiszekerheid wordt gevonden in het vertrouwen op God, dat hij de
mens tot leven heeft geroepen.

3. 4 De ervaring van hoop
Vanuit de existentiële ervaring van tijd en het begrip `hoop' komen we uit

bij de wisselwerking tussen beide.

3. 4. 1 7oe,~omst als vooruitlo~ien op het heden
Als het bij het heden zou blijven, als er niet de verwachting was van het

komende, zou elk heden dood tij zijn, zonder hoop en verlangen (Houtepen,
1997). De geboortedatum en het leven tot het onderhavige tijdstip toe beïn-
vloeden steeds opnieuw de situatie waar het heden vanuit gaat. i~iaar het
daadwerkelijke dagelijks leven speelt zich af tussen het heden en de toekomst,
tussen het zijn en het worden. Die d~-namiek speelt zich af tussen:
- verwachtingsvol uitkijken naar het toekomstige leven vanuit het huidige

leven. rlnders gezegd: de verhouding van het worden ten opzichte van het
zijnde wordt gekarakteriseerd door de hoop op verbetering.

- tevredenheid, waar het woord vrede al in zit. Tevredenheid wordt wel
beschouwd als de psvchologische basis van vrede. Ieder mens heeft een
onvervangbare, niet over te nemen wijze van zijn. Het niet begerig zijn naar
wat een ander eigen is, gaat samen met trouw aan zichzelf (Van hnippen-
berg, 1998). Tevredenheid over het tegenwoordige bestaan kan er zijn in
het licht van de te realiseren mogelijkheden die het leven biedt, met andere
woorden vrede over het zijn vanuit het ~~-orden.

91



Hoofdstuk 3

Hoe sterker het verwachtingsvol uitkijken naar de toekomst is, des te meer
daadkracht in het heden ontplooid kan worden om aanzetten te realiseren van
het visioen, waarnaar het verlangen uitgaat. Hoe meer tevredenheid in het
heden over wat al gerealiseerd is om een droom of visioen te verwezenlijken,
des te meer verlangen er zal zijn naar de vervulling in de toekomst. Tevreden-
heid als attitude ten opzichte van de tegenwoordige existentie en verwachting
richting de toekomst oefenen dus invloed op elkaar uit en kunnen elkaar
versterken door de onderlinge dynamiek.

Onder invloed van verwachten verkrijgt vrede tweeërlei betekenis:
- volledige harmonie met zichzelf, anderen, de wereld en God. Dit kan

ervaren worden op momenten, dus is het vluchtig van aard. Iemand kan er
niet over beschikken. Als aanhoudende toestand is dit niet bereikbaar voor
mensen op deze wereld en houdt als zodanig altijd iets voor-lopigs in zich.

- tevredenheid. Dit is wel haalbaar voor mensen en is te beschouwen als een
zwakke, in de zin van onvolledige, afspiegeling van vrede vanuit een toe-
komstig bestaan.

Doordat er een toekomst is, terwijl de ujd om te leven tegelijkertijd gelimi-
teerd is, wordt de mens er toe gebracht om in het heden plannen ten uitvoer te
brengen in plaats van ze uit te stellen. De dood vormt een existentieel gegeven
waar niemand aan ontkomt Tussen geboorte en dood beweegt zich iemands
persoonlijke leven. Aan de ene kant is ieders geschiedenis uniek en is ieder
mens in staat om zich iets bij het begrip oneindigheid voor te stellen, wat een
besef van het absolute impliceert. Aan de andere kant relativeert de eindigheid
per definitie iemands existentie. Dit spanningsveld tussen eindigheid en
oneindigheid hoort bij het leven. Dit kan beschouwd worden als onderdeel
uitmakend van het zoeken naar de volmaaktheid, wat meer lijkt te passen bij de
menselijke aard dan het zich neerleggen bij de feitelijke ervaring van het
onvolmaakte (Fesquet, 1973).

Het behoort dus tot het wezen van de mens dat hij zowel uit is op tevre-
denheid als ook een betere toekomst verwacht.

3. 4. 2 Hoop als voorzritlopen op toekomstzge en~arzng
De hoop staat in het christendom weer centraal in de huidige tijd. Dit houdt

verband met het feit dat mensen zelden in zo'n hopeloos beangstigende wereld
leefden (Kuitert, 1974). Nadat in de 1~tiddeleeuwen vooral het belang van de
liefde benadrukt werd, volgde de tijd van de Reformatie, waarin geloof centraal
stond. In de laatste decennia, waarin zinloosheid en diffuse angst sterk gevoeld
worden en mensen overstelpt worden met informatie over gebeurtenissen uit
de hele wereld, heeft de hoop in de theologie een meer centrale plaats
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gekregen. In de hoop wordt het oergegeven van de vitaliteit van het menselijk
leven zichtbaar. Waar andere levende wezens hulpeloos overgeleverd zijn aan
een uitzichdoze situatie, kan de mens daar met een bevrijdende kracht, de
hoop, tegen in het geweer komen en zich staande houden. De mens blijft
hopen zolang hij leeft, en omgekeerd kan hij slechts zo lang leven als hij hoopt.

Vanuit hoop leven betekent niet dat iemand u~illekeurig veel verwachtingen
heeft, maar hopend een open mens is, ondanks welke gebeurtenissen dan ook.
In de christelijke existentie werkt de hoop zich uit als de ervaring van leven
midden in de dood (Moltmann, 1974).

In het Oude Testament blijkt hoop te worden beschouwd als verwachting
in de zin van een verlangend uitkijken. Hieraan -r.ijn twee aspecten te
onderscheiden:
- het geduldige wachten
- het toevlucht zoeken.

Zolang de mens leeft, hoopt hij (Pred. 9: 4). Het is bijbels gezien geen
ongerichte hoop, maar op God gerichte hoop. 7.o kan gezegd worden, dat God
de hoop, de toeverlaat van de gelovige is. VG'aar echter dit hopen niet een
hopen op God is, is het bijbels gezien een hopen dat onverantwoord is en
veranderen zal in angst en schrik (b.v. Amos. G: 1; Jes. 32: 9-11). Het
vertrouwende hopen op God daarentegen is van de angst bevrijd (Jes. 7: 4; 12:
2; Ps. 45: 3), tenminste als het met de vrees voor God samen gaat (b.v. Spr. 14:
16, 26; 23: 18).

In het nieuwtestamentische begrip voor hoop, elpis, zijn de volgende
momenten te onderscheiden, die samen een eenheid vormen:
- het verwachten van het toekomstige, dat wil zeggen de door God

geschonken toekomst. Hierbij hoort ook het vertrouwen op het
toekomstige, waarmee het verband met geloof is aangeduid. Rom. 8: 24 e.v.
kan als `definitie' van Paulus gezien worden: `l~laar hoop, die gezien wordt,
is geen hoop; want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij
echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding'.
Elpis kan zich niet op u~at zichtbaar is richten, omdat dat het tijdelijke is (2

Cor. 4: 18; Phil 1: 20).
- het geduldig w.achten (Col. 1: 23; Hb. 6: 18). Voor de voleinding is het

geduldig wachten op de toekomst benadrukt (Rom. 5: 2, 4; 8: 20, 24; 1 Cor.
15: 19; Gal. 5: 5; 1 Th. 2: 19). De hoop richt zich niet op de realisering van
een door de mens ontworpen toekomstbeeld. Een hopend mens let niet op
zichzelf en de wereld. Hij wacht geduldig op Gods gave, terwijl hij erop
vertrouwt dat God hetgeen hij geschonken heeft, ook behoeden en
behouden zal.
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Afgezien van eventueel het boek Openbaring ~~orden nooit gedetailleerde
toekomstbeelden geschilderd in de bijbel. Hierdoor blijft het karakter van het
vertrouwen op Gods daad als constitutief moment van het hopende wachten
behouden (onder meer in 1 Petr. 1: 3; Tt. 1: 2; 2: 13) (R. Bultmann, in:
ThWNT II, s.v. Flpi.r, Flpi:~oo).

De hoop richt zich voor christenen op een persoon, Christus. Jezus Chris-
tus wordt door zijn volgelingen in zijn persoon als de belofte van het eeuwige
leven beschouwd: In hem is het nu al daar ( Joh. 11: 25, 26) (Brunner, 1960).
Daarmee is het rijk van God beide tegelijk: `midden onder ons' (Luc. 17: 21),
waarmee bedoeld u~ordt in het leven van alledag, en `dicht bij gekomen' (l~iatth.
4: 17), dat wil zeggen boven het alledaagse uit en haar vooruit ( H. Luther,
1992). Het uit de synoptische evangeliën naar Mattheus, 1~lareus en I.ucas
afhomstige `het rijk Gods is nabij gekomen' wordt wel gezien als overeenko-
mend met het `Ik ben het' (ego eimi) uit het evangelie naar Johannes, dat wil
zeggen dat het koninkrijk van God en de persoon Jezus Christus één en
dezelfde zijn. Anders gezegd: In Jezus is het koninkrijk van God reeds nabij
gekomen. Christus wordt dus niet alleen in de toekomst verwacht maar hij
wordt ook als de tegenwoordige, levende grond van hoop ervaren. Daarom is
het in de ervaring van de hoop mogelijk dat wat onbereikbaar is en in de verte,
als reeds nabij beleefd wordt, het onherkenbare als niet vreemd maar als reeds
bekend, en hetgeen door de persoon r.elf niet te realiseren is als reeds werkelijk
et-varen wordt (Barth, 1959, IV~ 3, ~73).

Een tegenover elkaar stellen van het `nu' en het `eens' komt ook bij Johan-
nes nauwelijks naar voren. Hij verheft de rijkdom van het huidige genadeleven
in de gemeenschap met God zo zeer, dat de grens bijna verdwíjnt en het
huidige leven van het `eens' uit gezien ingesloten is. Johannes schrijft wel in de
toekomende tijd: "Wij zullen Hem zien, zoals Hij is" ( 1 Joh. 3: 2), maar in
plaats van de grens van het `nog niet' op de voorgrond te stellen onderstreept
hij het eeuwige leven in het `nu reeds' (Walter, 1953). Heden en toekomst staan
niet paradoxaal tegenover elkaar, maar vanuit de tegenwoordigheid van het heil
gaan de vensters naar de toekomst open. Zo is ook Paulus tegelijkertijd door-
drongen van de werkelijkheid van de heilstijd in Christus en van de bijzonder-
heid van het nieuwe komen van de Heer (Berkouwer, 1961).

Van Ruler (1978) legt nadruk op de betekenis ~-an het koninkrijk van God in
zijn theologie. Hij ziet dit rijk niet in een statisch-ontologische zin als een
andere ruimte, sfeer of wereld naast of boven deze tijd-ruimtelijke wereld, maar
als het handelen van God met deze werkelijkheid. De transcendentie van Gods
wezen wordt daarin ervaren als verborgen overmacht over alle weerstand. "Lijn
koninkrijk is erop gericht, dat de mens in zijn existentie gered wordt.
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De hoop wijst ook over de grens van de dood heen. Het gaat in de ervaring
van de gelovigen dus niet om een ambivalente, maar beslist om een onverdeeld
positieve toe[;omsrt-envachting. Daardoor ziet een gelovig mens, in al zijn
begrensdheid, af en toe een onbegrensd verschiet voor zich (Heering, 1944).

Voor zijn volgelingen is Christus het grote voorbeeld, juist omdat hij leefde
tussen het `nog niet' en het `reeds' in en dat volhield (Beumer, 1993). Ook de
volgeling zelf leeft uit wat op hem afl:omt vanuit de toekomst, niet langer uit
wat hij bij zichzelf aantreft. Hij is zichzelf hierdoor als het ware vooruit. Deze
band tussen zijn leven nu en de toekomst geeft aan zijn beperkte leven de
en~aring van een diepere zin (~Ioltmann, 1975). Een dergelijke ervaring
impliceert geen escapistische, evenmin een instemmende, maar veeleer een
meerdimensionale houding met betrekking tot de wereld. Er is de ervaring van
tegenspraak, gebrokenheid van de wereld zoals zij is, en tegelijkertijd het ernst
nemen van en vasthouden aan de belofte. Dit heeft tot gevolg dat de inbreng
van een gelovige in de w~ereld bestaat uit zowel kritiek als hoop. Het gaat om
deze wereld. Echter een gelovige beperkt zich niet tot wat het gcval is, zoals bij
het positivisme of het c~~nisme, maar spoort in de wereld datgene op wat boven
haar uit wijst. Alles wat is, wordt bekeken in het licht van de belofte, dus vanuit
de verlossing. Dit plaatst het leven in een ander perspectief (H. Luther, 1992).

Moltmann is in zijn werk over de theologie van de hoop baanbrekend
geweest. Hij spitst het eigene van de christelijke hoop toe op de gekruisigde en
opgestane Christus. Hoop die geboren is uit de herinnering aan de gekruisigde
leidt tot hopen tegen alle hoop in. Dat de toekomst is begonnen met dezc
~-crncdcrdc cn verworpen mens houdt ~-oor een gelo~rige in dat God de
toekomst niet is begonnen aan de top van de menselij[;e vc.~oruitgang. 7.ij
bewerkt dat de toekomst van de mens niet alleen in de vooruitgang wordt
gezien, maar ooh in de offers die daarbij worden gebracht. De christelijke hoop
is dan ook bij uitstek de hoop van hen die geen toekomst hebben. Een er~-aring
van leven in hoop betekent daarmee dat het ongeliefde en verstoten leven erbij
betrokken wordt, omdat dit leven in identificaue met God, als het ware door
zijn ogen, wordt gezien. Liefde in hoop is dan in wezen rekening houden met
de nog niet gerealiseerde mogelijkheden van de andere mens, inclusief Gods
mogelijkheden met hem (íti~Ioltmann, 1971).

Voor een gelovige is de ervaring van hoop niet alleen afkomstig uit een her-
innering aan de gekruisigde, maar eveneens gebaseerd op zijn opstanding. De
opstanding kan zelfs worden beschouwd als de spil waar de christelijke h~op
om draait. Het is daarom voor een gelovige niet voldoende de opstanding ~-an
Jezus alleen vanuit het oogpunt van historiciteit te beschouwen. Daarmee zou
voorbijgegaan worden aan de werkelijke betekenis en-an. De opstanding wordt
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niet alleen als een objectieve of subjectieve waarheid ervaren, maar bovenal als
een existentiële waarheid.

De betekenis van de opstanding van Christus wordt ervaren als een vooraf-
beelding, als een voorschot op wat beloofd is. Het menselijk verlangen krijgt
hiermee een oneindige dimensie (Fes9uet, 1973). hlet bijbelse woorden van
Paulus over het belang van een dergelijke ervaring van een gelovige vanuit een
negatieve formulering (1 Cor. 15: 19): "Wanneer wij alleen in dit leven op
Christus hopen, zijn wij de ellendigste van alle mensen op aarde" (Luther,
1538~ 1975).

De Duitse pastoraaltheoloog S~ding (1992), die onderzoek heeft gedaan
naar geloof, hoop en liefde bij Paulus, betoogt voor het dagelijks leven dat
door de hoop omstandigheden vanzelfsprekend niet veranderen, maar dat
iemand door de hoop wel ervaart dat zijn houding verandert ten opzichte van
wat hij op zijn levensweg tegenkomt. Len mens die op God hoopt, ervaart dat
hij steeds kracht ontvangt om verdrukkingen uit te houden en in geduld te
verdragen. Hierbij heeft hij als uiteindelijk doel voor ogen dat Gods liefde
totaal verwezenlijkt wordt. Dit wordt door S[)ding het transhistorische einde
van de geschiedenis genoemd. Het zich wenden tot God en tot de medemens
zijn in de hoop zeer nauw met elkaar verbonden, aangezien zij beide gericht
zijn op deze transhistorische toekomst van de heilsvoleinding. Doordat volgens
bijbels denken de vervulling van de christelijke hoop alleen aan God wordt
toevertrouwd en daarmee gesteld wordt dat het niet in de macht van de
mensen zou liggen om zichzelf te voleindigen, wordt van de eschatologische
voleinding alleen zo gesproken, dat ieder menselijk verlangen, verwachting en
wensvoorstelling in het oneindige overstegen wordt.

De eschatologie betreft de bezinning op het laatste, definitieve en uiteinde-
lijke handelen van God, zijn belofte aangaande de toekomst en de door die
belofte opgeroepen echo bij de mens. Daarmee wordt bedoeld de verwachting
en het uitzien naar wat komen zal, omdat de laatste dingen geconcentreerd zijn
in de komst van Jezus Christus, die zelf de Laatste is conform Openbaring 22:
13: "Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het
einde". Een gelovige ervaart zijn toekomstverwachting niet als een vermoeden
of een projectie van de menselijke geest met al zijn idealen, maar als een
antwoord op de gedane belofte, een samenhang die expliciet uitgedrukt wordt
in 2 Petrus 3: 13: "~'ij verwachten echter naar 7ijn belofte nieuwe hemelen en
een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont" (Berkouwer, 1961).

Dit betekent dat het in een leven vanuit de hoop mogelijk wordt dat een
gelovige de eindigheid van het leven niet alleen als begrenzing, maar tegelijk als
eschatologische voorlopigheid ervaart.
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De bijdrage voor het verstaan wat geloof heilzaam maakt, is als volgt:
De band tussen het leven nu en de toekomst van Gods rijk geeft aan het
leven een diepere zin.
Uit de herinnering aan de opstanding van de gekruisigde komt hoop voort,
hetgeen leidt tot hopen tegen alle hoop in.
Leven vanuit een hoopvolle liefde betekent een rekening houden met de
nog niet gerealiseerde mogelijkheden van de andere mens, inclusief Gods
mogelijkheden met hem.
Een gelovige heeft als uiteindelijk doel voor ogen dat Gods liefde totaal
verwezenlijkt wordt.

3. 4. 3 EYi.ctentie en hoop o~ elkaar betrokk,en
Indien mensen hun levensbestemming alleen zoeken binnen de co~rdinaten

van de meetbare tijd en ruimte, dan heeft dat logisch geredeneerd niet alleen
tot consequentie dat God daar niet in te vinden is en dus `dood' is, maar ook
dat ieder mensenleven absoluut eindig is. Tenslotte is dan alles wat leeft
onderworpen aan zinloosheid (Houtepen, 1997). Bijbels gezien is de keuze die
een mens maakt er uiteindelijk een tussen God, die staat voor alle leven, en het
zijn ten dode. Deze tegenstelling, leven versus dood, is te vinden in het Oude
en in het Nieuwe Testament en gaat vooraf aan andere alternatieven zoals rein
versus onrein, goed versus slecht, vroom versus niet vroom. Indien een mens
dit beseft, wordt de loochening van de dood die de menselijke existentie
doorgaans doortrekt, doorbroken. Hiermee wordt de samenhang tussen
duudsverdringing en levensverhindering in het bcw-ustzijn gebracht. 7owe1 de
gewenning aan de geregelde afloop van het leven als ook het vertrouwen, dat
wat is, goed en in orde is, worden opgeschrikt door een besef, dat alles anders
en beter zou kunnen zijn. Dit is een thema dat in het Nieuwe Testament in
diverse variaues aan de orde komt en als gevolg daarvan terug gevonden kan
worden in de ervaring van de gelovigen (H. Luther, 1992). De mens vlucht bij
een werkzame hoop niet uit de onverdraaglijke druk van het heden in een
troostvolle betere toekomst, maar betrekt de toekomst op zijn heden en leeft er
nu al uit. Dat maakt het heden dikwijls moeilijker te verdragen, in ieder geval
conflictrijker. In de hoop opent de mens zich naar de toekomst die hem is
toegezegd. Hoop verandert de mens zelf, omdat ze hem nieuwe mogelijkheden
laat zien. Door deze hoop is het mogelijk dat iemand de bereidheid vindt om
zichzelf te verlaten en ervoor kiest om bij de ander te zijn.

In de ware zin van het woord zien christenen uit naar wat de eindigheid van
het bestaan relativeert en ontgrenst. Er is vreugde in het heden, maar er is nog
meer beloofd. Dit verlangen wordt gebaseerd op woorden van Jezus. Hij heeft
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niet alleen gezegd: `Ik ben' (Joh. 8: 24), maar ook: `Ik ben degene die komt'
(()penbaring 1: 8) en `De Zoon des ~íensen zal komen' (1`it. 24: 44). De
gelovige mens leeft daarom vanuit de verwachting dat de Heer komt. Deze
verwachting stempelt zijn leven. De tijd van belofte ligt voor hem, ook al weet
hij niet wanneer de komst van Jezus zijn zal. In de ervaring van christenen
ver~x-ijzen zowel de algemene als de persoonlijke geschiedenis naar de verwe-
zenlijking van Christus' beloften. Het boek van de Openbaring (22: 20) eindigt
aldus: `Ik kom spoedig'. `;~men! ILOm, Heer)ezus!'.

In de bijbelse beeldspraak ziet ook de wereld halsreikend uit naar de toe-
komst (Rom. 8: 21-22). In het boek van de Openbaring wordt niet geschetst,
dat de aarde door de hemel zal worden vervangen, maar dat er een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde zullen komen (()penb. 21: l; eveneens 2 Petrus 3:
13). De geschiedenis van mens en wereld loopt dus conform het bijbelse
verhaal niet uit op een `hemelse' bestemming, maar op het herscheppen van de
aarde. Het gaat niet om de hemel zonder de aarde, maar om het vernieuwen
van beide. Er is sprake van opstanding en van vernieuwing van het lichaam.
Het is niet zo, dat de gelovige in zijn leven afziet van het tijdelijke omwille van
de eeuwigheid. Hij leeft volop in het heden, maar hoopt tegelijkertijd op de
nieuwe tijd, die komen zal. Deze hoop doet leven, geeft kleur aan het bestaan
en steeds opnieuw moed om door te gaan.

Er ontstaat een d}-namiek tussen het heden en het uitzicht op de bijbelse
notie van de belofte, de komst van de l~fessias en de herschepping van hemel
en aarde. Conform de uitspraak van Jezus "Zalig zij die hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid" (l~iattheus 5: 6) behoort de toekomst aan de mensen die
naar de gerechtigheid en naar vrede verlangen en die een aanzet geven tot wat
komen zal (Fesquet, '1973).

Het richtpunt is, dat God altijd voor de mensen uit gaat. Deze hoop is voor
een gelovige het antwoord op de klacht en de aanklacht van tragedie, eindig-
heid, ziekte, schuld en dood. Terwijl ambivalenties en paradoxen als bij dit
leven horend worden aanvaard, is er af en toe ook uitzicht op het goede zonder
meer, op het heilige en sublieme, op een leven voor het aangezicht van God.
Het eschaton ofte~~el het laatste der dagen is geen begrenzing van de histori-
sche tijd, maar de ontgrenzing ervan en is daarom ook niet op een tijdslijn vast
te leggen. Het is voortdurend actueel in het onherroepelijke verglijden van de
tijd. De christelijke eschatologie is dan ook geen escapisme, maar geeft veeleer
aanleiding om een le~-en lang kritisch in gesprek te gaan met de idealen van de
tijd. In Christus is die `nieuwe tijd' al aangebroken, die eindigheid en dood en
het feitelijke verloop van opgang en verval overstijgt en een vernieuwd leven
aanzegt. Dat is wat anders dan een utopie van de goede afloop. De boodschap
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is, dat God ook aan de grens van de dood en van de wereldondergang goed
van k-u~aad onderscheidt en volstrekt aan de kant van het goede blijft staan. Het
visioen van het koninkrijk van God veronderstelt dan ook de voleinding van
natuur en geschiedenis. De gelovige hoopt daarop en ziet daarnaar uit. Dit
visioen geeft hem nu al vrede, waardoor hij werkzaam kan zijn in de huidige
tijd die hij beschouwt als voorlopige tijd (Houtepen, 1997). De tegenwoordige
tijd wordt door dit perspectief een gekwalificeerde tijd, de weg naar een doel, in
plaats van leeg en zinloos of een wirwar van onsamenhangende gebeurtenissen.
Omdat het koninkrijk van God niet `neutraal' waarneembaar en ontdekbaar is,
daarom is alle berekening uitgesloten. Het gaat om een ontdekken van de
diepere dimensies, die als bepalend worden ervaren voor de geschiedenis in het
licht van Christus, op weg naar de toekomst (Berkouwer, 1963). In een vooraf-
schaduwing op het leven van alledag is het grote perspectief af en toe al
ervaarbaar volgens de christenen. Het kwaad is volop in de wereld aanwezig,
maar temidden t-an al het k~-ade en zondige is niettemin het verlangen naar en
de hoop op het goede en hele aanwezig (Houtepen, 1997). Juist in dieperlig-
gende kwetsuren en wensen kunnen pijn en verlangen te voorschijn komen.
Pijn en verlangen doortreliken het dagelijks leven onder de oppervlakte en
treden meestal onverwacht in overgangssituaties aan de dag. In het geloof
wordt wel verondersteld dat zij een diepere dimensie vertegenwoordigen. Gods
werken in ieder mens kan namelijk worden ervaren als het diepste verlangen en
als de diepste pijn. In zowel de pijn als in het verlangen wordt een `ongenoegen
met het hier en nu' bespeurd. Beide geven zij een specifieke richting aan de
mcnsclijke ervaring door de eindigheid te thematiseren vanuit de verlossing
(vgl. Rom 8: 22 e.v.) in plaats van vanuit instemming of berustende overgave.
In deze onrust, in het leven in de werkelijkheid en vanuit de belofte, stemt
iemand niet langer alleen maar in met wat hij werkelijk geworden is, maar
houdt hij ook trouw vast aan een mogelijke andere bestaanswijze. Dit is een
existentiële beleving. Zo had bij de kerkvader Augustinus (400~ 1963) ook na
zijn bekering de onrust over zichzelf geen einde. Dat hij in God rust gevonden
heeft, betekende voor hem, dat God de standvastige is in wie zijn leven veran-
kerd is, terwijl hij geen welgevallen in zichzelf had (H. Luther, 1992).

Ondanks tegenslagen en destructieve tendensen in het leven, wordt door
een gelovige het heilzame van de hoop ervaren in een groot verlangen naar de
toekomst van God, zijn rijk vol gercchtigheid, vrede en liefde. Hierdoor wordt
nu al vrede ervaren in het heden ondanks alles; een vrede die zich uit in
werkzaamheid voor alles waar Gods rijk voor staat, gevoed door de hoop op
een nieuwe aarde.
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De bijdrage van het begrip `hoop' voor de vraag wat heilzaam geloof is, is
als volgt:
- Zowel de gewenning aan de geregelde afloop van het leven als het ver-

trouwen, dat wat is, goed en in orde is, worden door de hoop opgeschrikt
vanuit een besef, dat alles anders en beter zou kunnen zijn.

- Iemand vlucht bij een werkzame hoop niet uit de druk van het heden in
een troostt~olle betere toekomst, maar betrekt de toekomst op zijn heden
en leeft er nu al uit.

- De christelijke hoop wordt niet als mogelijkheid tot ontsnapping ervaren,
maar geeft veeleer aanleiding om een leven lang kritisch in gesprek te gaan
met de idealen van de tijd.

- Het perspectief van het rijk van God maakt de tegenwoordige tijd in plaats
van leeg en zinloos tot een gekwaliticeerde tijd, de weg naar een doel.

3. 5 De ervaring van liefde
Vanuit de eYistentiële ervaring ~-an tijd en het begrip `liefde' komen we uit

bij de wisselwerking tussen beide.

3. 5. 1 Heden als het nrorrrent van tegenu~oordigheid
Het heden staat niet op zichzelf, maar verkrijgt dvnamiek zowel door het

verleden, dat een basis heeft gelegd waarop in het heden verder gebouwd kan
worden, als door de toekomst, waarop vooruitgelopen kan worden.

Ieder mens is in aanleg gericht op verbondenheid met anderen. Bij de ver-
bondenheid met elkaar en in heel het bestaan gaat het meer om de kwaliteit
dan om de kwantiteit. De verbondenheid op zich is een natuurlijk gegeven: een
klein kind is zelfs afhankelijk van anderen om uberhaupt te kunnen overleven.
Daarnaast wordt verbondenheid ook gez.ocht, omdat mensen ervaringen willen
delen. Bab~-'s zijn er al op aangelegd om ervaringen te delen. Zij kunnen
bijvoorbeeld vreugde delen door naar andere mensen te lachen en zij reageren
ook op andermans mimiek. Zij leggen en onderhouden contacten. Zij verdra-
gen zelfs voor langere tijd een slechte verzorging of te weinig persoonlijke
aandacht. Totdat blijkt dat het onmogelijk is om aandacht te krijgen, zal een
baby actief blijven proberen opnieuw contact met de verzorger te maken. Als
de bab}- de moed hiertoe opgeeft omdat er herhaaldelijk geen respons ~-olgt,
kan dit letterlijk betekenen dat hij alle levensmoed opgeeft.

Zolang het door een ander aangedane leed nog dragelijk is, kan het worden
verdragen. Dit is een actief gebeuren. Hoewel negatief gedrag wel een versto-
rende invloed kan hebben, wordt door het te verdragen de onderlinge verbon-
denheid niet opgegeven. Door op positieve wijze actief inet de ander om te
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gaan, wordt ook de eigen vreugde weer versterkt.
Vreugde is op zich een solitaire ervaring, maar vanuit de ervaring van

vreugde zoekt ieder mens van nature communicatie met anderen. Vreugde
enaren en een ander verdragen hebben invloed op elkaar:
- Doordat iemand vreugde ervaart in zijn bestaan is hij beter bestand tegen

wat er op hem af komt en in staat zowel prettig als kwetsend gedrag van
anderen of hun leed te verdragen.

- Doordat iemand de hebbelijkheden en onhebbelijkheden van een ander
verdraagt blijft hij mogelijkheden zien om iets positiefs aan de ander te zien
en daar vreugde aan te beleven.

Vreugde, en daarmee geluk en welzijn, wordt ook wel op andere terreinen
gezocht dan in verbondenheid met anderen. Uiteindelijk blijken deze een
surrogaat te vormen voor een wederzijdse verbondenheid en een ontsnapping
aan een elkaar verdragen. Fnkele voorbeelden zijn geld, roem, macht, seksuali-
teit, genotmiddelen. In al deze vormen wordt met name plezier voor de korte
termijn gezocht. Vaak worden ze echter aangezien voor geluk en diepergaande
vreugde op de langere termijn. In deze vitalistische en hedonistische tendensen
kunnen wrel resten van vreugde om het bestaan worden bespeurd (H. Luther,
1992).

Het behoort kortom tot het wezen van de mens, dat hij vreugde kan enraren
in verbondenheid met anderen en in staat is daarin de beperktheden en het
gedrag van de ander te verdragen.

3. S. 2 Lifde al~- ~~et r~eo~y~érat vart tegem~~ooirlige ervari~ag
Bij uitstek in de christelijke godsdienst is liefde het kernwoord. De uitspraak

`God is liefde' ( 1 Joh. 4: 8, 16) staat in het midden van de nieu~~--
testamentische, christelijke verkondiging (Brunner, 1946). Het bijbelse begrip
voor liefde wordt in het Nieuwe Testament met het Griekse woord agapè
aangeduid. Deze liefde is bijbels gezien noch alleen de liefde tussen God en
mens, noch alleen de liefde tussen mens en mens, ook niet beide naast elkaar,
maar beide tegelijk en ineen. Zij is het grondprincipe van de drieverhouding
God, mens en mens (E. Stauffer, in: ThWNT I, s.v. Agapaoo). hlet het ervaren
van de onvoorwaardelijke liefde van God, die alles omvat, is dus nauw
verbonden het radicaal liefhebben van de medemens zoals hij is, met al zijn
grenzen en fouten ( Kung, 1976). Na de tweede wereldoorlog en de ontdekking
van de wereldwijde nood en ellende greep de aandacht voor de naastenliefde in
de theologie snel om zich heen. Daarbij h-wam zij los te staan van de liefde tot
God met als consequentie veeleer een wet te worden in plaats van een teken
van onnrangen barmhartigheid (Berkhof, 1985).
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Jezus heeft in twee met elkaar samenhangende regels de zin van de
gerechtigheid samengevat: Heb God lief inet alles wat je in je hebt; heb je
naaste lief als jezelf (1~Ic. 12: 30-31; í~1t. 22: 37-40; Luc. 10: 27). Alle andere
geboden gaan in dit liefdesgebod op. Het jodendom sprak ook al over de liefde
in dubbele zin (Deut. 6: 5; ook Lev. 19: 18). Jezus echter bereikt in eenvoud en
concreetheid een ongekende reductie en concentratie van alle geboden op dit
dubbelgebod en verbindt tegelijkertijd Gods- en mensenliefde aan elkaar tot
een onlosmakelijke eenheid. Het is kenmerkend voor Jezus, dat hij de liefde
maakt tot het criterium van alle relaties die een mens kan hebben (Kung, 197G;
E. Stauffer, in: Th~Y~NT I, s.v. A~qapaoo). Tillich (1951 ~ 1984, I~ I, II, C) stelt
kernachtig, dat deze wet van de liefde zoals door Jezus verwoord, paradoxaal
gezien juist de ultieme wet is, omdat zij de ontkenning is van de wet en tegelijk
alles betreft wat concreet is. Anders gezegd: De overstijgende betekenis van dit
liefdesgebod, dat ook belofte is, gaat uit boven de wet Tegelijkertijd echter is
dit overkoepelende liefdesgebod toepasbaar op alle dagelijkse situaties, wat het
zeer concreet maakt.

Alle geboden staan volgens bijbels spreken in betrekking tot de liefde. Met
andere woorden: Het einddoel van elk gebod is de liefde, conform 1 Tim. 1: 5:
"Het doel van een gebod is liefde uit een rein hart en uit een goed geu~eten en
uit ongeveinsd geloof'. Het Nieuwe Testament drukt dat meer dan eens zo uit,
dat de liefde de vervulling van Gods wet is (Rom. 13: 10; Gal. 5: 14). Dit
betekent niet dat een mens van zichzelf een dergelijke liefde bezit. De ervaring
is juist dat een mens wat hij in de liefde nog niet bezit, van God mag vragen
om te ontt~angen; hij zoekt om te vinden en hij klopt om te worden openge-
daan (vgl. 1~latth. 7: 7). De gave van God is de hulp van de Heilige Geest. Deze
giet (vgl. Rom. 5: 5), beeldend gesproken, de liefde in de harten van de mensen
uit (E. Stauffer, in: Th`~'NT I, s.v. Agapuoo).

Dat liefde volgens bijbels spreken de maatstaf van het gedrag van mensen
vormt, geeft aan dat het niet alleen om de handeling zelf gaat, maar uiteindelijk
vooral om de onderliggende intentie.

Reeds Augustinus (421 ~ 1930) beweerde, dat wanneer een handeling uit
vrees voor straf verricht wordt of een ander doel dan liefde op het oog heeft,
de-r.e handeling niet is zoals zij zijn moet, al heeft het er de schijn van. Het
tegengestelde van liefde wordt in de bijbel met de term `zonde' aangeduid,
aldus Berkhof (1985). Hij betoogt kernachtig dat zonde in bijbelse zin een
tekort aan liefde is. 1~1et de term zonde wordt het element van persoonlijke
verant~-oordelijkheid uitgedrukt in het zich afwenden van waar iemand bij
hoort, namelijk God, de medemensen en zichzelf. De ervaring van liefde is
bijgevolg het tegenovergestelde en wel het streven naar hereniging van hetgeen
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afgescheiden was (Tillich, 195?~ 1984, II~ III, II, B).
Kortom, in de bijbel zijn de verschillende componenten van liefde

onlosmakelijk met elkaar verbonden, te weten de liefde van God voor de mens,
de wederliefde van de mens eoor God, de liefde voor de medemens en voor
zichzelf. Voor de helderheid zullen de verschillende aspecten nu
achtereenvolgens aan de orde komen.

3. 5. 2. 1 De liefde van God t~oor cle rrretts
Kort gezegd gaat volgens de bijbel alle liefde van God uit. Het doel dat CGod

vanaf het begin nastreeft is het werk van de liefde. Voor de mens is het godde-
lijke liefdewerk ervaarbaar als de vorming van de nieuwe mens. Het bereiken
van dit doel is alleen mogelijk met medewerking van de mens zelf, die de
bevrijding door Gc~ds Geest heeft en-aren. Deze vrijheid bindt en ~-oleindigt
zich in de liefde (E. Stauffer, in: ThWNT I, s.v. A~apaoo).

Verscheidene theologen beschrijven dat de liefde van God verschillend is
van wat in het dagelijks spraakgebruik doorgaans onder liefde verstaan wordt.
Het verschil is volgens de karakterisering van Brunner ( 1946) dat deze liefde
niet waarde begerend is, maar juist waarde schenkt. Deze liefde is niet te
bevatten voor een mens, want zij wendt zich bij uitstek tot de mensen, waar-
voor geen grond of motief aanwezig lijkt om die lief te hebben. De liefde van
God wordt volgens Berkhof (1985) door de gelovige dan ook ervaren als
oneindig meer dan wat in aardse verhoudingen liefde genoemd wordt. Zij is
zozeer meer en anders, als God meer en anders is dan de mens. God als
subject wordt als bepalend i-oor de inhoud ~--an deze liefde en~aren. Om de
eigensoortigheid en goddelijkheid van zijn liefde uit te drukken, wordt door
gelovigen over God gesproken als heilige liefde. Zodoende wordt uitdrukking
gegeven aan de eenheid van transcendentie en condescendentie. Deze liefde
overstijgt het begrip en het bevatungsvermogen van de mens, terwijl zij
niettemin zodanig ervaarbaar is ~-olgens gelovigen, dat zij bepalend voor het
hele leven wordt. Deze liefde van God komt volgens christenen samen in het
mens zijn van Jezus Christus en in zijn leven dat uitloopt op sterven en op-
standing. Hierin komen heiligheid en barmhartigheid samen: De ene rechn~aar-
dige draagt plaats~~ervangend de Godvervreemding van alle mensen en over-
brugt daarmee de kloof. Deze geloofskennis wordt levend in de ervaring van
mensen in de vorm van dankbaarheid voor hun verlossing. Hierdoor mogen ze
volop voor God staan ondanks alle tekortkomingen en fouten. Dingemans
(2000) venvoordt het zo, dat volgens christenen Jezus Gods vergevende en
helende liefde in eigen persoon representeert. Juist omdat geen mens in staat is
de eigen schuld te verzoenen, geloven christenen dat God het initiatief heeft

103



Hoof~lrtuk. 3

genomen en zijn Zoon heeft gezonden om de schuld te (ver)dragen en zo
mensen te verlossen en de verbroken relaties te herstellen. Dit heeft een
bevrijdende uitwerking en doorbreekt de eenzaamheid van een mens door de
wetenschap dat hij er nooit alleen voor hoeft te staan. Jezus zelf is het grote
voorbeeld voor de christenen. Hij hield vast aan zijn relatie met God, zijn
Vader, ook al wist hij dat hem dat het leven zou kosten (Berkhof, 1985;
Bolkestein, 1945). Hij gaf ook de mensen niet prijs, ook al kostten zij hem het
leven. Hierbij is de achterliggende gedachte niet, dat God het nodig zou
hebben om door hem te worden verzoend, maar juist de mens en zijn zonde.
Deze verzoening wordt door gelovigen als een levende, ultiem bevrijdende en
helende werkelijkheid in het heden ervaren. Volgens het bijbelse getuigenis
(Schlier, 1972) is het zich uitleveren van Jezus Christus aan de zonden en de
overtredingen van mensen een actief proces geweest, zoals onder meer be-
schreven in Rom. 4: 25; Gal. 1: 4 en 1 Cor. 15: 3. Conform wat Paulus samen-
vattend beschreven heeft "God heeft Hem, die geen zonde gekend heeft, voor
ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem"
(2 Cor. 5: 21), nam Christus de zonden op zich, nam ze daarmee de mensen af
en liet ze met hem afsterven. Door zijn volledige inzet voor de mensen in
gehoorzaamheid aan God, ook in zijn sterven, enTaren gelovigen zijn liefde als
onvoorwaardelijk en grenzeloos. Dit wordt bedoeld met de christelijke formu-
lering `voor ons gestorven zijn'. Met deze liefde van Christus ervaren christe-
nen dat "Uod ons alle dingen geschonken" heeft (Rom. 8: 32). Geen lot of
macht op aarde kan de mens deze liefde weer ontnemen (Rom. 8: 35 e.v.).
Deze liefde overstijgt volgens Eph. 3: 19 iedere voorstelling en analogie en
toch is het volgens de ervaring van gelovigen mogelijk haar te kennen.

Deze niet te bevatten liefde is de oorsprong, grond en bron van de liefde
van de gelovigen. Zij ervaren dat deze liefde niet uit henzelf voortkomt, maar
een gave is. CGeen andere liefde wordt als zo volkomen en zo alles overwinnend
ervaren als de liefde die van God afkomstig is (Korff, 1940). Er zijn voor deze
liefde in geen enkele richting grenzen, waardoor ook het eigen leven van de
gelovigen opengebroken wordt en open blijft voor nieuwe ervaringen.

3. 5. 2. 2 De liefde van de men.r voor God
In een mens die de werking van de vergeving van de zonden door Jezus in

zijn eigen leven ervaren heeft, wordt een geheel nieuwe overstromende liefde
losgemaakt. Dit wordt bedoeld met de ervaring van een nieuw leven. In
navolging van Jezus wordt met een daadkrachtige liefdeswil de offerweg
gegaan door allerlei vijandigheden heen (G. Stauffer, in: ThWNT I, s.v. A~a-
paoo). Dit impliceert een vrij radicale keuze, zoals Jezus zelf aangeeft "Indien
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iemand tot hlij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw... ja, zelfs
zijn eigen leven, die kan i~lijn discipel niet zijn" (Luc. 14: 26). í~fet het woord
haten wordt overigens bedoeld een op de tweede plaats stellen.

hiet de ervaring van de genadige toe~~ending van God naar de mens corres-
pondeert dus als vanzelfsprekend van de kant van de mens zijn ommekeer tot
God. Die ommekeer wordt niet ervaren als zelf~-en-reemding, maar juist als een
thuiskomst tot zijn bestemming. Dit gevoel van thuiskomst betreft de hele
persoon. De aanspraak wordt gevoeld van God op heel de mens: de hele wil,
het hart, de binnenste kern, de mens zelf. Deze aanspraak betreft niet meer en
niet minder dan de liefde van de thuisgekomen mens (Kung, 1976): onvoor-
waardelijke, oneindige en totale liefde, dat wil zeggen dat geen deel van de
persoon of van zijn wereld ervan is uitgesloten (Tillich, 1951 ~ 1984, I~ I, II, C).

Van nature is de menselijke liefde tot God altijd in hoge mate vragende
liefde. Dat is duidelijk in vragen om vergeving van zonden of om bijstand in
beproevingen. Maar het komt nog duidelijker aan het licht in het groeiende
besef dat het hele wezen van de mens van nature behoeftig is: onvolledig en
voorlopig (Lewis, 1962). In de bijbel wordt liefde aangeduid als goddelijke
`kracht in zwakheid' (2 Cor. 12: 9). Een mens die in de kruisiging van Christus
de geschiedenis van God waarneemt, ervaart te kunnen leven met de
verschrikkingen van de geschiedenis en desondanks te kunnen blijven in de
liefde (Moltmann, 1974). Bijbels gezien is een dergelijke levenshouding niet
alleen de ervaring van de enkeling, maar zij kleurt ook de spiritualiteit van de
gemeenschap van mensen met Christus. Deze wordt gekarakteriseerd met dat
`wij ahijd het sterven van Jezus in ons lichaam meedragen, opdat ook het leven
van Jezus in ons lichaam openbaar wordt' (2 Cor. 4: 10) (1`loltmann, 1975).

Voor de volgelingen van Jezus horen de diepte van de boete aan het kruis
en de hoogte van de verhoging door identificatie met de verrezen Heer bij
elkaar. De vreugde hierover is de grondtoon van de christelijke levenser~-aring
(Brunner, 1960). Met de weg van Jezus als het voorbeeld wordt liefde dan ook
niet ervaren als een soort aanpassing, maar als een zichzelf op het spel zetten
en dat met vreugde (Kuitert, 1977). Volgens Thomas a Kempis (1420~ 1973),
die een nog steeds veel gelezen werk heeft geschreven over de navolging van
Christus, incasseert een gelovige omwille van zijn liefde voor Jezus uiteindelijk
wat hard en bitter is en verwijdert hij zich niet van hem bij alles wat tegenvalt.
Aan het dicht bij Jezus blijven wordt door de gelovige inspiratie ontleend in
alle levensomstandigheden en hij ontleent hieraan een liefde die in c-urigheid
boven redenering uitgaat. Deze gedachte van a Kempis komt overeen met `het
volkomen z.ijn' (h1t. 19: 21) waaronder Jezus voor een mens een relatie tot God
verstaat, die niet meer in weifelen en onzekerheid gevangen blijft.
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Overeenkomstig wordt in l~ft. 5: 48 de voleinding van de leerlingen in de
volheid van de liefde tot God geplaatst (Schlatter, 1927~ 1982). Daarom kan
gesteld worden, dat voor een christen de geestelijke gezondheid evenredig is
aan zijn liefde tot God (Lewis, 1962).

3. 5. 2. 3 De liefde voor ~le medemens en ~ich:~ef~
Om de bijbelse betekenis van het Griekse woord voor liefde, agapè, beter te

begrijpen voor de omgang met anderen en zichzelf in de tegenwoordige tijd, is
met name naar de betekenis ervan gekeken in een kerntekst, namelijk 1 Cor.
13. Deze tekst wordt ook wel de h~-mne van Paulus op de liefde genoemd. Een
belangrijke notie om mee te beginnen is dat deze bijbelse liefde niet alleen voor
deze wereld is, maar dat zij steeds daaroverheen reikt naar de toekomstige
wereldtijd (E. Stauffer, in: Th~~G~1T I, s.v. Agapaoo).

Paulus wijst in 1 Cor. 13 op de liefde als de grootste van alle gaven van
God, omdat zij "de band der volmaaktheid" (Col. 3: 14) is. Hij noemt vier
positieve eigenschappen aan de liefde:
- De liefde bedekt alles. Hiermee wordt bedoeld, dat een mens, die uit deze

liefde leeft, alles bedekt met stilzwijgen en van de verkeerde dingen van een
medemens geen ophef maakt.

- De liefde gelooft alles. Hiermee wordt aangegeven, dat iemand vertrouwen
schenkt aan een ander uit liefde, zelfs voordat er bewijzen van
betrouwbaarheid zijn gegeven. Een dergelijke houding komt niet voort uit
lichtgelovigheid maar uit een gezindheid, die zelfs van een tegenstander
geen kwaad wil denken.

- De liefde hoopt alles. Dat houdt in dat een mens niet aan een ander
twijfelt, zolang er nog enig uitzicht is op een verandering van gezindheid.

- De liefde verdraagt alles. Dat betekent verdragen wat een ander doet, hoe
onaangenaam ook.

Paulus ziet de liefde van de mens voor een medemens uiteindelijk in de
liefde van God gegrondvest. Aan de naaste geschiedt daarom alleen dan
gerechtigheid als hij in zijn diepste wezen wordt gezien als iemand voor wie
ontegenzeggelijk Gods liefde geldt (Keulers, 1953). l~íet dit uitgangspunt heeft
Paulus impliciet het volgende tweeledige commentaar op de gerichtheid van de
recente antropologie op dialoog en communicatie (S~~ding, 1992):
- Tegenover de idealistische en utopische concepten van gelukte communi-

catie staat de realiteit van de geschiedenis, die betrekkingen tussen mensen
steeds slechts in gebrokenheid kent en wel door tekortschieten, schuld,
agressie en dood. De ervaring van `agapè' als participatie aan de gekruisigde
Christus maakt het communicatieve van het wezen van de mens juist
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zichtbaar temidden van conflicten en niet door ze te overstijgen. Dit ge-
beurt op twee manieren:
- actief handelen dat geweld probeert te verminderen
- lijdend uithouden.

- hiiddels het begrip agapè, liefde, wijst hij ook op de transcendentale
dimensie van de communicatie. Daarmee worden tweeërlei interpretaties
afgehouden:
- Een overvraging van menselijke inspanningen; doordat hij de voorstel-

ling bekritiseert dat algemene vreugde en geluk zich in de geschiedenis
zouden laten verwerkelijken.

- De neiging van het moderne denken om tussenmenselijke betrekkingen te
reduceren tot bevrediging van behoeften.
De bijbelse `agapè' is daarentegen een vorm van liefde die de ander on-

voorwaardelijk bevestigt, dat wil zeggen, hogere of lagere, plezierige of onple-
zierige eigenschappen buiten beschouwing laat. Een dergelijke volmaakte liefde
wordt doorgaans in het leven van alledag in gebrokenheid en~aren, maar is
niettemin herkenbaar. Hierin vormen het elkaar verdragen en het elkaar
vergeven kernelementen, vanuit het besef zelf alleen maar vanuit de vergeving
te leven, conform Col 3: 13: "Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar, indien de een
tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook
gij evenzo".

Een volgeling van Christus die vanuit deze liefde leeft, aanvaardt de ander
ondanks weerstand en zoekt de persoonlijke vervulling van de ander. Deze
liefde wordt ervaren als mensen samenbrengend en verenigend vanwege het
beeld van vervulling, dat God van beiden heeft. Daarom wordt deze liefde als
universeel ervaren; niemand met wie een concrete relatie mogelijk is, dat wil
zeggen `de naaste', wordt uitgezonderd; evenmin wordt aan iemand de
voorkeurgegeven.

Niet alleen op anderen kan de term agapè toegepast worden, maar ook op
de liefde waarmee de mens zichzelf liefheeft, dat wil zeggen, zichzelf als beeld
van het goddelijk leven. Wanneer het criterium van zelfliefde in de zin van
agapè ontbreekt, kan eigenlijke zelfliefde tot valse zelfliefde worden, namelijk
een zelfzuchtigheid die in feite altijd verbonden is met zelfverachting en
zelfhaat (Tillich, 1951 ~ 1984, I~ II, II, B). De mate van morele goedheid van
een mens kan dan ook volgens bijbels spreken bepaald worden aan de hand
van diens liefde, die, volgens de woorden van de apostel, groter is dan het
geloof en de hoop (1 Cor. 13: 13). Echte liefde sluit het geloof en de hoop in.
Het is dus voorwaarde te geloven en te hopen om te kunnen beminnen
(Augustinus, 1930~ 421).
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De liefde voor God wordt doorgaans er~-aren als van andere aard dan de
liefde voor de medemens. De liefde voor God is de reactie op de liefde van
God voor de mens, die er het eerste was. De liefde voor de medemens is er als
tweede reactie, eveneens op wat God doet. Deze liefde komt namelijk voort uit
het besef, dat als God de mens liefheeft evenals de hele aan hem
ongehoorzame wereld, de mens God niet kan liefhebben zonder zich eveneens
ter beschikking van zijn werk te stellen. Zo u~ordt dus de liefde voor de naaste
er~~aren als het gevolg van de liefde voor God. Dit wordt tot uitdrukking
gebracht met de bijbelse uitspraak `de liefde van Christus dringt mij' (2 Cor. 5:
14; 1 Thess. 2: 7).

De naastenliefde vormt tegelijk de grens van de zelfliefde. In de
voortdurende begrenzing en besnoeiing wordt het `zelf' echter niet door de
gelovige ervaren als ingekort, maar juist als vernieuwd en in de gemeenschap
met God en mensen als geheel tot zichzelf komend (Berkhof, 1985). Wie
eenmaal de verzoening met God heeft er~-aren, is ook niet meer in staat vrede
te hebben met de toestand van de wereld. De vreugde die hij zelf ervaart,
maakt de ellende van de schepping voor hem tot een smart, waardoor zijn
houding veranderd wordt. Verzoening en verandering, een vernieuwde
existentie, horen dan ook wezenlijk bij elkaar (l~7oltmann, 1971):
- Zonder verandering van leven en omstandigheden verwordt verzoening tot

een goedkope troost.
- Verandering zonder verzoening blijft verkrampt en kan leiden tot

fanatisme, wat soms zelfs in uitingen leidt tot terrorisme.

Ook in de gemeenschap van de kerk kan de liefde door mensen verdraaid
worden tot een of andere vorm van exploitatie. De kerk is van een andere orde
en blijft tegelijkertijd een aardse gemeenschap. Een overheersen van het aardse
karakter kan in de praktijk ertoe leiden, dat de transcendente uitspraken van het
andere deel gemakkelijk worden overgenomen en worden gebruikt om zelfs de
meest verwerpelijke handelingen te rechtvaardigen, zoals de geschiedenis heeft
aangetoond (Lewis, 1962). Een liefde die niet grenzeloos zijn wil, is in bijbelse
zin geen liefde, want alles wat mensen zijn, voelen, denken en doen wordt in
relatie tot God gebracht. Er ligt daarmee voor een gelovige godsdienstige
waarde in alles wat van het leven is. Dit wordt ervaren als van eeuu~igheids-
waarde bij God, zoals uitgedrukt in het woord van Rom. 38: 38-39: `Ik ben
verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden
noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus
Jezus, onze Heer'.
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De bijdrage voor het verstaan wat geloof heilzaam maakt, is als volgt:
~fet het ervaren van de onvoorwaardelijke liefde van God, die alles omvat,
is het radicaal liethebben van de medemens zoals hij is, met al zijn grenzen
en fouten, nauw verbonden.
De liefde van God overstijgt het menselijk begrip en bcvattingsvermogen,
terwijl deze liefde niettemin zodanig ervaren wordt, dat die bepalend voor
het hele leven wordt.
De geloofskennis, dat de ene rechtvaardige plaatsven-angend de CGod-
vervreemding van alle mensen draagt en daarmee de kloof overbrugt,
wordt en~aren in de vorm van dankbaarheid voor verlossing.
Een mens die de werking van de vergeving van de zonden door Jezus in
zijn eigen leven ervaren heeft, ervaart eveneens dat een geheel nieuwe
overstromende liefde wordt losgemaakt.
De ommekeer van een mens tot God ~~ordt niet ervaren als
zelfvervreemding, maar juist als een komen tot de bestemming.

- Een mens die in de kruisiging van Christus de geschiedenis van God
waarneemt, ervaart te kunnen leven met de verschrikkingen van de
geschiedenis en desondanks te kunnen blijven in de liefde.
Aan de verbondenheid met Christus wordt inspiratie ontleend in alle
levensomstandigheden.
Aan de medemens geschiedt alleen dan gerechtigheid als hij in zijn diepste
wezen wordt gezien als iemand voor wie ontegenzeglijk Gods liefde geldt.
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3. 5. 3 Exi.ctentie en liefde op elkaar~etrokken
De centrale vooronderstelling van het geloof is dat de mens dicht bij God

staat. Als een mens God buiten zijn leven houdt, wordt hij als persoon als niet
compleet beschouwd. De geestelijke dimensie van het menselijk bestaan komt
dus daar aan het licht waar contact ontstaat met God. In deze visie is het
transpersonale en transcendente eigen aan mensen (van Knippenberg, 1998).
God is verbonden met mensen en mensen met God. De zelftranscendentie van
de mens ontstaat in een existentie van de mens in gemeenschap:
- met God
- met de medemensen
- met zichzelf
- met de overige schepping (Houtepen, 199~.

De ervaringswerkelijkheid van een christen wordt pas omvattend omschre-
ven als de communicatie met God, met zichzelf en met de ander op elkaar
worden betrokken. Het feit dat in het evangelie bidden en het doen van
gerechtigheid bij elkaar horen, wijst op het belang van de verstrengeling van
communicatielijnen. Daar ligt het zinvol verband. Dit verband blijft levend en
is bestendig mits al deze relaties en communicatielijnen open zijn. Een dergelij-
ke gemeenschap ontstaat niet enkel doordat mensen zich hebben aaneengeslo-
ten op grond van dezelfde idealen en een gemeenschappelijk programma. Een
dergelijke gemeenschap betreft volgens de bijbel een wezenlijke gemeenschap
met Christus en daardoor met God de Vader en de Heilige Geest, en evenzeer
een deelhebben aan de gaven van het Rijk van God, namelijk genade, liefde,
vrede en verzoening. Volgens 1 Joh. 1: 3-4 maakt juist een zodanige gemeen-
schap de vreugde van allen compleet, namelijk bestaande uit:
- vreugde over de naaste, omdat deze op zijn eigen wijze in staat is te nade-

ren tot God;
- vreugde over de eigen persoon, omdat precies hetzelfde geldt voor zichzelf.

De relatie met God wordt door een gelovige ervaren als bepalend voor de
levenskwaliteit die een mens kan bereiken. Deze relatíe wordt in meerdere of
mindere mate verstoord door de `zonde'. Deze komt daar tot uiting waar een
mens de eigen weg volgt, los van de relatie tot God, de medemens en de
overige schepping. In de bijbelse zienswijze wordt dit `hoogmoed' genoemd,
wat een dusdanige relatiestoring veroorzaakt dat mensen niet meer beseffen in
welk verband zij thuishoren (van hnippenberg, 1998). De mens die niet in de
liefde van de gemeenschap gegrondvest is, raakt gericht op het verwezenlijken
van de eigen heerschappij. De medemens kan hem daarbij tot `tegenmens', tot
rivaal, worden en de mensengeschiedenis verwordt dan tot broedermoord en
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oorlogsgeschiedenis, waardoor zij ook is getekend (Brunner, 1960).
In het christelijk geloof wordt dan ook benadrukt, dat echte vreugde en

geluk niet ervaarbaar zijn door het inzetten van anderen of van CJod als
bruikbaar, maar juist door er zelf te zijn voor God en de medemensen, zo
nodig door zichzelf op het spel te zetten. Dat is de ontgrenzing van de mens in
het heden en maakt de essentie van de liefde uit. Ondanks teleurstellingen en
kwetsuren, opgelopen in het intermenselijk contact, wordt door een gelovige
het heilzame van Gods liefde voor zijn leven ervaren in vreugde daarover.
Deze uit zich in wederliefde voor God en liefde voor de medemens, voor wic
evenzeer Gods liefde geldt. Hierdoor wordt het mogelijk dat mensen elkaar
verdragen en elkaars lasten en moeiten meedragen in de wetenschap dat dit
alles gedragen wordt door Gods liefde.

De bijdrage aan de vraag wat onder heilzaam geloof verstaan kan worden, is
als volgt:
- De ervaringswerkelijkheid van een christen wordt ervaren als omvattend als

de communicatie met God, met zichzelf en met de ander op elkaar worden
betrokken.

- Van belang voor een zinvol verband in de communicatie met God en
mensen is het onlosmakelijk bij elkaar horen van bidden en het doen van
gerechtigheid.

- De vreugde in de gemeenschap is vreugde over de medemens, omdat deze
op zijn eigen wijze in staat is te naderen tot God en eveneens over de eigen
persoon, onidat voor zichzelf prccies hetzelfde geldt.

- De relatie met God wordt ervaren als bepalend voor de levenskwaliteit die
een mens kan bereiken.

- Echte vreugde en geluk worden niet ervaren door het inzetten van anderen
of van God als bruikbaar, maar juist door er zelf te zijn voor God en de
medemensen, zo nodig door zichzelf op het spel te zetten.

3. 6 De ontgrenzing van de tijdsdimensies door geloof, hoop en liefde
Vanuit de ehistentiële ervaring van de verschillende tijdsdimensies en het in

gezamenlijkheid bezien van de begrippen `geloof, hoop, liefde' komen we uit
bij de wisselwerking hiertussen.

3. 6. 1 Ilerleden, toekom.rt, heden en ervarirag
Heidegger volgend (1927~ 1998; ook 1927~ 2001) beperkt de e~stentie zich

voor het bew-ustzijn uitdrukkelijk niet tot het huidige moment, maar reikt de
existentie terug in het verleden en loopt de esistentie vooruit op de toekomst.
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Het zijnde is altijd in wording en het verleden gaat er telkens aan vooraf. Iedere
gebeurtenis kan beschouwd worden als beweging van het verleden naar de
toekomst Het verleden ligt relatief `vast', omdat achteraf bezien kan worden
welke factoren een rol hebben gespeeld in de verschillende processen, hoewel
interpretaties van de geschiedenis en het eigen leven steeds aan verandering
onderhevig zijn. De toekomst daarentegen is principieel open voor vernieu-
wing (Dingemans, 2000).

Een mens overziet de eigen levensgeschiedenis doorgaans niet, maar leeft
vanuit zijn en-aring(en), die hij soms als een groter geheel ziet en soms als
losstaande bestanddelen. Ervaring behelst zowel het heden als het verleden en
de toekomst. Dit is als volgt te begrijpen:
- Ervaring in het heden is allerminst statisch, maar juist d~~namisch en wordt

daarom beter weergegeven door het werkwoord ervaren, dat ondervinden,
meemaken, beleven betekent en eveneens vernemen.

- Ervaring is eveneens kennis door ondervinding verkregen. In het verleden
opgedane ervaringen vormen een basis voor het heden. Leren door erva-
ring is immers een proces dat zich voltrekt doordat een nieuwe concrete
ervaring in verband wordt gebracht met reeds verworven kennis en erva-
ringen. Zo ontstaat een wisselwerking: Het geheel van reeds opgedane er-
varingen wordt een interpretatiekader of `ervaringshorizon', waarbinnen
nieuwe ervaringen kunnen worden geïnterpreteerd, terwijl tegelijkertijd dit
interpretatiekader door de nieuwe ervaringen aan kritiek wordt blootgesteld
en mogelijk bijgesteld of soms zelfs radicaal tegengesproken. Het verwor-
ven interpretatiekader is te beschouwen als het geheel van ervaringen waar-
in geleerd werd van anderen, van wetten, normen en waarden en onder
meer van de overgedragen geloofstraditie, waarin de bijzondere, huidige
ervaring wordt opgenomen. Dit kader verleent betekenis aan de particuliere
ervaring. Hierdoor wordt deze ervaring een zinervaring (Schillebeeckx,
1989).

- Ervaring is een voortschrijdend proces van leren en zich ontwikkelen, dat
zich ook uitstrekt richting de toekomst. Dit laatste komt mogelijk het
meest beeldend tot uiting in het genoemde equivalente werkwoord mee-
maken. Dit behelst ook de betekenis mee-maken in de zin van aandeel
hebben in het maken of construeren van de geschiedenis als geheeL Ieder
mens participeert in het geheel van de geschiedenis, vaak onopgemerkt, al
dan niet opbouwend.
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Hoewel de combinatie tijdstip en persoon aan iedere menselijke ervaring
een uniek karakter geeft, heeft iedere ervaring tegelijkertijd een algemener
karakter. Een en-aring kan worden beschouwd als algemeen menselijk, als
behorend bij de menselijke eidstentie. Andere mensen kunnen iets soortgelijks
hebben meegemaakt. Dit betekent dat een individu wat hij heeft meegemaakt,
kan delen met of ineedelen aan anderen.

Er~raring van heden, verleden en toekomst vormt zo de eigen geschiedenis.
r,ls iemands levensgeschiedenis mee-gedeeld wordt, ontstaat een verhaal. Dit
verhaal zal altijd verteld worden vanuit de invalshoek van de tegenwoordige
tijd, waarin verleden en toekomst samenvloeien. Dit maakt dat de d~~namiek
van een verhaal van moment tot moment kan wisselen.

Voor de ervaring van vreugde in het heden is vrijheid een fundamentele
voorwaarde. Het kan gaan om blijdschap om het bestaan zelf, maar ook om
blijdschap als weerslag van een verlangen naar toekomstige ervaringen. Om
ervaringen op te doen is het van belang om vol te houden, om zich dus niet te
onttrekken aan mogelijkheden tot ervaring. Iets ervaren kan leiden tot verwon-
dering, omdat een nieuwe zijnswijze ~rordt geopend en het leven nieuwe zin
kan krijgen. Hieruit wordt ook weer nieuwe mouvatie geput om vol te houden
ondanks mogelijke tegenslagen:
- Door momenten van verwondering wordt het volhouden om ervaringen

op te doen de moeite waard.
- Door er~-aringen op te doen ontstaat de gelegenheid tot het ervaren van

ongekende dimensies en dus verwondering.

3. 6. 2 Geloof, hoop en liefde alsgrondtvoorden
Er zijn in het leven van een mens verschillende soorten ervaringen die aan-

leiding geven tot een kritische beschouwing van de wereld (H. Luther, 1992):
- contingentie en de vraag naar de eigen afkomst. Contingentie betreft de

ervaren ongerijmdheden in het leven. De vraag naar de eigen afkomst be-
treft zowel de persoonlijke basis van het leven als het verleden in de zin
van de oorsprong van wereld en mensheid.

- tijdelijkheid in de zin van vergankelijkheid en eindigheid. Dit betreft de
toekomst en het verloop van de tijd.

- ongerechtigheid, variërend van sociaal en politiek veroorzaakte ongerech-
tigheden tot niet sociaal bepaalde ongelijkheid in geluk. Dit betreft het he-
den en de persoonlijke en sociale verhoudingen.
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De ontgrenzing van de bepaaldheden van het leven bestaat hierin dat chris-
tenen geloven, dat Gods beleid over het bestaan zodanig is dat niet het laatste
woord is aan ( Houtepen, 1997):
- chaos
- dood en vergankelijkheid
- geweld en vernietiging.

Behalve de-r.e krachten ligt eveneens in de geschiedenis besloten de moge-
lijkheid van het nieuwe dat God schept en daarmee de verlossing van de mens
(lloltmann, 1974). In de christelijke traditie wordt dit geloof in God voor wat
betreft verleden, toekomst en hcden aangeduid met de woorden:
- geloof
- hoop
- liefde.

Geloof, hoop en liefde gelden, ook buiten de kerk, als positieve waarden en
houdingen. Daarnaast worden geloof, hoop en liefde beschouwd als criteria
van christelijke spiritualiteit en vormen zij een samemratting van hetgeen het
wezen van het christelijk leven uitmaakt Hierin is het authentieke menszijn
geïmpliceerd (S~ding, 1992). Augustinus (421 ~ 1930) noemde evenals later
Luther (1538~ 1973) geloof, hoop en liefde de drie hoofddeugden. Alle drie
behelzen zij als zodanig de hele persoon. Volgens de christelijke traditie zijn ze
kenmerkend voor:
- de relatie met God
- waarachuge tussenmenselijke relaties (Roscam Abbing, 1981). Volgens van

Ruler (1971) kunnen mensen niet dieper en inniger met elkaar verbonden
zijn dan in de gemeenschap van het geloof, de hoop en liefde.

Reeds vanaf het vroege christendom functioneerde deze Paulinische trias uit
het Nieuwe Testament als korte samenvatting van het christelijk geloof
(Heering, 1944). Dit is door de eeuwen heen zo gebleven. De trias kan
beschouwd worden als een maatstaf, waaraan geloof moet beantwoorden wil
het christelijk geloof zijn (Kuitert, 1974), namelijk:
- geloven in Jezus
- verwachten door Jezus
- liefhebben zoals)ezus.

Volgens gelovigen vindt het leven met (.; hristus, in verbondenheid met an-
deren, zijn uitdrukking in de wcrkwoorden geloven, hopen en lietlzebben. Deze
drie woorden hangen onlosmakelijk met elkaar samen. VG'ie ) ezus Christus,
gestorven en opgestaan, heeft leren kennen (geloo~, ontdekt een nieuw
toekomstperspcctief, Gods Rijk (hoop), dat tot uitdrukking komt in toewijding
aan anderen en God ( liefde). Het zijn woorden w-aarin het heil van Godswege
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de kern van de menselijke existentie raakt en zich hecht aan de diepste er~rarin-
gen. Deze woorden hebben tweeërlei vindplaats (Heitink, 1994):
- algemeen menselijke en-aring. Geloof, hoop en liefde zijn ervaringen, die

leven tot leven maken. Ieder mens, godsdienstig of niet-godsdienstig, heeft
immers in aanleg het vermogen tot geloof, hoop en liefde meegekregen:
- Wie niet kan geloven, dat wat hij of zij in het leven doet zin en beteke-

nis heeft, verliest de motivatie om nog iets te ondernemen. Dit vormt
het fundament van het leven.

- Wie niet kan hopen op of inet verlangen uitzien naar wat komt, verliest
de di~namiek die aan het menselijk leven een uitstraling geeft. Door de
toekomst krijgt het leven spanning.

- V~'ie niet kan liefhebben raakt gevangen in zichzelf. Om te kunnen lief-
hebben is het nodig besef te hebben van een zekere basis in het leven
en de dynamiek met de toekomst te laten werken, waarbij het heden het
cruciale moment is waarin opties gerealiseerd worden.

- de bijbel. De trias geloof, hoop en liefde is niet pas naderhand uit de
Paulinische brieven gelicht, maar werd door Paulus zelf gebruikt als omvat-
tende karakterisering van het christelijke leven. Hij gebruikte de trias waar-
schijnlijk van meet af aan in zijn verkondiging, zoals terug te vinden is in
zijn brieven. A1 in de oudste overgeleverde Paulusbrief en wel in de aanhef
treedt de trias geloof, liefde, hoop naar voren, namelijk in 1 Thess. 1: 2 e.v.
Volgens 1 Cor. 13: 13 ("nu echter blijft geloof, hoop, liefde, deze drie") is
deze drieheid voor Paulus een eenheid; zelfs de werkwoordsvorm `blij ft'
staat in hct enkelvoud. Deze drieheid verzamelt zich in de liefde die, in on-
derscheid met 1 Thess. 1: 2 e.v., 5: 8 e.v., hier aan het eind van de zin staat
en uitdrukkelijk als de grootste van de drie wordt aangeduid (Schlier, 1972).
De liefde is groter dan het geloven, omdat zij zich hiertoe verhoudt als het
geheel tot het deel, als de voleinding tot het begin, als de vrucht tot de wor-
tel. Fundeert het geloof het ontvangen, zo maakt de liefde het geven vrij
(Gal. 5: 6, Eph. 2: 8-10) (Schlatter, 1927~ 1982). De trias van geloof, liefde
en hoop komt daarnaast onder meer voor in Col 1: 4 e. v. ("Daar wij ge-
hoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde, die gij al de
heiligen toedraagt, om de hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen") en
op vergelijkbare wijze in Eph. 1: 15-18 en 1 Petr. 1: 21 e.v. ( Zahn, 1910).
Gal. 5: 5 e.v. wijst kernachtig het geloof aan als fundering voor de hoop en
a1s motivering voor de liefde (Sóding, 1992; Calvijn 1985~ 1559). Het uit-
eindelijke karakter van de trias wordt duidelijk, doordat sprake is van `blij-
ven'. De liefde, samen met het geloof en de hoop, zal van voorlopigheid
ontdaan worden en blijvend blijken te zijn. De geïmpliceerde ujdsdimensies
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komen duidelijk tot uiting in de volgende formuleringen (Schlier,1972):
- De wortel van het christelijke leven is het geloof.
- De groeikracht van de christelijke e:cistentie is de hoop.
- De substantie van haar zijnswijze is de liefde.

De trias geloof, hoop en liefde dient niet voor een reductie, maar voor een
concentratie op het evangelie. Paulus beschouwt geloof, hoop en liefde in hun
eenheid als het noodzakelijke, adequate en omvattende antwoord van de mens
op Gods heilshandelen in de kruisigingsdood en de opwekking van Jezus
Christus. Voor Paulus is de trias daarmee een korte formule voor het christen
zijn, geschikt om aan te geven waar het authentieke leven "in Christus" uit
bestaat. De oorspronkelijke `Sitz im Leben' is de missionaire verkondiging, die
tot de stichting en eerste opbouw van christelijke gemeenten leidt. Juist daar
dient zij als theologisch doordachte, makkelijk te onthouden samenvatung van
hetgeen het wezen van het christelijke leven uitmaakt. Het authentieke mens-
zijn is hierin geïmpliceerd.

Naar aanleiding van ~larcus 8: 31-38 beschrijft Bonhoeffer (1939~ 1972)
een trias voor de praktijk van het dagelijks leven van de gelovige. Jezus laat in
deze tekst zijn volgelingen zelf een beslissing nemen of zij hem volgen: "Indien
iemand mij volgen wil", zegt hij, "die verloochene zichzelf'. Met zelfverloo-
chening wordt bedoeld een zich op Christus richten en zodoende niet meer
zichzelf centraal stellen. Hier rechtstreeks mee verbonden is: "...en neme zijn
kruis op". Dit kan begrepen worden als een drievoudig lijden, oftewel gevolg,
verbonden aan het christen zijn:
- Het zich losmaken van de bindingen van de wereld en het standvastig

blijven onder aanvechtingen. Dit vormt de basis.
- Het zich geven in de dood van Jezus. Wie de weg van de navolging inslaat,

legt zijn leven van meet af aan in het sterven en daarmee in het leven van
opstanding en de toekomst.

- Het dragen van de last van anderen, zoals Christus die draagt: `draagt
elkanders lasten; zo zult gij de wet van Christus vervullen' ( Gal. G: 2). De te
dragen last is in de meest eigenlijke zin de zonde van de ander, die te dra-
gen is door te vergeven. Dit maakt de kern van de liefde uit.

In deze drieslag zitten impliciet de verschillende tijdsaspecten verleden, heden
en toekomst, die door christenen ervaren worden als betrokken op Christus.
De samenhang wordt inzichtelijk door het besef dat wie niet in Jezus Christus
gelooft als diegene die er was, en wie hem niet liefheeft als diegene die er is,
ook niet in staat is te hopen op hem als op diegene die komt. Gesteld kan dus
worden dat juist de drie tijdsaspecten een differentiatie aanbrengen in de relatie
van de christen met Christus. Dit betekent, dat het `eens', het `nu' en het `dan'
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in de verschijning van Jezus Christus en daarmee ook het geloof, de liefde en
de hoop, die voor Paulus ( 1 Thess. 1: 3; 1 Cor. 13: 13) bij alle eenheid niet
identiek zijn, als aparte dimensies van de christelijke ervaring op te vatten zijn
(Barth, 1959, IV~ 3, ~73). Deze relatie met Christus in zowel geloof als hoop
en liefde wordt door de gelovige niet louter ervaren als een geestelijk ideaal,
maar als een levende werkelijkheid, die daarboven uit gaat; als een levende
macht die in de mens zelf werkt. Deze werking zou zodanig zijn, dat de mens
juist niet van zijn eigen ik vervreemdt, maar zich tot zijn meest eigenlijke ik
ontwikkelt (~~'alter, 1953; ~~i'eber, 1957). Deze werking in de mens wordt door
de gelovigen aan de Heilige Geest toegeschreven. De Heilige Geest wordt
gezien als een naam voor God zelf in zijn werkzaamheid in mensen en in de
wereld. Het woord voor Geest, in het Hebreeuws ruach, Grieks pneuma, duidt
oorspronkelijk op de beweging van lucht, wind, storm, briesje en kan vertaald
worden met leven, levenskracht, levensbeginsel; het leven in beweging en
d5~namiek, dat de mens tot vrijwillige overgave en deelname beweegt (Cobb,
1978; Berkhof, 1985; Veenhof, 1990).

De bijdrage aan de vraag wat onder heilzaam geloof verstaan kan worden, is
als volgt:
- De ervaring van ontgrenzing van de bepaaldheden van het leven wordt

gevoed door het besef dat het beleid van God zodanig is dat niet het laatste
woord is aan chaos of dood of geweld en vernietiging.

- Een criterium is geloven in Jezus, verwachten door Jezus en liefhebben
zoals Jezus.

- Een kennen van Jezus Christus, gestorven en opgestaan, waardoor een
nieuw toekomstperspectief wordt ontdekt, Gods Rijk, dat tot uitdrukking
komt in toewijding aan anderen en CGod.

- Door de weg van de navolging van Jezus in te slaan, wordt het eigen leven
van meet af aan in het stenren gelegd en juist daarmee in het leven van op-
standing en toekomst.

- Leven uit de kracht van de Heilige Geest door wie een mens zich tot zijn
meest eigenlijke ik ontwikkelt.

- De Heilige Geest ervaren als de levenskracht, die tot vrijwillige overgave
aan God beweegt.

3. 6. 3 Chri.rtel~k geloof alr `ontgren:zing' van t~d.relimen.cie.r
Naast het ervaren van de begrensdheden van het bestaan in de vorm van

tijd en ruimte is er de algemeen menselijke ervaring van grenzeloosheid.
Wanneer iemand gevraagd wordt naar de mooiste tijd of zijn dierbaarste plek,
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kan er een antwoord komen waarin het lijkt dat tijd en ruimte niet meer
meetellen. De persoon was er gewoon en er is een verbinding met wat tijd en
ruimte overstijgt, een soort eeuwig hier en nu, waarbij de mogelijkheid bestaat
om zich hieraan over te geven (Van IuZippenberg, 1998). Conform de be-
schrijving van H. Luther (1992) zijn het vaak juist de onverwachte gebeurtenis-
sen en onderbrekingen die het ritme van het leven bepalen. Ook ervaringen,
die iemand aan de rand van zijn wereld en aan de grenzen van zijn leven
kunnen leiden, spelen zich binnen het alledaagse leven af. Dit betreft zowel
negatieve enraringen, zoals de confrontaties met ziekte en dood, als positieve
en~aringen zoals die van overweldigend geluk. Doorgaans worden negatieve
grenservaringen `crises' genoemd, die overwonnen en verwerkt moeten worden
en in het gunstigste geval groei en rijping bevorderen. Vanuit het perspectief
van de vaste, oude ordening verschijnt een dergelijke toestand als bedreigend,
als chaos. Iedere overgang, ook indien ritueel begeleid en vormgegeven, is een
passage door de discontinuïteit heen. In crisissituaties voelt het ik zich anders
en wordt zichzelf tot vraag.

Het zich aan de grens van het bestaan ophouden kan begrepen worden als
een zich tussen de werelden bewegen en daarmee eveneens als open kans in
plaats van alleen maar als risicovol. Vanuit een dergelijke positie, die een zekere
distantie tot de wereld impliceert, worden in het geloof werkelijkheid en belofte
kritisch op elkaar betrokken.

Worden de gewone situaties van alledag vanuit de grenssituaties bezien, dan
ontstaat een ander perspectief. De vanzelfsprekendheid van het leven van
alledag gaat als vraag beleefd worden. Hierdoor kan het vermoeden van de
mogelijkheid van een heel andere werkelijkheid ontstaan. Dit geeft een boven
het leven van alledag uitstijgende enTaring van verwondering.

Grenservaringen gaan hiermee principieel alle mensen aan, niet alleen dege-
nen die getroffen zijn door acuut lijden, maar ieder mens op grond van de
vigerende structuren van zijn leefwereld. Alle mensen kunnen van het lijden
van anderen en van hun anders zijn leren dat mensen zich `op deze aarde niet
geheel thuis kunnen voelen'. Het geloof weerstaat hiermee strategieën van
vereenvoudiging en de regressieve wensen naar eenduidigheid.

Door dergelijke ervaringen wordt het leven van alledag constitutief als
meerduidig verstaan. Het bewustzijn van de meerduidigheid van het dagelijks
leven heeft een ogenblikkarakter. Hiermee wordt niet zozeer de vluchtigheid
aangeduid, maar veeleer dat de persoon die zoiets meemaakt, er niet over kan
beschikken. Dit houdt onder meer in, dat een dergelijk bewustzijn niet gefor-
ceerd kan worden, zelfs niet door godsdienstige praktijken en riten (H. Luther,
1992). In dit bewustzijn worden de grenzen van de ruimte en de tijd opgehe-
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ven, overeenkomstig de strekking van de tekst uit Philip. 3: 20: "~'ant wij zijn
burgers van een rijk in de hemelen". De brieven van Paulus geven over het
geheel genomen een idee welke omvang en intensiteit van bewustzijn bij dit
geloof past. Christus is voor Paulus niet veraf en uit het verleden, het konink-
rijk van God niet iets veraf en toekomstig. In het hier en nu omspande hij met
alle kracht van de liefde een groot gedeelte van de toenmaals bereikbare wereld
volgens Rom. 1: 14 (~k'alter, 1953). De persoonlijke geschiedenis als verhaal
van doel en zin vormt voor de gelovige een geheel met het besef van God als
de omvattende ruimte en tijd, waarin zijn eigen geschiedenis verloopt en tot
betekenis komt (Houtepen, 1997).

Vanwege de ervaren rijkdom van het reeds geschonken heil wordt van vol-
heid en ven-ulling in het hier en nu gesproken, maar in en vanuit deze volheid
blijft er ruimte voor een perspectief van een grote toekomst Er is een eindver-
vulling van het heil (Ef. 1: 10). r~lleen in de beweging, in het op weg zijn naar
de onthulling wordt de zin openbaar, tegelijkertijd met het openbaar worden
van de zinloosheid van de zonde. Slechts in het permanente uitzicht op het
`reeds' is de weg door het `nog niet' een weg omhoog (Berkouwer, 1961).
Vanuit de beweging van het heden waarin het verleden doorwerkt, naar de
toekomst ervaart een christen de roep van Jezus tot waakzaamheid en volhar-
ding. De hele eschatologische boodschap wordt geconcentreerd in de roep tot
volharding tot het einde midden in de verleiding en de tegenstand, conform
1~Tattheus 24: 13: "Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden". Het
Griekse woord, dat hier staat voor `einde', namelijk `telos', betekent eveneens
`doel'. Alle beziniung over het kuninkrijk van God houdt verband met de
verhouding tussen wat reeds in Christus gekomen is en geschonken werd en
het nog te verwachten heil in de volkomenheid van het rijk (Berkouwer, 1963).
De tijd van distantie tussen belofte en vervulling maakt plaats voor een waarlijk
vervuld heden. De vervulling van de heilstijd hangt geheel samen met de komst
van Jezus Christus in de wereld. Hij wordt enraren als de vervulling van de
verwachtingen. Daaraan geeft Paulus uitdrukking wanneer hij schrijft, dat God
zijn Zoon gezonden heeft, toen de volheid van de tijd gekomen was (Gal. 4: 4).
Het gaat niet om een wellicht belangrijke fase in de geschiedenis, die tenslotte
toch relatief van aard is, maar om wat zelf het gewicht van eeuwigheid heeft.

Op opvallende wijze en frequent wordt in de bijbel over de heilstijd gespro-
ken. Alles komt te staan in het teken van vervulling en volheid in Christus, in
wie de volheid der Godheid lichamelijk woont (Col. 2: 9) en uit wiens volheid
ontvangen wordt genade op genade (Joh. 1: 16) (Berkouwer, 1961). Het heil
van God in Jezus Christus wil volgens de ervaring van gelovigen niet alleen
maar een objectieve werkelijkheid zijn die verstandelijk aanvaard moet worden,
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maar het heil wil de menselijke e~stentie ingaan en diepe sporen trekken in de
menselijke ervaring. De gelovige ervaart dat zijn hele existentie wordt geraakt
en veranderd, zowel naar binnen als naar buiten toe (Runia, 1986). Dit ervaart
hij als een werking van vervulling door de Heilige Geest van God. Het Nieuwe
Testament spreekt ook over de wijze waarop de toekomst haar schaduw
vooruitwerpt. Dit is geheel in overeenstemming met het geloof dat de volein-
ding de ontvouwing is van wat al is begonnen. Daarbij krijgt de gelovige
doorgaans geen kant en klare oplossingen aangereikt, maar hij krijgt wel een
richtingsgevoel, een lange adem en een groot incasseringsvermogen. Dat wil
zeggen de bereidheid om stand te houden te midden van de voorlopige onop-
losbaarheden en om steeds weer van voren af aan te beginnen. Dit is mogelijk,
omdat een gelovige in de geschiedenis het lichtend spoor heeft ontdekt dat
naar de toekomst wijst (Berkhof, 1967). Uit de droom van een menselijke
samenleving kan de kracht worden geput om het uit te houden in de strijd
tegen alle destructieve tendensen en om het lijden van een altijd vervreemde en
verzakelijkte maatschappij te aanvaarden. Dit is mogelijk door de toekomst
tegelijkertijd te zien in het teken van een mogelijke verandering (I~loltmann,
1971).

Ondanks zijn schuld uit het verleden, zijn zorgen over het heden en zijn
angsten voor de toekomst wordt door een gelovige het heilzame van de
volheid van het geloof en de daarmee samenhangende vervulling door de
Heilige Geest ervaren in verwondering over onvermoede, ervaarbare dimensies
in het dagelijks leven. Daarbij speelt volharding een belangrijke rol, namelijk
om het leven vanuit deze andere dimensies van God in Christus te blijven
beleven. Daardoor is schuld vergeven en worden mensen verlost, worden
zorgen door anderen in liefde mee-gedragen en zijzelf in liefde verdragen en
gaan angsten op in verlangen naar een betere toekomst van God en een
ontmoeting met Christus op een nieuwe aarde.

Een dergelijk besef werkt uit, dat hoewel een christen midden in de werke-
lijkheid van het hier en nu staat, hij tegelijkertijd weet heeft van een andere
werkelijkheid. Deze werkelijkheid is niet zichtbaar, maar wel ervaarbaar als
achter de schermen van het leven. Hierdoor wordt het leven naar alle kanten
ontgrensd.
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Het belang voor wat onder heilzaam geloof verstaan kan worden, is het
volgende:
- Als de vanzelfsprekendheid van het leven als vraag beleefd gaat worden,

kan het vermoeden van het geheel andere ontstaan, hetgeen leidt tot een
erbovenuit stijgende ervaring van verwondering.

- Vanuit de beweging van het heden naar de toekomst wordt midden in
verleiding en tegenstand gehoor gegeven aan de roep van Jezus tot waak-
zaamheid en volharding tot het einde.

- Jezus Christus wordt er~~aren als de vervulling van alle verwachtingen en de
vervulling van de heilstijd wordt als samenhangend verwacht met zijn
komst in de wereld.

- Als een werking van vervulling door de Heilige Geest van God ervaart een
mens dat hij wordt geraakt en wordt veranderd, zowel naar binnen als naar
buiten toe.

- Volheid in het leven ervaren door de vervulling met de Heilige Geest.

3. 7 Samenvatting en conclusie
Het christelijk geloof wordt als heilzaam ervaren door gelovigen, omdat het

verwondering in het leven van alledag wekt. Het opent het hele leven van een
gelovige en biedt hem de mogelijkheid om vol te houden, ook al lijkt alles
tegen te spreken of te werken. De persoon en~aart vervulling door de werking
van Gods Heilige Geest en daarmee volheid in zijn leven.

Deze werking ontstaat als de verkondiging van Gods woord en de eigen
ervaringswereld van de gelovige op elkaar betrokken worden. (~p deze manier
kan God voor mensen van deze tijd een ereraarbare werkelijkheid worden,
waarbij het uiteindelijk gaat om het kennen van God.

Kenmerkend voor het leven van een mens is dat het zich afspeelt binnen de
kaders van ruimte en tijd. Het fenomeen tijd is meer nog dan het fenomeen
ruimte van doorslaggevende betekenis. Omdat God noch samenvalt met de
natuur noch met de geschiedenis, is hij niet direct traceerbaar binnen de voor
de mens waarneembare wereld. l~fensen hebben zich in alle tijden geroepen
gevoeld om (God ergens achter de schermen van het leven te zoeken. De
verwijzing naar God maakt de geschiedenis voor gelovigen tot meer dan het
pure verloop der dingen.

Ieder mens is op zoek naar een fundament vanuit het verleden waar het
tegenwoordige leven op gebouwd kan worden. Vanuit deze zoektocht gaan
vrijheid en verantwoordelijkheid doorgaans gelijk op. Volgens de christelijke
traditie zoekt God een persoonlijke relatie met ieder mens. Essentieel voor het
geloof van christenen is dat zij God zelf zien in het aangezicht van Christus.
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Een kerngedachte is dat het geloof zijn oorsprong niet zozeer heeft in de
zelftranscendentie van de mens, maar in het komen van Christus waarin Gods
genadige zich inlaten met de mensen zijn uiteindelijke gestalte vindt. Geloof
wordt ervaren als een aan de mens geschonken gave, maar evenzeer als een
daad van de mens zelf als reactie op het aanbod van God. De betekenis van
geloof komt goed tot uitdrukking in de bepaling van geloof als vertrouwen op
God, dat zich kan ontwikkelen tot zich aan hem toevertrouwen. Ondanks
tekortkomingen en twijfel die ieder mens kent en het lijden en de ziekten die in
de natuur opgesloten liggen, wordt door een gelovige het heilzame van het
geloof voor het leven ervaren in een grote vrijheid die haar grenzen kent in
verantwoordelijkheid ten aanzien van Gods schepping. Deze zijn beide gewor-
teld in het vertrouwen op God, dat hij de mens tot leven heeft geroepen en
steeds weer roept.

Het behoort tot het wezen van de mens dat hij zowel uit is op tevredenheid
als ook een betere toekomst verwacht. De hoop richt zich voor christenen op
een persoon, Christus, als belofte van het eeuwige leven. De betekenis van zijn
opstanding is voor de gelovige dat het verlangen hiermee een oneindige
dimensie krijgt. Het gaat in de en~aring van de gelovigen niet om een
ambivalente, maar om een omrerdeeld positieve toekomstverwachting. Hoop
verandert de mens zelf, omdat ze hem nieuwe mogelijkheden laat zien en hij de
eindigheid van het leven niet slechts als begrenzing ervaart, maar ook als
uiteindelijke voorlopigheid. De gelovige betrekt de toekomst op zijn heden en
leeft er nu al uit. Ondanks tegenslagen en destructieve tendensen in het leven,
wordt door een gelcwige het heilzame van de hoop ervaren in een groot
verlangen naar de toekomst van God, zijn rijk vol gerechtigheid, vrede en
liefde. Hierdoor wordt er nu al vrede ervaren in het heden ondanks alles, een
vrede die -r.ich uit in werkzaamheid voor alles waar Gods rijk voor staat, gevoed
door de hoop op een nieuwe aarde.

Ieder mens is in aanleg gericht op verbondenheid met anderen. Het behoort
tot het wezen van de mens, dat hij vreugde kan ervaren in verbondenheid met
anderen en in staat is daarin de ander met alle beperktheden en gedrag te
verdragen. In de christelijke godsdienst is liefde bij uitstek het kernwoord.
Liefde is het grondprincipe van de drieverhouding God, mens en medemens.
Gerechtigheid vindt in liefde haar maat, volgens het liefdesgebod: heb God lief
met alles wat je in je hebt; heb je naaste lief als jezelf.

Gelo~-igen ervaren de liefde van God als verschillend van wat in het dage-
lijks spraakgebruik onder liefde verstaan wordt. Om de eigensoortigheid en
goddelijkheid van zijn liefdc uit te drukl:en, wordt door gelovigen gesproken
over God als heilige liefde. Deze liefde overstijgt het begrip en het bevattings-
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vermogen van de mens, terwijl zij wel zodanig enraarbaar is, dat zij bepalend
voor het hele leven wordt. Juist omdat geen mens in staat is de eigen schuld te
verzoenen, geloven christenen dat God het initiatief heeft genomen en zijn
Zoon gezonden heeft om de schuld te (ver)dragen en zo mensen te verlossen
en de verbroken relaties te herstellen. In het leven van Jezus Christus dat
uitloopt op sterven en opstanding, komen heiligheid en barmhartigheid samen.

In een mens die de werking van de vergeving van de zonden door Jezus in
zijn eigen leven ervaren heeft, wordt een geheel nieuwe overstromende liefde
losgemaakt. De bijbelse `agapè' is een vorm van liefde die de ander onvoor-
waardelijk bevestigt, dat wil zeggen, hogere of lagere, plezierige of onplezierige
eigenschappen buiten beschouwing laat. Hierin vormen het elkaar verdragen en
elkaar vergeven kernelementen, vanuit het besef zelf alleen maar vanuit de
vergeving te leven. De naastenliefde vormt de grens van de zelfliefde. Een
liefde die niet grenzeloos zijn wil, is in bijbelse zin geen liefde, want alles wat
mensen zijn, voelen, denken en doen wordt in relatie tot God gebracht. Er ligt
daarmee voor een gelovige godsdienstige waarde in alles wat bij het leven
hoort. In het christelijk geloof wordt dan ook benadrukt, dat echte vreugde en
geluk juist niet ervaarbaar zijn door anderen of God in te zetten als bruikbaar,
maar juist door er zelf te zijn voor God en zijn medemensen, zo nodig door
zichzelf op het spel te zetten. Hierdoor wordt het mogelijk dat mensen elkaar
met vreugde verdragen en elkaars lasten en moeiten meedragen vanuit het
besef dat dit alles gedragen wordt door Gods liefde.

De en-aring van een mens behelst zowel het heden als het eerleden en de
toekomst. Om ervaringen op te doen is het van belang om zich niet te onttrek-
ken aan mogelijkheden tot ervaring, dus om vol te houden. Iets ere~aren kan
leiden tot verwondering, omdat een nieuwe zijnswijze wordt geopend en het
leven nieuwe zin kan krijgen. Hieruit wordt nieuwe motivatie geput om vol te
houden ondanks mogelijke tegenslagen.

De ontgrenzing van de bepaaldheden van het leven bestaat hierin dat chris-
tenen geloven, dat Gods beleid over het bestaan zodanig is dat niet het laatste
woord is aan chaos, dood en vergankelijkheid, geweld en vernietiging. In de
traditie wordt het geloof in God voor wat betreft verleden, toekomst en heden
aangeduid met de woorden geloof, hoop en liefde, die gelden als criteria van
christelijke spiritualiteit. De relatie met Christus in zowel geloof als hoop en
liefde wordt door de gelovige niet louter ervaren als een geestelijk ideaal, maar
als levende werkelijkheid, die daarboven uit gaat en in de mens zelf werkt.
Hierdoor ontwikkelt de mens zich tot zijn meest authentieke vorm van mens-
zijn.
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De persoonlijke geschiedenis als verhaal van doel en zin vormt voor de ge-
lovige een geheel met het besef van God als de omvattende ruimte en tijd,
waarin zijn eigen geschiedenis verloopt en tot betekenis komt. Vanwege de
rijkdom van het reeds geschonken heil wordt al van volheid en vervulling
gesproken, maar in en vanuit deze volheid blijft er ruimte voor een perspectief
van toekomst. De totale vervulling van de heilstijd hangt voor de gelovige
samen met de komst van Christus in de wereld. Vanuit de beweging van het
heden waarin het verleden doorwerkt, naar de toekomst van zijn komst ervaart
een christen de roep tot volharding. Ondanks iemands schuld uit het verleden,
zijn zorgen over het heden en zijn angsten voor de toekomst wordt door een
gelovige het heilzame van de volheid van het geloof en de daarmee samenhan-
gende ven-ulling door de heilige Geest ervaren in een verwondering over
onvermoede, maar ervaarbare dimensies in het dagelijks leven. Daarbij speelt
volharding een belangrijke rol, namelijk om het leven vanuit deze andere
dimensies van God in Christus te blijven beleven, waardoor schuld is vergeven
en mensen worden verlost, zorgen in liefde door anderen worden mee-
gedragen en zijzelf in liefde verdragen, waardoor angsten in verlangen opgaan
naar een betere toekomst van God en een ontmoeting met Christus op een
nieuwe aarde. Fen dergelijk besef werkt uit, dat hoewel een christen midden in
de werkelijkheid van het hier en nu staat, hij tegelijkertijd weet heeft van een
andere werkelijkheid. Deze werkelijkheid is niet z.ichtbaar, maar wel ervaarbaar
als achter de schermen van het leven. Hierdoor wordt het leven naar alle
kanten ontgrensd.

Aan de hand van deze elementen wordt het mogelijk om de heilzame wer-
king van het geloof op de mens te karakteriseren aan de hand van de volgende
kernwoorden:
- De ervaring van vn~heid en het nemen van verantwoordel~kheid als gevolg van

vertrouu~en, ofwel geloof in God.
- De ervaring van verlangen naar een betere toekomst en het ervaren en

meewerken aan vrede in alle voorlopigheid door het stellen van alle verzvach-
ting, ofwel hoop op God.

- De ervaring van vrPUgde als ondertoon in het bestaan, die de medemensen in
hun eigenheid en tekortkomingen kan ver~lragen, door verhondenheid met, of-
wel liefde van God die liefde wekt voor God, anderen en zichzelf.

- A1 deze ervaringen betreffen de hele mens, die hierbij veru~ondering in zijn
bestaan ervaart en in staat is tot volhouden, ofwel volharden tot de voleinding
van de wereld door de vezz~ulling van een mens door Gods Geest in geloof,
hoop en liefde.
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Conclusie: De literatuur is samengevat in drie kernwoorden, te weten `ver-
wondering', `volharding', `vervulling'. Deze worden als mogelijke kernelemen-
ten voor een detínitie beschouwd.

Voor het empirische onderzoek zijn uit vrijwel iedere paragraaf een of ineer
karakteristieke stellingen geselecteerd. Hierbij is gelet op verscheidenheid in
terminologie en inhoud evenals op representativiteit voor de betreffende
paragraaf. Vervolgens hebben we de stellingen taalkundig beoordeeld en waar
nodig aangepast. Hierbij is gestreefd naar een eenduidige, zo kort mogelijke
formulering zonder specifieke vaktermen en zonder betekenisverlies. Hieron-
der volgen de 25 geselecteerde stellingen. In de linker kolom staat het nummer
van de paragraaf waaruit de stelling afkomstig is en de oorspronkelijke formu-
lering van de stelling. In de rechter kolom staat de stelling in de formulering
waarin deze later in het empirisch onderzoek zal worden voorgelegd als een
mogelijk bepalend kenmerk voor de evaluatie van iemands geloof~ godsdien-
stigheid:

4
3 2.2

3.2.3

3.3.2

3.3.2

3.3.2

3.3.3

oorspronkelijk formulering stelling voorgelegde formulering stelling

de persoonlijke, innerlijke verhouding tot
God wordt als het centrum van het leven
ervaren

God wordt ervaren als trekkracht tot het
goede, die zich in Jezus Christus in de
menselijke geschiedenis van lijden en
kwaad heeft begeven om de mens opnieuw
op Hem te richten

de persoonlijke, innerlijke verhouding tot
God als centrum van het leven ervaren

God ervaren als trekkracht tot het goede

in de telkens opnieuw bevochten daad van
overgave aan God ervaart een mens zijn
uiteindelijke bestemming, namelijk dat hij
daarin tot zichzelf komt op de wijze die God
bedoelt

het geloof wordt ervaren als een aan de
mens geschonken gave en tegelijk als een
daad van de mens zelf als reactie op het
aanbod van God

het geloof wordt als vertrouwen ontdekt en
wel als een opeenvolgende beweging van
God vertrouwen, op Hem vertrouwen en
zich aan Hem toe-vertrouwen

met dat iemand zichzelf ervaart als
geschapen in plaats van bij toeval
existerend, correspondeert de ervaring van
persoonlijke roeping en bestemming

tot zichzelf komen in overgave aan God

het geloof aanvaarden als gave van God en
tevens als menselijke reactie hierop

een beweging van zich steeds meer aan ~
God toevertrouwen

het ervaren van bestemming vanuit het
besef geschapen te zijn

125



Hoofd.rtuk 3

y oorspronkelijk formulering stelling voorgelegde formulering stelling
3.3.3 ondanks tekortkomingen en twijfel en lijden dat de persoonlijke vrijheid begrensd wordt

,wordt een levensvrijheid ervaren die haar door verantwoordelijkheid voor Gods
grenzen kent in verantwoordelijkheid ten schepping
aanzien van Gods schepping

3.3.3 de basiszekerheid wordt gevonden in het dat de basiszekerheid ligt in het vertrouwen
vertrouwen op God, dat Hij de mens tot op God
leven heeft geroepen

3.a.2 ' uit de herinnering aan de opstanding van de
~ gekruisigde komt hoop voort, hetgeen leidt
Itot hopen tegen alle hoop in

3.4.3 iemand vlucht bij een werkzame hoop niet
uit de druk van het heden in een troostvolle
betere toekomst, maar betrekt de toekomst
op zijn heden en leeft er nu al uit

hoop tegen alle hoop in door geloof in de
opstanding van Christus

het betrekken van Gods toekomst op het
heden

3.4.3 het perspectief van het rijk van God maakt
de tegenwoordige tijd in plaats van leeg en
zinloos tot een gekwalificeerde tijd, de weg
naar een doel

het perspectief van Gods rijk waardoor de
huidige tijd wordt ervaren als een op weg
zijn naar een doel

3.5.2 met het ervaren van de onvoorwaardelijke het liefhebben van de medemens zoals hijl
liefde van God, die alles omvat, is het zij is, verbonden met Gods liefde
radicaal liefhebben van de medemens zoals

~ hij is, met al zijn grenzen en fouten, nauw
verbonden

- - ---- -- - -- - - -- -3.5.2 de liefde van God overstijgt het menselijk Gods liefde ervaren als bepalend voor het
begrip en bevattingsvermogen, terwijl deze hele leven
liefde niettemin zodanig ervaren wordt, dat
die bepalend voor het hele leven wordt

3.5.2 Í de geloofskennis, dat de ene rechtvaardige dankbaarheid voor verlossing door het
plaatsvervangend de Godvervreemding van plaatsbekledend lijden van Jezus Christus
,alle mensen draagt en daarmee de kloof
overbrugt, wordt ervaren in de vorm van
dankbaarheid voor verlossing

5.2 een mens die de werking van de vergeving
van de zonden door Jezus in zijn eigen
leven ervaren heeft, ervaart eveneens dat
een geheel nieuwe overstromende liefde
~wordt losgemaakt

3 het ervaren van de vergeving van zonden
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g oorspronkelijk formulering stelling

i3.5.2 !aan de verbondenheid met Christus wordt
~ ~inspiratie ontleend in alle
j levensomstandigheden

3.5.3 van belang voor een zinvol verband in de
icommunicatie met God en mensen is het
onlosmakelijk bij elkaar horen van bidden

~ en het doen van gerechtigheid

voorgelegde formulering stelling

aan de verbondenheid met Christus
nspiratie ontlenen in alle
evensomstandigheden

bidden en doen van gerechtigheid als
~onlosmakelijk bij elkaar horend

3.5.3 ' echte vreugde en geluk wordt niet ervaren wreugde en geluk ervaren door er te zijn
door anderen of God in te zetten als voor God en de medemensen
bruikbaar, maar juist door er zelf te zijn
voor God en de medemensen, zo nodig
door zichzelf op het spel te zetten

~-- - -3.6.2 ,~leven uit de kracht van de Heilige Geest leven uit de kracht van de Heilige Geest
`door wie een mens zich tot zijn meest door wie een mens zich tot zijn meest
eigenlijke ik ontwikkelt eigenlijke ik ontwikkelt

3.6.2 'de Heilige Geest ervaren als de - de Heilige Geest ervaren als de
levenskracht, die tot vrijwillige overgave aan levenskracht, die tot vrijwillige overgave aan
God beweegt God beweegt

3.6.3 ,als de vanzelfsprekendheid van het leven ervaren van verwondering door het besef
als vraag beleefd gaat worden, kan het van het geheel andere
vermoeden van het geheel andere ontstaan
wat leidt tot een erbovenuit stijgende

,ervaring van verwondering

3.6.3 vanuit de beweging van het heden naar de in moeilijke omstandigheden gehoor geven
toekomst wordt midden in verleiding en !aan Christus' roep tot volharding

; tegenstand gehoor gegeven aan de roep
van Jezus tot waakzaamheid en volharding

I tot het einde

~3.6.3 ~Jezus Christus wordt ervaren als de Jezus Christus ervaren als de vervulling van
vervulling van alle verwachtingen en de galle verwachtingen

I ~vervulling van de heilstijd wordt als
samenhangend venvacht met zijn komst in

ide wereld

3.6.3 als een werking van vervulling door de
Heilige Geest van God ervaart een mens
dat hij wordt geraakt en wordt veranderd,
zowel naar binnen als naar buiten toe

~
3.6.3 '~volheid in het leven ervaren door de

~ vervulling met de Heilige Geest
~- -- - -

door de werking van de Heilige Geest
veranderen, naar binnen en naar buiten toe

volheid in het leven ervaren door de
vervulling met de Heilige Geest
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Hoofdstuk 4

~PZET VAN HET EMPIRISCH ONDERZOEK

"Science a~thout religion is blind, it doesn't know where to go;
religion a~thout science is lame, it doesn't know how to go"

(Einstein)

4. 1 Inleiding
~~'e zijn nu toegekomen aan het empirisch gedeelte van dit onderzoek. In de

vorige twee hoofdstukken is literatuuronderzoek weergegeven. Aan de hand
hiervan zijn we aspecten van `gezonde godsdienstigheid' volgens psychologen~
psychiaters en aspecten van `heilzaam geloof' volgens (pastorale) theologen op
het spoor gekomen. Uit vrijwel iedere paragraaf zijn een of ineer karakteristieke
stellingen geselecteerd. Hierbij is gelet op verscheidenheid in terminologie en
inhoud evenals op representativiteit voor de betreffende paragraaf. Vervolgens
zijn de stellingen taalkundig beoordeeld en waar nodig aangepast. C,Testreefd
werd naar een eenduidige, zo kort mogelijke formulering zonder specifieke
vaktermen, maar zonder betekenisverlies. Uit zowel de
(godsdienst)psychologische~ psychiatrische literatuur als uit de (pastoraal)
theologische literatuur zijn zodoende 25 stellingen geselecteerd met als doel om
deze als mogelijk bepalende aspecten van het overkoepelende label `mature
religion' aan een panel deskundigen voor te leggen. Daarnaast is in beide
hoofdstukken geprobeerd de betreffende literatuur kernachtig samen te vatten
in 3 kernwoorden, te weten de (godsdienst)psvchologische~ ps` chiatrische
literatuur in de kernwoorden `omvattendheid', `oprechtheid', en `openheid' en
de (pastoraal) theologische literatuur in de kernwoorden `verwondering',
`volharding', `ver~rulling'. De bedoeling daan'an is om deze ter beoordeling aan
een panel deskundigen voor te leggen als mogelijke kernelementen voor een
definitie van `mature religion'.

De Delphi-methode leek de best toepasbare methode voor het empirisch
gedeelte van dit onderzoek. De keuze voor deze methode zal nader worden
verantwoord (4. 2). Vervolgens wordt de toepassing van de Delphi-methode in
dit onderzoek beschreven (4. 3).

4. 2 Verantwoording keuze voor de Delphi-methode
Bij het overwegen van een methode ~-c~or het empirisch gedeelte van deze

studie kwamen twee belangrijke criteria op, waaraan met name de Delphi-
methode tegemoet bleek te komen:
- De methode moet geschikt zijn om een complex onderwerp zoals in dit
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onderzoek aan de orde is, te verhelderen. Het voordeel van de Delphi-
methode is dat er meerdere rondes worden gebruikt om tot
mnceptt~erheldering te komen, zodat er sprake kan zijn van denkprocessen
en gedachteordening bij de deelnemers, waardoor een proces ontstaat van
steeds verdere toespitsing.

- Voor conceptverheldering zijn de ~-isies van tu~ee groepen deskundigen van
belang, namelijk ~-an en-aringsdeskundigen (in ons onderzoek degenen die
in hun v-erkveld met het ondenverp te maken hebben) en professionele
deskundigen (in ons onderzoek wetenschappers). Het doel is namelijk zowel
verheldering van welke aspecten in de praktijk het meest aan bod komen
(ervaringsdeskundigen) als verheldering van de wenselijkheid van welke
aspecten in de praktijk het meest aan bod zouden moeten komen
(wetenschappers). Uit de literatuur blijkt, dat in diverse onderzoeken waarin
de Delphi-methode is gebruikt, beide groepen deskundigen tegelijk kunnen
worden geraadpleegd (onder meer Nijhof, 1999; Van Leeuwen 8z Hunink,
200O). Dit past bij de gedachte dat in de onderzoeksgroep, het zogenaamde
Delphi-panel, vertegenwoordigers dienen te zitten van alle groeperingen die
betrokken zijn bij een bepaalde vraag of een bepaald probleem
(deskundigen, betrokkenen en belanghebbenden), zodat verschillende
meningen en invalshoeken vertegenwoordigd zijn (Bastiaensen 8c
Robbroeckx, 1994). Van Leeuwen (1998) haalt aan, dat Gr~~donck in het
tijdschrift `Verpleegkunde' in 1995 heeft betoogd, dat een
consensusonderzoek het meeste kan opleveren als diegenen participeren die
door grondige studie cn~of systematische en beredeneerde observatie van
de praktijk goed op de hoogte zijn van wat zich in een domein afspeelt. Een
van de leidende principes is dat het raadplegen van een aantal personen
effectief is, omdat het geheel van het resultaat meer is dan de som der delen
(Crisp, Pelletier e.a., 1997).

4. 2. 1 Doelrtc~lliag en korte onr.rrhizjt~irr~ t~nn rl~ metl~ode
De doelstelling van de Delphi-methode (L.instone 8t Turoff, 1975) is:

formulering van cen consensus betreffende een bepaald onderwerp. De
methode is vooral nuttig als er over een comples fenomeen overeenstemming
moet worden bereikt onder een geografisch ~-erspreide, heterogene groep
(Scheffer á Rubenfeld, 2UU2). Het is dan ook het begrip `consensus' dat
doorgaans in de detinities centraal staat. Daarnaast benadrukken enkele auteurs
dat het een methode is waarmee op s~-stematische wijze gegevens kunnen
worden verzameld en waarmee een discussie kan worden gestructureerd (Van
Leeuwen, 1998).
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r,ls een ~-an de breedste en tevens meest geciteerde geldt de definitie van
Linstone ca. Turoff (1975) (Crisp, Pelletier e.a., 1997; Van der Bruggen, 2002):
"Delphi ma~- be characterized as a method for structuring a group
communication process so that the process is effective in allowing a group of
individuals, as a whole, to deal with a complex problem".

I~en uitgebreidere en verhelderende omschrijving van de methode is de
volgende (Web Dictionary of C~~bernetics and Systems):
- A group communication structure used to facilitate communication on a

specific tash. The method usualh~ im-olves anon}~mirt- of responses,
feedback to the group as a whole of individual and~ or collective views and
the opportunitt~ for an~~ respondent to modifv an earlier judgment. The
method is usuall~~ conducted asvncronousl}r via paper and mail but can be
executed within a computerized conferencing environment. At the essence
of the method is the question of how best to tailor the communication
process to suit the situation.

- A technique to arrive at a group position regarding an issue under
investigation, the Delphi method consists of a series of repeated
interrogations, usually b~~ means of questionnaires, of a group of individuals
whose opinions or judgments are of interest After the initial interrogation
of each individual, each subsequent interrogation is accompanied b~~
information regarding the preceding round of replies, usuall`~ presented
anon~-mously. The individual is thus encouraged to reconsider and, if
appropriate, to change his previous replv in light of the replies of other
members of the group. After two or three rounds, the group positior. is
determined by averaging.

De voornaamste kenmerken van de Delphi-methode zijn de volgende (Van
Leeuwen 8c Hunink, 2000):
- Experts worden geconsulteerd:

o Anoniem
o iteratief, w.aardoor de deelnemers in verschillende ronden hun

mening kunnen bijstellen.
- Er wordt gecontroleerde feedback op de resultaten van elke

onderzoeksronde gegeven.
- In een statistische samenvatting wordt de mate van consensus weergegeven.

Bij de in de literatuur beschreven voorbeelden van onderzoeken varieert
evenals het aantal panelleden ook het aantal gebruikte items van enkele tot een
paar honderd (I'olit ~ Hungler, 1991). Ook de manieren van scoren wisselen,
evenals de mate waarin naar een toelichting gevraagd wordt. Door Van
Leeuwen 8~ Hunink (2000) is aan de panelleden gevraagd de items van een
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door hen opgestelde vragenlijst te scoren op een 5-punts Likertschaal. Verder
werd expliciet gevraagd de scores toe te lichten en waar nodig voorstellen te
doen voor herformulering van items en aanvullende formuleringen te geven.
De uitkomsten van deze Delphi-ronde dienden als basis voor de vragenlijst
voor de volgende en laatste Delphi-ronde. De concept-eindrapportage werd
aan de panelleden toegestuurd voor de laatste inhoudelijke reacties. In een
dergelijke procedure wordt een onderwerp in meerdere rondes door experts
beoordeeld. De reacties van elke ronde worden door de onderzoekers
geanalyseerd om patronen en hoofdpunten te bepalen. Die worden dan
venrolgens weer samengevat en teruggestuurd naar het panel, vergezeld van
een nieuwe serie vragen voor de volgende ronde (Polit 8t Hungler, 1991;
Scheffer ~ Rubenfeld, 2002). Tussen de rondes kunnen nieuwe
beoordelingscriteria worden ingevoegd. Hierdoor wordt kennis tussen
deelnemers overgedragen zodat iedereen alle relevante kennis heeft. De
procedure ~-ordt herhaald tot consensus optreedt tussen de deelnemers. Indien
uit het onderzoek een hoge mate van consensus naar voren komt, over het
label, de definitie en de bepalende kenmerken van het concept, dan zou dat een
aanwijzing zijn, aldus Van Leeuwen (1998), voor een hoge mate van
inhoudsvaliditeit binnen het panel. ~1et inhoudsvaliditeit wordt bedoeld dat de
items van de vragenlijst alle elementen van het concept dekken.

4. 2. 2 Historie en varianten van de methode
De theoretische basis en methodologische procedures werden in de vijftiger

jaren ontwikkeld bij de RAND (Research And Development) Corporation in
de Verenigde Staten en onder meer toegepast op het gebied van defensie
(Helmer, 1967; Van der Bruggen, 2002). In 1970 produceerde het `Office of
Emergenc~~ Planning' van de Amerikaanse president `The design of a Policy
Delphi', een oplossing voor `policy issues'. Die werden gedefuueerd als
`problemen waarvoor verstandige mensen onderling verschillende oplossingen
bepleitten'. De Delphi-methode werd geschikt bevonden voor kwesties,
waarvoor niet een echt juist annvoord kon worden gegeven, zoals het
voorspellen van toekomstige ontwikkelingen (I,e Pair, 1999).

De naam van de methode is afgeleid van het orakel van Delphi, omdat de
methode, overeenkomstig het orakel van de oude Grieken, oorspronkelijk
bedoeld was om in de toekomst te kijken, om toekomstige ontwikkelingen te
voorspellen.

Vanaf de jaren zeventig wordt deze onderzoeksmethode onder meer binnen
de sociale wetenschappen gebruikt (Bastiaensen 8~ Robbroeckx, 1994) en ook
op vele terreinen van de gezondheidszorg toegepast (Van Leeuwen, 1998),
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zoals voor onderwijs en training, informatievoorziening, het stellen van
prioriteiten, het vaststellen van technologieën en voor richtlijnontwikkeling
Qones 8c Hunter, 1995). ~lleen al een zoektocht op internet in Pub 1~1ed (2003)
leverde 285 verw-ijzingen naar publicaties op.

In de loop van de tijd ontstonden andere vormen met u-eer varianten
daarop. Er blijken dus in het moderne onderzoek talrijke Delphi-methoden te
bestaan (Van der Bruggen, 2002).

De Delphi-methode behoort tot de onderzoekstechnieken die bekend staan
als `interactief surve~~'. ~iet interactief wordt bedoeld (Nijhof, 1999) dat de
communicatie- en informatiestromen in het onderzoek in twee richtingen
verlopen. Er is steeds sprake van terugkoppeling en uitwisseling van informatie
tussen de onderzoekers en deelnemers. Hieraan ligt de opvatting ten grondslag
dat het onderzoeksveld in staat is zelf de vereiste deskundigheid in te brengen.
Er zijn dus twee bronnen van kennis bij een Delphi-onderzoek. Enerzijds de in
de praktijk zelf aanwezige kennis, anderzijds de kennis die de onderzoeker
aandraagt. Er is sprake van een proces van stapsgewijze oordeelsvorming.
Door confrontatie met hiaten en tegenstellingen wordt latente denkkracht
gemobiliseerd. Gaandeweg kunnen perspectieven veranderen en nieuwe
overwegingen op de voorgrond treden, terwijl de expertise groeit (Bastiaensen
8z Robbroeck.~c, 1994).

Hoewel er in de praktijk vele tussenvormen bestaan, kan men tw~ee
grondvormen onderscheiden: voorspellingsgerichte en ontwerpgerichte
toepassingsvormen (Nijhof, 1999). De toepassing voor dit onderzoek betreft
dc untwerpgcrichte, aangezien het erom gaat om tot ovcrcenstemming te
komen met betrekking tot concepten en criteria.

Voor de Delphi-procedure zijn diverse technieken voorhanden, waarvan de
twee belangrijkste zijn de werkconferentie en het schriftelijk panel (Nijhof,
1999). Bij de schriftelijke Delphi-procedure, ook wel genoemd cunventional
Delphi, worden de antwoorden op de vragen verkregen zonder dat de
deelnemers rechtstreeks met elkaar in contact worden gebracht. Er wordt een
panel van deskundigen samengesteld u~aarvan de leden elk afzonderlijk de
vragenlijsten beantwoorden. rlnonimiteit is bij toepassing van een schriftelijk
panel goed te handhaven. Bij de werkconferentie, ook wel genoemd real-time
Delphi of invitational conference, worden de deelnemers rechtstreeks met
elkaar in contact gebracht. Bij de discussie tussen de deelnemers kan gebruik
worden gemaakt van een aantal vooraf door de onderzoeker opgestelde vragen
of gesprekspunten. In het algemeen is er geen sprake van anonimiteit van de
deelnemers tijdens de discussies. Combinaties zijn mogelijk en gebruikelijk,
zowel tegelijkertijd in een procedure of elkaar opvolgend in de verschillende
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ronden. Soms bevat een opzet waarin lijsten per post of computer worden
gestuurd eveneens een ronde waarin de participanten elkaar ontmoeten om het
proces te bespreken en om tu~ijfels of ambiguïteiten in de wording van een
vragen- of stellingenlijst te bespreken en op te lossen Qones 8z Hunter, 1995).

4. 2. 3 líóor- en na~lelen van de methode
De voor- en nadelen van de schriftelijke methode zijn door Van Leeuwen

(1998) vanuit de literatuur op heldere wijze weergegeven. De door hem
genoemde voordelen zijn:

Vanwege de anonimiteit kan een onafhankelijke en eerlijke gedachtevor-
ming plaatsvinden.
Er is geen sprake van groepsdruk en niemand domineert.
Het onderzoek leent zich bij uitstek voor het structureren van groepscom-
municatie en het bereiken van een groepsbesluit.
Omdat de vragenlijsten toegestuurd worden en er dus geen geografische
beperkingen zijn, kunnen in principe veel panelleden deelnemen.
De meningen van panelleden kunnen nog bijgesteld worden omdat het
onderzoek uit verschillende ronden bestaat.
Het feedbackmechanisme werkt moti~~erend bij de panelleden en maakt dat
zij verantwoordelijkheid voelen voor het resultaat van het onderzoek, wat
de kwaliteit van de bijdragen ten goede komt.
Het is een relatief goedkope onderzoeksmethode.

De door Van Leeuwen geïnventariseerde nadelen zijn:
Deze techniek vraagt van zowel de onderzoeker als de panelleden veel tijd
en het onderzoek verloopt traag.
Er bestaat het risico van een lage response. Doordat het onderzoek uit
verschillende ronden bestaat is het gevaar voor uitval van panelleden reëel.
Er kan een interpretatiebias ontstaan, -r.owel bij de onderzoeker die de
ku~alitatieve gegevens analvseert en daaruit conclusies trekt, als bij de panel-
leden die de uitkomsten van een onderzoeksronde ontvangen en op basis
daar~ran de vragen in de volgende ronde beantwoorden.
Volgens sommige auteurs vormt juist de anonimiteit een gevaar voor de
validiteit. Anonimiteit zou namelijk kunnen leiden tot een gebrek aan ver-
antwoordelijkheid bij de panelleden voor het geven van de mening. Ande-
ren geven aan, dat de validiteit vooral bepaald wordt door goede vragenlijs-
ten en selectie van de panelleden.
Door het gebruik van `experts' kan de representativiteit van het panel
gevaar lopen. Door een lage motivatie van panelleden of een selectie van
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verkeerde panelleden kunnen de uitkomsten van het onderzoek negatief
beïnvloed worden. Als voorbeeld wordt genoemd de selectie van te veel
gelijkgezinde panelleden die geen afspiegeling vormen van de gehele popu-
latie.

- rr bestaat in de literatuur geen duidelijkheid over de vraag wat een espert

is.
- ln de literatuur is geen overeenstemming over de grootte van het panel. In

dit verband wordt een onderzoek van Reid uit 1988 aangehaald naar 13
Delphi-onderzoeken, waaruit bleek dat de panelgrootte varieerde van 10
tot 1685 panelleden.

- Er is geen bewijs dat de methode betrouwbaar is. Het is de vraag of een
tweede panel dat is samengesteld volgens exact dezelfde criteria als het eer-
ste panel tot dezelfde resultaten zou komen.

4. 2. 4 Aarttal re.rpondenten
De RAND experimenten van o.a. N. Dalkey (Le Pair, 1999), ver~-at in

enkele publicaties in 1969, betroffen onder meer onderzoek naar de invloed
van de panelgrootte en van het aantal rondes. De uitkomst was dat de
betrouwbaarheid toeneemt met de grootte. 1~Iaar bij ongeveer 12 personen
verdwijnt de verdere verbetering in ruis.

Van Leeuwen (1998) is uitgegaan van een minimale omvang van 25
panelleden. Om het risico van te veel uitt-al van panelleden te vermijden, had
hij met behulp van een matrix een panel samengesteld van 32 leden, waarvan
een gedeelte voural wetenschappelijk déskundig was en een gedeelte
voornamelijk deskundig door ervaring in de praktijk. Uiteindelijk is er tijdens
zijn onderzoek geen sprake geweest van uitval.

Nijhof (1999) heeft er voor zijn onderzoek e~-eneens voor gekoren om
vanuit verschillende oriëntaties uit onderzoek en praktijk de mening, ervaring
en expertise bij elkaar te brengen. 7ijn lijst van deelnemers bestond uit 13
hierop geselecteerde personen.

4. 2. 5 Aantal rondes in de Delpf~iprocedure
Bekeken is welke hoeveelheid rondes optimaal is voor de resultaten van de

Delphi-methode. Iteraue met terugkoppeling bleek volgens de R~1ND
experimenten van o.a. N. Dalke~- de juistheid van de uitkomsten te vergroten.
De grootste stap vooruit wordt gemaakt in de t~-eede ronde. (~ok de
consensus neemt dan toe. ~leer rondes dragen nauwelijks nog wat bij (Le Pair,
1999).
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4. 3 Toepassing van de Delphi-methode in dit onderzoek
Nu wij in grote lijnen weten wat de Delphi-methode inhoudt, komen we toe

aan de beschrijving van hoe wij de Delphi-methode hebben toegepast in ons
onderzoek. De beschrijving is onderverdeeld in opzet, respondentenselectie,
gebruikte vragenlijst en analvse van de gegevens.

4. 3. 1 Op:~et
Het empirisch gedeelte van ons Delphi-onderzoek bevat kwantitatieve

elementen (vaststellen welke items consensus behaalden, waardoor duidelijk
wordt welke kenmerken geschikt geacht werden voor evaluatie van `mature
religion' in de praktijk) en kv~~alitatieve elementen (naar voren gekomen uit de
erbij gegeven toelichting, waaronder suggesties). Conform Nijhof (1999)
bestaan de doelen van de eerste Delphi-ronde uit:
- Een uitspraak te verkrijgen over de juistheid en bruikbaarheid van (onder

meer) de opgestelde criterialijst.
- Commentaar, correcties en aanvullingen te verzamelen, zodat een verbe-

terde lijst kan worden opgesteld.
Door het houden van een tweede ronde kan inzicht worden verkregen in de

geschiktheid van de door de deelnemers beoordeelde en mede opgestelde lijst.
Er is voor gekozen om de onderzoeken van Van Leeuwen (1998) en van

Van Leeuwen en Hunink (2000) inhoudelijk en procedureel grotendeels als
leidraad te laten fungeren voor ons onderzoek.

Voor ons onderzoek daadwerkelijk van start kon gaan, diende helder te zijn
welke definitie van consensus zou worden gehanteerd. Binnen onderzoek
middels de Delphi-methode bleek geen eenduidige detïnitie van consensus te
bestaan, constateerden Van Leeuwen en Hunink (2000). Deze onderzoekers
kozen zelf voor een combinatie van numerieke criteria, namelijk percentage
instemming groter of gelijk aan 70"~0; standaard deviatie kleiner dan of gelijk
aan 1,2; mediaan kleiner dan of gelijk aan 2; gemiddelde kleiner dan of gelijk
aan 2,5. Daarbij hanteerden zij een 5-puntsschaal lopend van 1- helemaal mee
eens tot 5- helemaal mee oneens. Deze criteria waren eerder toegepast in
onderzoek van Groen in 1996. De gekozen standaard deviatie geeft aan dat er
een niet te grote spreiding is in de beantwoording; de gekozen mediaan geeft
aan dat tenminste de helft van de scores op het niveau is van `mee eens'; het
gemiddelde bewaakt eveneens dat niet te veel deelnemers het `(helemaal) niet
eens' zijn met dit aspect, u-at zou kunnen wijzen op controverse. Het lag voor
de hand deze consensuscriteria over te nemen. Er is echter een wijzigring: in
plaats van een percentage van 70"~o eens~ helemaal mee eens werd gekozen
voor een percentage van 66,660~0 (- tweederde voor). Dit percentage sluit aan

136



OpZet enípirisch onder.~oek

bij het gebruikelijke spreken over een gekwaliticeerde meerderheid, zoals
bijvoorbeeld nodig is voor een besluit tot grondwetswijziging.

Samengevat di'ent consensus aldus te voldoen aan de criteria:
- tenminste 66,66`~0 (helemaal) mee eens
- s.d. - kleiner of gelijk aan 1,2
- mediaan - kleiner of gelijk aan 2
- gemiddelde - kleiner of gelijk aan 2,5.

Indien aan deze criteria is voldaan bij een bepaald item dan wordt dit item
in ieder geval weer opgenomen in de nieuwe lijst.

Voor de verwerking van de gegevens leek het ons de snelste en meest doel-
treffende methode als de beantwoording van de lijst per e-mail zou plaatsvin-
den. Aan de deelnemers werd hiervoor toestemming gevraagd.

4. 3. 2 De sa~rrenstelling van het Dephipanel
Van Leeuwen ging, zoals we in 4. 2. 4. gezien hebben, uit van een omvang

van 25 panelleden. Aangezien er in ons onderzoek feitelijk sprake is van t~~ee
panels, bestaande uit respectievelijk (godsdienst)psychologen~ psychiaters en
(pastorale) theologen, is aan de hand van een matrix (zie bijlage Ia), die
hieronder zal worden toegelicht, gekozen voor een aantal van 24 deelnemers
per panel, dus 48 in totaal. Alle deelnemers krijgen eensluidende items
voorgelegd.

In aansluiting bij de opzet van Van Leeuwen is bij de samenstelling van het
panel rekening gehouden met de volgende aspecten: de inhoudsdeskundigheid
van de panelleden, de representativiteit van de panelleden en de omvang van
het panel. De selectie vond plaats op basis van kennis en ervaring, zowel voor
wat betreft de groep psychologen~ ps~~chiaters als voor de groep (pastorale)
theologen, waarbij een criterium was dat deelnemers uit beide groepen een
academisch denkniveau hebben. Omdat het de bedoeling is de uitkomsten van
beide panels met elkaar te vergelijken, worden mensen met een academische
opleiding op beide gebieden van deelname uitgesloten. De suggestie om vooraf
een matrix op te stellen voor de samenstelling van de panels, waardoor selec-
tiecriteria duidelijk worden en voldoende diversiteit gewaarborgd is, is overge-
nomen.

Voor beide panels is bij de samenstelling allereerst rekening gehouden met
een evenredige verdeling tussen de twee godsdienstige hoofdstromingen in
Nederland, namelijk rooms-katholiek en protestants. Hierbij is ernaar gestreefd
dat onder de respondenten de diversiteit binnen de protestantse en rooms-
katholieke stromingen voldoende tot uiting komt.

Daarnaast is gelet op een diversiteit aan werksetting. Voor de ps~rchologen~
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psvchiaters is een onden~erdeling gemaakt in eigen praktijk, GGZ (geestelijke
gezondheidszorg), somatische setting en universiteit. Voor de (pastorale)
theologen een onderverdeling in gemeente~ parochie, GCJZ (geestelijke
gezondheidszorg), somatische setting en universiteit.

Als inclusiecriterium is voor de ps}.chologen~ ps~~chiaters belangstelling~
affiniteit voor het onderwerp godsdienstigheid gehanteerd, aantoonbaar door
hetzij lidmaatschap van een vereniging~ kring~ werkgroep zoals CVPPP
(christelijke vereniging voor ps~~chiaters, psychologen en ps}~chotherapeuten),
kring christelijke ps~~chiaters, IiSCGV (katholiek studiecentrum geestelijke
volksgezondheid), RIAGG 8t religie, hetzij het gevolgd hebben van een
specifieke cursus hetzij door middel van publicaties of voordrachten over dit
ondenverp.

~~ls inclusiecriterium is voor de (pastorale) theologen belangstelling~
affiniteit voor het onderwerp hulpverlening gehanteerd, aantoonbaar door
hetzij lidmaatschap van een verenignng~ kring~ werkgroep zoals KSGV
(katholiek studiecentrum geestelijke volksgezondheid), RI~IGCT 8z religie, hetzij
het gevolgd hebben van een postdoctorale cursus zoals een Pastoraal
Psychologische Leergang (PPL) en een opleiding hlinische Pastorale Vorming
(KPV) hetzij door middel van publicaties of voordrachten over dit onderwerp.

Voor beide groepen geldt het belang van een bepaalde man-vrouw
venc~~uding. Gestreefd wordt naar een samenstelling waarbij ongeveer een
kwart vrouw is. Ook is gelet op een spreiding in leeftijd.

Zie voor de gehanteerde matrix voor de samenstelling van het panel bijlage
Ia. ~Iet behulp van de matrix is een overzicht gemaakt van potentiële
panelleden. Het uitgangspunt is dat iedere cel van de matrix drie panelleden
levert.

Aan de beoogde participanten werd een brief gestuurd, eventueel met een
aankondigend telefoontje, waarin de aard van de inhoudelijke bijdrage aan de
orde kwam, de van hen gevraagde (tijds)investering en de vraag om mee te
doen met het onderzoek (zie bijlage Ib). De uitnodiging werd in dusdanige
bewoordingen opgesteld, dat de twee hoofdgroepen, psychiaters~ ps}~chologen
en theologen, zich qua discipline konden herkennen zonder dat ze op de
hoogte waren gebracht van het feit dat er twee groepen participanten waren.
Dit gebeurde om elk risico op vooringenomenheid te vermijden.

4. 3. 3 Degebrutkte t~ragenlij~t
r~an de beoogde panelleden, die zich daadwerkelijk bereid hadden verklaard

om mee te doen, ~-erd een vragenlijst gestuurd. Deze vragenlijst bevatte
verschillende onderdelen, namelijk: `vertaling van het label mature religion', `de
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bepalende kenmerken voor de evaluatie van iemands geloof~ godsdienstigheid
als mature religion' en `de kernelementen voor een detinitie'.

Om de opbouw van de vragenlijst inzichtelijk te maken volgt nu een toe-
lichting per onderdeel (zie verder bijlage III):
- Vertaling: Aan de twee hoofdgroepen werd gevraagd hoe het overkoepe-

lende label `mature religion' het beste vertaald kon worden met als alterna-
tieven: intrinsiek - heilzaam - rijp - volwassen - gezond voor `mature'.
Voor `religion' werd de term `geloof~ godsdienstigheid' gebruikt. Gevraagd
werd te scoren op een 5-punts Likertschaal variërend van helemaal mee
eens tot helemaal mee oneens.

- Bepalende kenmerken: Deze kenmerken waren geselecteerd uit de samen-
vattende stellingen aan het einde van iedere paragraaf van zowel de psycho-
logische~ psychiatrische als de (pastoraal) theologische literatuur. De 25
items uit het psychologische~ psychiatrische perspectief en de 25 uit het
(pastoraal) theologische perspectief werden at random onder elkaar gezet.
Aan de respondenten werd per item gevraagd om op een 5-punts Likert-
schaal aan te geven in hoeverre ze van mening waren dat dit een bruikbaar
criterium is voor de evaluatie van iemands geloof~ godsdienstigheid.

- Definitie: Om te komen tot een definitie werden tritsen voorgelegd, die
naar voren k-wamen uit de samenvattingen van hoofdstuk 2 en 3. Als kern-
achtige samenvatting van hoofdstuk 2, het (godsdienst)psychologisch~ psy-
chiatrisch perspectief, bleek gezonde godsdienstigheid psychologisch te
omschrijven in drie kernwoorden, namelijk: omvattendheid, oprechtheid,
openheid. In de samenvatting van hoofdstuk 3, het (pastoraal) theo'logisch
perspectief, bleek heilzaam geloof theologisch te omschrijven in drie kern-
woorden, namelijk: verwondering, vervulling, volharding. Hoewel verschil-
lend van aard zijn de gevonden kernwoorden te verenigen onder de noe-
mer ervarings~ e~stentiekenmerken van `mature religion'.

- Aan de respondenten werd gevraagd om een rangorde aan te brengen ten
aanzien van deze kernelementen:
- openheid
- vervulling
- omvattendheid
- oprechtheid
- verwondering
- volharding
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- Daarnaast werd expliciet aan de panelleden gevraagd om een toelichting op
de gegeven scores en om eventueel suggesties voor herformulering te doen.
Hiermee konden de gemaakte keuzen onderbouwd worden. Ook was er
aan het einde van ieder onderdeel ruimte om voorstellen te doen als aspec-
ten werden gemist. Eveneens werd gevraagd naar het belang dat in de prak-
tijk gehecht werd aan de evaluatie van geloof~ godsdienstigheid om te be-
zien of dit verschil uitmaakte voor het invullen van de lijst. Een invulin-
structie werd toegevoegd en informatie over de inhoud en opzet van het
onderzoek. Centraal staat de vraag wat de participant van belang vindt bij
het waarderen van iemands persoonlijke geloof inet het oog op de profes-
sionele praktijk (zie bijlage II).

4. 3. 4 Lénverking van de gegeven.r
Na terugontvangst van de vragenlijst werden de gegevens kwantitatief en

kwalitatief verwerkt en geanalyseerd. De uitkomsten van de twee hoofdgroepen
psychiaters~ psy~chologen en (pastorale) theologen werden statistisch geanaly-
seerd op verschillen in beantwoording van de items. Aan de hand van de
resultaten werd besloten of een nieuwe vragenlijst zou worden samengesteld
voor beíde groepen apart of gezamenlijk. Ook werd bekeken in hoeverre
andere kenmerken van de respondenten een rol speelden in de beantwoording,
zoals gezindte, werksetting, sekse en leeftijd.

Op basis van de scores bij `de vertaling' en `de bepalende kenmerken' werd
de mate van consensus bepaald voor het hele panel en de beide hoofdgroepen
apart. De door de panelleden gegeven toelichtingen en suggesties werden
verwerkt en samengevat weergegeven. Naar aanleiding van de uitkomsten werd
een discussie gevoerd met de begeleidingsgroep. De discussie met de begelei-
dingsgroep bestond uit een argumentatie waarom een item al dan niet, mogelijk
in een gewijzigde formulering, zou worden opgenomen in de tweede ronde. De
begeleidingsgroep was samengesteld uit personen met verschillende disciplinai-
re achtergronden te weten een klinisch psycholoog, een cultuur- en gods-
dienstpsycholoog en een pastoraaltheoloog. Op deze wijze werd de kans op
een al te subjectieve keuze van één beoordelaar verkleind.

De lijst voor de tweede ronde werd aan de hand hier~~an samengesteld. In
deze lijst werden onderdelen van de conceptbepaling voorgelegd die ook in de
eerste ronde waren voorgelegd, maar ook gewijzigde of geheel nieuwe formule-
ringen. De lijst werd in de tweede ronde aan de panelleden gestuurd inclusief
een korte samenvatting van de uitkomsten van de eerste ronde (zie bijlage VII)
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Hoofdstuk 5

RESUI.TATEN VAN HET DELPHI-ONDERZOEK

"The main purpose of religion, is not to make

people healthp, but to help them fit themselves

into the Creator's context for them"

(Allpon,1964)

5. 1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen we de resultaten presenteren van het Delphi-

onderzoek dat in het voorgaande hoofdstuk beschreven is. Aan een panel
deskundigen werd, zoals eerder beschreven, een lijst voorgelegd waarin de
volgende te onderscheiden onderdelen van het concept `mature religion' naar
voren kwamen: `vertaling van het label mature religion', `de bepalende kenmer-
ken voor de evaluatie aan iemands geloof~ godsdienstigheid als mature religi-
on' en `de definitie'. Ook werd gevraagd naar het belang dat in de praktijk
gehecht wordt aan de evaluatie van geloof~ godsdienstigheid om te bezien of
dit verschil uitmaakte voor het invullen van de lijst.

Bij de verwerking van de resultaten werd gelet op de behaalde scores, name-
lijk met welke items het panel het dusdanig eens was dat daarover consensus
bereikt werd. Daarnaast werd evenzeer gelet op de gegeven toelichtingen per
item en per onderdeel, waardoor de items voor de tu~eede ronde waar nodig
veranderd, aangescherpt of aangevuld werden. In de tweede ronde kon hier-
door de aandacht gericht worden op de items waarover consensus bereikt was.
Deze items achtten de panelleden dus van belang voor het evalueren van
`mature religion' in de praktijk.

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen: `de resultaten van de eerste ronde' van
het Delphi-onderzoek (5. 2), `de resultaten van de tweede ronde' (5. 3) en `de
achterliggende kenmerken van de consensusitems uit de tweede en eerste
ronde' (5. 4).

In paragraaf 5. 2 wordt eerst de respons beschreven. Daarna gaan we na of
er significante verschillen in beantwoording bestaan tussen onderscheiden
groepen binnen het paneL Het panel deskundigen werd namelijk naar analogie
van het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 en 3 samengesteld uit twee hoofd-
groepen deskundigen, de psvchiaters~ ps~'chologen en de theologen. (~ok
andere kenmerken van de groep respondenten konden worden onderscheiden.
Aan de hand van de uitkomsten bezien we of het raadzaam is het panel
voortaan als een groep te beschouwen of blijvend onder te verdelen in twee
hoofdgroepen of eventueel in andere groepen, indien de resultaten daar
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aanleiding toe zouden geven. Vervolgens worden in `conceptverheldering' de
behaalde scores, namelijk percentage (helemaal) mee eens en gemiddelde, per
item van `de vertaling van het label' en `de bepalende kenmerken' weergegeven.
De per item gegeven toelichting wordt samengevat in de volgorde: ondersteu-
nend - kritisch - suggesties voor herformulering. Ter illustratie worden citaten
van respondenten weergegeven. De discussie met de begeleidingsgroep (voor
de samenstelling zie 4. 3. 4) wordt weergegeven in de vorm van een argumenta-
tie waarom het betreffende item al dan niet, mogelijk in een gewijzigde formu-
lering, in de lijst van de tweede ronde werd opgenomen.

Een herziene lijst werd samengesteld en aan het panel deskundigen aange-
boden in de tweede ronde (zie bijlage VII).

In `de resultaten van de tweede ronde' (5. 3) komt eerst de respons aan de
orde. Daarna bezien we of in deze ronde significante verschillen te vinden zijn
in beantwoording tussen de hoofdgroepen psychiaters~ psychologen en
theologen en ten aanzien van het belang dat in de praktijk aan het onderwerp
gehecht wordt. Vervolgens wordt duidelijk welke items in de tweede ronde
consensus hebben behaald. De items die consensus hebben behaald in de
tweede ronde worden vanzelfsprekend als zodanig opgenomen in de finale lijst
consensusitems. Bij de onderdelen `de vertaling' en `de bepalende kenmerken'
zijn er items met een herformulering die, tegen de verwachting, in plaats van
een hoger percentage consensus geen consensus meer hebben behaald. Zij
worden in de formulering uit de eerste ronde aan de finale lijst consensusitems
toegevoegd. De items die geen consensus hebben bereikt, noch in de tweede
noch in de eerste ronde, worden per onderdeel van de lijst weergegeven.

In paragraaf 5. 4 doen wij een poging de consensusitems uit het onderdeel
`de bepalende kenmerken' te groeperen. Deze poging vindt plaats middels een
factoranalyse. De procedure wordt beschreven evenals het resultaat. Drie
onderscheiden, goed interpreteerbare factoren komen naar voren. Deze
kunnen als schalen gebruikt worden. Bekeken wordt of er een samenhang
bestaat tussen de schalen enerzijds en kenmerken van de respondenten en de
andere onderdelen van de lijst anderzijds.

5. 2 De resultaten van de eerste ronde

5.2. 1 Re.rpons
In november en december 2003 ~;-erden de beoogde panelleden benaderd

met de vraag of ze bereid waren om mee te doen aan een Delphi-onderzoek
betreffende criteria voor evaluatie van `mature religion' in de praktijk. In totaal
werden 48 deskundigen aangeschreven (zie voor meer informatie 4. 3. 2 en
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bijlage I van hoofdstuk 4 voor de matri:~ van de panelsamenstelling). Deze
groep van 48 personen bestond uit tlvee hoofdgroepen namelijk 24 ps}~chia-
ters~ psvchologen met aantoonbare affiniteit voor het onderwerp `godsdien-
stigheid' (ook wel psv-groep genoemd) en 24 theologen met aantoonbare
affiniteit voor het onderu~erp `hulpverlening' (ook wel theo-groep genoemd).
Van beide hoofdgroepen was de helft rooms-katholiek (dus 2s12 personen) en
de helft protestant (dus 2x12 personen), waardoor de twee hoofdstromingen in
de christelijke kerk evenredig vertegenwoordigd waren. De verdere onderver-
deling naar setting was dusdanig dat een kwart (dus telkens 3 personen) werk-
zaam was in een somatische setting, een kwart in de GGZ, een kwart aan de
universiteit en een kwart in resp. eigen praktijk (ps~~-groep) en gemeente~
parochie (theo-groep). Daarnaast werd het criterium gerealiseerd dat ongeveer
1 ~4 van de respondenten vrouw zou zijn.

Van de 48 benaderde deskundigen hebben 44 direct toegezegd deel te ne-
men, hetgeen een hoog percentage genoemd mag worden. De 4 aangeschreven
deskundigen, die niet bereid waren deel te nemen, gaven als reden op `geen tijd'
dan wel `geen interesse' te hebben. Dit betrof 2 deelnemers uit de hoofdgroep
psychiaters~ ps`~chologen en 2 uit de hoofdgroep theologen. Van de daarop
aangeschreven 4 vervangende deskundigen verklaarden 3 zich bereid om deel
te nemen en 1, een theoloog, niet. Vervolgens werd iemand anders aangezocht,
die wel wilde participeren. Omdat één deelnemer in plaats van protestant
rooms-katholiek bleek te zijn, werd deze vervangen door een andere protes-
tantse respondent. De betreffende deskundige zelf werd als ehtra persoon aan
de rooms-katholieke groep in het panel toegcvoegd. Hicrmce kwam het totaal
aantal deelnemers op 49 in plaats van 48 uit.

De vragenlijsten werden, na toezegging van de betreffende persoon om deel
te nemen, zoveel mogelijk per e-mail en waar door de respondent gewenst, per
post verzonden. Dit hield in de praktijk in dat 45 respondenten (~900~0) de lijst
per e-mail toegezonden kregen en slechts 4 respondenten (c 100~0) per post.
Internet bleek dus een efficiënt en effectief middel te zijn, wat de snelheid van
het onderzoek ten goede kwam. De toezending van de vragenlijsten vond
plaats in december 2003 en januari 2004. Alle vragenlijsten waren voor eind
maart 2004 geretourneerd. Soms was hiet~roor een herinnering nodig, voor een
enkeling waren twee herinneringen nodig.

De antwoorden werden in een databestand geplaatst, inclusief de toelichting
per item, en van daaruit geanaly~seerd. Waar respondenten voor 1 item 2 scores
hadden aangegeven, werd aan de hand van de toelichting gekozen voor de
score die hier het beste bij leek te passen. Voor het berekenen van de percenta-
ges werden de scores 1 en 2`helemaal mee eens~ mee eens' evenals 4 en 5`niet
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mee eens~ helemaal niet mee eens' per item samengenomen.
Bij de afweging of een item in de vorm van een herformulering zou worden

voorgelegd in de volgende ronde, werd gekeken naar de erbij gegeven toelich-
ting van de panelleden, waaronder eventuele suggesties voor herformulering.
Deze afweging is in afstemming met de begeleidingsgroep tot stand gekomen
(zie 4. 3. 4). De schatting of een herformulering zou leiden tot consensus dan
wel de mate van consensus zou verhogen, heeft hierbij een grote rol gespeeld.

Aan de panelleden werd ook gevraagd of ze suggesties hadden voor nieuwe
items, die nog niet als zodanig in de lijst voorkwamen. Dit gold zowel voor B.
`de vertaling', als voor C. `de bepalende kenmerken' en voor D. `de kernele-
menten voor een definitie'. Bij het afwegen van het al dan niet overnemen van
de voorstellen vormde de discussie met de begeleidingsgroep de leidraad. Voor
items van B. `de vertaling' werd gekeken of de door de panelleden voorgestelde
vertalingen eenduidig waren, bij voorkeur meer dan eens genoemd, vernieu-
wend en passend bij het label `mature'. Deze worden besproken in 5. 4. 1.
Voor C. `de bepalende kenmerken' werd met name gekeken of de door de
panelleden voorgestelde kenmerken echt nieuw waren, dat wil zeggen nog niet
in een of andere vorm voorkwamen in de lijst. Bij de discussie over de door de
panelleden aangedragen suggesties was de conclusie dat er nergens sprake was
van een wezenlijk nieuw aspect, zodat er geen nieuw bepalend kenmerk werd
toegevoegd in de tweede ronde. Voor D. `de kernelementen voor een definitie'
was samen met de begeleidingsgroep als ondergrens bepaald dat een over te
nemen kernelement minimaal door l00~o van de deelnemers aangedragen zou
moeten worden. De argumentatie hiervoor is tweeledig: enerzijds dat als
respondenten bepaalde trefwoorden relevant achten, deze trefwoorden al gauw
verscheidene keren naar voren zouden komen, anderzijds dat het overzichtelijk
is om het aantal voor te leggen kernelementen voor een definitie enigszins
beperkt te houden evenals in de eerste ronde. Er werden door de panelleden
diverse suggesties genoemd voor kernelementen van een definitie, echter geen
van deze suggesties werd door tenminste 100~o van de respondenten aangedra-
gen. Bijgevolg werd geen nieuw kernelement opgenomen.

5. Z. 2 L'er.rchillen tu.r.ren de groepen
Eerst is gekeken is gekeken naar verschillen in beantwoording tussen de

twee hoofdgroepen, te weten psychiaters~ psychologen en theologen. Vervol-
gens zijn verschillen met betrekking tot andere variabelen bekeken; gezindte
(rooms-katholiek en protestants), werkplek, sekse, leeftijd en de mate waarin in
de praktijk belang wordt gehecht aan de evaluatie van iemands geloof~ gods-
dienstigheid.
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5. 2. 2. 1 L'erschillen tussen de tu~ee hoof'dgroepen
Nfet behulp van SPSS werd gekeken of er verschillen te vinden waren in de

beantwoording van de items tussen de psy~chiaters~ psychologen en theologen.
De uitkomst van de statistische analyses was bepalend voor de beslissing of het
panel na deze ronde uiteen zou gaan in twee onderscheiden groepen of als een
groep door zou gaan (voor een overzicht van de gemiddelden en percentages
van de twee groepen samen, van de psy-groep apart en van de theo-groep apart
zie de bijlagen IVa, b en c).

Slechts voor 1 item is een significant verschil in beantwoording gevonden:

psygem. theo gem. F df Sign. Etaz N

'Mature religion' is: het venvezenlijken van
C30 idealen een belangrijker doel vinden dan 2,960 3,625 5,031 1 0,030 0,097 49

zelfontplooiing

De score geeft aan, dat de groep psychiaters~ psychologen geen duidelijke
keuze maakte of idealen vóór zelfontplooiing gaan. De groep theologen stond
meer afwijzend tegenover dit idee. Vanuit de discussie met de begeleidings-
groep is geconcludeerd dat het moeilijk is aan deze uitkomst een zinvolle
interpretatie te geven. Eerder zou een uitkomst in omgekeerde richting zijn
verwacht, namelijk dat theologen meer nadruk zouden leggen op idealen en
psychiaters~ psychologen op zelfontplooiing. Vervolgens werd bekeken welke
rangorde te vinden is in de gemiddelden van alle items per groep (zie bijlage V).
Bij nadere bestudering zijn ook hier gccn evidentc thematische verschillen aan
het licht gekomen. De conclusie is, dat er nauwelijks tot geen verschillen tussen
beide groepen zijn.

Dit is een interessante en belangwekkende bevinding. Voor de interpretatie
hiervan dienen zich twee mogelijke verklaringen aan. De uitkomst kan wijzen
op een overlap in taalvelden en opvattingen van psychiaters~ psychologen en
theologen met betrekking tot dit onderwerp. De uitkomst kan echter ook
samenhangen met de selectie van de twee groepen respondenten, waarbij de
ene groep deskundigen affiniteit dient te hebben met het terrein van de andere
groep deskundigen. In dat geval zou de uitkomst niet representatief voor het
geheel van de beide beroepsgroepen hoeven te zijn. Een nadere doordenking
van deze uitkomst zal plaatsvinden in hoofdstuk 6.
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5. 2. 2. 2 I érrchillen tu.rsen overigegroej~en
Andere kenmerken van de respondenten werden ook betrokken in de

analyses, omdat deze mogelijk meer aanleiding zouden geven tot een andere
visie op `mature religion' dan het onderscheid naar discipline. Indien de
verschillen in beantwoording van de items groot zouden zijn, zou overwogen
kunnen worden om in de volgende ronde het panel onder te verdelen in andere
hoofdgroepen dan naar discipline. Bij kenmerken van respondenten was
allereerst te denken aan gezindte. Er ~~aren immers vrijwel evenveel rooms-
katholieken (25 personen) als protestanten (24 personen) opgenomen in het
panel. Verder bestond er onder de respondenten een zekere mate van
diversiteit in werksetting. Andere te onderscheiden kenmerken waren sekse,
leeftijd en het belang van het onderwerp in de praktijk.

De verschillen in beantwoording door de diverse groepen worden nu weer-
gegeven.

Ge~indte: rooms-katholieken en protestanten
Rangschikking items van C naar mate van significantie

B3 rijp geloofl godsdienstigheid

C50

`Mature religion' is: de persoonlijke, innerlijke

'Mature religion' is: uitstijgen boven
tegenstellingen

r.k.
gem.
2,160

2,667

C11 verhouding tot God als centrum van het leven 2,000
ervaren

C49 'Mature religion' is: een open en tegelijk
serieuze zcektocht naar het goddelijke

2,040

C20 'Mature religion' is: het betrekken van Gods
tcekomst op het heden

3,000

C35
~Mature religion' is: in mceilijke omstandígheden

2 g60
gehoor geven aan Christus' rcep tot volharding

prot. gem. F df Sign. Eta2 N

2,833 4,033 1 0,050 0,079 49

3,542 6,473 1 0,014 0,123 48

2,708 5,657 1 0,022 0,110 48

2,667 5,103 1 0,029 0,098 49

2,304 4,860 1 0,033 0,096 48

2,417 4,165 1 0,047 0,081 49

C28
'Mature religion' is: volheid in het leven ervaren

2 760 3,333 4,122 1 0,048 0,081 49
door de vervulling met de Heilige Geest
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Opvallend is, dat er meer items met verschillen in beantwoording zijn
gevonden tussen deze twee subgroepen dan tussen de psy-groep en de theo-
groep, namelijk 7 items.

Bij de beantwoording van B3, C11, C28, C49 en C50 neigen de rooms-
katholieke respondenten gemiddeld meer naar een score van `mee eens' dan de
protestantse respondenten. Bij de beantwoording van C20 en C35 neigen de
protestantse respondenten meer richting `mee eens' dan de rooms-katholieke
respondenten.

In de discussie met de begeleidingsgroep k-wam als tentatieve verklaring naar
voren, dat in de protestantse traditie de objectieve waarheid meer op de
voorgrond staat dan in de rooms-katholieke traditie. Er is een grotere en meer
exclusieve concentratie op het Woord zoals dat uit de Heilige Schrift op de
mens toekomt. In de kerkgeschiedenis van het protestantisme is dan ook een
zoektocht naar zuiverheid in de leer zichtbaar. Tegenstellingen werden hierbij
niet uit de weg gegaan, maar hebben herhaaldelijk tot kerkscheuringen geleid.
Binnen het rooms-katholicisme bestaan evenzeer tegenstellingen in opvattin-
gen zoals met betrekking tot de moraal en de plaats van de heiligenverering,
maar deze hebben niet geleid tot kerkscheuring (C50). Mogelijk speelt in dit
opzicht de erkenning van het primaat van de Paus als opvolger van de apostel
Petrus een samenbindende rol. In de leer van het protestantisme staan de
genade van God en zijn liefde in Christus centraal. Deze worden aangezegd
zonder enige verdienste van de mens. De mens leeft uit genade alleen, in de
heilshistorie tussen de tijden in, namelijk tussen het heilbrengend komen van
Christus in de geschiederus ca. 2000 jaar geleden en zijn komen aan het einde
van de tijden (C20). De mens leeft voor het aangezicht van God vanuit het
Woord, waarin de roep tot volharding van Christus zelf klinkt (C35). In de
rooms-katholieke traditie wordt minder accent gelegd op het verschil tussen
God en de natuur van de mens. Waar het daar meer om gaat, is de subjectieve
zoektocht naar God (C49). Aan de basis daarvan ligt een nog altijd waardevolle
traditie van het zoeken naar gemeenschap met God, hetgeen ook de eigenlijke
reden was van de instelling van het monnikenwezen: jezelf vrijmaken voor
m~~stieke contemplatie en voor de navolging van Christus. Het ging en gaat niet
alleen om heiligheid als doel, maar ook en vooral om het streven `naar het hart
van God toe', het hele leven door (C11, C28), waarvan rijpheid het gevolg is
(B3). De heiligen zijn voorgangers op de levensweg, waarbij vele moeiten
overwonnen dienen te worden en standgehouden dient te worden in allerlei
beproevingen.
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Groepen ingedeeld naarsetting
De subgroepen zijn: ps}~chiaters~ pst-chologen met een eigen praktijk (6

personen) - theologen werkzaam in de gemeente~ parochie (6 personen) -
ps}'chiaters~ psychologen en theologen werkzaam in de GGZ (12 personen) -
ps`~chiaters~ psychologen en theologen werkzaam in een somatische setting (12
personen) - ps`-chiaters~ ps~-chologen en theologen werkzaam aan de universi-
teit (13 personen).

Rangschikking items van C naar mate van significantie

C15

C19

C12

'Mature religion' is: aan de
verbondenheid met Christus inspiratie
ontlenen ín alle levensomstandigheden

'Mature religion' is: gericht op
bovenpersoonlijke waarden

Eigen Gem.l
GGZ

Som
prakt. par. gem sett.
gem. gem. gem.

Uni
9~. F df Sign. Eta2 N

1,333 3,333 3,500 2,917 2,692 6,080 4 0,001 0,356 49

2,333 4,000 3,167 2,750 1,692 5,586 4 0,001 0,342 48

1,500 2,667 3.167 2,250 2.538 4,500 4 0,004 0,290 49

2,333 3,667 3.083 2,500 1,846 4,174 4 0,006 0275 49

`Mature religion' is: de persoonlijke,
innerlijke verhouding tot God als
centrum van het leven ervaren

'Mature religion' is: het geloof

C24 aanvaarden als gave van God en
tevens als menselijke reactie hierop

'Mature religion' is: de Heilige Geest

C42 ervaren als de levenskracht, die tot
vrijwillige overgave aan God beweegt

'Mature religion' is: Jezus Christus

C48 ervaren als de verwlling van alle
verwachtingen

'Mature religion' is: het ervaren van
C11 zichzelf als géintegreerd in een relatie

met het goddelijke
'Mature religion' is: het liefhebben van

C17 de medemens zoals hij! zij is.
verbonden met Gods liefde

'Mature religion' is: gericht op 'zijn' in
C25 plaats van op'hebben'

'Mature religion' is: in mceilijke

C35 omstandigheden gehoor geven aan
Christus' roep tot volharding

1,667 3,000 3,250 2,750 3,231 3.384 4 0,017 0,235 49

2,500 3,833 4,000 3,083 3,538 2.879 4 0,033 0,207 49

1,500 3,333 2,250 2,583 2,167 2,785 4 0,038 0,206 48

1,333 2,333 2,917 2,250 2,154 2.775 4 0,039 0,201 49

2,333 3,500 2,583 1,917 2,077 2.727 4 0,041 0,199 49

1,667 2.667 2,583 3,000 3,000 2,728 4 0,041 0,199 49
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Ran};schikking items van C naar mate van sij,miticantie (vervol~

Eigen Gem.t
GGZ S~ Uniprakt. par. sett. ~ F df 5ign. Eta2 N

gem. gem. ~~ gem. g
'Mature religion' is: een open en tegelijk

C49 serieuze zcektocht naar het goddelijke 2,500 2,500 2,333 2,917 1,692 2.725 4 0,041 0,199 49

'Mature religion' is: sociale en

C3 financiële belangen ondergeschikt 2,333 3,200 3.833 3,417 3,077 2,668 4 0,045 0,199 48
maken aan een altruïstische instelling

'Mature religion' is: Gods liefde ervaren
C40 als bepalend voor het hele leven 1,333 2,500 2,667 2,750 2,308 2,661 4 0,045 0,195 49

'Mature religion' is: dankbaarheid voor

C6 verlossing door het plaatsbekledend 2,167 4,167 3,417 3,167 3,385 2,614 4 0,048 0.192 49
lijden van Jezus Christus - I I I I I

'Mature religion' is: leven uit de kracht
van de Heilige Geest door wie een

C32 mens zich tot zijn meest eigenlijke ik
1.500 3,000 3,250 3,000 2,917 2,618 4 0,048 0,196 48

ontwikkelt

'Mature religion' is: het oplossen van
problemen aan de samenwerking

C33 tussen het individu en God 2,167 3,000 3,417 3,833 3,231 2,616 4 0,048 0,192 49

tceschrijven

Bij 16 items zijn er significante verschillen. Bij de beantwoording van C3,
C6, C11, C12, C15, C17, C32, C33, C35, C40, C42 en C48 neigen de psychia-
ters~ psychologen met een eigen praktijk gemiddeld meer naar een instem-
mende score dan de andere categorieën respondenten, voor de items C3, C11,
C 15, C 1 7, C32, C4í) gevolgd door de respondenten werkzaam aan de universi-
teit. Bij de beantwoording van C19, C24, C49 scoren de respondenten werk-
zaam aan de universiteit gemiddeld vaker `(helemaal) mee eens' dan de andere
categorieën respondenten. Bij C25 neigen de respondenten werkzaam in een
somausche setting gemiddeld meer naar een instemmende score dan de andere
categorieën respondenten.

Aangezien de subgroepen ieder relatief kleine aantallen respondenten bevat-
ten, zijn de uitkomsten uiterst betrekkelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de
twee categorieën waar maar 6 respondenten in zítten, waaronder de psychia-
ters~ psychologen met een eigen praktijk. De kans dat de verschillen op toeval
berusten, is daardoor aanwezig. De relauef vele significante verschillen kunnen
desondanks als een aanwijzing worden beschouwd, dat de werksetting onder-
scheidend kan zijn voor de beantwoording van de vraag hoe in de praktijk
wordt aangekeken tegen het begrip `mature religion'. Een andere verklaring is,
dat een soort bereidheid tot instemming bij bepaalde groepen een rol speelt.
Nader onderzoek is nodig om hier meer zicht op te krijgen.
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Sek.ce: mannen en vrouwen
Er is ten aanzien van deze achtergrondvariabele slechts voor 1 item een

significant verschil in beantu~oording gevonden:

man gem. vrouw gem. F df Sign. Eta2 N

'Mature religion' is: het besef uiteíndelijk
CS verantwoording af te leggen over de eigen 3,028 2,308 4,031 1 0,050 0,079 49

betekenis in de wereld

Een tentatieve verklaring voor het gevonden verschil zou kunnen zijn, dat
vrouwen door de traditionele rolverdeling en hun maatschappelijke, veelal
ondergeschikte, positie meer belang hechten aan het afleggen van verantwoor-
ding dan mannen.

Le ft~d: groepen c40 jaar, 40-49 jaar, 50-59 jaar, ~59 jaar
De leeftijdsverdeling was als volgt: 6 respondenten jonger dan 40 jaar; 14

respondenten tussen 40 en 49 jaar; 21 respondenten tussen 50 en 59 jaar; 8
respondenten 60 jaar en ouder. De leeftijd was redelijk evenredig verdeeld over
de hoofdgroepen psychiaters~ ps~~chologen en theologen.

Rangschikkin~ itcros ~ an (~ naar mate ~ an si~nitlcanric
~40 40-49 50-59 ~59 ~~
jaar jaar jaar jaar
gem. gem. gem. gem. F df Sign. Eta2 N

BS 9ezond geloofl godsdienstigheid a 167 2571 2 750 2 000 6 366 3 0 001 0 303 aa

'Mature religion' is: gericht op `zijn' in plaats
C25 van op'hebben' 2,833 2,929 2,143 1,625 3,478 3 0,023 0,188 49

'Mature religion' is: Jezus Christus ervaren als ;
C48 de vervulling van alle verwachtingen 4,000 3,786 3,429 2,500 3,502 3 0,023 ' 0,189 49

'Mature religion' is: de persoonlijke, innerlijke , ~ -~ ;

C12 verhouding tot God als centrum van het leven 2,g33 3,000 2,190 2,250 ! 2,814 3 i 0,050 I 0,158 49 Í
ervaren ~ !~ ~

Bij 4 items zijn er significante verschillen. De meest opvallende uitkomst is,
dat bij alle 4 items waarop significante verschillen in beantwoording te zien
zijn, de respondenten ouder dan 50 jaar meer neigen naar een instemmende
beantwoording dan de respondenten jonger dan 50 jaar. Hiervoor is als
verklaring mogelijk, dat de oudere respondenten meer affiniteit met geloof
hebben en daardoor meer bereidheid tot instemming. Een meer inhoudelijke
verklaring is, dat ouderen meer nadruk leggen op het `innerlijk'. De termen
`zijn' en `vervulling' impliceren immers ook verinnerlijking.
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Aandachtsgeliied: de mate waarin belang gehecht wordt aan de evaluatie van
iemands geloof~ godsdienstigheid in de praktijk.

Deze variabele is als item in de lijst opgenomen om te bezien of en in welke
mate het belang dat in de praktijk gehecht wordt aan de evaluatie van geloof~
godsdienstigheid invloed heeft op het invullen van de lijst.

A1: De evaluatie van iemands geloof~ godsdienstigheid is voor mij altijd een
belangrijk aandachtsgebied

o~o (helemaal)
mee eens gemiddelde

64,6 2,1

Aangezien de scores op dit item gemeten zijn met een Likertschaal evenals de
scores op de andere items zijn onderlinge correlaues berekend. Er bleken 2
significante correlaties naar voren te komen en wel met twee vertaalmogelijk-
heden:

- B3: rijp geloof~ godsdienstigheid (r- 0,399; sign.- 0,005)
- B4: volwassen geloof~ godsdienstigheid (r- 0,422; sign.- 0,003)

De overeenkomst tussen beide vertalingen is dat beide een ontwikkeling en
groei impliceren. Een verklaring voor deze uitkomst is dat een gerichtheid op
eventuele groei en ontwikkeling doorgaans ook inherent is aan evaluaties.
Aangezien er niet meer verschillen waren, was de algehele conclusie dat het
voor de beantwoording van de vragenlijst praktisch niet uitmaakt hoeveel
aandacht iemand aan het thema geloof~ godsdienstigheid besteedt in de
praktijk.

De respondenten deden suggesties om de formulering van dit item aan te
scherpen. Daarom werd voor de volgende ronde besloten tot twee kleine
aanpassingen.

Herformulering A1: De evaluatie van iemands geloof~ godsdienstigheid is
in gesprekken een belangrijk aandachtsgebied.

- In plaats van `voor mij' komt `in gesprekken', waardoor de mogelijk-
heid ontstaat om de evaluatie meer gezamenlijk met de gesprekspartner
te laten plaatsvinden.

- De term `altijd' is weggelaten om het item minder absoluut te laten
klinken.

Alles overziend is de belangrijkste uitkomst van de analy~se van de groepen
respondenten, dat er geen reden is om in het vervolg van dit Delphi-onderzoek
onderscheid te maken tussen de twee hoofdgroepen deskundigen in het panel,
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te weten de ps`-chiaters~ psvchologen en de theologen. Het panel kan als een
geheel worden beschouwd met als voornaamste kenmerk dat de deelnemers
deskundig zijn op het terrein van `mature religion'. Om helemaal zeker te zijn
van deze gevolgtrekking zal in de volgende ronde gekeken worden of er dan
significante verschillen in beantwoording tussen de hoofdgroepen te vinden
zijn.

5.2.3 Conceptverhelderin~
In het kader van conceptverheldering van `mature religion' werd op grond

van de antwoorden van het panel een nieuwe lijst met items voor de tweede
ronde samengesteld. Hiertoe werd enerzijds gekeken naar de items die in de
eerste ronde al consensus hadden bereikt, anderzijds naar de toelichtingen die
de respondenten gaven per item. De diverse onderdelen van de lijst komen in
de volgorde van `de vertaling' (5. 2. 3. 1), `de bepalende kenmerken' (5. 2. 3. 2)
en `de kernelementen voor een definitie' (5. 2. 3. 3) aan de orde. Bij `de verta-
ling' en `de bepalende kenmerken' wordt per item eerst het percentage (hele-
maal) mee eens aangegeven, zoals gescoord is door het hele panel, en het
gemiddelde (zie bijlage VI voor een overzicht, waarin ook de scores van de
twee hoofdgroepen apart vermeld staan). Bij het onderdeel `de bepalende
kenmerken' wordt de door de respondenten gegeven toelichting per item
samengevat in de volgorde ondersteunend - kritisch - suggesties voor herfor-
mulering. Om zo duidelijk mogelijk de, veelal afgewogen, meningen van de
respondenten te laten spreken, worden veel citaten van respondenten gebruikt.
Deze zijn cursief aangegeven. Waar nodig wordt bij de toelichtingen en bij de
citaten vermeld of de respondent uit de ps}~-groep of uit de theo-groep afkom-
stig is. Vervolgens wordt de discussie met de begeleidingsgroep weergegeven in
de vorm van een argumentatie waarom het betreffende item al dan niet,
mogelijk in een gewijzigde formulering, werd opgenomen in de lijst van de
tweede ronde. De bespreking van ieder item wordt afgesloten met aan te geven
of het item werd opgenomen in de tweede ronde en zo ja, in welke formule-
ring. Elk onderdeel eindigt met een overzicht van de items die opgenomen
werden in de lijst voor de tweede ronde.

In de overwegingen om een item al dan niet op te nemen in de nieuwe lijst
werd eerst gekeken of er consensus was behaald aan de hand van het percenta-
ge en de andere in 4. 8 genoemde criteria, namelijk gemiddelde, standaarddevi-
atie en mediaan. De items waarover consensus was gehaald, werden in ieder
geval in de nieuwe lijst opgenomen. Als de toelichting van de respondenten
daartoe aanleiding gaf, gebeurde dit met een herformulering. Het doel was in
dat geval om zo mogelijk een hoger percentage consensus te verkrijgen. Ook
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werden items in de nieuwe lijst opgenomen op grond van consensus bij één
van de twee hoofdgroepen, te weten ps~rchiaters~ psychologen en theologen.
Items die in de eerste ronde geen consensus hadden behaald, werden met een
herformulering opgenomen in de lijst van de tweede ronde als de inschatting
van de begeleidingsgroep was dat deze items daarmee een reële kans zouden
kunnen maken op het behalen van consensus.

S. 2. 3. 1 De vertaling van het label mature religion
De uitkomsten van de vertaling zijn de volgende:

o~o (helemaal)
gemiddeldemee eens

61 intrinsiek geloofl godsdienstigheid ai,3 2,9

62 heilzaam geloofl godsdienstigheíd ao,8 3,0

63 rijp geloofl godsdienstigheid 6~,2 2,5

B4 volwassen geloofl godsdienstigheid 67,3 2,3

65 gezond geloofl godsdienstigheid so,a 2,5

Consensus werd behaald voor een item, namelijk B4 `volwassen geloof~
godsdienstigheid'.

Toelichting ondersteunend: Aangezien voor dit onderdeel specifiek ge-
vraagd is naar een toelichting bij de voorkeursvertaling van de respondent is de
aard van het commentaar steeds ondersteunend. Samengevat zijn de argumen-
ten:

- Vertaling `intrinsiek geloof~ godsdienstigheid'. Een respondent uit de
psy-groep onderbouwt die keuze vanwege het belang dat het geloof tot
de persoon zelf behoort. Een ander uit dezelfde groep: "Intrinsiek geloof
heft m.i. iets te makert met een diepgevoeld religieus (.rpontaan) besef'. Een theo-
loog motiveert de keuze als volgt: "De andere ku~alifikaties hehlren iets van
een optimaal stadium of ideale toestand, vanuit een ontu~ikkeling.rgedachte of een
ideaa! toestandsbeeld.' (p~~chisch) :~ieke of gehandicapte mensen ~oudert daar nooit
aan toe kunnen k,omen tertv~l hurt geloof u~el authentiek. en mature genoerrrd k.an
u~orden."

- Vertaling `heilzaam geloof~ godsdienstigheid'. Een respondent uit de
psy-groep verwoordr. "Zou~e! voor kinderen als vohvassenen ;~al geloof een
meena~aarde (dit vind ik terug in heil~aam) moeten betekenen in hun leven". Van-
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uit de theo-groep meent een respondent: "De:~e vertaling omvat alle andere
vet7alingen."

- Vertaling `rijp geloof~ godsdienstigheid'. Uit de ps~~-groep ~reru-oordt
een respondent: "7en eerste t:r `n~p' de meest letterl~ke vertaling van `mature;
maar voor rrrijn gevoel is het ook. de meest psychologisch neutrale vertaling." Een
respondent benadrukt, dat met deze term groei in geloof wordt aange-
ge~-en, anders dan bij de vertaling met `volu~assen' die leeftijd sugge-
reert Een ander stelt: "Rz~p voor de afdracht van goede vruchten". Enkele
theologen ~-eru-oorden, dat in deze ~-ertaling doorklinkt dat er sprake is
van een proces, een ontwikkeling.

- Vertaling `volwassen geloof~ godsdienstigheid'. Enkele citaten uit de
ps}~-groep zijn: "I~ólu~assen verdiettt de voorkeur omdat er de dynamiek van groei
en anttvikkelin~ inZit."; "Rz~p geloof is toeh wat onduidel~ker dan vohvassen geloof,~
bovendierz su~ereert het tvat een~ijdig een exclusieve relatie met de psychoana~~ti.rche
traditie (die ook rijpe en onn~pe afiveer kent, hw)."; "Lólu~assen in dit verUand Ge-
tekent voor n~~, dat de gelovige voldoende ruimte gelaten tvordt ener~ds om eigen
veranttvoordel~kheid te dragen en ander~ds om de vaak harde realiteit onder ogen
te Zien en niet orrr die te ontkennen". Enkele respondenten uit de theo-groep
kiezen voor deze terminologie vanwege het ontwikkelingsaspect dat
erin vervat is. Fen andere theoloog kiest hiervoor om de volgende re-
den: "Ik :~oek. ~oveel ~nogel~k naur ternrinologieën die terug te vinden ~ijn in de
B~bel. Ik. ontdek dat de B~hel spreekt overgroeien in hetgeloof,~ kinderen in hetge-
loof; vader.r in het grloof.~ Op grond daart~an k.ies ik daarom voor `volu~assen' ge-
loof" Weer een ander benadrukt: "L'ohva.r.cen geloof- getoetst, uitgegroeid,
kan de toets der ktztzek doorstaan, door de ervatzngen van het leven gelouterrP'.

- Vertaling `gezond geloof~ godsdienstigheid'. Een respondent uit de
psy-groep stelt: "Hetge~onde geloof staat voorop omdat een k.ind best een ónrij~'
of `onvoltvassen'geloof kan hehhen, maardatpast dan toch b~ de fase van onttvik-
keling. Het geloof :~elf~ dient daarom kennaerk.en te heftGen als fZexibiliteit, creativi-
teit, ontta~ikkeling." Een andere respondent: "Ik. assoczeer met u~at in de Bijbel
staat: dege~ortde leer." En: "Aatt geZond'geef ik de voorkeur omdat de~e ternt het
meest open is." Een theoloog geeft aan: "B~ geZond geloof denk ik aatr vttali-
teit. Fenge~ondgeloof katt een stootje heGben." Een andere theoloog: "Ik.ga er
vanttit dat een gelooffgodsdienstigheid GOED is voor de mens, dat vraagt ge~and-
heid"
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Daarnaast werden de volgende suggesties voor vertaling gedaan: authentiek
geloof (3x), geïntegreerd geloof (3x, waarvan 1 x religie i.p.v. geloo~, gerijpt
geloof (3x), doorleefd geloof (2x), uitgerijpt geloof (lx), bewust geloof (lx),
geloof op volwassen leeftijd (1x), volgroeid geloofsleven (lx), gewoon: geloof
of groot geloof (1x), solide geloof (lx), evenwichtig geloof (lx), beproefd
geloof (lx), vertrouwen-geloof (lx), vast geloof (1x), vitaal geloof (lx).

Discussie met de begeleidingsgroep: Aangezien vrijwel alle suggesties
gedaan zijn met de toevoeging `gelooi en ook de toelichting met name de term
`geloofondersteunt, werd het juist geacht om de toevoeging `godsdienstigheid'
voortaan weg te laten. Het item B4 `volwassen geloof~ godsdiensugheid'
waarbij consensus werd behaald, werd vanzelfsprekend opnieuw opgenomen
in de volgende ronde maar dan zonder `godsdienstigheid'. Omdat bij de groep
theologen de vertaalmogelijkheid `gezond geloof~ godsdienstigheid' (BS) een
hoge score had behaald, namelijk 73,90~0, werd besloten ook dit item mee te
nemen in de nieuwe lijst. De term `vertrouwen-gelooP loopt taalkundig moei-
lijk en werd daarom niet overgenomen. Eveneens w-erd `geloof op volwassen
leeftijd' niet overgenomen, omdat diverse toelichtingen benadrukken, dat ook
kinderen en verstandelijk gehandicapten wel degelijk een `mature religion'
kunnen hebben. De suggestie `uitgerijpt geloofwerd weggelaten, omdat deze
term waarschijnlijk grotendeels overeenkomt met `gerijpt geloof. Andere
eenmalig genoemde suggesties, namelijk `bewust geloop, `geloof op volwassen
leeftijd', `groot geloop, `solide gelooí', `evenwichtig geloof ,`vast gelooi en
`vitaal gelooi, werden door de begeleidingsgroep niet overgenomen, omdat ze
onvulduende als vertaling voor `mature' zouden kunnen fungeren.

Bijgevolg werden in de ttiveede ronde de volgende vertaalalternatieven
voorgelegd:

volwassen geloof

gezond geloof

authentiek geloof

geïntegreerd geloof

gerijpt geloof

doorleefd geloof

volgroeid geloof

beproefd geloof
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5. 2. 3. 2 De bepalende kenmerken
Toelichting algemeen: Diverse respondenten bleken zich om verscheidene

redenen niet te kunnen vinden in de term `het goddelijke'. Onder meer, omdat
de term `het goddelijke' te veel zou neigen naar een soort kosmisch~ filosofisch
beleven. Ook werd de term als onpersoonlijk er~-aren waarmee het persoonlijk
karakter van het christelijk geloof werd gemist. Daarom werd besloten deze
term waar voorkomend, te vervangen door `God'.

Een andere algemene suggestie was: "De stellingen kunnen beter minder uitslui-
tend :vorden ge.rtelel~ door steeds bw. te gaan stellen "een onderdeel van" mature religion is. ..
etc. Er kan dan vaker mee eens u~ordengescoord." Aangezien geregeld in het commen-
taar terugku~am, dat een bepaald item wel goed werd bevonden maar niet
geheel dekkend voor wat `mature religion' is, leek dit een belangrijke suggestie
om over te nemen. In de bespreking met de begeleidingsgroep werd daarom
besloten om de items van (~ in de volgende ronde te laten beginnen met de
volgende formulering: `Een belangrijk aspect van `mature religion' is:'.

Bij het weergeven van de toelichting per item is met name gelet op com-
mentaar dat zou kunnen leiden tot een herformulering van het item met als
doelstelling consensus te bereiken of te verhogen. Als het verhelderend lijkt te
werken ten aanzien van de herkomst van het commentaar is toegevoegd of het
uit de psy-groep dan wel uit de theo-groep afkomstig was.

Aan het einde van de paragraaf wordt de lijst gepresenteerd met de items
die, al dan niet met een herformulering, in de volgende ronde aan de respon-
denten worden voorgelegd.

C1. `Mature religion' is:
hoop tegen alle hoop in door geloof in de opstanding van Christus

o~o (helemaal) 9emiddelde
mee eens

25,0 3,3

Toelichting ondersteunend: Een respondent uit de psv-groep schrijft: "Hoop
is roor nrij n~elcsrl~k. en ik ~ie daar ook de positieve gevolgen van voor een cliënt. Op deZe
u~~~e z~isie hebben waar het `:Zzen' het af laat u~eten is voor m~ ~eer essentieel in geloof. ' Een
ander: "De term hoo~ tegen alle hoop geeft u~e iets aan van een geloofsu~orsteling en een eigen
maken." Een respondent uit de theo-groep beargumenteert: "Erleek geen hoop te
:zijn voor Je~us Chri,ctars en toch ku~arn er niet voo~iene ert verrassende bevrijding. DeZe
gedachte kan tot levenssteun leiden." En: "In de aangereikte formulering komt de transcen-
dente oorr~rong en aard van chri.ctelijke hoop goed tot haar recht."
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Toelichting kritisch: Bij sommigen uit de ps~~-groep roept dit item teveel de
associatie op van ontkenning van de realiteit. Een respondent uit deze groep
die 4 heeft gescoord, meent: "Hopen tegen beter tveten in is volgens m~ geen kenmerk
van ge.~ond geestel~k. functioneren. Dat houdtjuist in datje de u~erkel~kheid onder ogen kan
Zien, hoe beroerd die sorrrs ook i.r." Een ander: "Te ~eer een dichotome houding suggere-
renrl." 1~1et name veel theologen hebben een 3 gescoord. Van de psy-groep, die
dat heeft gedaan schrijft iemand: "Hoetvel ik vreemd Zou opk~ken u~anneeriemand uit
de chrzstel~ke traditie hier niet in Zou geloven, is het voor de dagelijkse geloofsbeleving
vermoedelJk toch u~at te abstract om concrete hoop~steun te bieden in leven.rproblemen." Een
ander schrijft: "Hoop te~en alle hoop in acht ik uiterst u.~aardevol, het leven bevestrgenel
M~n bedenkingen ~elden de aard van het geloof in de opstanding van Chrzstus: ts dit een
kram~achtige ofivel fanatieke overtuiging (een defènsieve, paranoïde :~ekerheid) offunctioneert
het meer als een u~eerloos verlangen? Het laatste acht ik `ge~onder; u~ant `niet-tveten'
implicerenrl." Een respondent uit de theo-groep stelt: "Dat is voor m~ tvel heel
belan~rejk, maar dat hoeftgeen crzterzum voor een vohvassen geloof te Zijn voor anderen. Het
is een inhoudel~k.e vormgevirtg -~ychologisch en emotioneel hoeft dat rtog geen bez~rediging te
geven." De verwoording van een andere theoloog sluit hier op aan: "Dit is nr~
teveel inhoud en te tveiniggeloofshouding. B~ de:~e inhoud kan ik me positieve en negatzeve,
heil:~ame en heillo~e, kinderl~k-naïeve en voltvassen houdingen voarstellen. Bovendien veel te
exclusi~ chri.rtel~k." Ook andere respondenten uit de theo-groep noemen dit
bijvoorbeeld meer een "geloofsovertuiging", een "theologische notie", waarbij
onder meer wordt gesteld: "Nadere verkenning van hoe de~e theologische notie functio-
neert in het levert van de cliënt is noodZakelijk." En: "L óor m~ is belangnjk datgeloof een

functie heeft (saillantie in het perroonl~k en maatschappel~k leven) en geïntegreerd is in de
onttvikkeling. Daarom is hooj~ tegen alle hoop niet de enigegeldiAe formulerrn~."

Suggesties voor herformulering: Een respondent uit de theo-groep merkt
op, dat het logischer zou rijn geweest, als er had gestaan: "hoop tegen alle
wanhoop in". Het is mogelijk dat een dergelijke formulering gedeeltelijk een
andere score op dit item teweeg zou hebben gebracht, aangezien diverse
respondenten hebben aangegeven niet precies te begrijpen wat wordt bedoeld.
Een andere respondent herformuleert: "Geloof in Chrz.rtus als symbool van de
overtvinning - niet door Zeljcontrole, nzaar door overgave - is b~ uitstek een indicatie van
`inature religion". Iemand uit de psy-groep: "Ik tiou u~illen je~gen: ~1~lature religion is:
rusten irt het volbrachte tverk van Chrzstus."

Discussie met de begeleidingsgroep: Het is tegen de ver~~achting in dat dit
item een dergelijke lage score oplevert, met name onder theologen. Aangezien
wordt erkend dat de formulering `tegen alle hoop in' in plaats van `tegen alle
wanhoop in' inderdaad aanleiding heeft kunnen geven tot verwarring, lijkt het
ondanks de lage score de moeite waard het item in gewijzigde vorm opnieuw
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aan het panel voor te leggen om te bezien of dan consensus zou kunnen
worden bereikt. Temeer, omdat de opstanding van Christus een zeer centraal
thema is in het christelijk geloof.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C1:
hoop tegen alle wanhoop in door geloof in de opstanding van
Christus

C2. `Mature religion' is:
dat de basiszekerheid ligt in het vertrouwen op God

oIo (helemaal)
mee eens gemiddelde

71,4 2,0

Toelichting ondersteunend: Door degenen die een 1 hebben gescoord van
de psy-groep wordt aangegeven dat dit tot de kern behorend is, een bepalend
kenmerk en evident. Iemand licht toe: "Basi.rZekerheid ligt niet in ons, maar in
GocP'. Een ander: "Ook een goeie; maarik mis hier dan een verlvij~ing of een beivust ~ijn
van het tvaaro~~r God dat vertroutven avaard is. In Christus is dit ~ichtbaarder." En: "Voor
de prakh~k in de GGZ is dit een nuttig gegeven; er l~kt niet teveel pathologie venveven met
de religiariteit". Een respondent uit de theo-groep geeft aan: "Dat is ook tvel
inhoudel~k, maar ook al veel meer iets van een basisattitude: Lértroutven ert overgave bl~ken
belangrz~k orrrdat er dan ~oiets is als: ik hoef niet alles Zelf in de hand te hebhen." Een
ander uit deze groep acht dit een van de essentiële pijlers voor gezond geloof.
Iemand verwoordt: "Dit virad ik een prima omschnwen, k.omt overeen met de u~~~e
tvaarop bijvoorl~eeld Kiirtg en SchilleGeeckx geloof heb~en uitgetverkt." Een ander is het
met dit item eens "omdat vertroutven o~ God meer fide.r qua dan fïde.c quae is, om die
oude terrrren nog maar eerrs te gehruikert". Vertrouwen wordt als relationeel gezien en
als kernwoord, door iemand verwoord als "I'ertrouu~ert - is durven toe te vertrorrtr~en
- kern van hetgeloven als act". Een theoloog, werkzaam in een somatische setting,
legt een link met de praktijk: "Hier k.an ik. mee utt de voeten in m~n k.ontak.ten met de
patiënten".

Toelichting kritisch: r~ls argumentatie om een 3 te scoren wordt door de
respondenten uit de psy-groep onder meer genoemd: "Het begtz~ `basis~ekerheid'
korrrt uit een ander vocahulaire. Hier mengt een (on)bepaalde antropologie ~ich in het
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.rprek.en. `T ~értrorru~en op Gorl' is natuarrlijk. eengeaccepteerdegelnofsuit~ruk.k.irt~, ~oulr je die
bija~. in de P.ralrrren k.nrat teru~a~irrden." Een respondent uit de theo-groep geeft aan
"Gerieeltelijk. jui.rt. lI-~át hier neogelij,~ ontUreekt is een besef t~an :~elfi~ertrouu~en". Een
andere respondent noemt dit te smal om reden van: "In de prakt~k :~egt het slecbt.r
iets orer de aanu~e:~i~Ereid rangeloofen rto~ niet ot~er t~olu~asserráeloof'.

Suggesties voor herformulering: Een respondent meent: "Ik vind het u~el f~e-
lart~;r~1G dat dit hasisvertrou~l~ert rloorleefd is, dat u~il ~ey,Ken een crzsis heef't door~emaakt en
{~oudbaar is gebleken, anders :~ou ik uiet z~an ryrature reli~iort spreken". Een ander: "Dit
kan heel helan~rz~k ~~Jn nraarhet ~egt in de~e orrrsclhnwin~ rzog u~einig oa~er rle clooru~erking
hien~an o~ het orregaan met tegenslagen." Het overnemen van een dergelijke suggestie
zou mogelijk tot verbetering leiden, omdat sommige respondentc:n aangeven
het woord `vertrouwen' enerzijds te makkelijk vinden, anderzijds te moeilijk
voor de mensen die ze voor ogen hebben. Daarnaast suggereert een andere
respondent: "De t~ryrt ~asis~ekerheidpast nl.i. niet. One u~at uoor.coort Ze~,erheidgaat het
hier? Ik ~ou het ntet de stelling eens ~ijn als er stond.~ vertrauiverz in God is een vaia de
kenrrrerken z~an matarre religion." Een andere suggestie is: "I~''él r~eet de nadrrs,~ op
t~ertrouzvei7, dat iets :~egt ooer I~áder-,~ind relatie. Het beeft te nrak.en irlet het Goclcf~eeld
lllen kan :~eggen: Mature reli~ion is: het bebben van een B~Gels Godrbeeld."

Discussie met de begeleidingsgroep: Het is terecht, dat wordt opgemerkt
dat de term `basiszekerheid' uit een ander taalveld afkomstig is dan `vertrc~u-
wen'. Aangezien de meeste ondersteunende toelichtingen zich richten op
`vertrouwen op God' lijkt het de moeite waard om de herformtilering met
name op deze term te richten. hlet toevocging van `ook in tijden van tegen-
slag', waarin het bestand zijn tegen beproeving tot uiting komt, is het de
verwachting dat het item is aangescherpt en het consensuspercentage nog
verder wordt verhoogd. De suggestie `het hebben van een Bijbels CGodsbeeld'
lijkt niet bij te dragen aan verheldering aangezien dit verschillend geïnterpre-
teerd kan worden.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C2:
vertrouwen op God, ook in tijden van tegenslag
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C3. `Mature religion' is:
sociale en financiële belangen ondergeschikt maken aan een
altruïstische instelling

oIo (heiemaal) 9emiddelde
mee eens

18,8 3,3

Toelichting ondersteunend: De respondenten die aangeven het eens te zijn
met dit aspect zijn het eens met de prioritering en benadrukken naastenliefde
als belangrijk aspect van het geloof, ofwel zoals iemand uit de theo-groep
schrijft: "Mee eens, omdat belangeloZe liefde centraal staat in het christendom". Een
respondent uit de psy-groep: "Als met altnri:rtische instelling bedoeld is: christel~ke
naa.rtenliefde, en met sociaal.~ ik gerichte sociale aanpassing."

Toelichting kritisch: Sommige respondenten menen, dat dit misschien te-
veel lijkt op zichzelf wegcijferen, terwijl het voor mensen van belang kan zijn
om juist voor zichzelf op te komen, zoals: "Enige aar~eling omdat je pas iets voor
anderen kunt betekenen alje ook iets voorje~elf betekent". Verscheidene respondenten
geven aan, dat een altruïstische houding van verschillende oorsprong kan zijn,
door iemand als volgt weergegeven: "Kan een onderdeel van mature religion ~ijn. Kan
evengoed humanistisch principe ~ijn." Een respondent uit de psy-groep meent: "Zou
ik niet mature religion unllen noemen, maar eerder.- een vrzrcht van rreature religion". Een
ander acht het van belang om het altruïsme nader te onderzoeken: "Hoe
funetioneert dat altrui:rme? Is het authentiek of onecht (cl 2u ~ verk.apt narcisme)?" Een
andersoortige kanttekening is: "Als algemeen beginsel kan ik het hier u~el mee eens ~ijn,
maar er is ook `rzjp' vaornamel~k geïnterioriseerd en contemplatief ~ geloof dat niet ~oveel
aandachtheeft voor de tegenstelling financieele-laltruïstisch. En soms moetje `samenwerken
met de Mamnaon' om religieu~e idealen te vera~~erkelijken." Een respondent uit de theo-
groep vindt dit, afhankelijk van de situatie waarin iemand verkeert, teveel
gevraagd: "Het leven, ook niet van een ge~ond gelovige, is niet alt~d ~o dat een altrui:rtische
instelling mogel~k is."

Suggesties voor herformulering: Een respondent vraagt zich af: "Hoe kun je
sociale belangen ondeigeschikt mak.en aan een altruïstische instelling?" Een ander stelt:
"Als het stukje `sociale en financzële belangen ondergeschik.t maken aan' eruit gelaten ~ou
~ijn ra~as ik het er veel nfeer nree eetts." Een suggestie: "`Altrzrïsnre' kan uit het geloof
voortkomen, maarop dit moment niet nood:~ak.elijk.. ~iaastettliefde' Zou beter Zijn."

Discussie met de begeleidingsgroep: Alles overwegend lijkt hier een plei-
dooi zichtbaar te worden om altruïsme in evenwicht te zien met een voor
zichzelf kunnen opkomen en te bezien vanuit een relatie met God, dus met
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name als naastenliefde zoals verwoord in het grote gebod. Indien een herfor-
mulering deze richting op zou gaan, ontstaat het risico dat de formulering gaat
lijken op C17.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:
Er is geen voorstel voor herformulering dusdanig dat daar een consensus van te
verwachten valt.

C4. `Mature religion' is:
vanuit innerlijke vrijheid streven naar de hoogste menselijke waarden:
liefde, waarheid en gerechtigheid

oIo (helemaal)
mee eens gemiddelde

65,3 2,2

Toelichting ondersteunend: Van de psy--groep benadrukken er twee dat dit
een ideaal betreft, dat op zich onbereikbaar is. De een zegt: "Het is al heel tvat als
men dit betvust en ernstig nastreeft" en de ander: "Innerl~ke vrijheid veronderstelt echter u~el
dat men ~ich~elf, irrclusief alle tegertstrijdigheden, ~ou kennen. Ik acht dat onhaalbaar."
Iemand anders schrijft juist: "I~ooral het venv~~en naarde innerl~ke vrijheid s~reekt rre~
aan. Als iemand vanuit die bron besli.ct, is het een goede beslissing voor die persoon, ook al
kan ik. er als therapeut m~n vragen b~ hebben." Sommige theologen benadrukken in
dit kader dat het woord `streven' goed gefurmuleerd is, waarbij een vervvoordt het
van belang te vinden dat het een streven is, met mogelijkheid van groei. Een
ander tekent aan: "Ja, tt~el nrooi, maar moet tvel bescheiden maken: vanuit een bidderade
houding: nlaak ons gel~kvormig aan Henr.t .. .. Anders tvordt het toch u~eer iets onnjps:
namelijk streven naar reli~ieu~e perfectie! Vnjheid slaat dan om in Zijn tegendeel." Een
andere theoloog stelt: "Komt in de buurt.~ innerl~ke autonomie heeft met voltvassenheid te
mak.en en hoogste u-aarde met ulh'miteit~ transcendentie".

Toelichting kritisch: Opgemerkt wordt, dat de omschrijvingen de kern-
waarden van het christendom zijn, maar ook van het humanisme en socialisme.
Een ander geeft met betrekking tot de waarden aan, dat "de~e u~aarden vereni~d
tvorden door verantu~oordelrJ"kheid Ik geloof echter niet dat dit de hoogste tvaarden ~ijn in
christel~ke per:cpectief. Dat korrft omdat ik vart nrening dat religie niet om tvaarden draait
muar om betrekkingen, ook. totjmet God. De hoogste u.~aarden betr~en de relatie totjmet
God, tvaarin morele u~aarden Zoals genoemd in dit item inbegrepera Zijn. Keligie is echter niet
tot ethiek te reduceren, dus ~ijn de hoogste u~aarden niet ethisch van aard" Ook door
anderen wordt de relatie met God in de formulering gemist, waaronder bij-
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voorbeeld: "Uit innerl~ke vrzjheid strei~en isgoed, rrraardientgavej opgave te ~ijn vanarit
relatie met God, meer gave dan opgave". En: "De mens he~ geen innerl~ke vrzjheid,
Chrzstus nraakt rvaarlijk vrz~: dus u-~eer de boogste mensel~ke tvaarden komen t~oort uit een
rrrature reli~gion".

Suggesties voor herformulering: Een respondent suggereert: "N1en ~ou vanrrit
mature religion strez~en raaar het u~eers~iegelerl a~an goddel~ke tvaarden." Een andere
respondent stelt voor: "Dit :~ou ik de nleest t~olu~a.csen vorne uzllen noenren. Ik Zou eraan
u~illen toevoegen: ook iu tegensla~en". Een ander geeft aan: "Irznerl~ke vrz~heid ontleent de
gelovige aan Go~l 1~'efde, u~aarheid en gerechtigheid (als b~frelse aanduidirzgen) kunnen alleen
t~an hieruit u~orden naAestreefrl." Anderen geven aan te ttvijfelen of deze hoogste
waarden `menselijke' waarden betreffen of bijvoorbeeld bijbelse en of dit niet
te~-eel ethiek is.

Discussie met de begeleidingsgroep: ~~lles overwegend is er waardering
~-oor het woord `streven', dus is hct van belang om vast te houden aan deze
term. Er is van gedachte ge~~-isseld over het al dan niet benadrukken dat de
bron van innerlijke vrijheid de relatie met God is. Omdat dit mogelijk een
complexe, niet eenduidige formulering tot gevolg zou hebben, is er toch voor
gekozen om dit niet toe te voegen. ~'el lijkt het goed, conform de suggesties,
om het woord `menselijke' weg te laten. Daardoor zou het accent te veel op het
`menselijke' komen te liggen, terwijl de genoemde waarden evenzeer onder
meer bijbels van aard zijn. Deze verandering in formulering is naar veru~achting
voldoende om in de volgende ronde consensus te kunnen bereiken.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C4:
vanuit innerlijke vrijheid streven naar de hoogste waarden: liefde,
waarheid en gerechtigheid

C5. `Mature religion' is:
het ervaren van bestemming vanuit het besef geschapen te zijn

oIo (helemaal)
mee eens gemiddelde

42,9 2,8

Toelichting ondersteunend: Er blijkt weinig commentaar op het begrip be-
stemming te bestaan. Dit begrip wordt in verband gebracht met zingeving,
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zoals: "Het vinden van een bestemming is behoorl~k steun gevend. Het heeft te maken met
persoonl~k.e :Zin gevtng. Ik ben hier u~aar ik moet :Zijn, Zoiets." En: "Thema ~inverlening.
Zinvolheid~ hogerprzncipe~ bestemming. Niets is `Zomaar". Ook wordt een verband
tussen geschapen zijn en bestemming onderstreept, zoals: "Religie verbindt de
mens nret oorspron~ doel en ~in van het leven"; "Het heeft te maken rrzet dat de gelovige
:zich~elf kan beleven in hetpers~ectief van Gods u~erkelzJ"kheid.~ van schepping naar herschep-

ping"; "l,'anaritdeZegedachte kan een meras :zijn, ten die~ste om daardoorliefde, avaarheiden
gerechtzgheid uit te dragen."

Toelichting kritisch: ~fet name het begrip `geschapen zijn' blijkt omstreden
te zijn en roept heterogene reacties op, variërend van een beschouwen als
grondleggend tot afwijzend. Voorbeelden van dat laatste zijn: "Mature religion
heft m.i. ook te maken met het verdragen van de contingentie van het bestaan"; "Erg onder
de indruk. van geschapen te :~Zjn, Gen ik niet. Ik ben er nu eenmaal (door m~n ouders geu~ild
en rvellicht in hura beleving door Godgeschonken) en moet integer leven. Sommige mensen Zijn
niet geschapen, rrraar :zijn door verkracbtzng venvekt (Dirs geen geloofsoordeel te geven in de
Zin varz: door God in leven geroepen)." Een andere respondent richt zich op het
vermeende verband: "De terrrr `bestemming' bevalt rre~ heel goed. Maar ik hreng dit
eerder in verband met de mens als ~oekerad sve~en dan als `.rchepsel'." Respondenten, met
name uit de psy-groep, gebruiken termen als vaag, algemeen en niet zo rele-
vant. Of juist te absoluut: "Ik ben het er deels zvel mee eens, maar heb moeite met de
termen bestemming c.g. geschapen te Zijn al.r Ze ~o absoluut rvorden gebruikt. Het bl~ft toch
gaan om `cirkelen om een geheim'." Een respondent geeft aan: "Is al een theologisch
doordenkertje. Is rvellicht een criterzum, maar als psycholoog moeil~k in te schatten". Een
ander: "Zou ik nooit bedenken als kenmerk van ,matzrre religion. Is niet voldoende, is
eigeralJk het begin". Ten aanzien van bestemming verwoordt een respondent uit
de theo-groep: "[Ylat de inhoud van die be.ctemming is bl~ft onduidel'jk. Ook Palestijnse
~efrnoordcommando's erz~aren een bestemrrtirzg."

Suggesties voor herformulering: Een respondent uit de psy~-groep geeft aan,
dat "ervaren op ~ich niet voldoende is, ook naar bestemming ~ich rzchten en door God laten
leiden". Een respondent uit de theo-groep: "Is óedoeld dat je omdat je gelooft
geschapen te ~ijn ook een bestemming bebt (beelddrager Gods :~ijn, goed ~ijn voor het
geschapene en:~.~ dan kan ik het er tvel mee eens :~Zjn". Een andere respondent uit de
theo-groep verwoordt: "Dit is een e.~ressie van scheppingsgeloof Daar is niks mis mee
maar ik Zie het chrzstendom toch meer als een verlossingsreligie. Dat ~ou dus tot een item
leiden van het type: mature religion is het vermogen de vooraankondiging van het Rz~k Gods
u-aar te nemen in de tek.enen van de tr~d." Weer een ander. "Of geloven in -je hoeft het
niet te ervaren."

Discussie met de begeleidingsgroep: l~fet name `het besef geschapen te zijn'

lijkt veel op te roepen bij diverse respondenten. ~togelijk is met name daardoor
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de score gedrukt. Het lijkt goed om dit aspect vooral te richten op het begrip
`bestemming', dat in het algemeen vooral positief geïnterpreteerd wordt.
Omdat het begrip `ervaren' ook als te groots kan worden opgevat, lijkt het
verstandig om de suggestie over te nemen om deze term te vervangen door
`geloven in'.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C5:
het geloven in een bestemming

C6. `Mature religion' is:
dankbaarheid voor verlossing door het plaatsbekledend lijden van
Jezus Christus

o~o (helemaal)
9emiddeldemee eens

24,5 3,3

Toelichting ondersteunend: Er is bijval, zoals: "Dit is de kern van het christel~k
geloof'. En: "Het besef van dankbaarheidvoor Godsgenade vind ik een rve:~enljk kenmerk
- dankbaar k.unnen 2ijn, veronderstelt ,~unnen ontvangen, en dat veronderstelt..jeZelf kunnen
beleven op de juiste plaats tegenover Goá'. Ook voor de praktijk wordt met name
door de psy-groep de relevantie onderschreven: "Het is belangrzjk samen met de
cliënt te ~oeken in zvelke mate en hoe bevrijding en verlossing in diens leven kan doorrverken.
De eer en dank komt aan Christus die dit rverk door onZe handen heen rvil doen"; "Indien
plaatsbekledend betekent.- u~anneer Christus de verant2voordel~kheid voor het menseljke
kzvaad van ons heeft overgenonaen door ~ijn rvonden en bloed te geven voor de vergeving vara de
:~onden. Voorgelovigen: vernietigírrg van de schuld (-~ vernrinderzng van angst en depressieJ";
"Het l~den van Je~us Christus vertegenu~oordigt Zotvel het kwaad als de vergelding en
gerechtigheid. Het verbeeldt de onvrede over het bestaan, on~e machteloosheid, Zorvel als de
mogel~kheid tot bevnjding daarvan. Het over.ctijgt de ontkennin~ omnipotente controle,
narcistische claims en is in ~ijn kinderl~ke overgave daaraan realistisch en rzjp." Het
commentaar van de respondenten uit de theo-groep (degenen die 1 of 2
scoorden zijn alle r.k.) is het volgende: "Alleen kan het ia~ie' van de verlossing
(Christus) niet u~orden bepaald ~onder het u~at (rvat is verlossing) en het waaruit (waaruit
verlost Christus). Plaatsbekleding is in een individualistische cultuarr b~na onverstaanbaar,
maar toch is ~e essentieeP'; "Dit is u~e~enlijk in de christel~k.e traditie, dat dankbaarheid
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hierin u~ortelt. ~1aar ook hier kan de ert~arzng nan dankbaarheid breder :Zijn dan .roterzolo-

gisch." En: "De~e moeil~k.e gedacbte kan mensen helpen om het eigen l~den te verbinden met
het 1jden van Je~us Chrrstus".

Toelichting kritisch: Dit blijkt een omstreden item te zijn. Iets meer dan de
helft (51 `~u) is het hier niet mee eens. Respondenten uit de theo-groep geven

aan dat het teveel inhoud is en te weinig geloofshouding. Iemand schrijft `Bij
de~e inhoud kan ik me positzeve en negatieve, heil~ame en heillo~e, kinderlijk-naïeve en
volu~assen houdingen voorstellen". Een andere respondent verwoordt: "DeZegeloofsuit-
s~raak is dognratisch geladen. Niet iedereen Zal de~e theologische taal even gemakkel~k,
gebruiken om eigen gevoel van dankbaarheid in uit te drukken. Iemand met mature religion
heeft een eigen positie ingenomen tegenover kernrrit.rprak.en van het chrzstel~k geloof.~" Vanuit
de psy-groep: "Hoe2vel ik vreemd tiou opkijk.en wanneer iemand uit de chrzstelJke traditie
hier niet in ~ou geloven, is het voor de dagel~kse geloofsbeleving vermoedel~k toch zvat te
abstract om conerete hoopj.rteun te ~ieden in leven.r~roblemen. Is meer iets voor hetgeloof van
theologen en mystica" En: "Dit is voor m~ te doctrznair, als een gelovige Christen dit Gelijdt,
re.rpecteer ik dit als Zeer doorvoeld, maar niet commurticeerbaar''. Andere reacties vanuit
de theo-groep: "Zulke uits~raken u~antroutv ik doorgaans, het is eert theoretische uit-
spraak, die nogal eens nagesproken tvordt. M~n vraag ~ou meteen ~ijn (u~el in alle voor.Zich-
tigheid~: hoe tverkt dat dan b~ jou." Iemand uit zich als volgt: "De~e termiraologie is rrrij
te vreemd getvorden - ook al staat het verhaa! ovcr Je~us en de tverking daarz~an centraal in

m~n leven." Een ander ronduit: "~1et plaatsbekledend l~den u~eet ik geen raacP'. En:

"Ik heb grote moeite met hetplaatsbekledend ljden van Je:~us Christus in het licht van het
l~den van Zoveel onschuldige mensert anno 2004." Daarnaast de volgende toelichting:
"Dit :~ie ik uls furtdujfreut u~aarop volu-assen geloof tiich moetgaan or.ttvikkclen".

Suggesties voor herformulering: Er is de volgende suggestie: "Dankbaarheid
hiervoor is een aspect van mature reli~ion, maar dientgevolgd te tvorden door die u~eg te gaan

van Chrrstu.r".
Discussie met de begeleidingsgroep: De reacties zijn uiteenlopend van aard,

zoals is gebleken. tlangezien met name het woord `plaatsbekledend' reacties

lijkt uit te lokken, is het een optie om dit woord evenals `lijden', waar hetzelfde

in mindere mate voor geldt, weg te laten om te bezien of daarmee consensus

bereikt kan worden. Verrassend werd trouwens de uitkomst bevonden, dat

alleen rooms-katholieke respondenten uit de theo-groep (helemaal) mee eens

scoorden, terwijl de term `plaatsbekledend' met name met de protestantse

tradities wordt geassocieerd. Het woord `verlossing' komt in de kritische

reacties nauwelijks aan de orde, zodat dit woord wellicht opgenomen kan

wordcn in de herformulering.
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Omdat enerzijds volgens respondenten de ervaringskant in dit item minder
tot uiting komt dan de doctrinaire kant en anderzijds opgemerkt is dat dank-
baarheid niet altijd gevoeld hoeft te worden, wordt `een besef van' toegevoegd.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C6:
een besef van dankbaarheid voor verlossing door Jezus Christus

C7. `Mature religion' is:
ontdaan van vroegere houdingen ten opzichte van ouderfiguren

oIo (helemaal)
mee eens gemiddelde

Toelichting ondersteunend: Uit de ps~~-groep kwamen onder meer de vol-
gende reacties: "~~éurotiserende factoren op.rporen in het leven van de cliënt (denketa,
voelen, unllen) is ons hoofddoel, het gebied van het geloof, religie daarvan niet uitge~ondetzl';
"Tloor~over de oude~guren Gods liefde niet doorlieten; gemiste liefde door God aan te
vullen"; "Uiteraard bepalen oude~~uren in grote mate het ~odsbeeld dat iemand heeft. In
~overre de vroegere houdingen positief u~aren qua inhoud en consequentie, ~ou ik denken dat
Ze best nog in volu~assen doorgetverkte vornr aanu~eZig ~ouden nrogen :zijn. Maar de negatieve
houdingen Zouden Zeker moeten :~ijn `opgelost'." En: "Ja, mits in acht genomen u~ordt dat
een echt `schone lei' in dit opZicht rtiet bestaat, noch tven.cel~k. is. L'iteraard bl~ft ~oiets als
`Gasic trust'ps}~chodynamisch verbonden met vroegere houdingen tegenover de ouders; het moet
Zelfs ~o blwen. In dit verGand ben ik het eens met b~u Ri:~~uto en ook Kohut: onafhanke-
l~kheid is niet het hoogste doel van de persoonljke ontrvikkelíng. Anders ge~egd.~ autonomie
impliceert in de~e o~vatting het besef anderen nodig te hebbert." Iemand uit de theo-groep
schrijft: "Hetgenoenade is voonz~aarde voormature religion, niet hetZefde als". Een ander:
"Daar ben ik het mee eens in de :zirr van dat voltvassen geloven door de:~e beelden heen is
gegaan Zoals iemand van positieve theologie via negatzeve theologie naar de via eminentiae
komt."

Toelichting kritisch: Dit item roept in de meerderheid reacties van `niet mee
eens' op. De kritiek lijkt zich met name te richten op de term `ontdaan van'.
Dat vinden velen te absoluut geformuleerd, terwijl een bewuste keuze in de
houding die men wil aannemen wel van belang gevonden lijkt te worden. Een
voorbeeld: "Hetgaat er niet om dat men :~ich ontdoet van deZe houdingen, rrraardat men
ervan beu~ust u~ordt, van deZe invloed - die levert.rlang Zal gelden". Daarnaast is er de
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cTolgende kritiek uit de psy~-groep: "Geen probleenr Zolang de authenticiteit van het

gelooj~ ira hèt geding is. Anders geZegcl.~ Die vroegere houdin~en mogen er best in her,~enbaar

:~rjn, :~olartg het goclsbeeld daardoor niet (neurotisch) u~ordt ingef~erkt en gedevalueerrl." Een

ander: "De ourler-k.incl relatie die ~ou~el in het heden als verlerlen te rrraken heeft met

gebrok.enheid :~al niet per~èct kunnerr ~n. B~belse noties hierover kunnerr voor cliërtterz een
s~iannirrgsveld blijven biederr. Het geloof kan hier u~el eert bevrzjrlende u~erkin~ in hebben."
En: "Basi.r~atronen (van goeclgenoeg orrderscha~) kleuren hetgeloof.~ Disfurtctionele patronen

rlierren u~el orrtrreanteld te ~rz om te kunnen s~reken van 'mature religiorr'." Uit de theo-

groep komen onder meer de volgende reacties: "Fr :~Zjn relaties tu.csen ouders en
kirtderen die altijdgoed :~-ejn erz u~aarb~ nten bfJvend kan groeien aan el,~aar. Er hoeft raiets
ontdaan te u~orden"; "Ozrderfzgarren (na~n ouders) hebhen m~ rvel birtnengebracht rn de ruirrlte
van het geloof en in die :~in ben ik hen dartkbaar en hebben ~e rrr~ ook geleerd hoe verder
rlaar~rree te ~urznen leven -:~e nrak.en dras deel uit varz nr~n geloof.rgeschierleni.r, Zoals rle
puberteit van mijn groei naar de volu~assenbeicP'; "Dat hoeft van m~ niet. Irz de belangelo~e
liefde die veel k-inderen van hun ouders ervaren k.an heelgeschikt een beelrl~evonden u~orderr
van cle liefcle van Gorl." Er is dus, kort gezegd, grote eensgezindheid om dit aspect

tenminste genuanceerder weer te geven, zoals expliciet: "Mee eens: Religie is niet

t~erlengstuk. van rle ouclerfiguarr. Niet mee eerts: [p'oordje óntrlaan' kloj~t denk ik niet; er is

alt~d een Zekere naate van venvevenheicl." En: "Kan, maarhoeft niet. Is sorrr.r van belarag om

een eigen geloof te onttvikkelen of :~ich toe te eigenen. ~7aardat k,an ook. door de~e houdingen

over te nemen."
Suggesties voor herformulering: De ~Tolgende woorden ter venranging ~~an

`ontdaan ~-an' zijn gesuggereerd: ~-oldoende mate van integratie of o~rerstijgen
~-an - een zekere ~rrijheid t.o.~r. ~~roegere houdingen jegens ouderfiguren -
gezuiti~erd - bewust zijn ~~an de invloed. En: "Niet ontdaan: mature religiorr u~eet
vroegere houdingen vanrrit hetgeloof~een plaat.r tegeven".

Discussie met de begeleidingsgroep: Aangezien er veel kritiek gegeven is en
opgeroepen wordt tot duidelijkc nuancering, is het de ~-raag of daardoor dit
item in herformulering nog zal bijdragen aan begripsverheldering. Er lijkt ook
niet een herformulering ~-oor de hand te liggen, waarbij wellicht consensus zal
worden bereikt.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:
Het is de vraag of een andere terminologie een dusdanige verandering bewerk-
stelligt, dat er redelijkerwijs consensus in positieve zin verwacht mag worden
ten aanzien van dit item. Daarom is er geen voorstel tot herformulering.
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C8. `Mature religion' is:
door de werking van de Heilige Geest veranderen, naar binnen en
naar buiten toe

o~a (helemaal)
mee eens gemiddelde

49,0 2,7

Toelichting ondersteunend: Er zijn respondenten die dit item wezenlijk van
belang vinden, zoals een respondent uit de theo-groep verwoordt: "Veranderen
naar het beeld van Christus (zvorden als Christus) is volgens de b~bel het einddoel van een
christen. Dit kenmerk omschnjft hetproces naarhet einddoel." Andere respondenten uit
de theo-groep schrijven: "Ik krijg als gedachte dat Heilige Geest naam is voor de
kracht Gods die mensen verandert"; "Een besef `veranderd te ~ijn' hoort m.i. b~ mature
religion. Vanuit het geloof ~al dit verbonden avorden met het 2verk van de Geest"; "De
u~erking van de Geest is m~ dierbaar. Die suggereert een subtielgroeiproces, een dynamiek die
nieuive ontivikkelingen en verrassingen toelaat"; "Daarben ik het mee eens, ik ben overtuigd
van de transformatorische kracht van geloven, en ik denk dat volavassen geloof tot uitdruk-
king komt in het vermogen ditgestalte tegeven." Een voorbehoud: "Ja, het vraagtwel een
openheid en een voortdurende onderscheiding van degeesten." Reacties van de responden-
ten uit de psy-groep zijn onder meer: "Daarin ~it m.i. een essentiële rol van religie:
herstel van disfunetiottele innerljke patronen door de inu~erking van de Heilige Geest";
"Tlooral ivanneer dat, terugk~kend herkend en ~o beleefd u~ordt"; "Geloof dat in alle
facetten van het leven mede bepalend is" en: "Dit is groeien in het geloof door de Heilige
Geest, het is een verandering.rproces, dat bet gehele leven doorgaat. Dit geeft al aan, dat
naature religion geen eindpunt is."

Toelichting kritisch: Het commentaar lijkt zich te concentreren op enerzijds
passiviteit van de kant van de mens die zou worden gesuggereerd en anderzijds
de term Heilige Geest, bijvoorbeeld "De meeste mensen rveten niet avat ~e met de
Heilige Geest aanmoeten. God is al moeil~k genoeg". Daarnaast achten sommigen dit
aspect moeilijk vertaalbaar naar de praktijk, zoals vanuit de psy-groep: "Als een
cliënt nae dit ~ou laten iveten, moet ik. nog beginnen met te evalueren 2vat bedoeld lvordt. Een
dergel~ke opvatting kan ~ott~el p~~chiscb ge~ond als ongeZond fisnctioneren. Achteraf k.an
bl~ken dat de cliënt .rpreekt vanuit een `levende rationaliteit' (in de ~in van Agneta
Schreur.r)." Een ander: "Tloor de `gelovige' kan het als heel Zinvol en steunend beleefd
u~orden. Persoonl~k. ~ou ik het niet volsvassen noemen omdat het een ajhankel~kheid
impliceert." Een andere respondent verwoordt de aarzeling in een vraag: "Voor
een christen een nuttig signaal, nraar kan een mens avel tveykel~k veranderen, en mag een
~aens ~ijn n~ie ~ij of h~ is in het vertrou~~en op God?" Vanuit de theo-groep: "1-Ylaardoor
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veranderen nrensen? Ett hoe dstidert tie dat? Te hoog ideaal -) veranderen is tveerharstig
proces. Mee eens: er gebeuren soms dingen, die de psychologie `te boven gaan:';"Ge~onde
gelotngheid heeft met veranderen te rrraken. Onzkeren, Gekeren of hoe je het ook tvilt noemen.
Die verandering is een gave van God, door de Geest. Maar in de prakt~k kan ik daar niet
veel mee. lhlensen u~eten amper iets van `de tverk.ing van de heilige Geest'. Ze ervaren tvel iets
van: dit i.r rtiet van nteZelf. Dit is iets van `huiten'. De tverking van de Heilige Geest klinkt
theologisch, reflecterend. Het Zijn geen u~oorden dicht bij de mensel~ke heleving." Anders-
zins: "Is er~ passief, en u~aarom doet de heilige geest dat tvel G~ de een en niet b~ de ander."
En: "Zelden ~o gehoorsl Lijkt te veel oj~ een ingreep van buiten, is nog niet :~o erg ver-
innerl~kt."

Suggesties voor herformulering: "Ook hetgeloven in de~e stelling valt m~ns tn:Ziens
al onder mature religion."; "Je openen hierz~oor is fundamenteel G~ mature religion." En:
"De~e stellinggaat meer uit van de andere kant, betrekt dus de rnvloed van de Heilige Geest
G~ de evaluatie van iemands geloof.rpositie. Ik geloof niet dat dit mogel~k is om te heoordelen.
Anders ~ou de uitspraak :~Zjn: openstaan voor de tverking van de Heilige Geest of Zoiets
der~el~ks, u~at venv~st naar de houding van de gelovige." Andere respondenten: "Te
specifiek. Goddel~ke in.rpiratie tvare beter getveesP' en: "Ik k.njg als gedachte dat Heilige
Geest naam is voor de kracht Gods die mensen verandert"; "De meeste mensen u~eten niet
u~at ~e met de Heilige Geest aanmoeten. God is al nsoeil~k genoeg."

Discussie met de begeleidingsgroep: De kritiek op de term `Heilige Geest'
is niet eenduidig aangezien sommige respondenten expliciet uitspreken het van
belang te vinden de Heilige Geest er bij te betrekken, terwijl andere niet goed
weten wat hiermee te doen qua terminologie en afhankelijkheidsrelatie. Omdat
onder meer werd aangegeven dat God voor mensen al moeilijk genoeg was,
lijkt het goed om `Gods Geest' in plaats van de `Heilige Geest' te introduceren
om de term dichterbij de belevingswereld van mensen te brengen. Ter vereen-
voudiging is een omvattende term als `vernieuwing van het leven' mogelijk
meer aansprekend dan `veranderen, naar binnen en naar buiten toe'. Om
vermeende algehele passiviteit van de mens te vermijden, kan de suggestie
worden overgenomen worden om een term als `ontvankelijk zijn' toe te
voegen.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herfotmulering C8:
ontvankelijk zijn voor vernieuwing van het leven door de werking van
Gods Geest
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C9. `Mature religion' is:
mee ontwikkeld met de persoonlijkheid

oIo (helemaal)
mee eens gemiddelde

Toelichting ondersteunend: 1:r is veel bij~~al voor dit item. Een voorbeeld
vanuit de pst--groep: "De a~erhouclirrg tot God is niet uitgesloten van de p~~chische
structurerr." Gericht op het ~~erband met de ontwikkeling: "Ja, voor een kind is het
iets anders alr voor een volu~assene. l~ ólgens ni~ kan een kind rvel degel~k een intrznsiek,
geloof hebhen". Ook de respondenten uit de theo-groep menen: "Ja, hiergaat het
echt om, helr ik alt~d het gevoel.. door crzsis heert, en dan dat er in de crisis iets vanuit dat
geloof aan heil-Zaamheid geheurcle, ook- qua depersoonl-'jkheidsstz~rctuur''; "In de pychologi-
sche onhvikkeling en ~roei naar de volu~assenheid is b~ rrr~ ~eker ook het geloof inee -
ontu~ikkelrP' en: "Ontlvikkeling van je persoonl~kheid en gelovigheid heGben veel rrret elkaar
te nraken. Ik berz het er helemaal mee eens, maarhet is ook een groot raadsel. Het heeft iets
te maken met `God met ons : God ontu~ikkelt ~-ich niet los van ons, nraarmet ons. Gaat nret
ons o~ zveg." Een respondent redeneert vanuit het tegendeel: "Discrepantie tussen
hoe iemarrd Zich als j~ersoon heft onhvikk.eld en hoe ~nf haargelooff religiositeit Zich heeft
ontza~ik.kekl (of niet heft ontu~ikkeld) is een belangrzjke indicatie voor onvolu~assen ge-
looff reli~iositeit." Naast een link met `volwassen' en `rijp' wordt ook een link met
`integ-ratie' gelegd, zoals: "Geïntegreerd hetekent deel van iemands j~ersoonljkheicP';

"De inte~ratie van geloof in de rest van depersoonl~kheid is fundamenteel." Kanttekenin-
gen: "E'en kennterk dat nogal voor de hand lijkt te Izg~erz. Vooronderstelling daarG~ is
uiteraard u~el dat de persoonl~kheid ;Zich inderdaacl Zelf ook heeft onhz~ikkeld tot njpheid"
En: Ja, hoezvel .ronzc het geloof rzjp kan ~ijn en de re.ct van de persoonl~kheid irfantiel of
:Zu~ak ge.rtructureerd" 1?en ander: "Hangt van de heoordelin~ af. Sommigen ~ullen over~ave
in geloof altijd kinderl~k Glwen vinden. Ook Je~us ~egt te zz~orden als de kirrrleren. Voor de
zvereld `.rcoor je nooit."

Toelichting kritisch: Wat allereerst opvalt, is dat maar een persoon 4 heeft
gescoord. Bij de respondenten die 3 scoren, wordt genoemd: "~~'aar nrate men
verder ontuzkkelt, kan het geloof njper zz~orclen. ~llaar ook Zou ik dit ander.zijcls niet meer
ontu~ikkeld urillen noemen dan bet geloof van hijv. een kind (totaal toevertrouu~en aan God)
of een idealistisch geloof van een adole.rcent. Dit geloof k.arz oprecht en intrznsiek, ~ijn"; en:
"Dit is mogeljk, maar ~ek.er niet nood~ak-el~k". Een andere respondent geeft aan:
"Het lijkt me dat er op :~rjrz minst ook con~rzrentie nroet :Zijn tussen ~ersoorzl~kheid en geloof.
Hoeu~el nren er rziet uit mag afleiden dat voht~assen mensen die á la Fou~ler een rrrythisch-

letterl~k geloof aanhangen onvolu~assen :Zijn. Het begrzp persoonl~kheid moet dus niet opgevat
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u~orden als levensfàsen of leeft~d. Ik vind dit ook een lastige stelling en neig er eigenljk. naar
om deZe vraagmet niet naee eens te beantivoorden."

Suggesties voor herformulering: Er waren diverse suggesties voor herformu-
lering, die allen dezelfde richting gaven. Enkele voorbeelden: "Ik meen dat het
andersom is: hetgeloven en geloofsgroei, :~oals aangegeven in vraag 8, doet de persoonl'jkbeid
positief ontu~ikkelen"; "Ik Zou liever andersom ~eg~en persoonl~kheid ontrvi,~kelt ~ich mee
met~ in relatie met GocP'; "Daar ben ik het aufond helemaalmee eens, tvare het niet dat ik
denk dat geloof ook persoonljkheidsvormend is. Voor Zover dus de formulering causaliteit of
eenZijdige afhankelzJ"kheid uitdrukt van geloof ten op~zchte van persoonl~kheidsonttvikk.eling
heb ik aarZelingen". En: "Wellicht ook andersom, geloof ontwikkelt persoonl~kheiá'.

Discussie met de begeleidingsgroep: Opvallend is de hoge bijval voor het
verband met de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Uit commentaar en
suggesties komt verder naar voren dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn, dat
er ook een discrepantie kan en mag zijn en dat `als kinderen worden in het
geloof' voor wat betreft onbevangenheid en ontvankelijkheid, een Bijbelse
notie is. Het commentaar concentreert zich echter vooral op de ruimte die dit
item laat voor een causaal, eenzijdig verband, terwijl dit verband als tweezijdig
opgevat wordt. In een poging om het consensuspercentage nog te verhogen
lijkt het goed om dit meer tot uiting te laten komen.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C9:
gelijk op ontwikkeld met de persoonlijkheid

C10. `Mature religion' is:
het op zoek zijn naar antwoorden op existentiële vragen over dood,
vrijheid, isolement, zinloosheid

o~o (helemaal)
mee eens gemiddelde

67,3 2,2

Toelichting ondersteunend: Er worden verschillende accenten gelegd, zoals:
"Op :~oek Zijn... Dat vznd ik een belangn~k as~ect van gelovigheid. Zoeken is positief. Het
is op u~eg ~ijn. In de praktz~k ontmoet ik veel ~oekende mensen"; "Eaistentie - geestel~k
van aard, in relatie met de Scheppe~'; "Vooral het laatste. IYlelk antivoordgeeft de ander op
dit punt?"; "Ja, lvant dat vraagt ook moed en vertroutven; dat er (toch en toch) een goede
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God is"; "Hier konrt het rrreerin de rzchting van steun ervaren. Steun b~ het `oplossen' van
moeil~ke levensvragen en levenservarzngen." En: "Volavassengeloof~religiositeit hangt niet in
de lucht, maar staatjuist en allereerst ten dienste aan het znnden van een antrvoord op de
vragen die het leven mensen stel~'; "Ja en tegel~k. kan iemand de onbeantivoorde vragen open
laterr,juist door het hebben van rraature religion." Genoemd wordt de notie van crisis:
"Op Zoek :~Zjn is iets anders dan antu~oorden vinden. Dit aspect .rpeelt vooral een rol b~
crises; als het goed gaat met iemand ben je doorgaans niet :~o sterk be~ig met dit soort
~ingev7ngsvragen." Er zijn kanttekeningen met betrekking tot de manier waarop:
"In principe u~el, maar i.r ook. afhank,el~k van de nranier u~aarop men op ~oek i.r"; "Ja,
Zotvel b~ kinderen als voltr~assenen kom je dit tegen. De u~~~e van :~oekert ~ou ik. breed
avillen neerZetten orr7datdit mede afbankelzj,~ kan ~ijn van het cognitieve niveau."

Toelichting kritisch: Vrij veel werd genoemd, dat dit niet specifiek een ge-
loofsaspect betreft, aangezien deze vragen van algemeen levensbeschouwelijke
aard zijn. F.n: "Dit geldt voor volu~assen Zijn in het algemeen en niet uitsluitend voor de
volu~assen godsdienstzgheid. De `religion' is dan meer een sj~ecifieke bril om naar de~e ~aken
te k~ken." Enkele respondenten noemen dit een voorfase, bijvoorbeeld: "Dit is
.rlechts de aanZet tot een ~oek.tacht, maar hetgeloof alr anttvoord is dan nog nietgevonden,
laat staan dat het tot voh~~assen geloof ~ou ~ijn gegroeiá'. Ook wordt geregeld aangege-
ven, dat op zoek zijn niet voldoende is, maar dat geloof ook gaat over ant-
woord vinden vanuit de geloofstraditie en van daaruit over antwoord geven.
Enkele voorbeelden: "Voor mij hoeft dat actieve ~oeken niet ~o. Ik ~ou eerder ~eggen.~
vanuit existentiële vragen de anhvoorden die de traditie aanreikt ~roeven A'; "Mature religion
vraagt :Zzch af en Fiestudeert, u~at de B~bel ~egt over de~e vragen."; "De christel~ke traditie
dient hier dan u~el te fungeren als ondersteunend raamu~erk." En: "1Viet overal is een
antrvoord op te vinden. 6Y'éllicht het belangrijkste am veel situaties te kunnen uithouden met
geloof."

Suggesties voor herformulering: Er is een suggestie om het item uit te brei-
den met `pijn, lijden, geweld en kwaad'. Een andere respondent stelt voor in
plaats van zinloosheid `zin(loosheid)' te formuleren. Een andere respondent:
"Ik geef de voorkeur aan: houdt :zich beZig met de etzsterttiële vragen rond dood etc." En:
"Open blwen hoort er b~. Zoekend blwen Zonder ooit iets te vinden (~oeken omu~ille van
het Zoe{~en) niet.". F,en ander voorstel voor formulering is: "De bereidheid op ~oek te
gaan naar artht~oorderr op existetttiële vragen ete...".

Discussie met de begeleidingsgroep: Van belang lijkt te zijn de notie van
`het zoeken' iets af te zu-akken, omdat dit ook iets rusteloos kan impliceren. De
kern is dat bij crises of bij het aandienen van e~stentiële vragen een actieve
bereidheid daar is, terwijl er tegelijk ruimte is voor de mogelijkheid, dat ant-
woorden gevonden worden. Deze antwoorden kunnen iets voorlopigs in zich
hebben, zodat bij nieuwe situaties openheid opnieuw belangrijk kan zijn.
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Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tu-eede ronde:

Herformulering C10:
bereid zijn op zoek te gaan naar antwoorden op existentiële vragen
over dood, vrijheid, isolement, zinloosheid

C11. ~Mature religion' is:
het ervaren van zichzelf als geïntegreerd in een relatie met het
goddelijke

o~o (helemaal)
9emiddeldemee eens

62,5 2,4

Toelichting ondersteunend: Een aantal respondenten acht dit een kernele-
ment, vanwege de notie van zowel `geïntegreerd' als van `relatie', namelijk:
"Integratie van het menselijke en hetgoddel~ke kenmerkt volu~assen geloof~ religiositeit; het
tegenover elkaar stellen van Geide dimensies kenmerkt juist orzvohvassen geloof~ religiositeit."
Iemand associeert dit met `de ervaring van heelwording'. En: "Dit is voor mij de
kern t~an geloven. Christel~k geloof isfundamenteel relationeel."

Toelichting kritisch: Diverse respondenten geven met verschillende argu-
mentatie aan, dat dit niet altijd wordt ervaren, zoals: "Ja, maar hetgetuigt oo~ van
kracht omjuist de relatie met hetgoddel~k.e te beleven vanuit de herinnerin~. Er kan te~el~~
lee~te - niets ~ijn." Van een ander kaliber, eveneens ten aanzien van de term
`geïntegreerd': "Dit is een la.rtige: Mensen die ~elf gedesintegreerd ~ijn (door een psych.
aandoening bw.) ervaren ~ich~elf niet als geïntegreerd teru~ij! ~e 2vel een mature reli~ion
k.unnen hebbert, alleen voelen ~e dat dan niet. (bw. b~ depressies)"; "Geïntegreerd is me te
positief. Alsofje al bent gearriveerd in het Koninknjk.". En: "Het is niet alt~d mo,~el~k
jeZelf al.c geïntegreerd nret het goddelijke te en~aren. De kern van het Christendam is tenslotte
ontlediging".

Suggesties voor herformulering. "Fn~aren hoe hetgoddel~ke doonverkt in de per-
.roon"; "Gou voorkeurgeven aan: als strevend naar integratie ete."; "Het ervaren van :zich~elf
in het besef of in elk geval de hoop dat hetgoddel~ke nab~ is"; "h~ ~ou eerder denken aan
een ternr als 'verbonden "'; "Ik Zou venvoorden: mature religion is het leven in een persoonlJ-
ke relatie met Je~us Cbrzstus."

Discussie met de begeleidingsgroep: Aangezien er relatief veel commentaar
is op het woord `en-aren' lijkt het van belang om dit te vervangen door bij-
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voorbeeld `het besef van'. Daarbij past het woord `integratie' beter dan `geïnte-
greerd', waarbij geen verlies aan betekenis optreedt.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C11:
het besef van integratie in een relatie met God

C12. `Mature religion' is:
de persoonlijke, innerlijke verhouding tot God als centrum van het le-
ven ervaren

o~a (helemaal)
mee eens gemiddelde

42,9 2,5

Toelichting ondersteunend: Onder meer: "Religie moet uiteindel~k uitmonden in
~o'rrpersoonl~k.e relatie, welhaast iets mystieks hebben"; "God op de eerste plaats"; "Accent
in deZe ~n ligt voor m~ op het komen tot een persoonl~k ~ich verhouden tot God~het
goddel~ke." Een ander: "Dit ~it dicht b~ de definitie van intrinsic religious orientatzon."

Toelichting kritisch: Bij dit item hebben iets meer respondenten 3 gescoord
dan 1 of 2(resp. 44,9"~o vs. 42,90~0). Sommige respondenten benadrukken dit
aspect te exclusief verticaal te vinden. Bijvoorbeeld: "Zo kom ik het wel vaak
tegen. Ik vind het teveel op Godgericht. Te verticaal'; "De relatie tot God manifesteert ~ich
pas in de relatie tot de ander. Als dit in de~e stelling geïmpliceerd is, dan kan ik het met
helemaal mee eens beantavoorden". Andere respondenten geven aan, dat de beleving
en attitude divers kunnen zijn, zoals: "M~n ervanng is dat gelovigen dit in allerlei
venvoardingen als belangrijkste in hun leven en dat voor hun k,~~nderen iveergeven. De
u~erkel~ke ervanng hiervan ligt verschillend.. men beschnjft het als een beleven~ervaren, ofhier
naar te streven (actief hierop gerlcht), dit te missen of dit te moeten ontvangen (passief
venvachten) en~"

Suggesties voor herformulering: Deze richten zich met name op `centrum
van het leven', zoals: "~1et de:~e stelling wordt voorb~gegaan aan het negatieve en het
kavaad dat ook in het centrum van een mens kan ~ijn"; "Centrum is m~ te dominant. Ik
ve~gel~k het eerder met de waardering voor mu~iek. Die kan in een bepaalde perio-
de~onlstandigheid heel sterk ~ijn. En dan een tzjd zveer niet"; "Kan, maar God kan ook
aan de ~ijkant vanje leven staan, k.~kend naar Z~n s~elend kind, of ~iende dat het goed
is." En: "Hier weet ik het 2voord `centrum' nietgoed te duiden. Ik ~ou het eens Zijn met de
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stelling als er storzd. de per-soonl~ke, innerl~ke verhouding tot God als essentieel voor bet leven
ervaren".

Discussie met de begeleidingsgroep: Aangezien het meeste commentaar
gericht is op de term `centrum' van het leven, lijkt het goed om de laatste
suggestie over te nemen, namelijk een wijziging in `essentieel' voor het leven.
De verwachting is dat met deze wijziging wellicht consensus kan worden
bereikt.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C12:
de persoonlijke, innerlijke verhouding tot God ervaren als essentieel
voor het leven

C13. `Mature religion' is:
het besef uiteindelijk verantwoording af te leggen over de eigen bete-
kenis in de wereld

o~o (helemaal)
mee eens gemiddelde

43,8 2,6

Toelichting ondersteunend: Ondcr rncer: "L~'erantzvoordel~kheid afleggen tegen-
over medemensen en tegenover God, dit is u~e~enl~k. Tlerantzvoordel~kheid en volrvasserahezd
gaan samen"; " T'erantzvoording t. o. u God. zvat heb ik voor L~n kleinsten gedaan?"; "Ja,
de vraag naarje betekenis irz de u~ereld is avel van belang. Het antwoord zvordt ook niet alleen
doorje :~elf gegeven vgl. Matt. 25." Een kanttekening: "Mits de~e neiging niet gepaard
gaat met storende schuldgevaelens. Tlerantzvoording afleggen tegenover `God' of `Zich~elj' is de
tegenhanger r~an `het besef een bestemming te hebben."

Toelichting kritisch: Er is divers commentaar. Ten aanzien van `verant-
woording' bijvoorbeeld: "Je bent ~elf verantzvaordel~k. De~e verantu~oordel~kheid hebje
gekregen en het appèlgaat van de ander ui~'; "Ik mis hierin eerz liefdevolle relatie en associeer
`verant2voording afZeggen'gemak,~el~k. met `straf en áfrekenen : Ik Zie iemand voor ogen die
~ich gedJVOngen zveet `heilig' te moeten leven omdat h~ of Zij anders gepakt zvordt~'; "Een
uitsj~raak in deZe rzchting moet nader verkend zvorden. Op ~ich is besef van verantu~oording
een volzvassen positie. Maar ;~e kan te groot :Zijn, of te extern, of te gei'soleerd, of zveinig
ruimte latend voor tekort en vergeving". Ten aanzien van `uiteindelijk': "Als iemands
religie vooral bepaald zvordt door het eindel~~ oordeel is het meestal geen mature religion".
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Ook de term `eigen betekenis' roept nogal verschillende reacties op, zoals:
"`Verantu~oording afleggen over eigen betekenis' doet m~ nogal `ik gecentreerd' aan en gaat
uit van te overdreven vetwach. tingen van het hetvust~ijn."

Suggesties voor herformulering: Verscheidene respondenten suggereren het
woord `uiteindelijk' weg te halen. Voorbeelden: "Ik Zou het svoord uitein~leliik
u~illen tveglaten. Alsof wij nu geen veranhvoording hoeven af te leggen"; "Verantu~oording
afleg~en ja, maarniet uiteindel~k. Ook. tz~dens het leven." Daarnaast wordt aangegeven,
dat niet duidelijk is tegenover wie verantwoording wordt afgelegd. Enkele
suggesties: "Verantlvoordel~kheid afleggen tegenover medemensen en tegenover God, dit is
sve~enlz~k" en: "Ik vind een besef van verantu~oordel~kheid over het eigen leven een we~enl~k
kenmerk van vohvassen geloof en dat dit een verantlvoordel~kheid is tegenover God en de
medemens". Een andere suggestie is: "Het l~kt me moeil~k om de eigen betekenis (in de
~in van taak, roeping plus geslaagdheid erin) apriorisch te kunnen aangeven. Beter l~kt me
te Zeggen: `de bereidheid rekenschap af te leg,gen van het eigen geloof en handelen in de
tvereld'."

Discussie met de begeleidingsgroep: Gezien de aard van de reacties op het
woord `uiteindelijk' lijkt het goed dit eruit te halen. De meeste respondenten
lijken zich hierbij te richten op het hier en nu, zodat dit erbij opgenomen dient
te worden. Dat betekent dat het niet altijd gaat om daadwerkelijk verantwoor-
ding afleggen, maar wel om de bereidheid om dit te doen. Daarbij past het dan
ook om de medemens hieraan toe te voegen. Omdat `de eigen betekenis in de
wereld' niet eenduidig blijkt te zijn, kan dit beter worden omschreven en
vervangen door `het eigen geloof en handelen in de wereld'. 1~1et deze wijzigin-
gen wordt verwacht dat het mogelijk is consensus te bereiken.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C13:
de bereidheid verantwoording af te leggen tegenover God en de me-
demens over het eigen geloof en handelen in de wereld
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C14. `Mature religion' is:
van toepassing op alle gebieden van het leven

oIo (helemaal)
mee eens gemiddelde

77,6 2,0

Toelichting ondersteunend: Voorbeelden van bijval zijn: "Elke .cituatie van het
leven in relatie ~rerz~en rrret God en Z~n bedoeling erover leren kennen is een hoog doe! maar
u~el het doel van volu~a.csen leven"; "Volledige toeav~ding aan Goci'; "Klojrt, het is een proces
naar volu~assenheid als er steeds meer gebieden van het leven vanuit het geloof ingevuld
rvorden"; "Op het ene gebied u~at duidel~ker manifest dan op het andere. Het meest pregnant
u~aar mensel~ke relaties in het geding :Zijn. Verder.- Rentmeesterschap (tegenover de natuur,
cultuur)"; "~l1et dit criterzum heeft geloven zvel met je dagel~kse leven te maken." Een
kanttekening: "Ik ben het hiermee meer u~el dan niet eens. Dat komt omdat ik vind dat
religie (i.c. chrzstel~k gelooj) niet slechts betekenis heeft en beboort te hebben op een `s~ecifiek
religieus' domein. Tegel~k ~ie ik dat volu~assenheid ook behelst dat een gelovige in:ziet dat dit
voor de meeste medeburgers niet ~o is. lYlaar dit mislrrkt ontstaat een psychologische voe-
dingsbodem voor fundamentalisnre."

Toelichting kritisch: Enkele respondenten reageren met voorbehoud: "Ja en
nee. Als alles religie is, verdu~~nt religie. En tegel~k kunnen mensen met een heil~aamgeloof
vanuit datgeloof leven"; "In principe u~el, maar depersoon ~elf bepaalt of dat Zo is. Ik, karz
me voorstellen dat iemand vindt dat b. v. in ~ijn of baar hobby'.r het geloofgeen rol .c-peelt";
"Tlolu~assen geloof~religiositeit staat niet apart van het leven. Het rvoord `toepassing' uit
d~nitie kan de sug~estie insluiten dat geloofj religiositeit overalgoed voor is. Een dergel~k.e
opvatting heeft naar mijn idee trek.ken van onvolu~assengeloof~religiositeit."

Suggesties voor herformulering: "In de Zin dat God met alle gebieden vanje leven
verbonden is"; "Ook hier u~eer :Zie ik dit meer als een ideaa! c.g. nastrevensu~aard kenmerk.
Als ik kan observerenjconcluderen dat eenpatiënt dit nastreeft, ook al ~al2ijjh~ regelmati,g
mislukken, dan ~al ik dit ~eker evalueren als een `rzjp' kenmerk"; "Komt tot uitingj
uitdruk.king in alle gebieden van het leven"; "Geloof doortrekt het hele leven; is geen apart
gebiedje"; "Het geloof is rverk~aam op alle levensgebieden"; "Geloof werkt door op alle
gebieden. En hier Zal ook. in de therapeutische sessie op inge.cpeeld moeten u~orden."

Discussie met de begeleidingsgroep: fllles overziend, lijkt er momenteel
geen eenduidige herformulering te zijn, die meer kans maakt op consensus.
Dus wordt de oorspronkelijke formulering aangehouden, waarvoor al in ruime
mate consensus bestond in beide groepen.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:
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Formulering C14:
van toepassing op alle gebieden van het leven

C15. `Mature religion' is:
aan de verbondenheid met Christus inspiratie ontlenen in alle levens-
omstandigheden

o~o (helemaal)
mee eens gemiddelde

32,7 2,9

Toelichting ondersteunend: (~nder meer: "Erkan niet iets meer ins~iirerend ~ifn
dan Christars als de t~erbirtding trrssen God erz de nrens, de vertegenu~oordiger vart God o~
aarde"; "Ja, o~ voonvaarde dat er hij de cliënt sprake is van een `levende ratiorsaliteit'- dat
is een rationaliteit die fierust op ervaring en die niet defensief is, maar :zich laat bevragen. Het
gaat m~ hier om het criterium van concreetheid.. boe een ~ingevend verhaalfeitel~k functio-
neert hinnen hetgeheel van depersoon en :~tjn sr,'trratie."

Toelichting kritisch: De meeste respondenten (40,8a~o) hebben hier 3 ge-
scoord, tegen 32,7`~0 `mee eens'. Verscheidene respondenten uit beide groepen
geven aan dit item te Christocentrisch te vinden, zoals: "Ik ~ie hetgeloof niet Zo
exclusief via Christus verlopen"; "Gaat mij te ver. Er moet ruimte ~ijn voor het Christolo-
gisch perspectief; maar ook voor hen die daar af.ctand van nemen"; Er is voorbehoud
gericht op `verbondenheid': "Mensen ontlenen inspiratie aan hrrn geloof Zonder meer.
Vaak is dat geloof heel vaag. Het heft met God te nraken of inet God en Christus.
`f~érhonderrheid met Christus' is heel specifzek. Het is b~Uels, rrraarniet direct herkenbaar'';
"Het hangt af van u~at nzen verstaat onder `verbondenheid met Christus'. Als ermee ook
Gedoeld tvordt `relatie hel~ben met de lietekeni.c en funetie van Je~us Christrrs, dan antu~oord
ik eens, omdat voor Chzzstenen Christus alr voorGeeld vangoed en authentiek (congruent aan

jouu~ eigen u~eZen en mogel~kheden) leven (en derhalve u~ellicht ook. Gods intentie zveer.rj~iegelt)
onontbeerl~k is. Maar verbondenheid in de Zin van persoonl~ke relatie met Je~us helihen' is
niet m~n Stil'. Diverse respondenten geven aan `alle levensomstandigheden' wel
wat veel te vinden of te ongedifferentieerd, zoals: "Er Zijrr levensomstandigheden
u~aarin het duister overheerst. Daaris verlutertheid en een~aamheicP' en: "Mature religion is
ook de afu~e:~i,heid en de lee,~tr rtz~aren in hepaalde omstandigheden".

Suggesties voor herformulering: "~~'iet slecbt.r in.rpiratie, maar alle levensom.rtan-
dighederr in verGoradenheid met Christrrs betrekken"; "Ins~iratie tvaarioe? ~'iet tot eigen
orrtplooiing, niet tot zrereldverlreterin~, rrraar als die in.'piratie vertaald u~ordt irr het verhreiderr
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van Gods koninkrzjk, kan ik me er enigs:Zins in vinden"; "De :zin Zou al anders ~ijra als er
stonrl.- proberen te ontlerten; ;~oeken"; "~~lleer nog kracht ontvangen, dan in.rpiratie. Isgeloof ~
u~erk:~aam in alle omstandigheden."

Discussie met de begeleidingsgroep: Bovenstaand commentaar laat zien dat
de toevoeging `in alle levensomstandigheden' voor diverse respondenten te
veel is, mede omdat zij Christus wel een essentiële plaats in het geloof geven,
zeker als inspiratiebron, maar niet een dusdanig exclusieve. Ook `verbonden-
heid' kan iets afgezwakt worden, door `een zich verbonden weten'. ~fet deze
wijzigingen wordt de kans reëel geacht dat wellicht consensus wordt bereikt.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C15:
inspiratie ontlenen aan een zich verbonden weten met Jezus Christus

C16: `Mature religion' is:
een beweging van zich steeds meer aan God toevertrouwen

oIo (helemaal) 9emiddetdemee eens

66,7 2,2

Toelichting ondersteunend: De toelichtingen van respondenten die het met
dit aspect eens zijn, spitsen zich toe op het procesmatige dat erin doorklinkt en
de groei en ontwikkeling in de relatie met God. Daarnaast op de notie van
loslaten en overgave, zoals: "Is ook wel een hoge eis, je toevertroulven aan ierr~and, maar
het hept u~el alsje niet steeds alles uitje leven inje eigen handen u~ilt houden. L'it handen
kunnen geven maakt het leven voor m~n gesf~rekspartners makkel~ker leefbaar."

Toelichting kritisch: Enkele respondenten vinden dit een mooie uitspraak
maar vragen zich af waarom dit `mature' zou zijn. Sommige respondenten zien
een parallelproces: "Het leven vraagt ook een vertrouu~en in een ander, anderen enje~elf'
en: "Te een~ijdig. "loevertrouwen, overgave aan God is een kant van vohvassen ge-
loof~religiositeit. Daarnaast ook: een beaveging van Zich steeds meer toevertrouu~en aan
~ich~elf en aan anderen." Een paar respondenten vragen zich af of er voldoende
ruimte is voor autonomie, zoals: "Bl~ft er ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en
keu~es?" en: "Niet als dat betekent.~ ten koste van eigen autonomie".

Suggesties voor herformulering: Deze zijn er niet expliciet.
Discussie met de begeleidingsgroep: Deze spitst zich toe op het woord
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`autonomie'. Aangezien het `zich toevertrouwen' een actief gebeuren is, wordt
autonomie echter geïmpliceerd. Het item wordt gezien de mate van consensus
zo overgenomen. De opinie hierbij is, dat een herformulering wellicht eerder
afbreuk doet aan de mate van consensus dan toevoegt.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tu-eede ronde:

Formulering C16:
een beweging van zich steeds meer aan God toevertrouwen

C17. `Mature religion' is:
het liefhebben van de medemens zoals hij~zij is, verbonden met Gods
liefde

o~o (helemaal)
mee eens gemiddelde

65,3 2,3

Toelichting ondersteunend: "Dit is het we~enlijke van het christendom, het horzZon-
tale en het verticale samen"; "L.a~efde is een ~eer belangrijk bestanddee! van mature religion in
m~n conceptie"; "Hier bedoel ik nree liejhebben als mens met al ~ijnjhaar mogel~kheden -
ook van meer kunnen Zijn, dan h~j;~Cj op een gegeven moment is op basis van hetgeloof dat
God niemand afschrijft. Dit liejhebben betekent ook `nee' kunnen ~eggen tegen verkeerd en
destructiej~handelen. Ik ~eg dus eens omdat er m.i. geïm~liceerd is de mens-inpotentie - dit is
de hoofd~aak. Soms kun je vamvege afschu2velijke dingen niet li~ebben, maar wel re.rpect
opbrengen voor het mens-Zijn. Dan heb je liej; niet omdat iemand is ~oals h~ factisch is,
maarpotentzeel kan ~ijn." En: "Schot in de roos. Zonder Gods liefde lukt dat niet". Dit
kenmerk wordt ook beschouwd als praktisch hanteerbaar, zoals: "Hoetvel aok
hier tieer het nastreven het belangrijkste is, is dit typisch een van die kenmerken a~~aarmee
patiënten de ku~aliteit van hun ei~gen ~ou~el als andermans leven kunnen vergroten, en het is
ook een goed te~emvicht tegen neuratische ontu~ik.kelingen."

Toelichting kritisch: Sommige respondenten vinden dat het begrip `liefde'
nog wel een nadere omschrijving behoeft of zij achten het begrip te breed of te
pastoraal. Het wordt wel geassocieerd met aanvaarding: "Aanvaarding als
grondhouding ljkt m~ goed te passen b~ Gods liefde"; "Dat 2voord liefde is hier heel
belangrrjk,. Oak heel herkenbaar in de prakt~k. Godsdienst heeft alle.r te maken tnet liefde
ontvan~en en geven. Aartvaard Zijrt en aanvaarden".

Suggesties voor herformulering: Enkele keren gericht op de zinsconstructie,
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zoals: "Ja, maar `verbonden met' is dubbel~innig.- slaat dat o~ jouzv liefhebben of o~i de
medemens?" De persoon zelf wordt gemist: "Als een cliënt ~ijn~haar ge-
loof~religiositeit ~o formuleert, vind ik het belangrijk te inforrrreren naar hoe h~~~ij omgaat
rrret ~id~~elf. Is daarook ruimte en liefde of betekent het liefhebben van de medemens dat de
aandacht voor ~ich~elf wordt gertegeerd of afgeu~e~en?" Betreffende de terminologie:
"Liefhebben is me hier te groots'.~ ik denk. eerder aan betrokkenheid, compassie; maar ook
gren~en hebben ta.v. ande~'; "Gaat om het streven"; "In de~e orrrschnjving mis ik bet
ondenveg :~tjn. Alsof je dat ~omaar kunt.... Ll'efhebben"; "Gelovigen :~ullen dit rationeel
onderstrepen. Gods liefde rvordt niet door alle gelovigen ervaren".

Discussie met de begeleidingsgroep: Er is net geen consensus bereikt voor
dit item. Dit kan mogelijk wel bereikt gaan worden door de suggesties over te
nemen dat Gods liefde niet altijd ervaren wordt maar dat hiervan wel een besef
aanwezig is, evenals dat liefhebben van de medemens niet altijd zo eenvoudig
is, maar dat daar wel naar gestreefd wordt. Bovendien kan het gevoelde dub-
belzinnige van de term `verbonden met' eruit gehaald worden.

Uit deze argumentaue komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C17:
vanuit het besef van Gods liefde voor de mens streven naar het lief-
hebben van de medemens zoals hij is

C18. `Mature religion' is:
het verlangen naar het volmaakte ervaren in de relatie met het godde-
lijke

a~o (helemaal)
9emiddeldemee eens

22,4 3,4

Toelichting ondersteunend: "Het volmaakte in de liefde Zoals God bemint". Het
verlangen wordt doorgaans gezien als een belangrijke term. Er is ook aarzeling:
"Het verlangen naar het volmaakte spruit maar al te vaak voort uit narcistische krenking.
Als het verlangen naarhet volmaakte gepaardgaat met lichtvoetigheid, relativeringsvermogen
en humor, dan l~kt het me een goed criterium. In eerste instantie ben tk dus nogal beducht
voor dit soort hoog~estemde uitrpraken."

Toelichting kritisch: Bij dit item heeft de meerderheid (55,10~0) aangegeven
het hier niet mee eens te zijn. Enkele respondenten noemen in verschillende
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bewoordingen, dat het verlangen naar het volmaakte filosofie is in plaats van
geloof. Commentaar met betrekking tot verlangen: "Ik Zoek u~el naar meer dan het
verlangen, ook houding en initiatie.f'. Verder lijkt er met name weerstand te bestaan
tegen de term `het volmaakte', zoals "Ik. associeer religie nietprimair met het verlan-
gen naar volrrraaktheid, maar met betekenisverlening aan het onvolmaakte"; "Vaag. Niets
is volnraakt. Veel nrensen denken b~ het goddel~ke inderdaad aan volnraaktheia' We ~ijr1
echter orrdenveg. Eeuaa~ige beginnelingen. De weg is ~elfs andersom. God gaat naar het
onvolmaakte"; "B~ gelovigen is de betvustlvording van degebrokenheid in hun leven op aarde
uitgang.rpunt" en: "B~ mature religion hoortjuist de aanvaarding van het onvolmaakte en
gebrokene".

Suggesties voor herformulering: Opnieuw werkt de term `het goddelijke'
voor diverse respondenten belemmerend. Het woord `ervaren' vinden ver-
scheidene respondenten eveneens niet passend in deze context: "`Ervaren' is het
zvoordje avaar ik over struikel. Het volmaakte een plaatsgeven accoord, maar `ervaren ; nee.
Dat is m~ te narcistisch"; "Verlangen ervaren - is dat niet tautologie~... ik vind de
fórmulering niet ~o Qan.rprekend; verlangen is al een ervaring. ~ou het ~o kunnen: verlangen
naar het volmaakte in de voltooiing van God met ons?"; "Het verlangen uithouden. De
ervaring is niet gegarandeerá'. Anderen menen: "Het volmaakte klinkt m~ tvat te
perfectionistisch. Ik. ~ou eerder kie~en voor `vervulling'. I~at niet volmaakt is kan toch gaaf
Zijn" en: "Ja, als verlangen verstaan tvordt als een antropologischefactor; ieder mens verlangt
naarheelheid In maturegeloofu~ordt dat verlangen verbonden met God."

Discussie met de begeleidingsgroep: Wil dit item kans maken op consensus,

dan dienen er belangrijke wijzigingen doorgevoerd te worden in de formule-

ring. De term `verlangen' kan als kernelement blijven. Dit kan als werkwoord

worden gebruikt, zodat er geen schijn van tautologie meer bestaat in `het

verlangen ervaren'. Hiermee kan uberhaupt het woord `ervaren' dat ook

reacties opriep, eruit gehaald worden. Het lijkt van belang om de gebrokenheid

van het leven, waar respondenten aan refereren, juist een plek te geven in het

item en dit met verlangen naar Gods genade te verbinden, aanhoudend temid-

den van de gebrokenheid. Het wordt de moeite waard geacht om dit sterk

gewijzigde item aan het panel voor te leggen en te bezien of zodoende consen-

sus wordt bereikt.
Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C18:
een aanhoudend verlangen naar Gods genade midden in de gebro-
kenheid van het leven
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C19. `Mature religion' is:
gericht op bovenpersoonlijke waarden

oIo (helemaal)
mee eens gemiddelde

50,0 2,6

Toelichting ondersteunend: Onder meer: "De mens alleen als uitgang.rpunt voor
ivaarden virad ik. riskant vanzvege het ~elf~uchtige van de mens, vandaardat de bereidheid om
te ~oeken naar bovenpersoonl~ke tvaarden m~ inature' overkomt'; "Volavassen ge-
loof~religiositeit is op meergericht dan op de vervulling van individuele belangen en f~ehoeften,
al hoeven de~e laatste niet te zvorden vern~aarloosd of ontkenrP'; "Hetgaat om tran.rcenden-
tie". En: "Geloven ~et het leven in een hovenaardspers~ectief. Voor gelovigen is gerichtheid
in verbondenheid met ditpers~ectief op het alledaagse f~estaan richtinggevenrP'.

Toelichting kritisch: Een belangrijke kanttekening is, dat dit item evengoed
filosofie kan betreffen en niet specifiek geloof, bijvoorbeeld: "Het ~ou kunnen
maar.- omschrz~jving is vaa~ vertv~st niet naar de rol van de relatie met GocP'. En: "Moet
gericbt :Zzjn op het volgen van de B~helse ivaarden". Relatief veel respondenten uit met
name de theo-groep zagen in dit item een, in hun ogen onterechte, tegenstel-
ling. Enkele voorbeelden: "Nee -juist haalbarepersoonl~ke u~aarden"; "Tot bepaalde
hoogte, mature religion mag toch ook gezvoon met het dagel~ks leven te maken hebben?"

Suggesties voor herformulering: "En persoonl~ke tvaarden"; "Niet op avaardera,
maarop God zelf"

Discussie met de begeleidingsgroep: Het is de vraag of het toevoegen van
`persoonlijke waarden' en~ of het toevoegen van `(de relatie met) Uod zelfals
samenvatting van het commentaar verhelderend zou werken, hoewel de
bedoeling van beide soorten argumentatie duidelijk is. De twee soorten argu-
menten lijken ook te divergeren. Daarmee wordt het ook de vraag of er een
kans is dat daarmee consensus bereikt zal worden.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Er is geen voorstel tot herformulering, dat naar waarschijnlijkheid tot consen-
sus zal leiden.
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C20. `Mature religion' is:
het betrekken van Gods toekomst op het heden

oIo (helemaal)
mee eens

gemiddelde

47,9 2,7

Toelichting ondersteunend: Van degenen die het ermee eens zijn, leggen
diversen de nadruk op het belang van het begrip `hoop' en `verwachting', met
onder meer de motivering dat daar een zekere relativering van uit gaat t.o.v. de
ellende van het heden. Er is ook instemming, dat dit aspect juist voor de
praktijk belangrijk is, zoals: "I~'il nog ivel eens hepen om iemand vanuit dit pers~ectief
naar Zijn~haar leven te laten kJken"; "Als mensen in staat ~ijn Gods toekomst (hierna-
maals, vervulling Kzjk Gods~ op hun hier en nu existentie te betrekken, is er diktv~ls sprake
van mature religion"; "Daardooru~ordt iets ervaarbaarvan het Koninkrijk"; "fe eigen leven
~ien in hetpercpectief van het Godsrijk. Dat is voor veel mensen een troosl'; "In de j~astorale
prakt~k is dit vooral relevant b~ tegenspoed. Het is de rol van depastor om Gods toekomst
in herinnering te roepen".

Toelichting kritisch: Het commentaar richt zich veelal met name op de
vraag wie of wat iets weet van Gods toekomst of daar invloed op kan hebben.
Er is aarzeling: "In ~overre hier avellicht ivordt venve~en naar eschatologische ideeën, kan
een vertrouwen op een door God `geleide' toekomst misschien b~dragen aan mentaal en
s~iritueel evenivicht, maar ander.~Zjds kunnen apocalyptische fantasieën maar al te gemakke-
l~k leiden totfundamentalisme dat ik ~eker niet als `njp' ~ou evalueren."

Suggesties voor herformulering: "Dat on~e toekomst, uit `de hand van God' ver-
zvacht, bepalend is voor ons heden; daar ben ik hetgraag mee eens"; "Is vnj abstract, avellicht
beterge~egd of te formuleren: leven in venvachting"; "Openheid naar de toekamst, hoe die er
ook uit ~al ~ien, is 2vel kenmerkend. I~anneer iemand daar open naar kan k~ken en dat
k~ken kan verbinden met God, dan u~erkt dat door in het heden"; "Leven uit de toekomst
van de belofte van Gods njk~koningschap".

Discussie met de begeleidingsgroep: Het is de vraag hoe een herformule-
ring eruit moet zien, wil deze kans gaan maken op consensus. De kern is
immers Gods toekomst, waar met name commentaar op is gekomen.
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Bij mogelijkheden die aan de hand van de reacties de revue passeren, wordt
opgemerkt dat de formulering mogelijk te sterk kan gaan lijken op die van item
C22, een item dat op zich duidelijk meer bijval heeft gekregen. Het lijkt daarom
beter om niet over te gaan tot herformulering van dit item.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tu~eede ronde:

Vooralsnog geen voorstel tot herformulering, omdat dit item dan wellicht teveel
overlap gaat vertonen met C22.

C21. `Mature religion' is:
het ervaren van de vergeving van zonden

o~o (helemaal) 9emiddeldemee eens

49,0 2,6

Toelichting ondersteunend: Onder meer vanuit de ps~~-groep: "Erkenning van
de schuld err de ~onde i.c het begin van hetgeloo,f'; "Ja in de Zin van u~eten datje elke keer
opnieuu~ kunt beginnen"; "Ja, maar dan helemaal in het eigen leven en daar ook bl~k van
geven". Vanuit de theo-groep: "S~chuld komt nogal eens voor in m~n u:-erk. L érgeving
en~aren is dus nogal eens belangrijk"; "Dat er een j~laats~ instantie is u~aarje fàlen erkend
tvordt en tevens vergeven"; "Vergeving is voor veel mensen een belangrijk gegeven". lr:en
kanttekening: "~~'odig is híer eerst de ~onden te k.ennen waarvan men vergeving ervaart. Is
er sprake van ingefieelde of van reële schuld? Daarnaast dient na te tvorden gegaan of
veigeving alleen een intern of ook een relationeelgebeuren is. Antevoord op deZe vragert levert
meer ~icht op (on)volu~assen gelooff religiositeit."

Toelichting kritisch: Het begrip `zonde' roept in beide groepen nogal wat
op: "Ik strrri,~el orer de connotaties die kleven aan de~e stelling: ~onde, bloed van JeZus,
straf van God, ver.~oening, etc. Ik ~eg eens als ermee bedoeld tvordt leven in het beu~ustZijn
vrrj te ~ijn en in potentie ook vrij te kunnen u~orden van dingen die knellen en onvrzj
maken"; "Jammer genoeg is het begrzp `~onde' te veel venveven geraakt met noties van
neurotisch schuldgevoel, ~e fdepreciatze etc. Hoeivel het b~ `rijp'geloofhoort om ~ich beu-rrst te
2ijn van het klvaad en onrecht in de u~ereld, leidt een nadrukkel~k ~ondebesef maar al te
vaak tot ondenvaardenng van het eigen Zelf; de u~ereld en in laatste instantie ook God en
geloof'; "Het begrip ~onde is tveer ~o'n bijbels u~oord, voor veel misvattingen vatbaar." En:
"Zonde is een verouderd kerkel~k begri~i. Heeft niets met religie te mak.en."

Suggesties voor herformulering: Onder meer: "Klinkt `~eer klassiek.'~ ik ~ou
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Zelf andere woorden kieZen -~ hesef van tekort~ acceptatie en proF~eren nieuu~e start te
ma~en"; "Ik Zou rreeer Zeg~en: het etr~aren vangenade i.h.a.". Er zijn enkele toevoegin-
gen: "Door Gods gerechtigheid (- barmhartigheid) en daardoor vergezzng aan de naaste
karnnen schenken (nagene~ing van eigen geestel~ke tvonden)"; "En tegel~k opnieuu~ kunnen
beginnen"; "Het is ervaren van maar oo~ ~elf daaraan vorrtr geven". Andere suggesties
richten zich op het woord `en-aren': "Ervaren vind ik u~el heel~bersoonl~,~ - somnzige
mensen ervaren het ttiet, nraarrichten -~ich Zo, dat ~e het tvillen leren aanvaardett. Dat vind
ik ook. erg volu~assen"; "Ert~aren is Zo n groot u~oorrl. Lérgeving is een proces eta het hangt er
maar helentaal van af u~aar ienrand in Zo'rt proces Zich bevindt. Ook hier. ernaar verlangen
dat ~onden vetgeven u~orden, als geloofsact, heeft een andere klank"; "Ik dertk dat f~reder
ge~ien volu~assen geloof ineer te maken heeft met het vertrouu~en dat God vergeeft dan met de
ervaring ervun"; "Veiliger misschien: het geloof daarin? Sommige nrensen ervaren het niet,
maar hebhen wel naature religion".

Discussie met de begeleidingsgroep: Het commentaar geeft aanleiding om
het begrip `zonde' uit de formulering te halen, omdat dit begrip bij de respon-
denten leidt tot verschillende interpretaties en bijbehorende gevoelens. Verder
is het van belang om niet per definitie van `ervaren' uit te gaan. Om de imple-
mentatie in het dagelijks leven concreet te maken is het wellicht verhelderend
om de bereidheid tot het zelf vergeven van de medemens toe te voegen
conform het gebed van Jezus, het `Onze Vader'. Met deze wijzigingen is de
verwachting dat consensus mogelijk binnen het bereik ligt.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C21:
leven vanuit Gods vergeving en bereid zijn anderen te vergeven

C22. `Mature religion' is:
het perspectief van Gods rijk waardoor de huidige tijd wordt ervaren
als een op weg zijn naar een doel

oIo (helemaal) 9emiddeldemee eens

61,2 2,4

Toelichting ondersteunend: Nogal wat respondenten zien een connectie
met item 20. Enkele voorbeelden van bijval vanuit de ps~--groep: "Doel -~
vervullirtg: God ~elf'; "Hept Gij het plaat.ren van gebeurtenissen in een (eeuu~ig-
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heids)perrpectief'; "1`,'iet alleen als duiding, maar ook als motivatze om vol te houden".
Vanuit de theo-groep: "Ik kan me in deZe omschrzwing goed vinden, er moet een soort
profetisch visioen ~ijn"; "Ja, nzaar dan als Geekl, als metafóor van óndenveg ~-i'n'. De meeste
mensen kennen ook de u~oesh~nervarzn~ varr stilstand, van niet rveten, van een~aamhetrP';
"fa, Zou~el ondenr~eg :ziju a!s het heeld z~an een bestemmirzg"; "In dit persj~ectief rvorden de
`kleine doelen' van `het kleine verhaal' overstegen. Dat verhindt mensen van verschillende
tr~den en situaties met elkaar" Een respondent geeft ter overweging: "Natuurl~k
heeft ireature religion' van doen met hoop, venvachting, doel of :~in. Als `Gods rz~k.' vertaald
rvordt in de~e `vitale ~inhelevirtg' (met erkenning van de ellendige u~erkel~kheid die er ook is),
dan ljkt het nle een ge:~ond etzteriunr. Als de opvatting fitnctioneert als `alleen nr~n geloof
u~eet rvaarhet heen moet (met uitsluiting van discussie) ; dan l~kt het me een teken van closed
nttndedness."

Toelichting kritisch: "Dit is m~ teveel inhoud en te tveinig geloof.ihouding. B~ de~e
inhoud karr ik me positieve en negatieve, heil~ame en heillo~e, k.inderl~k-naïeve en volu~a.rsen
houdingen voorstellen. Bovendien veel te exclusie.f christel~k"; "Het rzjk van God realiseert
~zch nu al. Is voor mij niet louter per.rpectief'; "Op tveg naar Zijn doel is, denk ik, een
herr~ust~ijn datpast h~ volwassen geloof. ~~7aar dan is het doel rtiet `Gods rz~k ; dat vind ik.
opnieurv te onpersoonl~k"; "Nee, het is moeil~k genoeg om hier en nu te overleven. Ik tz~il
graag dat mensen hier en nu gelaekkig :~ijn en niet als eindel~k een keer het doel is bereikt."
Ook wordt enkele keren genoemd dat het doel juist ligt in het op weg zijn zelf.
Een respondent stelt, dat de huidíge tijd geen doel hoeft te hebben.

Suggesties voor herformulering: "Heft te maken met nog een basaa!Gegrip: hoo~."
Verscheidene respondenten benadrukken `hoop' en `verwachting' als belangrij-
ke hiermee verb~nden elementen. Anderszins: "Leveri varruit hetpers~ectief: .. :~orr
ik ~e~en. Dit is .rpecifieker qua inhoud dan punt 20." En: "Ook hier ~it je op het
.rpanrrirrg.rveld dat sommige gelovigen dit ervaren, andere gelovigen geloven dat dit :~o is
(geloven in dit fèit) maar erz~aren dit niet :~o."

Discussie met de begeleidingsgroep: Verscheidene keren wordt genoemd,
dat ook de huidige tijd op zich van belang is en niet alleen te waarderen is als
een op weg zijn. Er zijn daarnaast ook respondenten die aangeven dat ze juist
het beeld van onderweg zijn, aansprekend vinden. Over het geheel genomen
lijkt het de moeite waard om het verwachtingsvolle waar respondenten o~-er
schrijven, naar voren te halen, terwijl het op weg zijn eruit wordt gehaald.
Wellicht wordt het dan mogelijk om algehele consensus te bereiken. Daarnaast
kan `ervaren' weggelaten worden.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de hveede ronde:
Herformulering C22:

verwachtingsvol en doelgericht leven vanuit het perspectief van Gods
Rijk
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C23: `Mature religion' is:
vreugde en geluk ervaren door er te zijn voor God en de medemensen

o~o (helemaal)
mee eens

gemiddelde

61,2 2,3

Toeliehting ondersteunend: "L'reugde komt van God, u~e beschikken daar niet ~elf

or~er, gevolg van het dienen van de Liefde"; "Is een ideaal, dat 2ve nu en dan deelachtig
u~orden"; "Dut is Zeker het geval. De:~e (niet gekunstelde of theatrale) bl~dschap is het

kenmerk van persoonl~k rijpheid in hetgeloof'; "Ja, dit kan leiden tot een soort 2e naïvi-
teit. . . ".

Toelichting kritisch: Het woord `geluk' roept nogal wat kritiek op, terwijl
`dankbaarheid' als term wordt geopperd. Onder meer: "L i-eugde zvel, maargeluk. is
voor m~ een zvat ~le categorie. Ti ólwas.ren geloof kan heel veel ongeluk brengen voor de
gelovige door de en~arzng van tegen.~oed op u~eg naargerechtigheid en barrrrhartigheicP'; "In
~overre hier een houding van dankbaarheid doorheen klinkt; die acht ik essentieel voor
mature religion"; "Er schuilt inderdaad iets van dankbaarheid in, maar het kan ~ijn (b.v.
Mo~es en Jeremia) dat het niet leuk is er te moeten ~ijn voor God en de mensen. De vraag is
ofgeloof op Zo'rr moment ~iek is. Ik denk het niet. I~ándaar niet een helemaal mee eens -
het mag niet de indrzrk avekken dat ik voor een haast esoterisch, ~~rveverig en onaverkeljk
geluksgevoel ben. Dit kan ook tot autoagressie leiden". Kanttekeningen: "M~n criterium
is hier wel of de cliënt oog houdt voor de realiteit (van het ku~ade of negatieve). Hier komt het
belan,g van humor onr de hoek k~ken: in humor bl~ft de ~ersoon voeling bouden met de
spanningen en tegensj~raken binnen de ervaren iverkel~kheicP'. En: "Mits de~e vreugde en
geluk niet worden uitge.rpeeld tegen verdriet, p~n en l~den. Niet... ~~ult gelukkig :Zijn. ..!
Het betreft dan een dieper soort vreugde". Anderszins: "Nee, vreugde en geluk kunnen ook
beleefd u~orden in alleen ~ijn".

Suggesties voor herformulering: Ten aanzien van `ervaren': "Ja, maar dit is tvel

misschien avat hoog~estemr{. ~~lisschien beter.- het kennen van momenten van... "; "Ik ~ou het

eens Zijn met de stelling als deZe naast de~e formulering ruimte liet om dit soms, in perioden

en~. te ervaren"; "Ook. hier Zou ik allang tevreden ~ijn als dit beleefd iverd als iet.r nastre-

vens2vaards. Het is in elk geval een sociaal en emotioneel ge~onde concretisering van de ideeën
uit de chrzstel~ke traditie". En: "Ik :~ou :~eg,gen: `vreugde era geluk. kunnen eruaren etc. ".

Ten aanzien van het relationele: "[~'il nog u~el eens werken. Maar `er te :Zijn' klinkt

u~el lveer erg vaag. Liever iets doerT voor'"; "Door er te :Zijn voor God en medemensen - ik

u~eet niet hoe ik. dat moet opvatten. Ik Zou Zeggen: door er te ~ijn in relatie tot (het u~ederke-

rige)"; "Uitbreiding: voor het aart~e:zicht van God en medemens"; "Je kunt vreugde en geluk

ervaren doordatje er mag Zijn. Zo eruarera mensen dat ook".
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Discussie met de begeleidingsgroep: In plaats van `geluk', dat mede vanwe-
ge hedendaagse connotaties als twijfelachtig wordt beschouwd, wordt `dank-
baarheid' geopperd. Dit zou een meer eenduidige term zijn. `Ervaren' is niet
absoluut, het gaat om de mogelijkheid om te ervaren, waardoor dit beter kan
worden toegevoegd. `Er te zijn' is enigszins vaag, waardoor het wellicht ver-
vangen kan worden door `er te mogen zijn', wat enerzijds de dankbaarheid
meer onderstreept en anderzijds de dienstbaarheid aan medemensen. De
verwachting is dat door deze wijzigingen het mogelijk wordt consensus te
bereiken.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C23:
vreugde en dankbaarheid kunnen ervaren door er te mogen zijn voor
medemensen en God

C24: `Mature religion' is:
het geloof aanvaarden als gave van God en tevens als menselijke reac-
tie hierop

oIo (helemaal)
mee eens gemiddelde

44,9 2,6

Toelichting ondersteunend: Onder meer uit de psy-groep: ` Ja, hetgeloof is iets
zvatje ervaart als niet louterje eigen zverk, maaru~at vertrekt b~ de Ande~'; "Ja, het is Zijn
gave, t~~aarin tvij leven en n~aaruit n~~ leven". Een voorbeeld vanuit de theo-groep:
"Ja, vgl. Jacnbu.r: door het doen rvordt het ~ichtbaaren u~erk~aam".

Toelichting kritisch: Het woord `gave' wordt door sommige respondenten
als te zwaar aangezet beschouwd, zoals: "Enige relativering: geloof ~ via socialisatie,
gemeenscha~ -~ gave Gods u~el :~vaar ivoord!"; "Voor m~ is niet Zo duidel~k u~aar het
initiatief ligt. ~lisschien isgeloven even~eer een beho~e als een gave"; "Ik :zie hetgeloof niet
uls een gave van God Dat is te passief. De reden om te geloven, gertade, ~ie ik ivel als gaL~e".
Voor diverse respondenten blijkt het accent meer op de vrije keuze te liggen:
" 6Fleet ik niet. I'éel rrrensen ~ullen dit beamen, maar velen ook niet. Die ~ien het als een
persoonljke keuZe"; "Voltvassen geloofjreligiositeit.. `Hier sta ik, ik kan tvel anders, maar
ik. tvil niet anders'. ~L1et andere u~oorden: voor volrvassen geloofjreligiositeit is nodig dat er
mogelijkheid en ruimte bestaat om de gave van God te u~eigeren"; "Het :~ou een ontsnapping

189



Hoofdstuk 5

aan de keuZe tot overgave, met een teveel nadruk op gave' kunnen ~ijn. Ik ~ou het ermee
eens u~illen Zijn op vooru~aarde dat dit adderje niet onder hetgras bl~kt te Zitten".

Suggesties voor herformulering: Diverse respondenten geven aan dit "do-
mineestaal", te theologisch of te dogmatisch te vinden. Concrete suggesties:
"Ip. u`reactze hierop' `vertaling ervan "; "Gave vat ik op als aanbod, u~aar de mens op kan

„reu~eren .
Discussie met de begeleidingsgroep: Aangezien verscheidene respondenten

de formulering te theologisch of te dogmatisch blijken te vinden, lijkt het van
belang om de formulering concreter te maken. Dit kan door `reactie op' meer
geschikt voor de praktijk te maken met een formulering als `en het positief in te
zetten'. Om de keuzemogelijkheid van mensen meer naar voren te laten komen
kan `bereid zijn' worden toegevoegd. W'ellicht kan zodoende consensus worden
bereikt.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C24:
bereid zijn het geloof als gave van God te aanvaarden en het positief
in te zetten

C25: `Mature religion' is:
gericht op `zijn' in plaats van op `hebben'

oIo (helemaal)
mee eens gemiddelde

63,3 2,4

Toelichting ondersteunend: "~a, het gaat om tvie tve :~ijn, niet om u~at u~e hehbett";
"Het tiijn, het bestaan ontvangt de merrs van God (- geestel~kJ - hehben is meestal gericht
op materze, menselijke actie nietpersé op Godgerzcht"; "Helemaal mee eens als bedoeld u~ordt
het Gelichamen van het goede in de ~in vara liefde en gerechtigheid ~ijn voor anderen en met
`hebben' materzeel be;~it Gedoeld u~ordt. Ik. kan me voorstellen datgetiondgeloof ook gericbt i.r
o~ het hef~hen vart liefde, de irttentie ~oed en recht te doen, ~achtheid en re.r~ect, etc. In de~e
~in is hebben synoniem met Zijn"; "Ja, ik denk dat re.rpect voor de mens als mens (los van
diens maatschappel~ke prestatzes) u~erkelijk venvJst naarge;~ondgeloof. Het houdt in dat de
mens niet geu~ogen u~ordt - rtoch ~ich~el.f als dusdanig u~eegt - naar ~ijn crrltureel bepaalde,
`meetGare' ku~aliteiten. Bwoorheeld~ een diep gestoorde persoon of een misdadiger humaan
liehandelen, acht ik te behoren tot de hoogste veru~orz~enbeid van een cultuur: De prie.rter die
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biechtvader zverd van ~~1arc Dutroux ven~~oordde precie.r dit - in ditgeval tvel ~eer op ~e proef
ge.ctelele - besef.~ Het heeft alle.r te maken rreet een diep lie.ref van terughoudertdheid omtrent de
es,rentie van de u~erkeljkheiel Gelovigen kunnen de~e u~~.rheid vertr~oor~len alr `Gods u~egen
~n ontloorgrondel~k'. Dit ,~an, maar hoeft niet te tvijZen op een hou~ling van defaiti.rtische
gelatenheirl."

Toelichting kritisch: Deze formulering wordt wel als weinig specifiek be-
schouwd, zoals: " I~'oor nr~ een kenmerk vart vohva.r.renheid .rec, lo.r van het kader van
geloof~religiociteit"; "De invulling van .het :zijn :~al door gelovigen heel verrchillend beleefd
tvorden mede afhankel~k van men.rbeeld (~ondigheid en~)"; "Alf `Zijn' ~luidt op `Zijn als
Chn.rtu.r' dan k,an ik er u~at mee, verder niet". Er is vrij veel kritiek op de tegenstelling
die erin vervat zit, bij~-oorbeeld: "Het materzele kan ook belangrzjk. ~n, m.n. in de Zorg
LOOr anC~eren"; "Ja~ rlPaarJoírdJ' Z.f`hBbben ~ Oo~ no(hg OYid te `:zZJn ~'; "Dlt LJ te ma~~,elJ~

ge.rteld; zvie niet ietr heeft, kan ook nietgeven, :~ouje er tegenover kunnen stellen"; "Het lJ,~t
me niet correct onr ~ijn en bebben tegen elkaar uit te .rpelera"; "De~e om.rchrzwing .ruggereert
een fzrndamenteel verrchil tus.ren gee.rt en materie". En: "De:~e tegen.rtelling ~egt me nik.r. Ze
.rtamt uit het u~el~-i rasjargon van tle tie.rtiger era ~eventigerjaren."

Suggesties voor herformulering: "Het gelovert i.r een manier van Zijn, geen be:zit";
"Z~n met avoreleneP'; "` "L~n' in relatie tot God era de men.ren - niet alleen: Zijn alr inelividue-
le actie."

Discussie met de begeleidingsgroep: De kern van het commentaar lijkt met
name te bestaan uit de suggestie om de notie van een tegenstelling in dit item
om te zetten in een comparatief. Het lijkt goed deze suggestie te volgen om
meer kans te maken op consensus in de volgende ronde.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tt~~eede ronde:

Herformulering C25:
meer gericht op `zijn' dan op `hebben'

C26: `Mature religion' is:
tot zichzelf komen in overgave aan God.

o~o (helemaal)
mee eens gemiddelde

61,2 2,4

Toelichting ondersteunend: Onder meer: "fa die verbinding is mooi. Het i.r een
paradoxale mix van autonomie en heteronorrrie"; "De tivee basi.relementen ~elfkenni.r en
God.rk.ennis l~k.en in de;~e dfànitie in een goede balan.r"; "~a, overgave èn communicatie";
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"Je herkent en erkentje bestemming'; "M.i. gaatdat inderdaadsamen: dat overgave en meer
je~elf rvorden gel~k opgaan, Zarvel in nrensel~ke relaties als in de relatie tot God'; "`Overga-
ve' vat ik dan niet op alspassief-~ich ~ewonnen geven, maar als een actieve, levensbevestigende
attitude".

Toelichting kritisch: Diverse respondenten tekenen minder of ineer be-
zwaar aan tegen de term `overgave', zoals: "Overgave is te beperkt, het gaat om een
iveder.~jdse dialoog"; "Geloof beleef ik veelj overgave nautvel~k.~'; "Hoewel ge:~ond geloof
een vorrrr van toevertrouaven aan het leven (God) kent, hoeft het tot ~ich~elf komen niet
afhankelijk te 2ijn van een overgave aan God... Het hangt aan het begrzp overgave. Als
overgave betekent `openstaan' voor de waarden die gemoeid ~ijn met lvaarachtig leven (Gods
gebod) en de nnl hebben er naar te leven, dan OK"; "Zo'n uits~raak zvantrouiv ik door-
gaans. Is vaak verdrznging van .." Het wordt door sommigen als een beginsituatie
van het geloof gezien: "Als `crzterzum' mindergeschikt, ivel als verlangen in een proces.
LYlanneer iemand dat hoopt en die aveg rvilgaan, kan dat uiting van mature religion ~ijn."
En: "Is hooguit het begin. Je ontdekt zvie je bent en mag Zijn in het licht van God, maar
daarna vangt hetproces aan".

Suggesties voor herformulering: "Andersom: God brengt ons tot overgave, rve
worden rvie w~ ten diep.rte ~ijn"; "Misschien, maar misschien ook u~el je~elf verlie~en, ~ie
getuigenissen van mystieke auteurs". Twee respondenten geven aan: "Ik Zou liever
forrreuleren: `tot ~ich~elf komen in relatie tot God'." Door een van de twee als volgt
beargumenteerd: "Daarb~ .rpeelt het element van overgave u~el een rol, maar niet op een
manier die afbreuk kan doen aan eigen veranttvoardel~kheid."

Discussie met de begeleidingsgroep: De kern van het commentaar concen-
treert zich op het begrip `overgave'. Dit begrip blijkt zeer diverse reacties op te
roepen. Daarom lijkt het voldoende om dit begrip te vervangen door een
minder omstreden begrip, zoals `in relatie tot God', teneinde tot consensus te
komen.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C26: tot zichzelf komen in relatie tot God
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C27: `Mature religion' is:
streven naar zin of betekenis in het leven als belangrijkste motivatie-
kracht

oIo (helemaal)
mee eens gemiddelde

51,0 2,7

Toelichting ondersteunend: "Herken ik van de praktijk. Hetgaat b~geloven u~el
om ~in en betekenis"; "Dat i.c het doel van de therapie: mensen een ~n laten vinden in u-at
ergebeur-t"; "Ja - godsdienst als ~ingeving"; "I.Ylaar religie en geloof alhjd te maken hebben
nTet ~-in ~oeken en ~in znnden, in de breedste betekenis daarvan, ~ie ik dit kenmerk :~eker alr
heel voornaam voor `z~'geloof'.

Toelichting kritisch: Diverse respondenten vinden dit te vaag en te weinig
specifiek voor geloof, zoals: "IVat is ~in hier'' en: "Welke ~in of betek,enis. Voet-
bal.~"; "Dat kan o~ veel andere manieren ook. In sche~i~iende kunst, ,rport, u~eterzschap etc.";
"Dat streven naar Zin of betekenis irt het leven een belangnjke motzvatiekracht is ~ie ik
eerder alsgegeven dan als criterium. Ik zveet niet of het de belangnjkste motivatiekracht is en
ik denk ~eker niet dat het het één en het al van religie is". Sommige respondenten
vinden dit item teveel van de mens uit bezien: "Het geloof komt niet voort uit bet
eigen streven"; "l~iet ons streven, maar de liefde van God in ons dient de motivatiekracbt te
Zijn". Er is naast waardering vooral ook commentaar op de term `streven': "Het
tvoord strevert klinkt erg actie.f. Zin of betekenis ontvangen of ervaren kan bron van belang-
njk.e bewee~redenen ~ijn"; ",llature religion is geen streven. Streven is een betvuste act.
Mature reli~ion gebeurt, overkomt je"; "Dat streven naar ~in kan ook volk.omen egocen-
trisch." Ten aanzien van `motivatiekracht': "Ik vind het u~oord motivatie tvat sntal.
1~'ut moet een ~ieke of stervende hierrrree?Daargeldt voor volu~assen geloof eerder dat het ~in
of betekenis verschaft aan IJden en doocP'; "Motzvatiekracht is geen mooi u~oorcP'; "Zin en
motivatiekracht Zijrr hetZefde. Ik vind dit een rare ~in". Er is commentaar op `belang-
rijkste' als prioriteit zoals: "Belangnjkst'? Kan gebrek aan andere, nood~akeljke
rjrotivatiesj intenties overdekken"; "Er Zijn meer motiverende krachten die ook belangrijk
Zijn en niet altzjd met geloof te maken hebben, maar immanent van aard ~ijn en niet
metafysisch."

Suggesties vooc herformulering: "I-ólu~assen geloof~religiositeit ondersteunt het
verlangen naar een :~invol en betekenisvol bestaan"; "Belangnjke motivatiekracht ~ou ik
ge~egd hebben"; "Of `.rtreven' helemaal klopt u~eet ik niet. Misschierr is óntvangen' of
én~aren' beter''; "Onder streven vat ik ~oeken naar Zin op"; "1~lature religion is ook bron
van `~invinding' en geeft tegel~kertijd `:zin en hetek.erri.r "; "Het l~kt m~ zvel een teken van
'njpheid' alsje kunt ~eggen Zin en betekenis gevonden te hebben. Dat onrustig :~oeken mist
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vertrouu~en of overgave"; "Fn dan niet alleen in de Zin van ontvangen, maar ook. Aeven";
"Zin - in~et voor Gods helan~en"; ""Lin of Gete~enis in relatie tot GorP' (2x).

Discussie met de begeleidingsgroep: Aangezien er vooral commentaar is op

het woord `streven' en diverse suggesties zich richten op vervanging van dit

woord om het minder `rusteloos' en `actiei te maken, lijkt het goed dit over te

nemen. Hierbij kwam onder meer `vinden' als alternatief naar voren. Daarnaast

is er bezwaar tegen `motivatickracht' als term, die gekunsteld overkomt. Verder

lijkt het goed om de laatste suggestie voor herformulering over de bron van

zinvinding over te nemen, te weten `in relatie tot God'. Tenslotte lijkt het beter

om niet zin of betekenis te formuleren, maar zin en betekenis. l~íet deze

wijzigingen is het de verwachting dat consensus kan worden bereikt.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C27:
zin en betekenis vinden in het leven in relatie tot God

C28: `Mature religion' is:
volheid in het leven ervaren door de vervulling met de Heilige Geest

o~o (helemaal) 9emiddeldemee eens

30,6 3,0

Toelichting ondersteunend: Sommige respondenten u~aarderen het noemen

van de Heilige CGeest, bijvoorbeeld: "1-lelentaal mee eens, is rrrij uit het hartgegrepen";

"In de ~in dat de Geest me leidt in 1a~oord en iverk"; "Confortre eerelere uitspraak over de

Geest, dit leidt tot een soort volheirl van leven ja."; "Hoeu~el vervulling nret de Heilige Geest

geen doel op :zich is, maar eerder een nrieldel'. En: "De Geest die je helpt vrede te hehben met

het levera :~oals het is". Er zijn kanttekeningen voor de praktijk: "Ik ~ou eerl~k. geZegd

rtiet Zo goed u~etert hoe ik ~lit ken~rterk G~ een patiënt :~ou rrtoeten vaststellen, behalve dart uit

directe mededeling of introspedie van de~iatiënt"; `Ben ik bet prirtcipieel tvel mee eens, maar

het is geen itenr uit m~n prakt~k"; "~1et name streng~ereformeerden :~ullen rlit niet Zo

en~aren, teru~~l2ij noodZaak hiervan tvel ~ullen ortderstrepen"; "[x`él nree eens, rrraarhet is

maar~elden dat mensen dat ~o o~izrchnwen."
Toelichting kritisch: Er zijn respondenten die vinden dat er te veel ruimte

zou zijn voor passiviteit, zoals: "Zo ,~eforrauleerd gaat het meestal over van ~ich~elf
ven~reenrd :~ijn en afbank,elijk. van een extei~re autoritei~'; "T~ólheid itt het leven ervaren door
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:Zinvolle dingen te doen, niet af te u~achten tot je `ven~uld u~ordt met de Heilige GeestA'.
Eveneens is er kritiek op de term `volheid': "Het is me te vol en te geestel~~. Te
verticaal ook"; "Het leven is vol contrasten~aringen, u~aarb~ volheid en :~inloosheid elkaar
rrog rt~el eens afu~is.relen"; "Dit l~kt me meer iets voor het hiernamaals"; "Ja, dat kan, maar
er tvordt ook mee gedtveept, Illet Zo ia en~aring en dan u~ord ik huivetzg."

Suggesties voor herformulering: "Ervaren van volheid in het levera is Zeker ken-
merkend voor volu~asseu geloof~religiositeit. De nadere aanduiding `rloor de ven~ulling met de
Heilige Geest' i.r daarfiJ niet nood~akel~k". Eveneens: "Hangt ervan afof de:~e ert~aring
een manier van coping is one het reële leven te orrtvlrrchten. Zelf Zou ik punt Zetten achter
tvoord én~aren'. Door de vervulling is me te exclusief en vooru~aardel~k." Omgekeerd:
"Ervaren alleen is niet voldoende, ook. F~~ niet erz~aren je laten leiden door de Heilige Geest";
"De~e stellinggaat meer uit van de andere kant, hetrekt dus de invloed van de Heilige Geest
h~ de evaluatie van iemands geloofspositie. Ik geloof niet dat dit mogel~k is om te beoordelerr.
Anders ~ou de uitspraak ~ijn: o~enstaan voor de zverking van de Heilige Geest of iet.r
dergel~ks, u~at venz~ijst naarde houding van degelovige." En: "Ja, maardan niet als speciale
en~arzng, meer als een constatering door moeilijkheden heen."

Discussie met de begeleidingsgroep: Gezien het commentaar op `volheid'
lijkt het beter om dit woord achterwege te laten. ~1ede gezien het feit dat de
reacties zich op een van beide delen van het item lijken te richten. Volheid en
vervulling is ook wat dubbelop, zodat de bedoelde inhoud van het item wel-
licht beter tot zijn recht komt door `ver~-ulling ervaren'. Om de schijn van
passiviteit te vermijden is het idee om `zich open te stellen' toe te voegen en bij
de Heilige Geest `leiding door' toe te voegcn. Evenals bij C8 wordt het item
wellicht makkelijker toegankelijk door `Gods Geest' in plaats van de Heilige
Geest te schrijven.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C28:
vervulling ervaren door zich open te stellen voor leiding door Gods
Geest

C29. `Mature religion' is:
een hiërarchie aan waarden, die uitstijgt boven biologische en sociale
aanpassing alleen

oIo (helemaal) 9emiddeldemee eens

44.9 2,8
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Toelichting ondersteunend: Onder meer de volgende commentaren: "Over-
stijgende aspect b~ religie lijkt m~ duidel~k en is herkenbaar uitgang.rpunt b~ gelovigen";
"Eandent. Het gaat om transcendente u~aarden"; "L'olwassen geloof~religiositeit voedt een
motivatie die verder reikt dan de motivatie van drzftbevrediging of statusbehouá'; "Ja, geloof
leidt me uit boverr directe sociale nornren, kan leiden tot `on-aangepast' gedra~"; "Ja,
vanZelf.r~rekend Hetgaat mijjuist om het besef van de veelduidigheid van de rverkel~kheid,
de gelaagdheid van conrmunicatie, de verschillende `ordes van u~erkel~kheid'. De merkel~k-
heid is meer dan svat de verscbillende u~etenschappen kunnen defàniëren... Steeds ~ijn er
micro, meso en macro-verhoudingen. Het behoori tot ~sychische ge~ondbeid de:~e ordeningen
niet tot elkaar te reduceren, dunkt mil"; "Aanpassing aangeesteljke instanties ~oals Gods
u~aord en geu~eten."

Toelichting kritisch: Allereerst wordt het religieuze hier gemist en wordt dit
item als ethisch of filosofisch beschouwd, zoals door de volgende respondent:
"Het `uitstzjgen boven biologische en sociale aanpassing' alleen suggereert een theorie die op
een in m~n ogen nogal~roblematische ontologie is gebaseercP'. Er is kritiek op de term
`hiërarchie': "Heft er u~el nree te maken, maar taalkundig is mature religion geen hiërar-
chie."

Suggesties voor herformulering: "Zelf ~ou ik ~eggen: is toewijding aan het fiiologi-
schej sociale etc''; "In plaats van `hiërarchie van u~aarden' ~ou ik ~eggen: een constructie of
een verhaal of duiding"; "Fraai, maar misschien omgooien in Jan met de Pet Nederlands:
n~eet hebfien van u~aarden die uitgaan boven..." En: "Deformulering klopt niet. Ik ~ou
heil~aam geloof nietgel~k willen stellen aan een hiërarchie van tvaarden. lYlel he~ het voor
m~ te maken met hetgeleid u~orden door zvaarden die de persoonl~ke beho~en overstzjgen."

Discussie met de begeleidingsgroep: Het commentaar dat taalkundig `matu-
re relil,~ion' niet een hiërarchie aan waarden kan zijn, maakt dat deze formule-
ring inderdaad gewijzigd dient te worden. Hierbij komt `zich laten leiden' door
waarden het meest in de buurt van wat bedoeld is, omdat de suggestie `geleid
worden' waarschijnlijk door de respondenten te passief zal worden gevonden.
De suggestie dat `uitgaan boven' gemakkelijker voor de gemiddelde persoon te
begrijpen is dan `uitstijgen boven' kan worden overgenomen.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C29:
zich laten leiden door waarden, die uitgaan boven biologische en so-
ciale aanpassing alleen
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C30. `Mature religion' is:
het venvezenlijken van idealen een belangrijker doel vinden dan zelf-
ontplooiing

o~o (helemaal) 9emiddeldemee eens

26,5 3,3

Toelichting ondersteunend: Onder meer vanuit de ps~~-groep: "Ik'ie Zijn leven
tvil Gehouden..."; "In geloof leren Getekent aok jeZelf u~eg moeten ezjfèren inderdaad Het
Zaad dat in de aarde kapotgaat ~al vrucht dragen"; "Mee eens en :~elfontplooiin~ gaat dan
a.h.tv. van:~elf nree"; "Zeljóntftloaiing is voor m~ geen tegenstelling met `verbondenheid met
anderen'. Ik vat dit begtzp niet itzdividualisti.rch a~i. Ik verrrroed dat hier u~el zeitgegaan uordt
van een meer narcistische invullin~ van dit begtzp. In datgeval Zou ik kieZen voor een ju'. Ik
vind dus tvel dat ge:~ondgeloof~ch uit in o~ ~'n t~d k,unnen voorh~:Zien aan eigenUelang".
Vanuit de theo-groep bijvoorbeeld: "~a, in de ozrderu~etse terrr~ `ojfèr' klinkt ook iets
door van loslaten en opgeven." Een andere respondent ziet dit als een proces: "Dat
hangt ook samen met de levenfàse u~aarzn iemand verkeert. Van eett veezíigjarige mag
zvorden verzvacht dat h~ generatiefis, d. tv. Z. in staat is voor de andere generaties ~org te
dragen. Dat kan alleen als h~ ~ijn andere eerdere `huisu.~erk' gemaakt heeft.~ pas tvie ~ijn
eigen identiteit kent kan ~ich~elf verloochezzen, Dat k.arz van een tu~intigjange niet vent~acht
tvorden - tocb kan die naar Zijn soort en op ~ijn t~d ook een mature religion hehben".

Toelichting kritisch: Op dit item scoort 53,1"~0 `niet mee eens'. Het grootste
deel van het commentaar richt zich enerzijds op de term `belangrijker', zoals:
"Belarzgt~ker dat hoeft niet; combinatie van heide is ook mooi." Anderzijds wordt
opnieuw een vermeende tegenstelling bekritiseerd en door behoorlijk veel
respondenten uit beide groepen een balans tussen idealen en zelfontplooiing
voorgestaan. Bijvoorbeeld: "Te ~eerin oppositiegedacht. In volu~assengeloofjreligiasiteit
is ~eljàntplooiing het venve~eztlijken van idealen"; "Het gaat li~ heilZaam geloof nnz je
talenten te gebtzriken ten dien.rte van je~elf, de ander en GorP'; "Niet ~a duidelijk. L óor
sommigen is Zelfontf~looiing het ideaal. Bovendien: idealisnae is vaak een gemaskeerde vorm
van Zelfontplooiing." En: "Ik ~ie niet u~aarom het venve;~enl~ken van idealen en :~elfè~nt-
plooiing elkaar in de tveg :~ozrden staan. In de Zin van Maslotv gaat het hier onz hetZelfde";
"AangeZien je, denk ik, je idealen nautvel~ks kunt verzve:~enl~ken ~ónder :~eljóntplooiin~ in
elk geval ~onder een solide :~elf-~evoel en -beu~ust~ijn, ligt in een jórmzrlerzng als de hier
gebeZigde fietgevaar voor ~elf-ontkettning of -verschraling te veel op de loer om van een izjp'
geloof te kunnen .rpreken". Opnieuw is er de opmerking, dat dit aspect evenzeer
toepasbaar is op andere levensbeschouwingen, dus níet specifiek is voor
geloof. Een respondent: "Dit is meer een kennzerk van vohvassenheid in het algemeen
dan van volu~assengeloo.f'.
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Suggesties voor herformulering: Er is er één: "[Ylelk ideaal? Mensel~k ideaal
(oneens), ofideaalom Je~us opdracht te gehoor~amen: volg M~ (mee eens)?"

Discussie met de begeleidingsgroep: Gezien het relatief geringe percentage
dat (helemaal) mee eens had gescoord op dit item ligt het niet in de lijn der
verwachting dat een afzwakking van de vermeende tegenstelling zou bewerk-
stelligen, dat consensus ~~ordt bereikt. Te meer daar het commentaar zich
mede richt op de comparatief, de vorm waarin het item gesteld is.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Alles overziend ligt er geen herformulering voor de hand die kans maakt op
consensus.

C31. `Mature religion' is:
God ervaren als trekkracht tot het goede

a~a (helemaal)
mee eens gemiddelde

44,9 2,6

Toelichting ondersteunend: Afkomstig uit beide groepen: "Precies, het tilt de
mens uit bot~era de grert~en van ;Zzch~elf; ook die van :~Zjn :~e~Zuchtigheiíl "; "fa, een stimu-
lans ervareu van `hogerhand' om het goede tot stand te brengen"; "Ja, herkenning in de u~et
(tiengeboden) die aanstuurt op hetgoede te doen is hierzn een duidel~k voorbeelcl'. Voort-
gaand op het beeld: "Trekkracht dan u~el te t~erstaan al.r de kracht van de Zort die de
bomen onrhoog doet komen en niet als de kracht van het touav dat onwillige dieren naar de
stal trek~'; "Ja, mooi ge~egd. Ook omdat niet b~ voorbaat duidel~k is of die trekkracht
tvint." Voor de praktijk: "Dit is tvel eert aardigefornrulerzrtg die de ervaren relatie tot
God b~ pastoranten tre(fènd tot uitdrukking brengt". ~n: "In de praktijk ervaren menserr
Gad vaak Zo."

Toelichting kritisch: Gericht op het opgeroepen beeld: "God is geen tractor'';
"De mens te r~eelgeZien als .rpeelbal in krachtenvelri'; "Ik. ~orr liever Ze~en: verdragen dat er
trek.kracht is tussen goed en ku~aarl `Zu~ei Seelen kanrpfen, ach! in meinenr Brust'." Er is
aarzeling van diverse aard: "Maarals het ~o geforrnuleerd is voldoet iemand die God als
`deus ex nrachina' ervaart ook aarz dit criterium". Voor de praktijk een respondent uit
de ps~~-groep: "Ik heb eert beeje een bekel aarr het u~oordje `God'. Dat Zal intussen tvel
duidel~k geu~orden :~rjn. Het hungt er steeds maur tveer vanaf nret u~at ernree bedneld u~ordt.
En dat is wat ik evalcreer in de therapiesitrratie. Als `God' duidt op ónt~ag voor het n~~sterze
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van het be.rtaan ; dan vloeit daarrsit voort dat dit een `trek.kracht tot bet goede i.r' (blwen
hopen en vertroutz~ert op `het my.rterie' ook als men geen poot heef't om op te staan dtu:~ geen
rationele a~umenterr). LTiteindelijk is bet ook eert `onbeu~ijsbare, maar u~el exi.rterttiële keu~e'
orn erin te geloven dat `het bestaan een be.rtent~rrirtg heeft'. De doorleefde band met underen en
:~zchZelf; kan era~aring.rrrlornenten biedett -~rren rreag ~e religieuZe ervarin~en noemen -
tvaarzn `God al.r trek,kracht van het~oede' een evidentie tvordt of `iemand die m~ (op)roept'."
Benadrukt wordt door enkele respondenten het belang van het houden van
eigen verantwoordelijkheid, zoals: "Dit riekt te veel naarpa.rsiviteit of initiatiefloo.r-
heid. Hoeu~el izjp'geloof een cotttemj~latief afivachten kan inhouden, is dit rrr.i. ~een onmi.r-
baarkeramerk erva~t".

Suggesties voor herformulering: "Ik. :~ou rtog liet~er ~eggen God alr trek.kracht voor
het zrithotrden vanje leven"; "Door het u~erk vart de Heilige Geest"; "Trekkracht voor nt~
ottduidelijk.: de Heilige Geest leidt om het goede te doen"; "`Trekkracht' - de ervaring van
God~ h. etgoddel~ke in het leven Zul motiveren om hetgoede te ~oeken en daarrtaarte leven";
"Hopel~k. om daarmee :~ef ook moedige en moeiljke besli.r.ringen voor hetgoede te rttaken".

Discussie met de begeleidingsgroep: Het is duidelijk dat het woord `trek-
kracht' veel heeft opgeroepen bij de respondenten. Aangezien er ook vicel
negatieve connotaties bij blijken te zijn, lijkt het verstandig om dit woord weg
te laten. De ervaring van God kan blijven staan. Door toevoeging van `moti-
veert' is de eigen verantu~oordelijkheid gewaarborgd. De laatste suggestie `om
ook moeilijke beslissingen voor het goede te nemen' is een goede omschrijving
eoor de bedoeling van dit item.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tu~eede ronde:

Herformulering C31:
De ervaring van God in het leven motiveert om ook moeilijke beslis-
singen voor het goede te nemen

199



Hoofdstuk 5

C32. `Mature religion' is:
leven uit de kracht van de Heilige Geest door wie een mens zich tot
zijn meest eigenlijke ik ontwikkelt

o~o (helemaal) 9emiddeldemee eens

37,5 2,9

Toelichting ondersteunend: Onder meer vanuit de theo-groep: "OK, mense-
l~ke kracht rvordt ervaren als `Geg~gd' met Gods kracht"; "Ja, kracht `van buiten' en
ruimte voorgroeio'. Voor de praktijk een respondent uit de psy-groep: "Ja, dit is
een religieu~e formulering voor een en~arzng die tve ins~irerend of áppellerend aan on~e
verantivoordel~kheid' kunnen noemen. Als een cliënt, `liefst met een knipoog' tegen m~ ~egt,
dat h~j~ij leeft uit de kracht van de Heilige Geest en daardoor ~ich~elf tvordt, dan is het
laatste -:zichZelf lvorden - voor m~ het criterium (~oals ik al eerder ~ei: aan de vruchten
kent men de boom)".

Toelichting kritisch: Ter discussie stellend vanuit de psy-groep: "U''at houdt
dat dan in: leven uit de kracht van de Heilige Geest~' en: "Dit is een proGlematische
formulerin~. ik ~ou niet (meer) 2veten avat 7leilige Geest' betekent en het ik valt voor mJ niet
meer samen met het ~e~'. De term `het meest eigenlijke ik' vinden verscheidene
respondenten problematisch, bijvoorbeeld: "Is dat eigenl~ke ik een humanistisch
Zelfontplooiend ik of het ik varr Moeder Theresa?"; "Het meest eigenl~ke ik is sveer ~o'n
ideale eindfase tvaar ik u~at moeite mee houd. Het gaat meer om het onttvikkelen ~elf. Het
houdt niet op"; "I~'at is m~n `meest eigenl~ke ik'? Zoiets veronderstelt nzi. een onhoudGare
antropologische theorie"; "`Meest eigenl~ke ik' is niet een begrip dat ik hanteer. Ik. herken
nre meer in `het eigen ik verloochenen en `ivorden als JeZus'." Voor de praktijk een
respondent uit de theo-groep: "Als ik dit m~n patiënten ~ou vertellen aan het ~iekhed,
dan Zullen :~e vragen of ik van een andere planeet kom."

Suggesties voor herformulering: "Door God tot de kern van je hestemming ko-
men"; "Mag ook :~onder ternr Heilige Geest~'; "Het ontu-ik.kelen varr het meest eigenl~ke
ik hoort ~eker h~ vohvassen geloofjreligiositeit. Dat dit proces uit de kracht van de Heilige
Geest plaatsvindt is een niet nood~akeljke toevoeging". Een andere respondent daaren-
tegen: "Als 't nou nog `ondersteund door' de kracht van de H. Geest was..."; "Ik ~ou het
ook. andersom kunnen Ze~~en: je ontuzk.k.eling totje meest eigenl~k ik is vamz~ege de kracht
van de Heilige Geest".

Discussie met de begeleidingsgroep: De term `meest eigenlijke ik' roept veel
reacties op en lijkt niet bij te dragen aan verheldering. De andere suggesties
geven niet duidelijk een bepaalde richting aan w~aardoor herformulering kans
zou kunnen maken op consensus.
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Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Het commentaar is dusdanig heterogeen van aard, dat er vooralsnog geen
voorstel tot herformulering is, waarbij de verwachting is dat deze zal leiden tot
consensus.

C33. `Mature religion' is:
het oplossen van problemen aan de samenwerking tussen het individu
en God toeschrijven

o~o (helemaal) gemiddeldemee eens

28,6 3,3

Toelichting ondersteunend: Allereerst is duidelijk dat dit item behoorlijk
divers wordt geïnterpreteerd. Ondersteunend onder meer: "Zonder M~ kunt ge
niets"; "Uiteraardzveet de `rijpe'gelovige dat h~ niet alles op eigen houje kan. Meezverken
met de genade ; heet dat geloof ik. Maar daarin ligt ook een besef van eigen initiatief en
veranhvoordel~kheid besloten plus een (hopel~k) realistische zvaardering voor het eigen mens-
~ijn"; "Samenzverking suggereert partnerschap en problemen' verwzjst naar de zveerbarstige
kant van het leven"; "Dat u~ederkerige aspect van eigen veranttvoordel~kheid en overgave ~ie
ik als kenmerk"; "D~erentiatie en comple.xiteit ~n zvel kenmcrken van voizvassenheiá'
en: "Als je ~o `.camen' kunt leven, dan ben je je narcisme ont~roeid toch?' Vanuit de
praktijk: "IYIiI nog zvel eens hepen om God te ervaren als hup b~ het oplossen van proble-
men"; "Ik kan m~ best een cliënt voorstellen b~ zvie dit op een volzvassen ofgeZonde manier
geldt. De beleuing rziet volledig selfsupporting (totaal autonoom) te ~ijn, acht ik prychisch
geZond. Zich totaal autonoom achten (of naar totale autonomie streven) acht ik getuigen van
u~at ik al eerder noemde `eenparanoïde vorm van :~ekerheid' (defensi~, ~eg maar `verdrongen
afhankel~kheid'." Ook is er terughoudendheid: "LYlat heet `.ramenzverking tussen
ongel~ke grootheden'? Toch denk ik dat veel katholieken een dezgel~k besef ~ hebben (met de
genade meezverken)."

Toelichting kritisch: Op dit item scoorde 49,Oo~o `niet eens'. Er worden af-
wegingen weergegeven: "Ik ~ou het ~elf nooit ~o venvoorden, maar als problemen
succesvol uit de zveg Zijn geruimd, dan ~eg ik misschien er zvas ins~iratie van hoger hand aan
te pasgekomen, ofgebruik het begrip wzjsheid. Dat samenzverken impliceert een duidel~k af
te bakenen coproductie of leiding - en dit is m.i. niet mogel~k"; "Geloven en het oplossen van
problemen' Zijn ~ijdelings gerelateerd Mature religion hept zvel b~ het vinden van een
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bepaalde omgang met problemen, maar dan betreft het meer een grondhouding tegenover
problemen, tegenslagen, ~orgen, crises, en~ovoort. Er ~ijn heel zvat problemen die niet o~i te
lossen Zijn. Problerrtsolving is niet een s~ecifieke functie"; "Ik ~ou liever Zeggen dat het
verdragen en uithouden van proGlemen meer te maken heeft met het leven met God dan met
het oplossen van problemen (dat is ook. fijn, maar er Zijn nu eenmaal veel dingen die helemaal
niet o~gelost k.unnen zvorden maar ivel uitgehouden moeten u~orden) Als een mens dat kan,
dat vind ik nou volu~assen"; "Mature religie heeft niet de Gehoefte alles zvat er gebeurt te
k.oppelen aan een actie van GocP'. Er is ook duidelijke kritiek: "Onged~erentieerd de
oplossing van problemen aan de samenzverking van individu en God toeschrijven komt m~
eerder voor als een kirzderlijk dan als een volzvassen geloof'; "Religie is geen opvatting.
Individu en God werken niet op het~elfde niveau. Toeschrijven' l~kt in de orde van het
cognitieve verklaren te liggen. Geen goede taal, ook niet erg njp". Het wordt door een
respondent naïviteit, dan wel narcisme genoemd en door een ander bijgeloof.
Tenslotte een respondent: "Ontlvaar ik hier Pargaments samenzverkende st~l? Ik ~ou
het niet als c~zterium van heilZaam geloof hanteren, maar bl~kens empirisch onder~oek is het
veelal een heil~ame manier van geloven."

Suggesties voor herformulering: "Geen samenaverking, maar overgave".
Discussie met de begeleidingsgroep: Gezien de lage score op (helemaal)

mee eens en de heterogeniteit van het commentaar, vooral gericht op het
verband leggen tussen problemen oplossen en God, komt er geen herformule-
ring naar voren, waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze leidt
tot consensus.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Gezien de hoeveelheid kritiek en de diversiteit daarin is er vooralsnog geen
herformulering te bedenken die naar verwachting zal leiden tot een consensus.

C34. `Mature religion' is:
dat de persoonlijke vrijheid begrensd wordt door verantwoordelijkheid
voor Gods schepping

o~o (helemaal)
mee eens gemiddelde

69,4 2,2

Toelichting ondersteunend: Het omgaan met grenzen wordt veelal positief
gewaardeerd, ook voor de praktijk: "Iemand die open en vnj en~oor kiest om een

202



Kesultaten Dephi-onder.~oek

religieus leven te leiden ~al ~ich daardoorbeivust laten begrenZen. Maar vanuit een besef dat
onbegrensd leven niet bestaat. De omgang met gren~en is voor de praktrjk van hetpastoraat
een ~eer belangnjk item"; "Het is volu~assen om je gren~en te kennen". En: "Dat geloof
begrenst, is een gemeenschaj~pel~k uitgang.rpunt. De beleving van de gren~en ofjuist de ruimte
die dit biedt zvordt verschillend beleefcP'. Ondersteunend commentaar richt zich
verder vooral op de termen `vrijheid' en `verantwoordelijkheid', ook voor de
praktijk, zoals: "Vrzjheid en verantlvoordel~kheid Zijn bepalende factoren voor godsdien-
stigheid. Ook in de prakt~k kun je iets met de~e termen"; "De verantlvoordel~kheid voor
grotere verbanden dan het eigen ik is u~el een belangnjk onderdeel van naature religion";
"Ook de persoonl~ke vnjheid is als een gave een onderdeel van de schepping"; "Ja, de mens
maakt alt~d deel arit varz Gods schepping dus is daar medeveranttvoordel~k voor''; "In de
prakt~k ~al dit verrrroedel~k vertaald zvorden met soczale en ecologische verantlvoordel~kheid
Datpast ~eker b~ een `rijp'geloof;- `Beheren ~ e.~loiteren".

Toelichting kritisch: Geopperd wordt de vraag of er sprake dient te zijn van
`begrenzing' zoals vanuit de theo-groep: "Persoonl~ke vnjheid en Gods schepping
liggen in elkaars verlengde"; "De persoonljke vrijheid a~~ordt begrerrsd door de `condition
humaine' en daarb~hoort ook degenoemde verantaa~oordel~kheid - het is de vraag of hier van
begren~ing .rprake moet ~ijn trou2vens". Er wordt gereageerd op de vermeende
geïmpliceerde tegenstelling, bijvoorbeeld vanuit de psy-groep: "Ik vind het
opnieuu~ een oneigenl~ke tegenstelling. Er Zijn altijd gren~en aanpersoonl~ke vnjheid, maar
je hoeft je geens~ins in je vrqheid beknot te voelen door verantivoordel~kheid voor Gods
schepping te aanvaarden. En het n~èl als ~odanig ervaren l~kt me allerminst heil~aam"; "De
opvatting van persoonl~ke vnjheid die hier doorklinkt, suggereert voor m~ een tegenstelling
u~aarvan ik niet u~l uitgaan.... Het isjuist in m~n eigen helang tiorg te hebben voor de
ivereld, althans voor een stukje daarvan, hoe klein ook. Ik kom nog ~el eens bevlogen lieden
tegen die vamvege een narcistische gekrenkte persoonl~kheid (tragisch genoeg) geneigd Zijn de
hele tvereld op hun schouders te nemen. Lljkt me niet ~o ge~ond Luthers formulering `hier
sta ik, ik kan niet anders ; suggereert de ge~ondheid waarop ik doel.. teneinde m~Zelf te
blzJ"ven, riskeer ik de u~eerstand of ~elfs vernietiging door anderen. Ik lees het JeZusverhaal als
`niet bereid ~ijn je persoonl~ke vrijheid en identiteit op te geven ~elfs als datje leven ~ou
kosten : Maar eigenl~k rrroet ik schnjven: Je~us lvilde ~ich~elf blwen, vnj bljven en ~eer
tegen ~ijn levensutil in kostte hem dat ~ijn leven. H~ koos het leven en dat kostte hem
paradoxalenarej~e :~ijn leven. Het beu~aken van de eigen integriteit acht ik in dit verband Zeer
ge~oncl "

Suggesties voor herformulering: "Voltvassen geloof~religiositeit wordt m.i. geken-
merkt door het besef datpersoonl~ke vrzjheid pas 2verkel~k u~ordtgerealiseerd in verantwoor-
del~kheid voor de schepping"; "In de vrijheid die Christus geeft, wordt er geen begren~ing
ervaren, maar neemt de veranttvoordel~kheid door de~e vrejheid toe"; "Mature religion biedt
een kader u~aarin een mens participeert. Vnjheid is er alleen in relatie tot verantzvoordel~k-
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heicP'; "Vrijheid niet alleen van, maar ook tot God, dus dienstbaar aan Hem en Z~n
schej~ping."

Discussie met de begeleidingsgroep: Het meeste commentaar blijkt zich te
concentreren op het begrip `begrensd worden'. Dit `begrensd worden' zou
teveel een tegenstelling vormen met de term `vrijheid'. Om meer ruimte te
laten voor de eigen keuze van een mens is het wellicht beter om het werk-
woord `begrenzen' in actieve vorm te gebruiken. De zin loopt beter als het
lidwoord `de' voor `verantwoordelijkheid' komt. Meer wijzigingen lijken niet
wenselijk gezien de consensus die bereikt is.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C34:
het begrenzen van de persoonlijke vrijheid door de verantwoordelijk-
heid voor Gods schepping

C35. `Mature religion' is:
in moeilijke omstandigheden gehoor geven aan Christus' roep tot vol-
harding

o~o (helemaal) 9emiddeldemee eens

44,9 2,7

Toelichting ondersteunend: Vanuit de psy-groep bijvoorbeeld: "Geeft mate
van intrinsieke motivatie en ervaren geloof tveer''; "Een bepaalde overtuigingskracht met
daadkracht l~kt m~ de bekroning van `maturity n'; "Ik vat dit op als: het geloof niet
verlie~en, ook als het moeiljk is en je zveinig baat hebt b~ geloven...." Vanuit de theo-
groep: "De moed om te volharden, bwoorbeeld in het ~oeken naar het goede, in het
religieuZe verlangen, is een belangnjk kenmerk.. Christus' roep tot volharding betreft het
bidden, ook als levenshouding." Voor de praktijk vanuit de theo-groep bijvoorbeeld:
"Hier geefje iemand wat in handen. Het gaat in m~n iverk vaker om uithouden dan om
óplossen'." Vanuit de psy-groep: "Of de patiënt dit nou u~el of niet expliciet ~ou
toeschrzjven aan Christus' roe~i, ik ~ou volharding zvel a~inden getuigen van een `njp'geloof';
"Ik ga samen met de patiënten na zz~at ~ij aan motieven en krachten hebben om vol te
houden".

Toelichting kritisch: Ten aanzien van `volharding' is er de vraag waarin. Er
is ook ander voorbehoud, zoals vanuit de psy-groep: "L'olharding moet je ~elf
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opbrer~gen. B~ probleem eerstje hersens gebruiken~hoofd koel houden. God hoorje later
zveP'; "Het geloof een pevtode op~ij Zetten of een poging daartoe in moeiljke ornstandigheden
kan een u~eg ~zjn om juist de eigenheid van hetgeloof te gaarrontdekken. M~ns in~iens ligt de
volharding vooral b~ God ~elf'. Vanuit de theo-groep onder meer: "Kan tvel (geloofs-
vertroulven, volharding), maar k,an ook .rignaal :~Zjn van de angst voor verandering. Star-
hei~i'; "Het positieve is de aansluiting b~ de crisisbestendigheid van geloof. Of die echter
preczes ~o vertr~oord rraoet u~orden u~eet ik niet"; "lí'olharding begrijp ik hier als blwen
vertroutven dat hetgoede ariteindel~k ovenvint".

Suggesties voor herformulering: "Uithouden en verdragen ~ou ik ~eggen"; "Het
uithouden~het verdragen van moeilijke situatie is inherent aan mature religion"; "L~olharden
in moeil~ke omstandigheden is tek.enend voor volwassen geloof~religiositeit. Daaraan is niet
nood~akeljk het gehoor geven aan Chrzstus' roep verbonden"; `Ik ben het u~el eens met de
stelling: ge:~ondgeloof streeft er naar in moeiljke omstandigheden door te Zetten en niet toe te
laten dat negativiteit de overhand krejgt."

Discussie met de begeleidingsgroep: Aangezien het woord `volharding'
wisselende reacties oproept, lijkt het in een poging consensus met betrekking
tot dit item te verkrijgen, wenselijk om dit te vervangen door een equivalent,
zoals `uithoudingsvermogen'. Daarnaast is `in navolging van Christus' waar-
schijnlijk meer eenduidig dan `gehoor geven aan Christus' roep', terwijl er geen
verlies aan betekenis is.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering:
onder moeilijke omstandigheden over uithoudingsvermogen beschik-
ken in navolging van Christus

C36. `Mature religion' is:
de eigen houding zowel in vrijheid als in verantwoordelijkheid bepalen

o~o (helemaal)
mee eens gemiddelde

73,5 2,0

Toelichting ondersteunend: Onder meer vanuit de psy-groep: "Ja, dat l~kt
me de interpretatie van de Je~usjiguur.- h~ bepaalde ~ijn eigen houding in vrzjheid en verant-
tvoordel~kheid. Altharzs ~a inter~reteer ik dat. HJ nam de vnjheid af te unjken van de
gangbare interpretaties van de (theologische) 2verkeljkheid van ~ijn dagen. Daarin vervolgde
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h~ de l~n van een eerdere inspirerende literairejiguur, namel~k die van Job. Het betreft hier
mensen die ~ich bekommeren om het l~den, mensen die de ogen niet sluiten voor de ellendige
kant van de zverkel~kheid, noch voor de evidente lichtheid ervan". Vanuit de theo-groep:
"Hierin ~itten veel elerrzenten die nr~ aan.í~reken als mature religion: autonomie, ~e~ewust-
heid, verantu~oordel~kheid, vnjheicP'; " I'njheid geeft in de:~e formulering ruimte voor het
authentiek.e ~elf en het begrip verantivoordel~kheid behoedt iemand voor schade doen aan
~ich~;elf dan zvel anderen"; "Dit 1jkt erg op vraag 34. Alleen is de verantivoordel~kheid
tegenover zvie of zvat zveg~ebleven." En: "Ja, mits in dialoog met anderen, zvaarb~ de belangen
van ~elf en anderen zvorden gezvogen. Christel~k geloven veronderstelt gemeenschap". Voor
de praktijk vanuit de psy-groep: "Ik hoop inderdaadte bereiken dat de patiënten inZien
dat ~e misschien de situatie niet kunnen veranderen maar dat ~e zvel een keu~e hebben in het
bepalen van de manier van omgaan daarmee"; "Hetgaatm~juist om de~e tzvee begrippen in
therapie".

Toelichting kritisch: "Mensen bepalen niet ~oveel. Ze ~ijn meer be~ig met praktische
Zaken als daginvulling etc.". Verder wordt opgemerkt dat dit aspect niet exclusief
is voor het christelijk geloof, ook niet specifiek religieus, zoals: "Is eigenl~k
criterium voor volzvassen reageren in het algemeen"; "Vnjheid en verantrvoordel~kheidja, dit
hoort b~ elke volzvassen ethiek., dus ook van een christel~ke ethiek".

Suggesties voor herformulering: "Toevoegen: in verbinding met de Heilige Geest";
"Mits ingepast in de relatie tot GorP'; "A.c-pect in relatie tot GocP'; `Ja, maar vrijheid is
begrensd en veranhvoordel~k.heid aok; .~e zvorden bepaald in communicatie"; "Dat kan een
puber ook roepen: ik ~ou hier dus svat aangeven als: in ~elfkritische reflectie, levend vanuit
een zvaardevolle traditie"; "Dit doen in ajhankel~kheid van Christus (eens), maar vanuit
on~e menselijk.e zvzjsheid (oneens)".

Discussie met de begeleidingsgroep: Gezien de hoge mate van consensus in
beide groepen en de verwachting dat het overnemen van suggesties de consen-
sus niet verder zal verhogen of zelfs zal verlagen, is het voorstel de formulering
ongewijzigd te laten.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Formulering C36:
de eigen houding zowel in vrijheid als in verantwoordelijkheid bepalen
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C37. `Mature religion' is:
dat alle aspecten van iemands persoonlijkheid omvattend erbij be-
trokken worden

oIo (helemaal)
mee eens gemiddelde

67,4 2,3

Toelichting ondersteunend: Bijvoorbeeld vanuit de psv-groep: "Praktzsch
geloof raakthet hele hestaara. Je~us groeide op (jysiek) en nam toe (njpin~ in áenade hij God
(religieus) en trrerzsen (sociaal)"; "fa hetgaat onr de heili~ing vangeest, ~iel en lichaajn, de
gehele persoonl~kheid." Vanuit de theo-groep: "Het totale .rpreekt nt~ aan"; "Zo
mogel~k. is een intearatie wertselijk,, ja".

Toelichting kritisch C)p de noties van `alle aspecten' en `omvattend' is er
ook kritiek: "~a mits dit niet fundamentalistisch verstaan wordt want dat is onvolwassen";
"Ik ~ie niet Zoveel in hetgeloof als sluitend systeem dat alles omvat. Dat is me te totalitair'';
"Alle nee, dat vind ik te veeleisertd Het hoort ook f~J volu~assenheid dat je verdraagt dat er
aarz sommige a.rpecten niet toegekomen u~ordt - we kunnen niet alles willen, niet alles kan
gerealiseerd worden"; "Lijkt me moeil~k voorstelbaar. Hoe met m~n morhide en injàntiele
trek,~en~'; "Dit holisme doet geen recht aan de gebrokenheid van de mens". Voor de
praktijk: "In de prak.tijk ben ik natuurl~k, ~ehonden aan de ruimte die de patiënt ~elfgeeft
res~i. toe.rtaat"; "Dat erz wat hepaalt de persoon ~elf'; "Dat hoop je dart of :~ou je veru~ach-
ten"; "Ik ben al hlij als ier~rand een klein onderdeel van het leven betrekt~kan betrekkert U~
Zijn~haargeloof'.

Suggesties voor herformulering: Voor wat betreft de formulering: "? [~`ie
wordt nrr u~aarb~ betrokk.err"; "Ik begrijj~ niet wat hierrrree bedoeld wordt (~in loopt ook
niet). ~Iogen ergeen tegenstrzjdigheden Zijn in iemands persoonl~kheid~geloof.p' Suggesties
voor herformulering: "Nou ja, álle; ~aat weer om een streven"; "Of dat iemand
hiervoor wil openstaan of ~ich hier hewust van is"; "Is iemands totale bestaan' ook goed~';
"Geftje hele we~en weer - artderefor~rrulerzrtR is duidel~ker dat alle a.rpecten erb~ hetrokken
worden die ienrandspersoonl~kheid omratten"; "~llature reli,~ion doortrekt de hele persoorz".

Discussie met de begeleidingsgroep: ~)mdat er consensus is bereikt, lijkt het
niet raadzaam om al te veel in de formulering te veranderen. Omdat sommige
respondenten echter aangeven dat de formulering niet duidelijk is of dat de zin
niet loopt, lijkt het mogelijk een verbetering om de werk-u~oordsvorm `betrok-
ken worden' in de actieve vorm om te zetten. l~r is ook commentaar op het
totale karakter, wat wellicht is versterkt door `alle aspecten' en `omvattend' in
een zin te plaatsen. Om zo min mogelijk betekenisverlies te krijgen, lijkt het de
minst ingrijpende oplossing om `omvattend' eruit te halen. Omdat niet voor
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iedereen duidelijk blijkt te zijn wat bedoeld is met `erbij betrokken' is `geloof
toegevoegd. In een poging om het consensuspercentage nog te verhogen lijkt
het goed om de genoemde wijzigingen over te nemen.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C37:
alle aspecten van iemands persoonlijkheid bij het geloof betrekken

C38. `Mature religion' is:
in lijden een diepere betekenis zoeken

a~o (helemaal) 9emiddeldemee eens

28,6 3,1

Toelichting ondersteunend: Onder meer: "Het in het perspectief inet de Zin van
bet leven, God, het kzvaad enZ plaatsengebeurt doorjonge en oude gelovigen"; "Ja, alhoesvel
dat veelal achterafpa.r kan, niet tzjdens het l~den, maar van een ge~ond religieu~e persoon
mag venvacht zvorden dat h~ of ~ij nadenkt over het l~den dat hem of haar overkomt '.

Voor de praktijk vanuit de psy~-groep onder meer: "Als het voor de patiënt een
diepere betekenis heeft kan het draagl~keru~orden en komt het de levenskzvaliteit ten goede";

"Dat doen we vaak in de therapeutische relatie. B~ voorbPeld kan depressie dan een diepere

betekenis achter het verscb~nsel laten ~ien zvaar een cliënt dankbaar om kan ~ijn"; Vanuit
de theo-groep bijvoorbeeld: "De sveigering om voor l~den te capituleren en de zvens
daarentegen om naar een betekenis ervan op ~oek tegaan ~ijn m.i. belangrijke aamvij~ingen

voor volzvassengeloof~religiositeiz~'.
Toelichting kritisch: Op dit item heeft 38,8"~0 `niet mee eens' gescoord. Veel

commentaar wordt samengevat in wat een respondent als volgt verwoordt:
"Lijden heft geen ~in. Als iemand er iets positzefs voor ~ichZelf in vindt of het ~o duidt,
prima. Maar dit bepaal ik niet voor een ander''. Andersoortig commentaar: "Als
iemand steun put uit mature religion om 1jden te dragen en een bee~e te k.unnen interpreteren
is dat al heel zvat"; "hjden he~ niet altijd een diepere betekenis, geloof kan u~el hepen
ermee om te gaan"; "Lljden als `Zingeving' stuit m~ tegen de borst, maar het ~oeken naar de
plaats van het l~den en er een plaats en betekenis aan geven (natuurl~ke consequentie van
keu~es) hoort b~ een volu~assen geloof'.

Suggesties voor herformulering: "In de ~in van 'Vader wat G~ doet isgaed' (eens),
maar indien het leidt tot een filosofrsche bescbouu.ing over ljden (oneens)"; "In ljden de
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relatie met God e.~~loreren"; "Zonder God is het onmogel~k integer uit l'jden te komen";
"Eerder.. in l~den een instantie hebben om je leed uit te Zeggen; je klacht te uiterl'; "Hetgaat
niet onr betekenis ~oeken maar om - soms onderprotest - aanvaarding als behorend b~je
leven"; "Zoeken? Beter ~ou ~ijn: dat l~den een diepere betekenis krzjgt".

Discussie met de begeleidingsgroep: VUiI dit item in een volgende ronde
kans hebben om wel consensus te bereiken, dan is het nodig om de formule-
ring grondig te herzien. Het lijkt wel de moeite waard om dat te proberen,
omdat de omgang met het lijden niet in een ander item op deze manier naar
voren komt. Hiertoe kan van respondenten worden overgenomen dat het niet
altijd hoeft te gaan om een `diepere' betekenis. Bovendien gaat het bij beteke-
nisgeving niet alleen om lijden maar ook om tegenslag, zodat dit wordt toege-
voegd. Aangezien diverse respondenten aangeven dat het niet gaat om beteke-
nis `zoeken' maar daar wel mee bezig zijn, is besloten om hiervoor in de plaats
`zich afvragen' neer te zetten. Bovendien is betekenis `geven' een actievere
vorm die in het commentaar van de respondenten wordt genoemd.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C38:
ook bij lijden en tegenslag zich afvragen welke betekenis hieraan kan
worden gegeven

C39. `Mature religion' is:
oprecht, niet vanuit moeten of angst

oIo (helemaal)
mee eens gemiddelde

68,8 2,2

Toelichting ondersteunend: Bij het steunende commentaar worden termen
als `authenuciteit' en `vrijheid' genoemd ter onderstreping. Een respondent
verwoordt: "Is lifde tot God, er is in de lifde geen vrees, geen do ut des houding". En:
"Spontaan uitje gevoel, ja."

Toelichting kritisch: Kanttekeningen, met name gericht op meer nuance-
ring: "Hoeu~el de implicatie ~ou kunnen ~zjn, tenminste in sommige denominaties, dat er niet
~oveel `rzjpe' gelovigen ~ijn..."; "Moeten of angst, kan ook tvel oprecht 2zjn. Een ge~onde
angst, een ge~onde gedtvongenheid mag er zvel b~horen". En: "Is oprecht tegenstelling met
moeten oj~ angst? IdVat is er tegen moeten en tegen angst als mensel~ke eigenschappen en
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dn~fveren"; "Du~ang en angst Zijn niet leuk, maar elementen daarvan frlwen ons beheersen
en aansturen"; "Zefs vanuit ang.rt k.an iemand een heil~aam geloof hehhen"; "Ik voel veel
voor de termen niet nroeten en geen arzgst, maar het begrip oprecht staat er in schril contra.rt
rrree. Eerr du~angmati,~e persoon k.an u~el oprecht handelen of oprecht Zijn". Ten aanzien
van het begrip `oprecht': "Ja, hoezvel zve niet precies u~eten aan wie u~~ de oprechtheid
dank.en"; "L1ef.rt u~el, maar hoe bepaalje u~at oprecht is erz mag angst, Gwoorlreeld voor
lijden of dood, helernaal geen rol .rpelen in geloof? h~kt me uitgesloter~'. Een dilemma:
`B~ strenggereformeerden korrz ik moeten en arzgst tegen, tegel'jk kan ditgepaard kangaan
met een oprecht Gesef van Gods aanu~e:~i,~heid, Z~n trouu, "L~n Almacht en~. Ik ontmoet
hierzn geloof 7egel~k Grengt de:~e stelling Ir~ m~n dilemma waar ik. -~eker door nrijn
regelnzatige ontmoeting rrret streng~gereformeerden - niet uit ben: u~anneer overheerst de angst
of:Zijn de afu~eerrreechanismen dirsdanig .rterk geu~orden ona de~e angst af te gren~en dat er niet
meer vatz een 'geZond'geloofgesprok.en kan u~orden?'

Suggesties voor herformulering: "Z ánuit verGinding met GocP'; "~L1aarja, een
rrlensenhar~ - heft dat ooit geen ang.rt? En zvie is u~aarl~k vn~? Ikke niet. lllaarer is zvel
naar te streven"; "Oprecht ven~angen door.~ vanuit vrijheid?'

Discussie met de begeleidingsgroep: Aangezien de kern van het commen-

taar zich richt op meer nuancerin~ lijkt het goed om dit tot uiting te laten
komen in een herformulering. Dit kan al plaatsvinden door een kleine wijzi-
ging, namelijk door `niet' te vervangen door `niet zozeer'.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C39:
oprecht, niet zozeer vanuit moeten of angst

C40. `Mature religion' is:
Gods liefde ervaren als bepalend voor het hele leven

o~o (helemaal) 9emiddeldemee eens

51,0 2,4

Toelichting ondersteunend: Onder meer: "Het geloof in Gods goedheid en liefde
vasthouden orzdarzks alles is rm.i. ook zz~e:~enl~k"; "Gee.ft het TiérUond met God u~eer'';
"I ólu~assen geloof~religiositeit heft op eraigerlei u~~:~e altijd trekken van verbinding, van
sariaenbrengert, van liefde"; "kernfrestand - zvel uitleggen u~at `Gods liefde' impliceer~'. Voor
de praktijk vanuit de pst--~;roep bijvoorbeeld: "Als een patiënt dat Zo kan en~aren,
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~al ik daar ~eker naar toet)~erken." Vanuit de theo-groep onder meer: "Het vertrou-
wen dat hieruit spreekt is als geloofrindicatie op te vatten. ~1aar het kan ook een infàntiele
vorrn hebben die juist niet vohvassen is"; "Gods liefde als de bron van het leven, bepalend
voor... Gave en opgave... Dat is ook. in de praktijk belangrijk voor mensen".

Toelichting kritisch: Er zijn kanttekeningen: "lYlel heel mooi, maar liefde is lveer
~o'n ivoord dat ik zr~il onder:~oeken"; "Ener.~Zjrl.r onderstreep ik de stellin~ ander,Zijds vind
ik dit lastig b~ gelovi~en die Gods rechtvaardigheid al.r bepalend ervaren voor hun gehele
leven". Ten aanzien van `bepalend': "Hoe kan lifde bepalend ~ijn?'; `Bepalend is erg
sterk: voonvaarde am Gods liefde te kunnen ervaren is gelegen in de `basic trcrstD'. l~iet
betrekking tot `het hele leven': "Nee, te totalitair''. Een pastor, werkzaam in de
GGZ, schrijft: "Dat `hele leven' is in m~n ogen teveelgevraagd voor de mensen met u~ie ik
lverk". Met betrekking tot de term `ervaren': "Dat kangeGeuren, hoeft echter niet, niet
iedereen he~ die ervaring"; "In die overtuiging ligt u~el het begin van de specifàek christel~ke
religieu:~e ervaring; het vezzreogen om dat te ervaren is een grotepsycbologische opgave"; "Gads
li~de voor mensen - dat is ;~o ongeveer de som van het christelJk geloven. DeZe lifde raakt
aan alles in het leven. Maar opnieu2v: dit :~ef en~aren moet niet als streep op een meetlat
tvorden gehanteercl. Het is een k.erngeloofruitspraak".

Suggesties voor herformulering: "Gaat tveer om een streven. 7lele leverz' is tveer ~o
gróót"; "Ervaren kan niet afgedwongen worden; het is er of het is er niet. Men kan er
hoogstens voor open staan"; "Niet alleen ervaren, maarinnerl~k u~eten en ernaar handelen";
"Ja, en ook Gods toorn. Niet als keer.Zijde van de~elfde God, maar orr~dat H~ geen softie
is"; "IYI~ mensen ~ijn in Gods ontferming opgenomen"; "Dit is rre.i. u~el de kern van het
geheel, die eroaring varT gedragen ~n"; "Liefde geeft basisvertrouzven, leidt tot overgave en
neélydt de vrees u~e~'; "Liefde, als een relationele geborgenheid, ook juist b~ het falen o,f
tekortschieten, ~ie ik als voonvaarde voor een njp geloof'.

Discussie met de begeleidingsgroep: Om consensus te kunnen bereiken is
het van belang om de formulering enigszins aan te passen. Ten eerste wordt
het `ervaren' door respondenten als te groots gezien; `weet hebben van' lijkt
voldoende. De meeste kritiek gaat uit naar het u~oord `bepalend'. llat wordt
zelfs deels in contrast tot liefde gezien. Daarom lijkt `fundament' een beter
equivalent in deze context.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C40:
het weet hebben van Gods liefde als fundament voor het hele leven
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C41. `Mature religion' is:
bidden en doen van gerechtigheid als onlosmakelijk bij elkaar horend

oIo (helemaal)
mee eens

gemiddelde

67,3 2,2

Toelichting ondersteunend: Onder meer: "GeZond ~eloof draagt ook b~ aan de
integrzteit van de per.coon u~aarzn bidden en rverken~ geloof en u~erk inderdaad bJeenhoren";
"Het gelovig ~ijn k.omt naar voren in je levensstijl en het onderhouden van een relatie met
God (door bijv. gebed)"; "Ik ben het eens dat bidden en sverken b~ elkaar horen, dat dat
volu~assen is. Dat het tu~ee benen Zijn die de:~efde mens moeten dragen"; "I~~anneer tve b~ het
u~oord gerechtigheid vertrekken klo~t het. t~'el hidden, niet doen gaat tegen het chri.ctel~k
geloven irt. Maar er is meer ~iidden dan dit"; "Maar Gidden dan ge~ien als een ~ich telkens
ajstemmen en tvenden tot God om de rzchting van dat doen van gerechtig{~eid te bepalen. Geen
vormeljkheid dtrs"; "Het eerste en hveede gebod horen b~ elkaar. Maar in on~e cultuur
lig,gen ~e in toenemende mate uit elkaar, ook b~gelovigen"; "Integratze van de verticale relatie
(tot God) en de horzZontale relatie (tot de medemens)"; "Dat is een belangrzjk punt. In de
kerk u~ordt veel gepraat~gebeden en doorgaans meinig gedaan. Denk aan de verkoop van
biolo~ische producten. Er is op dat punt u~einig veranttt~oordel~kheid voor de~e u~erelcP';
"Strzjd en inkeer, binnen en buiten... even~oveel uitdrukleingen voor bet~elfde. Het hoort
ecbt .ramen"; "Integratie van actief en passief, binnen en buiten". Een respondent uit de
theo-groep: "Ach, Bonhoe.ffer''.

Toelichting kritisch: Bijvoorbeeld een respondent uit de theo-groep: "Dit
tie~gen is de nrartier om iemand een schuldig gevoel aan te praten. Te hoge eis. " Een res-
pondent uit de psy~-groep: "Is voor een ~~~choloog niet een criterzunr dat bouvast biedt".
Afvvegend ~~anuit de theo-groep: "Kan beelgoed mature religion ~ijn, vooral als ora et
labora. Maar tvat de~e mooie u~oorden voor iemand betekenen is nog de vraag. Kan oo~ heel
przmitzef ~ijn (do ut des) of vartuit een soort u~erkheiligheid (heme! verdienen~".

Suggesties voor herformulering: "Ook. bidden en blunders horen b~ elkaar - eerder
nog: daden van liefde ijr.v. doen van gerechtigheicP'; "Eerder `doen van gerechtigheid' als
bidden, analoog aan het `opus Dei' in de Regel van Benedictus"; "Graag voeg ik eraan toe
dat bidden verschillende vorrnen kan aannemen. Doen van gerechti~heid is ook een vorrre van
bidden. Dus hoeven die hvee a.rpectert niet tegenover elkaarge~et te 2vorden".

Discussie met de begeleidingsgroep: De suggestie van een respondent ~~an

`daden van liefde' en onder meer de ~rer~-ijzing naar het eerste en tweede gebod

geven aanleiding tot de ocren~-eging om `liefde' toe te voegen. Om het item tot

meer dan `mooie woorden' te maken, meer te richten op motivatie en daardoor

meer te laten landen in het alledaagse leven is het wellicht een optie om `on-
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losmakelijk bij elkaar horen' te vervangen door `gaan samen op'. Dit is ook een
actievere werkwoordsvorm, waardoor het verband minder onlosmakelijk en
meer onderhevig aan keuze wordt. De verwachting van deze wijzigingen is dat
hiermee het consensuspercentage zo mogelijk nog verhoogd wordt In ieder
geval wordt hiertoe een poging ondernomen.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C41:
bidden en daden van liefde en gerechtigheid gaan samen op.

C42. `Mature religion' is:
de Heilige Geest ervaren als de levenskracht, die tot vrijwillige over-
gave aan God beweegt

o~o (helemaal)
mee eens gemiddelde

36,7 2,9

Toelichting ondersteunend: Onder meer: "Ert~aren dat het perrrranente kerrZes
~ijn die je nraakt op `de stroom' die je erz~aurt in de Heilige Geest"; "God bevestigen";
"Hiervan doordrongen ~ijn, ja, dit soart stimulans ervaren, dat het niet allemaal van je~elf
afhangP'; "fa u~arzt: vr~heid - dyrturrrie~~, vitaliíeit en overgave." Afwegingen vanuit de
ps~--groep: "Als van huis uit katholiek heb ik. niet :~oveel met dit .roort `~u~are' theologische

for7rruleringen. Dit soort zvoorden klinken me teveel al.r een pasklare receptuur voor het leven.
Kom ik echter van die `~ZVaren' in de prakt~k tegen, dan valt het m~ op hoeveel integrzteit in
:~ulke opvattingen kan steken, hoe ~ulke opvattingen tot echte moed en eerl~k.heid aanleiding
kunnen geven. Nlaar het tegendeel kom ik eveneens tegen"; "[1'~anneer het niet te passief is,
~onder moeil~ke eigen keu~es''. Vanuit de theo-groep: "A! brengen aveinig mensen dat ~o
onder u~oorden".

Toelichting kritisch: Vanuit de theo-groep: "Mensen kunnen de Heilige Geest als
een kracht in hun leven ervaren. Dat kan leiden tot avergave aan God (of een verlangen dat
te doen). ~llaarin m~n ervarzng is het niet alt~d :~o dat iemand die de mond vol he~ van het
ervaren van de Geest een rij~i ofge~ond geloof heeft. Sonrmigen voelen ~ich ivat al te Zeer
`begeesterd'. .. en verdunjnen daar ~elf achter''; "Teveel een krachten.rpel, ondanks dat u~oord
a~rzjavilli~ dat ik dan ook 2vantrouu~ in dit verbanci'. Er zijn bezwaren tegen de term
`overgave', bijvoorbeeld vanuit de ps~--groep: "Ik bl~f moeite houden met die
overgave aan God, :~onder dat ik meer aveet over iemands godsbeelcP'. En vanuit de theo-

213



Hoofdstuk 5

groep: "Ik beh eens aangekruist als er stond `de Heilige Geest ervaren als de levenskracht
die je de moed geeft tot oprecht en goed leven enje daardoorin de buurt van God brengen'. Ik
strarikel kenneljk steeds over het begrip overgave". 1~Tet betrekking tot `ervaren' vanuit
de psy-groep: "Ik heh steeds een klein lie~vaar tegen `érvaren'; dat soms duhhel~innig
kan :~jn. Verder is dit u~aar''; "Wie ervaart er de Heilige Geest. Ik niet. Ook geen
verschijning gehacP'.

Suggesties voor herformulering: "De Heilige Geest is Zo'n abstract begrip. Als het
betekent de rrrentaliteit van Je~us van IVa~areth. .. Overgave aan God, voor m~ vertrouwen
in... "; "Open.rtaan voor de ~z~erking van de Heilige Geest of iets dergel~ks, zvat venv~st
naarde houding van degelovige".

Discussie met de begeleidingsgroep: Gezien de relatief geringe score op
(helemaal) mee eens zou herformulering in een behoorlijke mate moeten
plaatsvinden, wil er kans zijn op consensus in de volgende ronde. Omdat het
commentaar zich lijkt te richten op alle gebruikte termen, is het echter moeilijk
om een zodanige herformulering te vinden zonder de kans te lopen speculatief
te worden of het item te laten lijken op een ander item waarin de Heilige Geest
voorkomt.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Vooralsnog is er geen voorstel voor herformulering, waarbij de kans reëel
geacht mag worden dat dit zou leiden tot consensus.

C43. `Mature religion' is:
in balans met de andere aspecten van de menselijke natuur zoals het
driftleven en de sociale aspecten

o~o (helemaal)
mee eens gemiddelde

64,6 2,3

Toelichting ondersteunend: Voor dit item is consensus bij de groep theolo-
gen gescoord, namelijk 73,90~0. Als ondersteunend commentaar wordt onder
meer genoemd: "Ja, de lichaamsvijandige houding l~kt me niet te hehoren tot `mature
religion : Ik denk echter dat de vijandige houding tegenover het driftleven niet vanuit religieu~e
onderdrukking te verklaren valt; het prohleem :Zit dieper. Ik ~ie niet dat niet-religieus
gesocialiseerden u~erkel~k vrijer ~ouden ~ijn in hun sek.rleven dan in dit opZicht extern
onderdrukte gelovigen"; "Ook de driften geordend op Gods uif'; "`In Galans met'.~ vandaar
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ook m~n idee over `eventvichtig' geloof ~ als mogel~k.e altenzatieve vertaling. In ~o iz toestand
profiteert' de mens het nreeste van Zijrr gelooJ'; "Is altzjd meegenomen als je in halans
hentf raakt door je geloo,f'; "P,rychologisch Zeer veranha~oord.."; "Dit sluit aan hij de
overtuiging van gelovi~en dat ~eloof alle levensgebieden doortrek~'. Voor de praktijk:
`Behoort tot~sychologische coznpetentie - kart errrj~irisch hevraa~d u~orden".

Toelichting kritisch: Er zijn kritische opmerkingen met betrekking tot `in
balans' vanuit beide groepen: "Dit is een manier vart .rpreken die problematisch is. Is de
mens niet door God gesehapen? lE''aar :~ou de lralans in moeten -~itten? ll"at avordt met u~at
ver~eleken, en tvaarzn en met tvelk.e maat tvordt afgeu~ogen?'; "Nlensen kunnen in onhalan.r
:zijn (se.~- of alcoholverslavingJ en toch oprecht en ook tvel vohvassen geloof hehben. Ze ervarert
het dan tvel als een prohleem en hindernis"; "Nee, rlat hoft niet altijd; ik ellendig mens ...
et eetera"; "Is de balans corrzgerend of aanvullend invullencP'; "In balansja, maar het
eventvicht zvordt natuurlijk hepaald door het geuncht van de uitersten"; "Er kan ook een
tvorstelin~ plaats hebhen en dan toch kan hetgeloof heil~aam ;~Cjn". Ook wordt geregeld
opgemerkt in verschillende bewoordingen, dat dit aspect niet differentieert
voor geloof maar algemeen geldend is. Een respondent uit de theo-groep stelt:
"Teveel psyehologie".

Suggesties voor herformulering: "Met patzënten probeer ik altzjd te ~oeken naar
een dynamisch eventvicht"; "Te tieer een p~~chodynanrisch beeld- krachten die met elkaar in
evenwicht dienen te :Zijn. Ik denk. meer in terrrten van richting geven aan het driftleven en de
sociale a.rpecten"; "Alleen in de Zin van firengt de verschillende a.r~iecten van de mensel~ke
natuur in balans. Dus proce.r"; " L ánuit liet idee van een geïntegreerd deel van het leven: Ja.
Het u~oord Galans vind ik u~at er,~ evenu~ichti~'; "~a, ik denk dat hier een belangrijk punt
van dit hegrip ligt.- hetgeïntegreerd h.ebben van al die andere krachten. Ik''at nog uiet hetekent
dat God altijd tvi! u~erken via mensen met mature reli~ion: denk aan Kierkegaard ówoor-
beeld, Pascal'~'; "F'en ,,ooede onderlinge inte~ratze is helangrzjkja, al deZe a.rpecten met elkaar

„
sarrlert. . . .

Discussie met de begeleidingsgroep: Het commentaar lijkt zich te hebben
toegespitst op de term `balans'. Het lijkt daarom van belang hier een equivalent
voor te vinden, dat iets minder op balans in engere zin gericht is. De suggestie
die diverse malen is gedaan, namelijk `geïntegreerd~ integratie', wordt in dit
verband passend gevonden. Geschat wordt dat deze wijziging voldoende zal
zijn om in een volgende ronde te komen tot algehele consensus.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tw-eede ronde:

Herformulering C43:
geïntegreerd met de andere aspecten van de menselijke natuur zoals
het driftleven en de sociale aspecten
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C44: `Mature religion' is:
persoonlijke integriteit door de tijd heen doordat de meest lange ter-
mijn doelen worden nagestreefd

oIo (helemaal)
mee eens

gemiddelde

36,7 2,9

Toelichting ondersteunend: Verscheidene respondenten waarderen per-
soonlijke integriteit als belangrijk aspect. l~íet betrekking tot lange termijn
doelen wordt het element van uitstellen~ volharding beschouwd als belangrijk
aspect voor het leven. Voorbeelden vanuit de theo-groep zijn: "Op een of andere
u~~~e nraakt volu~assen gelooff religiositeit verhinding met het eeuunge dat in de mens leeft en
dat orzder geen omstandigheid verloren gaat"; "DuurZaamheid en standvastigheid 2ijn
belangrzjke hegrippen hier. Ik aarZel toch b~ `de meest lange terrre~n doelen ; omdat het net
l~kt alsofkorte term~n doelen er niet toe doen. Ik kruis eens aan, omdat ik ervan uitga dat
lange term~n doelen inhouden `visie en ideaal' die ook in de t~d gerealiseerd kunnen worden.
Het is als het rvare de droom die .rtuurt en trekt, maarnooit ten kosten gaat van watgedaan
moet rvorden wanrteer het nodig is"; "De~e formulering klinkt m~ te ethisch maar ik lien het
er toch rvel mee eens dat dit een indicatie is voor volrvassen geloof omdat dit heel helangrzjk is
voor de crisishestendigheid van geloof'. Vanuit de psy-groep bijvoorbeeld: "Is een heel
belangrzjk kenmerk van geestel~ke ge~ondheid, dus ook van .rpirztuele geZondheid en een
`rrjp'geloof'; "Ja, het loopt over in het leven na dit leven"; "Ja, volharding heeft voor m~ u~el
te maken met pychische geZondheid.. tzjdelijke genoegens op~ij kunnen ~etten terrville van
grotere verlarrgens. Ik denk. dat álleen maar de bloemejes huiten ~etten' kan u~~Zen op
dissociatie van langere terrrr~ndoelen. Ik ben niet geneigd te geloven in het geluk van de
onmatige. F~nproevers u~eten dat het geluk ook kan steken in uitstel. Ik denk dat veel
levenskunst te maken heeft met dit `kunnen uitstellen'. Het gaat dan om de cultzvering van
het verlangen". Er zijn kanttekeningen vanuit de theo-groep: "Ja, en tegel~k kunnen
van die doelen (tijdel~k.) afge.~ien lvorden als er nood is b~ de naaste"; "Die doelgerichtheid is

fundamenteelja, maar of~die persoonl~ke integrrteit u-aarborgt, u~eet ik niet helemaal Zeker''.
Toelichting kritiseh: Het hoogste percentage (38,8"~0) heeft hier 3 gescoord.

Er is rondom dit item veel verschil van mening met betrekking tot alle erin
voorkomende terminologieën. Onder meer samengevat: persoonlijke integriteit
kan vanuit veel invalshoeken worden beleefd, integriteit is te veel gezegd -
mensen ervaren hun leven zelden als eenheid. Andere respondenten menen dat
het element van uitstellen~ volharding dat vervat zit in het nastreven van de
meest lange termijn doelen niet per se nodig is. Een respondent: "1blooi voorbeeld
van de ~alving van Je:~us voeten: doe dat voor de~e keer maar, want de arrrren hebje toch
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altzjd b~je". En: "Dut ~ou betekenen dat een :~eergmte gmep van de bevolking (nl die niet
in staat is lange term~n doelen na te streven) sou~ieso niet in aanmerking komt". Ander-
soortig commentaar is, dat dit aspect niet specifiek voor geloof opgaat, maar
algemeen is en zelfs goed door de politiek zou kunnen worden gebruikt. Er
wordt ook enkele keren moeite aangegeven met het causale verband in de-r.e
zin.

Suggesties voor herformulering: Er is er één: "Ik ~ou punt ~etten achter `heen'
~ ofje daarb~alt~d lange ternl~n doelen nastreeft is voor m~ een vraag."

Discussie met de begeleidingsgroep: Alles afwegend lijkt het een te moeilij-
ke opgave om het commentaar en de suggesties dusdanig onder een noemer te
brengen, dat voor een volgende ronde redelijkerwijs verwacht kan worden dat
dit item consensus behaalt.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Gezien de heterogeniteit van het commentaar is vooralsnog geen voorstel voor
herformulering, waarvan de kans als reëel wordt beschouwd dat consensus kan
worden behaald.

C45. `Mature religion' is:
een omgang met het goddelijke waarbij overgave gerelateerd is aan
zelfbevestiging

o~o (helemaal)
mee eens gemiddelde

40,8 2,9

Toelichting ondersteunend: Onder meer: "~Llet dien verstande dat de omgang er
het eerst is en de ~eljbevestiging er op volgt"; "Dit drukt het relatiekarakter van religie goed
uiz"; "Belangnjk is de verbinding die de definitie maakt tussen beide dimensies''; "Hele
mooie omschnjving: `niet m~n u~il maar Llu~ 2vil geschiede"; "Ja, dit is de ge~onde manier
van overgave:je~elf worden in het je verlie:~en in het leven, inje taken, je verlangens." Voor
de praktijk vanuit de psy-groep: "Als patiënten komen tot een Zinervarin~ dat dit
ener~ijdr inhoudt dat ~ij Zich~elf ervaren als een deel van een gmtergeheel ternnjl ~ij ander-
Zijds meer ~-ichZelf u~orden".

Toelichting kritisch: Het commentaar spitst zich deels toe op k-walificaties
als een weinig van doen hebben met christelijk geloof, vaag, te ethisch, te
psy~chologisch, te filosofisch, als new age klinkend, te zweverig. Er is wederom
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kritiek op de term `het goddelijke'. Eveneens is er kritiek op de term `zelfbeves-
tiging', zoals: "Kan m~ te narczstisch ~ijn, hoeu~el het naar Z~n beeld geschapen :~Zjn
eventarele verkeerde :~elfbeelden kan helpen herstellen"; "Nee, overgave aan eenjde (11)ander
valt daar niet mee samen. In de~e .ípanrring hoopt het ~elf ~ op bevestiging van de andere
kant"; "Zelfbevestiging is in te~enspraak. met God cl u~.Z. je~elf de bevestiging van de u~aarde
van je óestaan toe-eigenera ip. v. die je door God te laten aanreiken. Zie A. Terruu-~e's
bevesti~ingsleer." l~Iet betrekking tot `overgave' wordt onder meer gevraagd
waaraan en aan wie. Verder: "Kan voor bepaalde naensen, maar overgave hoeft op ~ich
niet aan de orde te ~ijn"; "Hoe2vel ik het element van ~elfbevestiging van groot belang vind,
bljf ik. ivat terughoudend om dit in het kader te ~etten van iets zvat ik toch meer vind passen
b~ mystici. 1'oor de meeste patiënten ~al een gelovige ins~iratie voor ~e~revestiging genoeg
~ijn onr vara `rijp'geloof te kunnen .rprekerr.". Over de combinatie: "De combinatie rrret
Zelfbevestiging zveet ik nog niet :~o Zeker''; "Het is een spanningsveld tussert ~ijn en niet
:Zijn"; Tenslotte nog een opmerking vanuit de theo-groep: "Ook erg leerstellig
(maardan van de andere club)".

Suggesties voor herformulering: Er is er één: "De Godskennis en de ~elfkennis
~ijn gerelateerd."

Discussie met de begeleidingsgroep: Aangezien de reacties zich richten op

beide kerncomponenten, te w-eten `overgave' en `zelfbevestiging', teru~ijl er

sprake is van relatief lage scores op (helemaal) mee eens, lijkt er geen herfor-

mulering te bedenken die het commentaar dusdanig kan verenigen dat er een

reële ver~~achting ontstaat op consensus.
Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Er is geen voorstel voor herformulering voor dit item waarbij de verwachting is

dat consensus bereikt kan worden.

C46. `Mature religion' is:
ervaren van verwondering door het besef van het geheel andere

o~o (helemaal) 9 emiddeldemee eens

71,4 2,0

Toelichting ondersteunend: Onder meer vanuit beide groepen: "1'éru~onde-
ring kan heel bevrijdend u~er;~erz Het geeft nogal eerrs een andere k~k. op het eigerr leverr";
"Juist, een excentrische opstelling u~aardoor het eigerr l~den gerelativeerd rvordt"; "Ge~ond
geloof is nooit ge.~eend van de venvondering over dit u~at u~e niet krrnnen conceptrraliseren";
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". .. en die veru~ondering ontstaat door ojienheiá'; "Ik ~ie het vermogen tot venvondering als
een omnisbaar element in rvat mensen als het mooie, goede, 2vaardevolle beleven. Ik denk dat
heil~aam (chri.rtel~k) geloof een appèl kan doen op dit verrrrogen"; "De religieu~e ervarin~
die je vrzj maakt van ;~e~àscinatie en in een gesublimeerde transjórmatie vanje besef vanje
ontpersoonl~kte ik kan uitmonden en een objectievere houding ten opZichte van je tvereld
geven"; "Dit is de kern van een religieu~e ervaringja"; "Precies, dat is het.~ uitbrek.en uit de
gangbare definities van de zverkel~kheid. Dat l~kt me ook de kern van ivare kunst' en
tevens de veru~antschap tussen kunst en religie: het besej~ dat `het anders kan A'; " Irénvonde-
rzng is een belangrcjk kenmerk van godsdienstigheid. Die vertvonderzng is in de prakt~k
vaak ook creatiefen hoopgevend voor mensen"; "L'oorzvaarde voor overgave"; "De verzvonde-
ring behoort tot de kern. Het maakt een relatie nret Godj hetgoddel~ke mogel~k"; "Geheel
andere is de gans andere, die Zich geopenbaard he~ in Je~us Christus"; "Ja, dat is belang-
njk. God als degeheelAndere ervaren betekent echte ontmoeting, geen projectie".

Toelichting kritisch: Genoemde termen zijn vaag, zweverig, new age-achtig.
En: "Heeft u~einig van doen met vohvassen christeljk geloof'. Inhoudelijk: "Nee, dat
beleven mensen vaak b~ heel kleine dingen, ~oals een bloem die bloeit en niet 'ïn abstracto'
als `hetgeheel andere" en: "Nee, door het besef van de herkenning in het artdere."

Suggesties voor herformulering: "L énvonderzng is voor m~ Zeker een a.rpect van
voltvassen geloofj religiositeit. MaardeZe verzvondering hoeft nietper se geu~ekt te u~orden door
het besef van het geheel andere. Dat klinkt me Zelfs verdacht in de oren; een op ~o'n besef
gebaseerde venvondering kan angst of schuld verhullen. Vertvondering komt naar rrz~rz idee
eerder voort uit besef van het geschonken Zijn der dingen of uit het besef dat niets van~elf
.rpreekt"; "llenvondering als bron van geloof oké Ik Zou eerder `vermoeden' dan `bes~
:~eggen"; "Datje eivaur7 dut God er i.,, een andere u~ereld die voorjau van beiekenis is, is zvel
iets om je over te vertvonderen"; "Ja, een geZond geloof heeft altijd het a.rpect van venvonderzng
in ~ich, denk ik en God alsgeheel andere".

Discussie met de begeleidingsgroep: De reacties overwegende is er omTol-
doende reden voor een herformulering, aangezien de verwachting is dat
daarmee het consensuspercentage niet zal worden verhoogd.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Formulering C46:
ervaren van verwondering door het besef van het geheel andere
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C47. `Mature religion' is:
ondersteunend voor het besefvan identiteit

o~o (helemaal)
mee eens gemiddelde

77,6 2,1

Toelichting ondersteunend: Onder meer vanuit de psy-groep: "Uiteraard.
Als geloof geen deel uitmaakt van de eigen identiteit, is het niet meer dan een uitwendig
vernis"; "lYlie avij 2ijn in Christus, b~ een groeiend besef van deZe u~aarheid, wordt Zeker de
identiteit van de persoon sterker''; Vanuit de theo-groep: "Wie ben ik dan? Voor m~ is
psalm 139 voor de beantavoording van die vraag belangrijk: ik ben bedoeld en geavenst door
God, H~ kent m~. En als het over identzteit gaat: slaaf zvas ik, maar (uit Egypteland, ik
zveet ivel lvat Egyptelanden) bevrzjrl. Nog arrders ge~egd over identiteit.~ gekocht en betaald
door Christus. Is voor m~ allemaal ongeveer het~elfde"; "Ditpastgoed in m~n opvatting dat
geloof ook per.roonl~kheidsvormend is of moet ~ijn, en niet alleen andersom"; "Zeker
(Godsvertrouwen -~elfvertrouzven vlgs. m~)"; "Ja, het tverkt erggoed u~anneer iemand kan
~eggen: dit is m~n geloof'.

Toelichting kritisch: Er zijn enkele opmerkingen: "Neen mede op grond vanje
identiteit komt het besef van mature religion" en: "In nratuurgeloof l~kt m~ de betrekke-
l~kheid van de eigen identiteit minstens ~o relevant". Eveneens: "Heeft sveinig van doen
met volzvassen christel~kgeloof'.

Suggesties voor herformulering: "Niet ondersteunend aan maar behorend bj"; "Ja,
het geloof draagt b~ aanje identiteif Dit betekent niet dat dit geen .rpanning kan geven";
"Of Zelj.r bron van identitei~'; "Volavassen geloof~religiositeit bevestigt, verheldert en steunt
op een fundamenteel niveau het besef van eigenu~aarde en identiteif'.

Diseussie met de begeleidingsgroep: Gezien het hoge percentage consensus

is het hier vooral de vraag of het commentaar nog aanleiding geeft tot een

aanscherping van de formulering. De reacties overwegend lijkt het met name

bijdragend voor de bedoeling van dit item om, conform de laatste suggestie,

`eigenwaarde' toe te voegen.
Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C47:
ondersteunend voor het besef van eigenwaarde en identiteit
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C48. `Mature religion' is:
Jezus Christus ervaren als de vervulling van alle verwachtingen

oIo (helemaal)
mee eens gemiddelde

18,4 3,4

Toelichting ondersteunend: Enkele voorbeelden vanuit de psy-groep: "Ja,
Zijn leegavording in het l'jden en verheerl'jken van God is tvaar tve on~e vertvachtin~ die ons
het leven geeft, op kunnen afstenrmen"; "Je~ars Chrzstus gerelateerd leven b~ veru~achtingen en
alles tvat in je is." Vanuit de theo-groep: "Ja, tvant H~ is geu~orden Zoals God het
bedoeld heeft." Een voorbehoud: "Ja de navolging van Christus kan levensvervullend
:~zjn, mits de bele persoonl~kheid erin betrokken is (indusief de tegenstrijdigheden en
paradoxen daarin)."

Toelichting kritisch: 55,1~~o scoorde hier `niet mee eens'. Er zijn nogal wat
kritische opmerl:ingen, waar~~an voorbeelden uit beide groepen ter illustratie:
"Nee, m~n associatie `On~e L.a~eve Heertje geeft mooi tveerje' enigs:~ins onrzjp en consuníp-
tiej"; "Het lijkt rtre niet geZond (mature) om te leven ~onder onvervulde veru~achtingen";
"Nou ja, datgebeurtgetvoon niet en beloofde H~ niet, ~eker niet in dit leven". Vanuit de
praktijk van de psy-groep: ".. Kan ook infántiel ~ijn". Vanuit het pastoraat: "Zo
k.an ik het voor me~elf u~el ~eggen, maar ik vind het niet Zomaar op te leggen aan mfn
pastorant.. het is een inhoudeljke forrrrulering voor iets dat ook. erz~aren moet u~orden"; "..
Bovendien stel ik me meestal Chrzstus ook. als rechter voor en als degene die mensen loutert
oo~ in hurt veru~aclitingen. Ais een pastorant of pastor de~e ~in.ctvending gebruikt Zou ik
voort vragen".

Suggesties voor herformulering: "Ik vind dit te éng'geformuleerd en ook afstande-
l~k ... Je~us opent het Zicht op, de toegang tot de mogel~kheid naar de ven~ulling van
veru~achtzngen (hoop~ - ik beleef datprocesntatiger en niet ~o statzsch"; "M~rt leidsman, niet
m~n nen~ullin~'.

Discussie met de begeleidingsgroep: ~~'il dit item in een volgende ronde
enige kans maken op consensus dan is het nodig, dat dit item ingrijpend
gewijzigd wordt. Omdat de meerderheid van de bezwaren zich heeft gericht op
de term `vervulling', die voor verschillende uideg vatbaar blijkt te zijn vooral in
de combinaue met `van alle verwachtingen', lijkt het een optie om de laatste
suggestie betreffende herformulering over te nemen. Hierin komt namelijk wel
het belang van Jezus Christus voor het dagelijks leven naar voren, maar niet
meer middels de term `vervulling'.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:
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Herformulering C48:
Jezus Christus ervaren als leidsman

C49. `Mature religion' is:
een open en tegelijk serieuze zoektocht naar het goddelijke

o~o (helemaal)
mee eens

gemiddelde

63,3 2,3

Toelichting ondersteunend: Vanuit de theo-groep bijvoorbeeld: "Geloof is
oj~era, uitnodigerad Het is tegelijk eerl serieuZe vraag aan mensen. Doet u mee?' Vanuit de
ps~--groep een voorbeeld: "`Serzous play'. .Spreekt me wel aan". Ten aanzien van de
term `zoektocht' onder meer: "Ja, mensen Zoeken naar Godjhetgoddelijke. Het kan
hepen om .camen over die Zoektocht te praten"; "Het Za1 ook een ~oektocht blwen"; "Ja,
zvant hier tvordt geïmpliceerd dat `het goddel~ke' geen pasklaar he~it is, maar dat ernaar
ge~ocht of verlangd dient te zvorden. L~ érlangend naar `u~atgeen oor heeftgehoord en geen oog
heftgeZien' (~salmtekst)". Ten aanzien van `openheid': "Ja blwende openheid en nooit
helemaal ~eker u~eten"; "Sluit aan bij mijn rneer procesnzatig denken en geloven". Enkele
voorwaarden: "Ja, als open niet vnjblwend is"; "Indien met het goddel~ke hedoeld i.c
Vader Zoon en Heilige Geest"; "Indien er niet nmee bedoeld wordt een esoterisch queeste,
maar het l~lijvende ~oeken naar datgene zvaar het echt in het leven om draait en datgene u~at
ons in ultieme ~in aangaat".

Toelichting kritisch: Opnieuw geven diverse respondenten moeite met de
term `het goddelijke' aan, zoals: "Hetgoddel~ke is ~o vaag, hetgaat om de Persoorr van
GorP'. Verder zijn er opmerkingen, met name vanuit de psy-groep dat het te
vaag is, eenzijdig en dat het niet bij zoeken moet blijven. r,ndersoortig: "Is
hooguit het eerste hegin varr eerr proces"; "Dat kan iz-el, maar het doet een heeje derrken aan
een .rprook.je van Tolkien". De term `zoektocht' roept onder meer op: "Ja, maar men
hoeft niet altijd op Zoek te :~Zjn, het ma~ er ook. geu~oon ~ijn"; "Ja, maar het moet niet b~
:~oeken hlwen". Ten aanzien van `openheid': "Serieus daar kan ik m~ in innden. Open
vind ik lastzger te beoordelrn als nood;~akeljk voor mature religion. Immers dit kan
frelemmerd tvoi~len door de sociale ~~eloofs)context, iemands introvertheid en~.".

Suggesties voor herformulering: "~llature moet toch iets hebhen van min of ineer
klaar ~ijn, gevonden he~ben? Dat er dan no~ heel veel te ontdekken en te ontsrikk.elen is, is
van~elfs~rekend Ik, en~aar dat dart niet meer ~o als een `:~oeken; ynaar een 'erzn nreegaan"';
"Open blwen hoort er b~. Zoekend frlwen ~onder ooit iets te annden (~oeken omu~ille van
het ;~oeken) niet~'.
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Discussie met de begeleidingsgroep: Aangezien dit item al consensus heeft
bereikt, is er terughoudendheid om veel aan de formulering te wijzigen. V~'el
wordt geschat, dat veel van de kritiek wordt weggenomen als `het goddelijke'
wordt vervangen door `God'. Het item wordt dan minder vaag en dus meer
gericht.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

Herformulering C49:
een open en tegelijk serieuze zoektocht naar God

C50. `Mature religion' is:
uitstijgen boven tegenstellingen

o~o (helemaal)
mee eens gemiddelde

29,2 3,1

Toelichting ondersteunend: Vanuit de psy-groep bijvoorbeeld: "Ja, het is Zich
niet laten bepalen door zvat logisch elkaar l~kt uit te sluiten. Precies daarzn .rchuilt het
humane: ik zvord niet bang voor het andere in m~Zelf, noch voor de vreemdeling. Ofjuister

gefornmuleerd.~ i,~ onderk.era die angsten en probeer Ze niet al te bepalend te laten Zijn";
"Geïn.c~ireerd door de liefde die je t-an God erv~aart o~, Zoe,~ gaan naar de overeenkonlsten
met anderen, maar ook: niet dichotoom denken bw. leven en dood als een continuism .~ien,
u~el~zjn en ljden als een continuiinr ~ien etc." Voorbeelden vanuit de theo-groep:
"Zeker - uiteindel~k.: hopelqk.~'; "Hier moeten u~e m.i. nuanceren. De mens Zelf hoeft
misschien niet boven de tegenstellingen uit te st~gen om te geloven en te hopen dat deZe in
geloof overstegen kunnen u~orden".

Toelichting kritisch: Op dit item heeft 39,6"~o van de respondenten `niet
eens' gescoord. Het blijkt dat met name dit item veel verwarring heeft opgele-
verd met betrekking tot de interpretatie. Daarnaast wordt het als te vaag
beschouwd en als weinig van doen hebbend met geloof in specifieke zin. Ook
zijn er vragen over welke tegenstellingen zijn bedoeld. Vanuit de ps`~-groep
onder meer: "Zover dit iemand gegeven is; ivant hier is een ~ekere intelligentie voor nodi~
tenv~l de geloojscompassie en .rociale invoelendheid relevanter kurznen :~rjn"; "fa, rrzaar sonzr
ook. helemaal niet, dan is hetgezvoon pari~ kie~en"; "Onduidel~k, zvelke tegenstellingen, er
is geen uitst~gen boven de tegenstelling goed erz k.zz~aad" Vanuit de theo-groep: "lYlerk.t
soms u~el, maar.roms moetje ook juist de tegenstellingen in-duiken om er u~~Zer~geloviger van
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te u~orden"; "In elk geval nietgevangen blwen in tegenstellingen. En als het hiergaat over
VerZoenin~ Zou ik het er mee eens kunnen ~ijn".

Suggesties voor herformulering: "Ik prefereer.. het verbinden van tegenstellingen,
denken in paradoxen"; "Nee, het is tegenstellingen (ivillen) verdragen"; "Juist niet.- het
integreren van bestaande tegenstellingen in het bestaan"; "Ik lveet niet of die tegenstelling echt
moet opgeheven ivorden"; "Ofjuist kunnen leven met tegenstellingen"; "Als ermee bedoeld
zvordt.~ goed kunnen omgaan met tegen.rtellingen"; "Ik Zou eerder het 2voord paradox
gebruiken". En: "Uiteindel~k u~el. Het ~ou eschatologisch kunnen ~ijn".

Discussie met de begeleidingsgroep: Gezien de diversiteit in het gegeven
commentaar en het lage percentage respondenten dat het met dit item (hele-
maal) mee eens is, lijkt er weinig kans om een dusdanige herformulering te
vinden dat daardoor consensus ontstaat.

Uit deze argumentatie komt naar voren voor de tweede ronde:

De gegeven toelichting levert dusdanig uiteenlopende opmerkingen en sugges-
ties op, dat er geen herformulering is waarvan verwacht wordt dat deze kan
leiden tot consensus.
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Alles bij elkaar nemend, zijn de items die doorgaan naar de volgende ronde
de volgende:

hoop tegen alle wanhoop in door geloof in de opstanding van Christus

vertrouwen op God, ook in tijden van tegenslag

vanuit innerlijke vrijheid streven naar de hoogste waarden liefde, waarheid en gerechtigheid

het geloven in een bestemming

een besef van dankbaarheid voor verlossing door Jezus Christus

ontvankelijk zijn voor vernieuwing van het leven door de werking van Gods Geest

gelijk op ontwikkeld met de persoonlijkheid

bereid zijn op zoek te gaan naar antwoorden op existentiële vragen over dood, vrijheid,
isolement, zinloosheid

het besef van integratie in een relatíe met God

de persoonlijke, innerlijke verhouding tot God ervaren als essentieel voor het leven

de bereidheid verantwoording af te leggen tegenover God en de medemens over het eigen
geloof en handelen in de wereld

van toepassing op alle gebieden van het leven

Inspiratie ontlenen aan een zich verbonden weten met Jezus Christus

een beweging van zich steeds meer aan God toevertrouwen

vanuit het besef van Gods liefde voor de mens streven naar het liefhebben van de
medemens zoals hij is

een aanhoudend verlangen naar Gods genade midden in de gebrokenheid van het leven

leven vanuit Gods vergeving en bereid zijn anderen te vergeven

verwachtingsvol en doelgericht leven vanuit het perspectief van Gods Rijk

vreugde en dankbaarheid kunnen ervaren door er te mogen zijn voor medemensen en God

bereid zijn het geloof als gave van God te aanvaarden en het positief in te zetten

meer gericht op 'zijn' dan op `hebben'
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tot zichzelf komen in relatie tot God

zin en betekenis vinden in het leven in relatie tot God

vervulling ervaren door zich open te stellen voor leiding door Gods Geest

zich laten leiden door waarden, die uitgaan boven biologische en sociale aanpassing alleen

de ervaring van God in het leven motiveert om ook moeilijke beslissingen voor het goede
te nemen
het begrenzen van de persoonlijke vrijheid door de verantwoordelijkheid voor Gods
schepping
onder moeilijke omstandigheden over uithoudingsvermogen beschikken in navolging van
Christus

de eigen houding zowel in vrijheid als in verantwoordelijkheid bepalen

alle aspecten van iemands persoonlijkheid bij het geloof betrekken

ook bij lijden en tegenslag zich afvragen welke betekenis hieraan kan worden gegeven

oprecht, niet zozeer vanuit moeten of angst

het weet hebben van Gods liefde als fundament voor het hele leven

bidden en daden van liefde en gerechtigheid gaan samen op

géintegreerd met de andere aspecten van de menselijke natuur zoals het driftleven en de
sociale aspecten

ervaren van verwondering door het besef van het geheel andere

ondersteunend voor het besef van eigenwaarde en identiteit

Jezus Christus ervaren als leidsman

een open en tegelijk serieuze zoektocht naar God

226



Ke.rultaten Delphi-ander~oek

5. 2. 3. 3 De kerrrelerrrenten voor een defànitie
De opzet van dit onderdeel was anders dan de opzet van de andere onder-

delen van de lijst. rlan de panelleden werd namelijk gevraagd om een rangorde
aan te brengen bij de volgende trefw-oorden, die kernelementen zouden kunnen
vormen voor een definitie: openheid, venrulling, omvattendheid, oprechtheid,
verwondering, volharding. Deze trefwoorden waren afkomstig uit:

- de (pastoraal)theologische literatuur, te weten: verwondering, vervulling,
volharding
- de (godsdienst)psychologische~ ps~-chiatrische literatuur, te weten: open-
heid, oprechtheid, omvattendheid.
Het doel was met name om te onderzoeken of er een duidelijke voorkeur

zou zijn voor kernelementen uit een van de twee categorieën, eventueel te
onderscheiden naar ps~~-groep of theo-groep. Hieronder volgen de uitkomsten
van de aangegeven rangordes (een 1 is voor het belangrijkste kernelement, een
2 voor het daarna belangrijkste tot en met een 6 voor het minst belangrijke
kernelement):

Antwoorden in aantallen:

Aangegeven rangorde 1 2 3 4 5 6

Openheid 6 16 10 7 4 2

Vervulling 2 2 6 6 13 16

Omvattendheid 2 6 5 8 13 11

Oprechtheid 9 8 16 8 2 2

Verwondering 21 11 2 5 3 3

Volharding 4 4 6 11 8 12

De term `verwondering' scoorde het hoogst, gevolgd door `openheid' en
`oprechtheid' (zie bijlage VI). Geen van de twee categorieën had dus een
duidelijke voorkeur gekregen. Ook blijkt uit bijlage VI, dat noch de psy-groep
noch de theo-groep ahonderlijk een duidelijke voorkeur had voor kernelemen-
ten afkomstig uit de eigen literatuur. l~logelijk zouden kernelementen die
atl:omstig waren uit een synthese van theologische en (gods-
dienst)ps~~chologische conceptualisaue door het panel zelfs meer aansprekend
gevonden worden. 1~Talonv (1985) pretendeert dergelijke kernelementen
gevonden te hebben, die hij mede baseert op het werk van Paul Pruyser. Het
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betreft de volgende drie trefwoorden: identiteit, integriteit, inspiratie. Deze
kernelementen werden aan de lijst toegevoegd.

Om de resultaten beter te kunnen kwantificeren en dus te evalueren, u-erd
in de volgende ronde, naar analogie van de andere onderdelen van de lijst, voor
de kernelementen voor een definitie eveneens een 5-punts Likert schaal
gebruikt. Om deze reden werden alle in de eerste ronde voorgelegde kernele-
menten opnieuw opgenomen. De kernelementen voor een definitie die in de
tweede ronde werden voorgelegd, waren daarmee de volgende:

omvattendheid

oprechtheid

openheid

verwondering

vervulling

volharding

identiteit

integriteit

inspiratie

De gehele tweede lijst betreffende `mature religion' die ter beoordeling aan
het Delphi-panel werd voorgelegd, is te vinden in bijlage VII.

5. 3 De resultaten van de tweede ronde
Ferst komt de procedure aan de orde, dan een vergelijking tussen groepen

en vervolgens de items die consensus hebben bereikt.

~.3. 1 Re.rpons
De tweede Delphi-lijst betreffende `mature religion' werd in mei 2004 aan

alle panelleden toegestuurd. Vrijwel het hele panel werd opnieuw via e-mail
benaderd; slechts 4 respondenten gaven aan te prefereren dat de lijst per post
toegestuurd werd. De meeste respondenten hadden de tweede lijst binnen
twee maanden inge~~zld en teruggestuurd. Voor sommige respondenten was
een herinnering nodig. De laatste lijsten kwamen in augustus 2004 binnen.

Het percentage respondenten dat aan de tweede ronde heeft mee gedaan, is
100"~0. Dit mag een bijzonder hoge score genoemd worden, te meer daar in de
literatuur als nadeel van de Delphi-methode wordt aangegeven, dat bij meerde-
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re rondes het risico van uitvallers toeneemt.
De lijsten werden na binnenkomst in een databestand geplaatst. Van daaruit

werden de percentages van de scores `(helemaal) mee eens' bepaald. Bij de
items die een 2~3 meerderheid hebben behaald, ~~-erd nagegaan of de scores
ook verder voldeden aan de consensuscriteria zoals beschreven in 4. 3. 1. Dit
was het geval. Eveneens waren er items, zoals beschreven in 5. 2. 3, die in de
eerste ronde consensus hadden bereikt, maar op grond van de toelichting van
de panelleden toch in formulering gewijzigd waren. Dit was gebeurd als de
verwachting was dat daardoor een hoger percentage consensus kon worden
bereikt. In enkele gevallen leidde deze wijziging er daarentegen toe, dat geen
consensus meer werd bereikt in de tweede ronde. Bij deze items werd in de
discussie met de begeleidingsgroep overwogen wat de reden hien~oor zou
kunnen zijn. In de totale lijst met finale consensusitems worden deze items
opgenomen met de, blijkbaar betere, formulering van de eerste ronde.

De items die noch in de tweede noch in de eerste ronde consensus hebben
bereikt, worden per onderdeel opgesomd voor het overzicht en om eventueel
te bezien of typerende dan wel gemeenschappelijke kenmerken naar voren
treden. Aan het einde van ieder onderdeel wordt tenslotte duidelijk welke items
deel gaan uitmaken van de finale lijst consensusitems.

5. 3. 2 Mogel~ke verschillen
Eerst werd nagegaan of in deze ronde wellicht toch significante verschillen

op te merken zijn tussen de twee hoofdgroepen, te weten psychiaters~ psycho-
logen en theolugen. Er zijn 3 verschillen gevonden.

Groep psychiaters~ psychologen en groep theologen
Rangsehikkin~ ircros ~ an C naar matc ~ sin signiticlntie

Psy Theo F df Sign. EtaZ Ngem. gem.

C9
Een belangrijk aspect van 'mature religion' is:

2 54 1 g3 7,049 1 0,011 0,133 48
gelijk op ontwikkeld met de persoonlijkheid

C5
Een belangrijk aspect van ' mature religion' is:

2 28 2 92 5,707 1 0,021 0,108 49
het geloven in een bestemming

Een belangrijk aspect van 'mature religion' is:
C6 een besef van dankbaarheid voor verlossing 2,64 3,33 5,635 1 0,022 0,107 49

door Jezus Christus
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Bij de beantwoording van C5 en C6 neigen de psvchiaters~ psychologen
gemiddeld meer naar een score van `mee eens' dan de theologen. Bij de beant-
woording van C9 neigen de theologen gemiddeld meer naar een score van `mee
eens' dan de ps}~chiaters~ psy~chologen. Opvallend is, dat in deze tweede ronde
bij 3 items verschil in beantwoording werd gevonden, terwijl dit in de eerste
ronde bij 1 item het geval was. Dit item, C30, was overigens niet teruggekeerd
in de tweede lijst. Opnieuw was het echter maar een klein aantal items waarop
verschil werd gevonden. In de discussie met de begeleidingsgroep k-wam naar
voren dat de gevonden verschillen moeilijk te interpreteren zijn. Wel werd
gesignaleerd dat de aanloop (een belangrijk aspect) en de drie items zelf een
herformulering hadden ondergaan in deze ronde, dus niet helemaal vergelijk-
baar waren met de eerste ronde.

Vervolgens werd voor deze ronde de enigszins herziene variabele A1
bekeken, die de mate weergeeft waarin in de praktijk belang wordt gehecht aan
de evaluatie van iemands geloof~ godsdienstigheid.

A1: De evaluatie van iemands geloof~ godsdienstigheid is in gesprekken een
belangrijk aandachtsgebied

oIo (helemaal)
mee eens gemiddetde

71,4 2,0

Aangezien de scores op dit item gemeten waren met een Likertschaal,
evenals de scores op de andere items, werden onderlinge correlaties berekend.
Er bleek geen significante correlatie naar voren te komen. In de eerste ronde
bleek dat respondenten die `(helemaal) mee eens' hadden gescoord op A1 meer
neigen naar een instemmende score op twee vertalingen van `mature religion'
die ontwikkeling en groei impliceren, namelijk `rijp' en `volwassen' geloof~
godsdienstigheid'. In de tweede ronde was de vertaling `rijp geloofniet terug-
gekeerd. Er werd in deze ronde geen verschil gevonden ten aanzien van de
vertaling `volwassen gelooP.

De conclusie is dus a fortiori voor deze ronde, dat het voor de beantwoor-
ding van de vragenlijst niet uitmaakt hoeveel aandacht iemand in gesprekken
besteedt aan evaluatie van iemands geloof~ godsdienstigheid. Dit is een
belangwekkende uitkomst, aangezien die erop wijst dat de resultaten van dit
onderzoek eveneens relevant zijn voor professionals die in de praktijk weinig
aandacht aan het onderwerp besteden.
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5. 3. 3 Con.ren.rar.r rrlet Getrekkzng tot de item.r
Achtereenvolgens kijken we naar `de vertaling van het label', `de bepalende

kenmerken' en `de kernelementen voor een definitie' (zie voor een overzicht
van de gemiddelden en de percentages bijlage VIII; voor de rangorde van de
gemiddelden bijlage IZ; voor de finale lijst consensusitems bijlage ~ en voor
een vergelijking van de consensuspercentages in de 1~ en 2~ ronde bijlage ZI).

5. 3. 3. 1 De vertalin~ van het label
We beginnen met de resultaten met betrekking tot de vertalin~:

o~o (helemaal) gemiddeldemee eens
64 volwassen geloof 65,3 2.3

65 gezond geloof 49,0 2,6

B6 authentiek geloof 59,2 2,2

B7 géintegreerd geloof 71,a 2,0

B8 gerijpt geloof a9,o 2,5

69 doorleefd geloof 55,~ 2,3

610 volgroeid geloof 36,7 2,s

611 beproefd geloof 2a,5 3,0

In dit onderdeel heeft dus een door het panel aangedragen vertaling consen-
sus behaald:

B7 géintegreerd geloof 71,4 2,0

De enige vertaling die in de vorige ronde consensus had behaald, namelijk
`volwassen geloof~ godsdienstigheid' (67,3`Yo), behaalde in deze ronde net geen
consensus, namelijk `volwassen geloof(65,3"~0). In de begeleidingsgroep kwam
als mogelijke verklaring naar voren, dat de in de tweede ronde weggelaten term
`godsdienstigheid' mogelijk toch gemist w-as door de respondenten. Een andere
verklaring is, dat de in deze ronde toegevoegde alternatieven een andere score
in de hand hebben gewerkt. De meest plausibele verklaring voor deze, overi-
gens lichte, daling is echter dat hier sprake is van toeval.

De bedoeling van dit onderdeel van de lijst is eveneens (zie ook 5. 2. 3. 1)
om de voorkeursvertaling van het panel te achterhalen. Hier~~oor komt de
vertaling met het hoogste percentage consensus het meest in aanmerking, dus:
geïntegreerd geloof (71,4"~0). Daarnaast is er een consensusitem met een
formulering uit de 1~~ ronde: volwassen geloof~ godsdienstigheid.
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De uitgevallen vertalingen van de tweede ronde zijn:

65 gezond geloof

66 authentiek geloof

B8 gerijpt geloof

69 doorleefd geloof

B10 volgroeid geloof

611 beproefd geloof

De al uitgevallen vertalingen van de eerste ronde waren:

61 intrinsiek geloofl godsdienstigheid

B2 heilzaam geloofl godsdienstigheid

B3 rijp geloof I godsdienstigheid

De consensusitems voor de finale lijst zijn:

B4-1e volwassen geloof I godsdienstigheid

67 geïntegreerd geloof

5. 3. 3. 2 De Gepalende kenmerken
De resultaten worden besproken in vier delen. Eerst komen de items aan de

orde die in deze ronde consensus behaalden (5. 3. 3. 2. 1), dan de items die in
plaats van een hoger percentage consensus om~erhoopt geen consensus meer
bereikten (5. 3. 3. 2. 2), vervolgens de items van de tweede en eerste ronde die
detlnitief zijn uitgevallen (5. 3. 3. 2. 3) en tenslotte een opsomming van con-
sensusitems voor de finale lijst (5. 3. 3. 2. 4).
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5. 3. 3. 2. 1 De consensusitems
De volgende items bereikten consensus:

o~o(helemaal)
mee eens

gemiddeld.

C2 vertrouwen op God, ook in tijden van tegenslag 83,7 2,0

C4
vanuit innerlijke vrijheid streven naar de hoogste waarden liefde, 69,4 2,0
waarheid en gerechtigheid

C10 bereid zijn op zoek te gaan naar antwoorden op existentiële vragen 85,7 1,7over dood, vrijheid, isolement, zinloosheid

C11 het besef van integratie in een relatie met God 67,3 2,1

C13 de bereidheid verantwoording af te leggen tegenover God en de 77 6 2,~
medemens over het eigen geloof en handelen in de wereld

C14 van toepassing op alle gebieden van het leven 69,a 2,0

C17
vanuit het besef van Gods liefde voor de mens streven naar het

67,3 2,1liefhebben van de medemens zoals hij is

C25 meer gericht op'zijn' dan op'hebben' 77,6 2,1

C27 zin en betekenis vinden in het leven in relatie tot God 73,5 2,1

C29
zich laten leiden door waarden, die uitgaan boven biologische en 67,3 2,2sociale aanpassing alleen

C31 de ervaring van God in het leven motiveert om ook moeilijke 71 a 21beslissingen voor het goede te nemen

C36
de eigen houding zowel in vrijheid als in verantwoordelijkheid 79 6 1 9bepalen

C39 oprecht, niet zozeer vanuit moeten of angst 73,5 2,0

C40 het weet hebben van Gods liefde als fundament voor het hele 73,5 2,0leven

geïntegreerd met de andere aspecten van de menselijke natuurC43 zoals het driftleven en de sociale aspecten 71,a 2,0

C46 ervaren van verwondering door het besef van het geheel andere 75,5 ~ 2,0

C47 ondersteunend voor het besef van eigenwaarde en identiteit 83,7 ~,9

C49 een open en tegelijk serieuze zoektocht naar God 83,7 2,~

Allereerst is een belangrijke conclusie, dat de herformuleringen het gewenste
effect hebben gesorteerd. Aanmerkelijk meer items bereikten immers in deze
ronde consensus, namelijk 18 items tegen 12 in de eerste ronde.

233



Hoofdstuk 5

In de discussie met de begeleidingsgroep kwam naar voren dat dit resultaat
te maken kan hebben met 2 aspecten:

de herformulering van de items zelf
de veranderde openingsformulering, namelijk in de tweede ronde: `Een
belangrijk aspect van `mature religion' is:' in plaats van: `Mature religion
.,
1S: .

5. 3. 3. 2. 2 De items die geen consensus meer bereikten
Er waren 5 items die in de eerste ronde wel consensus hadden behaald en in

de tweede ronde onverhoopt niet, namelijk C9, C 16, C34, C37, C41. Naar de
mening van de panelleden was de oorspronkelijke formulering blijkbaar beter.
i~'Iet de begeleidingsgroep werd een discussie gevoerd over mogelijke verklarin-
gen hiervoor. Deze discussie wordt per item weergegeven.

C9: 1~ ronde: 77,1 "~o; 2~ ronde: 65,3"~o elemaal) mee eens
Formulering 1 e ronde: `Mature religion' is: mee ontwikkeld met de persoon-

lijkheid
Formulering 2e ronde: Een belangrijk aspect van `mature religion' is: gelijk

op ontwikkeld met de persoonlijkheid
Discussie met de begeleidingsgroep: Een mogelijke verklaring voor het

verschil in score is, dat met `gelijk op' wellicht een te grote mate van symmetrie
in de ontwikkeling wordt gesuggereerd in plaats van een zekere mate van
wederkerigheid. Met de formulering `mee ontwikkeld' wordt enerzijds groei
aangegeven en anderzijds de notie dat geloof niet moet achterblijven bij de
persoonlijkheidsontwikkeling, wil het `mature' genoemd worden.

C16: 1~ ronde: 66,70~0; 2e ronde: 57,10~0 (helemaal) mee eens
Formulering 1~ ronde: `Mature religion' is: een beweging van zich steeds

meer aan God toevertrouwen
Formulering 2C ronde: Een belangrijk aspect van `mature religion' is: een

beweging van zich steeds meer aan God toevertrouwen
Discussie met de begeleidingsgroep: Op het eerste gezicht is het merk-

waardig dat bij dit item een verschil is ontstaan in score. De formulering van
het item zelf is immers identiek gebleven. Echter, zoals hierboven al is aange-
geven, is de openingsformulering veranderd, namelijk `Een belangrijk aspect
van `mature religion' is:' in plaats van: "í~lature religion' is:'. In combinatie met
`een bev~~eging van zich steeds meer aan God toevertrouwen' contrasteert de
meer statische formulering `een aspect is' met `een beweging'. Juist bij dit item
loopt de totale zin door de herformulering niet zo vloeiend meer.
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C34: 1~ ronde: 69.4"~0: 2~ ronde: 57,1 "~o , elemaal) mee eens
Formulering le ronde: `~íature religion' is: dat de persoonlijke vrijheid be-

grensd wordt door verantwoordelijkheid voor Gods schepping
Formulering 2~ ronde: Een belangrijk aspect van `mature religion' is: het

begrenzen van de persoonlijke vrijheid door de verantwoordelijkheid voor
Gods schepping

Discussie met de begeleidingsgroep: Dit item is in de tweede ronde in de
actieve vorm gesteld in plaats van in de passieve vorm van de eerste ronde. Dit
geeft een verandering in betekenis. De actieve vorm impliceert dat de persoon
zelf begrenst, terwijl het begrensd worden samenhangt met de opdracht die de
mens krijgt om verantwoordelijkheid te dragen voor Gods schepping.

C37: 1e ronde: 67,40~0; 2e ronde: 61,2"~0 , elemaal) mee eens
Formulering 1r ronde: `l~iature religion' is: dat alle aspecten van iemands

persoonlijkheid omvattend erbij betrokken worden
Formulering 2e ronde: Een belangrijk aspect van `mature religion' is: alle

aspecten van iemands persoonlijkheid bij het geloof betrekken
Discussie met de begeleidingsgroep: Dit item is in de tweede ronde in de

actieve vorm gesteld in plaats van in de passieve vorm van de eerste ronde.
Ook hier geeft dit een verandering in betekenis. De actieve vorm `betrekken'
wekt de suggestie dat de persoon in staat is om dit zelf te regelen. De passieve
vorm `betrokken worden' daarentegen impliceert het geloof ofwel God zelf als
subject, waardoor alle aspecten van iemands persoonlijkheid omvattend erbij
betrokken worden. Ook is het mogelijk dat in de tweede ronde de term `om-
vattend' in de formulering gemist werd. Een andere mogelijke verklaring voor
het verschil in score is toeval.

C41: 1 e ronde: 67,30~0; 2e ronde 53,10~0 ~helemaal) mee eens
Formulering 1~ ronde: `1~lature religion' is: bidden en doen van gerechtig-

heid als onlosmakelijk bij elkaar horend
Fotmulering 2~ ronde: Een belangrijk aspect van `mature religion' is: bidden

en daden van liefde en gerechtigheid gaan samen op
Discussie met de begeleidingsgroep: De kernachtige formulering van de

eerste ronde is blijkbaar niet geheel te vervangen door een omschrijving zoals
deze op grond van de toelichting van de panelleden werd voorgelegd in de
tweede ronde. Het `onlosmakelijke' van de verbondenheid tussen bidden en
doen van gerechtigheid is wellicht dusdanig belangrijk, dat de herformulering
in de tweede ronde aan kracht heeft ingeboet.
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De conclusie is, dat de items C9, C16, C34, C37 en C41 met de formulering
uit de 1t ronde worden toegevoegd aan de finale lijst consensusitems.

5. 3. 3. 2. 3 De uitgevallen item.r
De bepalende kenmerken die definitief uitgevallen zijn in de tweede ronde

zijn:

C1 hoop tegen alle wanhoop in door geloof in de opstanding van Christus

C5 het geloven in een bestemming

C6 een besef van dankbaarheid voor verlossing door Jezus Christus

C8 ontvankelijk zijn voor vernieuwing van het leven door de werking van Gods Geest

C12 de persoonlijke, innerlijke verhouding tot God ervaren als essentieel voor het leven

C15 inspiratie ontlenen aan een zich verbonden weten met Jezus Christus

C18 een aanhoudend verlangen naar Gods genade midden in de gebrokenheid van het leven

C21 leven vanuit Gods vergeving en bereid zijn anderen te vergeven

C22 vervvachtingsvol en doelgericht leven vanuit het perspectief van Gods Rijk

C23
vreugde en dankbaarheíd kunnen ervaren door er te mogen zijn voor medemensen en
God

C24 bereid zijn het geloof als gave van God te aanvaarden en het positief in te zetten

C26 tot zichzelf komen in relatie tot God

C28 vervulling ervaren door zich open te stellen voor leiding door Gods Geest

C35 onder moeilijke omstandigheden over uithoudingsvermogen beschikken in navolging van
Christus

C38 ook bij lijden en tegenslag zich afvragen welke betekenis hieraan kan worden gegeven

C48 Jezus Christus ervaren als leidsman
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De bepalende kenmerken die al definitief uitgevallen waren in de eerste ronde
zijn:

C3 'Mature religion' is: sociale en financiële belangen ondergeschikt maken aan een
altruïstische instelling

C7 'Mature religion' is: ontdaan van vroegere houdingen ten opzichte van ouderfiguren

C19 `Mature religion' is: gericht op bovenpersoonlijke waarden

C20 `Mature religion' is: het betrekken van Gods toekomst op het heden

C30 ~Mature religion' is: het verwezenlijken van idealen een belangrijker doel vinden dan
zelfontplooiing

C32 ~Mature religion' is: leven uit de kracht van de Heilige Geest door wie een mens zich tot
zijn meest eigenlijke ik ontwikkelt

C33 ~Mature religion' is: het oplossen van problemen aan de samenwerking tussen het
individu en God toeschrijven

C42 ~Mature religion' is: de Heilige Geest ervaren als de levenskracht, die tot vrijwillige
overgave aan God beweegt

C44 ~Mature religion' is: persoonlijke integriteit door de tijd heen doordat de meest lange
termijn doelen worden nagestreefd

C45 ~Mature religion' is: een omgang met het goddelijke waarbij overgave gerelateerd is aan
zelfbevestiging

C50 `Mature religion' is: uitstijgen boven tegenstellingen

Wat het meest in het oog springt is dat geen van de 5 items waar Jezus
Christus bij name in genoemd wordt consensus behaald heeft. Dit betreft de
items C1, C6, C15, C35 en C48. Daarnaast valt op, dat ook geen van de items
waarin de werking van de Heilige Geest ter sprake komt, consensus heeft
behaald, te weten C8, C28, C32 en C42. Daarmee ontbreken het specifiek
Christologische en pneumatologische perspectief. VL'ij zullen hier in hoofdstuk
6 op terugkomen.

Venrolgens is geprobeerd om middels een factoranalyse de uitgevallen items
te groeperen met als doel gemeenschappelijke achterliggende thema's op het
spoor te komen. Het bleek dat de KMO c 0,60 is, wat betekent dat er niet
voldoende samenhang tussen de onderlinge items bestaat. Het was dan ook
niet mogelijk een factoranalyse uit te voeren die zinvolle informatie oplevert.
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5. 3. 3. 2. 4 De con.ren,ru.ritem.r voor definale l~.rt
De consensusitems uit de tweede en de eerste ronde (aangegeven door de
toevoeging 1~) voor de finale lijst zijn:

oIo(helemaal)
gemiddeld.

mee eens

C2 vertrouwen op God, ook in tijden van tegenslag

C4
vanuit innerlijke vrijheid streven naar de hoogste waarden liefde,

69,4 2,0
waarheid en gerechtigheid

C9-1e 'Mature religion' is: mee ontwikkeld met de persoonlijkheid 77,~ 1,9

C10 bereid zijn op zoek te gaan naar antwoorden op existentiële vragen
85 7 1 7

over dood, vrijheid, isolement, zinloosheid

C11 het besef van integratie in een relatie met God 67,3 2,1

C13
de bereidheid verantwoording af te leggen tegenover God en de
medemens over het eigen geloof en handelen in de wereld

77,6 2,1

C14 van toepassing op alle gebieden van het leven s9,a 2,0

'Mature religion' is: een beweging van zich steeds meer aan God ~ 7 2 2C16-1e toevertrouwen

C17
vanuit het besef van Gods liefde voor de mens streven naar het ~ 67,3 2,i
liefhebben van de medemens zoals hij is N

C25 meer gericht op 'zijn' dan op 'hebben' 77.6 2,1

C27 zin en betekenis vinden in het leven in relatie tot God ~ 73.5 ~- 2,1

C29 zich laten leiden door waarden, die uitgaan boven biologische en ' 67 3 2 2
sociale aanpassing alleen ~

C31
de ervaring van God in het leven motiveert om ook moeilijke 7i 4 2 i
beslissingen voor het goede te nemen

'Mature religion' is: dat de persoonlijke vrijheid begrensd wordt
69,4 2,2C34-1e door verantwoordelijkheid voor Gods schepping

C36
de eigen houding zowel in vrijheid als in verantwoordelijkheid ' 79,6 i,9
bepalen ì- -

e'Mature religion' is: dat alle aspecten van iemands persoonlijkheid 67,4 2,3C37-1 omvattend erbij betrokken worden

C39 oprecht, niet zozeer vanuit moeten of angst 73,5 2,0

C40
het weet hebben van Gods liefde als fundament voor het hele

73,5 2,0
leven

'Mature religion' is: bidden en doen van gerechtigheid als
67,3 2,2C41-18 onlosmakelijk bij elkaar horend

C43
geintegreerd met de andere aspecten van de menselijke natuur 7i 4 2 0
zoals het driftleven en de sociale aspecten ,

C46 ervaren van verwondering door het besef van het geheel andere 75,5 2,0

C47 ondersteunend voor het besef van eigenwaarde en identiteit 83,7 t,9

C49 een open en tegelijk serieuze zoektocht naar God 83,7 2,1

83,7 2,0
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5. 3. 3. 3 De kerraelenrertten voor een definitze
Ten aanzien van dit onderdeel werd in deze ronde aan het panel gevraagd

om te scoren op een 5-punts l.ikert schaal. Dit betehent dat de items die
consensus behaalden de items zijn die worden opgenomen in de finale lijst
consensusitems.

Hier volgen de uitkomsten:

D1 omvattendheid

D2 oprechtheid

D3 openheid

D4 verwondering

D5 vervulling

D6 volharding

D7 identiteit

D8 integriteit

D9 inspiratie

a~o (helemaal)
mee eens

65,3

91,8

83, 7

89,8

49,0

61,2

85,7

85, 7

87,8

1,8

1,7

2,4

2,3

1,8

1,6

1,8

De kernelementen die consensus bereikten, zijn:

eJo (heiei~~aai)
gemiddeldemee eens

D2 oprechtheid 91,8 1,7

D3 openheid 83,7 1,8

D4 verwondering 89,8 1,7

D7 identiteit 85,7 1,8

D8 integriteit 85,7 1,6

D9 inspiratie 87,8 1,8

Wat allereerst opvalt, is dat maar liefst 6 van de 9 voorgelegde kernelemen-
ten consensus behaalden. Daarnaast blijkt dat de drie kernelementen die in de
eerste ronde het hoogst in rangorde hebben gescoord (zie 5. 2. 3. 3), ook in
deze ronde consensus wisten te behalen. Dit betreft de kernelementen `op-
rechtheid', `openheid' en `venvondering'.
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Ook alle drie de kernelementen van 1`lalon`- die aan de tweede ronde waren
toegevoegd, behaalden consensus. De drie kernelementen die in deze ronde het
hoogst scoorden, namelijk `oprechtheid', `venvondering' en `inspiratie' waren
goed verdeeld atkomstig uit respectievelijk de psychologisch~ psychiatrische
literatuur, de (pastoraal)theologische literatuur en het taalveld van 1~lalony, dat
een synthese pretendeert te zijn van theologische en (gods-
dienst)psychologische conceptualisatie (zie 5. 2. 3. 3).

5. 4 Achterliggende kenmerken van de consensusitems van de
bepalende kenmerken

rlangezien bij het onderdeel `de bepalende kenmerken' een verrassend groot
aantal items consensus heeft bereikt, namelijk 23 items, ontstond de behoefte
deze items te groeperen om gemeenschappelijke achterliggende thema's op het
spoor te komen. Dit hebben we gedaan door middel van een factoranalyse.

5.4. 1 Factoranaly.re
Er werd gekozen voor een factoranalyse (principale componentenanah~se)

met drie factoren om de volgende redenen. De standaardprocedure voor het
kiezen van factoren (`Eigenwaarde' ~ 1) leverde 7 factoren op. Deze oplossing
bleek oninterpreteerbaar. Op grond van het `scree plot' werd toen gekozen
voor een 1 factoroplossing. Dit leverde 1 factor op waar alle variabelen hoger
dan 0,40 op laadden, behalve C34-1e (factorlading - 0,39), C9-1e (0,31), C41-
1~ (0,35) en C39 (0,30). Der.e factor verklaarde maar 25,6"~o van de variantie.
Nog eens kijkend naar het `scree plot' leek een drie factorenoplossing eveneens
verdedigbaar. Na uitt~oering ervan bleken er drie interpreteerbare factoren naar
voren te komen. Bij uitvoering van de drie factorenoplossing over de 23
variabelen die consensus hebben bereikt, is een item weggelaten: C46, omdat
dit item zowel op factor 1 als factor 2 hoger dan 0,40 laadt. Dit kenmerk van
`mature religion' is dus niet eenduidig toe te schrijven aan een van de drie
factoren en is daarom uit de analvse genomen. Wat resteert zijn 22 variabelen.

De factoranalyse over de 22 variabelen (K1~10- 0,61; factors- 3; factorla-
ding 1 0,40; varimax rotatie; missing listwise) levert drie factoren op die
respectievelijk 25,3"~0, 12,90~o en 8,60~0, samen dus 46,80~o variantie verklaren.
Variabele C43 laadt op geen factor hoger dan 0,40 en is daarom buiten be-
schouwing gelaten.
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De eerste factor bevat negen items, die worden weergegeven op volgorde
van hoogste naar laagste factorlading.

Factor I: Gerichtheid op hogere waarden vanuit innerlijke vrijheid

C1o Bereid zijn op zoek te gaan naar antwoorden op existentiële vragen
over dood, vrijheid, isolement, zinloosheid

Factor
lading

0, 799

C36 De eigen houding zowel in vrijheid als in verantwoordelijkheid bepalen o,739

C25 Meer gericht op 'zijn' dan op `hebben' 0,651

Ca
Vanuit innerlijke vrijheid streven naar de hoogste waarden liefde, 0,561
waarheid en gerechtigheid

C9-1a Mee ontwikkeld met de persoonlijkheid 0,550

C47 Ondersteunend voor het besef van eigenwaarde en identiteit o,527

C39 Oprecht, niet zozeer vanuit moeten of angst o,524

C49 Een open en tegelijk serieuze zoektocht naar God o,524

CZ9
Zich laten leiden door waarden, die uitgaan boven biologische en o,52a
sociale aanpassing alleen

Het gaat in deze items om het niet uit de weg gaan van existentiële vragen
(C10) en daarbij een gerichtheid op hogere waarden (C4, C29) en God (C49).
Dit gebeurt vanuit een besef van innerlijke (keuze)vrijheid en oprechtheid
(C36, C25, C47, C39), waarbij gaandeweg ook de eigen persoonlijkheid zich
verder vormt (C9-le). Aldus verwijzen deze items naar: gerichtheid op hogere
waarden vanuit innerlijke vrijheid.
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De tweede factor bevat zes items, weergegeven op volgorde van hoogste
naar laagste factorlading.

Factor II: Vertrouwen op God doordringt het hele leven
Factor
lading

C27 Zin en betekenis vinden in het leven in relatie tot God 0,750

C11 Het besef van integratie in een relatie met God o,736

C2 Vertrouwen op God, ook in tijden van tegenslag 0,673

C16-1a Een beweging van zich steeds meer aan God toevertrouwen 0,634

C31 De ervaring van God in het leven motiveert om ook moeilijke o,600
beslissingen voor het goede te nemen

C40 Het weet hebben van Gods liefde als fundament voor het hele leven 0,565

De relatie met God komt in ieder van deze zes items voor in verschillende
bewoordingen. Deze relatie geeft betekenis aan het leven (C27) en integratie

ofwel een besef van integraal erbij horen (C11). De relatie wordt het beste

get~rpeerd door vertrouwen van de kant van de mens (C2, C16). Van de kant
van God is de liefde grondleggend (C40). Dit fundamentele vertrouwen op

God doortrekt het hele leven van een mens in alle omstandigheden (C31).

Aldus verwijzen deze items naar: vertrouwen op God doordrinl,~t het hele

leven.
De derde factor bevat zes items, weergegeven op volgorde van hoogste naar

laagste factorlading.

Factor III: Verantwoordelijkheid voor medemens en schepping
Factor
lading

C41-1e Bidden en doen van gerechtigheid als onlosmakelijk bij elkaar horend o,742

De bereidheid verantwoording af te leggen tegenover God en de
C13 medemens over het eigen geloof en handelen in de wereld

0,646

C14 Van toepassing op alle gebieden van het leven 0,630

C17 Vanuit het besef van Gods liefde voor de mens streven naar het 0,576
liefhebben van de medemens zoals hij is

C34-1e
Dat de persoonlijke vrijheid begrensd wordt door verantwoordelijkheid 0,460
voor Gods schepping

C37-1e
Dat alle aspecten van iemands persoonlijkheid omvattend erbij o,a5a
betrokken worden
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In deze items komt tot uiting een verantwoordelijke, dus ook rechtvaardige
en liefdevolle bejegening van de medemens (C41-1t, C13, C17) en de schep-
ping (C34-1~) vanuit een levenshouding die als `antwoord' op God kan worden
beschouwd. Dit laatste ligt ook in de term `verantv~~oordelijkheid' besloten. De
verantwoordelijkheid betreft hiermee alle levensgebieden (C14) en betrekt heel
de mens (C37-1~). God en de mens en zijn verdere schepping zijn niet los van
elkaar te zien. Aldus verwijzen deze items naar: verantwoordelijkheid voor
medemens en schepping.

De mate waarin de factoren van toepassing zijn loopt onderling niet veel uit
elkaar. Gemiddeld stemt 77,7`Yo van de respondenten in met factor I, 72,80~0
met factor II en 71,10~o met factor III.

Als we kijken naar de herkomst van de items uit de literatuur dan blijkt fac-
tor I te bestaan uit items die alle afkomstig -r.ijn uit de psy~chologische~ psychia-
trische literatuur. Factor II bestaat uit twee items die afkomstig zijn uit de
psychologische~ psy~chiatrische literatuur en vier uit de ( pastoraal) theologische
literatuur. Factor III bestaat uit drie items uit de psy~chologische~ psychiatri-
sche literatuur en drie uit de (pastoraal) theologische literatuur.

5. 4. 2 Defactoren als .rchalen
De drie factoren zijn omgezet in drie schalen door de scores op de items

per factor bij elkaar op te tellen. Schaal I`gerichtheid op hogere waarden vanuit
innerlijke vrijheid' heeft een alpha van 0,80; schaal II `vertrouwen op God
doordringt het hele leven' heeft een alpha van 0,79 en schaal III
`verant~~~oordelijkheid voor medemens en schepping' heeft een alpha van 0,71.
Het zijn dus (redelijk) betrouwbare schalen.

De kenmerken van de respondenten hangen als volgt met deze schalen
samen:

- Er is geen samenhang met het behoren tot de psy-groep versus theo-
groep, de sekse, de leeftijd en de mate waarin in de praktijk belang
wordt gehecht aan de evaluatie van iemands geloof~ godsdienstigheid.

- De gezindte hangt samen met schaal I. Rooms-katholieke responden-
ten scoren hier hoger dan protestantse respondenten (F- 8,016; df- 1;
sign: 0,007; eta2 - 0,15). Zij verbinden `mature religion' dus meer met
`gerichtheid op hogere waarden vanuit innerlijke vrijheid'. Deze bevin-
ding is in overeenstemming met het in 5. 2. 2. 2 tentatief geïnterpre-
teerde verschil, dat rooms-katholieken meer nadruk leggen op de sub-
jectieve zoektocht naar God en protestanten meer op de objectieve
waarheid.

243



Hoofd.rtuk 5

- Er is een samenhang tussen de werksetting en schaal II. Op schaal II
scoren relatief hoog: respondenten met een eigen praktijk; relatief ge-
middeld: respondenten werkzaam aan de universiteit; relatief laag: res-
pondenten werkzaam in de GGZ, de gemeente~ parochie en in de so-
matische zorg (F- 4,270; df- 4; sign: 0,005; eta2 - 0,28). Er is echter
grote voorzichtigheid geboden met betrekking tot de interpretatie, aan-
gezien twee werkvelden slechts 6 respondenten bevatten.

Verder is nagegaan of er een samenhang bestaat tussen de factoren en de
consensusitems uit de andere onderdelen van de lijst. Om te beginnen is
gekeken of er een verband is met de vertalingen van het label `mature religion'.
Vertaling B4-1~ `volwassen geloof~ godsdienstigheid' correleert met geen
enkele factor significant. Vertaling B7 `geïntegreerd geloofcorreleert r- 0,41
(sign. 0,003, N-49) met factor I`gerichtheid op hogere waarden vanuit inner-
lijke vrijheid' en r- 0,35 (sign. 0,013, N-49) met factor II `vertrouwen op God
doordringt het hele leven'. Met deze vertaling geeft het panel dus de verbon-
denheid van het geloof inet het leven van hier en nu aan. Overigens correleren
de vertalingen B4-le en B7 (r- - 0,03) niet onderling.

Eveneens is nagegaan of er een samenhang bestaat tussen de factoren en de
kernelementen voor een definitie van `mature religion'. Vijf van de zes kern-
elementen correleren met factor I en wel in volgorde van hoog naar laag:
integriteit (r - 0,559; sign. - 0,000), openheid (r- 0,445; sign. - 0,001),
inspiratie (r - 0,388; sign. - 0,006), oprechtheid (r - 0,346; sign. - 0,015) en
identiteit (r - 0,331; sign. - 0,020). Ueen van de kernelementen correleert met

factor II en factor III. Deze uitkomst is tegen de verwachting. Indien de
kernelementen immers representatief zouden zijn voor een definitie, dan zou
verondersteld mogen worden dat ze als totaliteit correleren met alle drie de

gevonden factoren. Bij nadere beschouwing blijken echter alle vijf kernelemen-

ten inhoudelijk goed te passen bij de essentie van factor I, zoals verwoord met

de trefwoorden uit het label: hogere waarden en innerlijke vrijheid.

5. 5 Samenvatting en conclusie
Kort samengevat is de uitkomst van het Delphi-onderzoek naar `mature

religion' allereerst, dat het panel deskundigen een voorkeursvertaling heeft,
namelijk `geïntegreerd geloof. Over een andere vertaling, namelijk `volwassen
gelooP wordt ook consensus bereikt. Er zijn maar liefst 23 bepalende kenmer-
ken waarover consensus is bereikt. Van deze items konden 21 worden onder-
gebracht in 3 onderscheiden factoren: I`gerichtheid op hogere waarden vanuit

innerlijke vrijheid'; II `vertrouwen op God doordringt het hele leven'; III
`verantwoordelijkheid voor medemens en schepping'. Van de voorgelegde
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kernelementen voor een definitie wordt over G consensus bereikt. Van deze
kernelementen correleerden er 5, namelijk `integriteit', `openheid', `inspiratie',
`oprechtheid' en `identiteit' met factor I en niet met de andere factoren, waar-
door het de vraag is geworden of het valide is om vanuit deze kernelementen
een definitie te formuleren. Voor een detïnitie die kernachtig dient te zijn, zijn
waarschijnlijk de labels van de 3 factoren het meest geëigend. In trehvoorden:
gerichtheid op hogere waarden, vertrouwen op God, verantwoordelijkheid
voor de schepping. 1~íet de drie labels komen de attitude ten opzichte van
zichzelf, ten opzichte van God en ten opzichte van medemens en schepping in
hun onderlinge samenhang goed tot uiting.

Een andere belangrijke bevinding was, dat er nauwelijks signitïcante ver-
schillen in beantwoording tussen de hoofdgroepen psychiaters~ psychologen
en theologen gevonden werden, waardoor deze voor dit onderwerp gezamen-
lijk als een panel deskundigen konden worden beschouwd.

In het volgende hoofdstuk zullen slotconclusies getrokken worden en zullen
de uitkomsten aan de literatuur gerelateerd worden.
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Hoofdstuk 6

CONCLUSIE EN DISCUSSIE

"Es wird nie etwas Gutes zustande kommen
wenn es nicht mit Begeisterung getan w~rd"

(klooster Himmelroth, Duitsland)

6. 1 Inleiding
Voor we toekomen aan het trekken van conclusies, zullen we in het kort de

gevolgde werlti-wijze weergeven. In de ps}-chologische~ psvchiatrische literatuur
werd nagegaan wat verstaan kan worden onder het concept `gezonde godsdien-
stigheid'. In de (pastoraal) theologische literatuur werd nagegaan wat verstaan
kan worden onder het concept `heilzaam geloof. Uit de psychologische~
ps~-chiatrische en de theologische literatuur kwamen een aantal bepalende
kenmerken en enkele kernelementen voor een definitie naar voren. Deze zijn
opgenomen in een vragenlijst, gericht op de evaluatie van `mature religion'.
Een Delphi-panel werd samengesteld uit deskundigen, te weten een groep
psy'chiaters~ psychologen en een groep theologen. Aan het panel werd de
vragenlijst voorgelegd, bestaande uit de onderdelen `(voorkeurs)vertaling',
`bepalende kenmerken' en `kernelementen voor een definitie'. Ook werd een
vraag gesteld betreffende het belang dat gehecht werd aan de evaluatie van
iemands geloof in de praktijk. Bij de verwerking van de resultaten werd gelet
op het behalen van consensus. Daarnaast werd in de eerste ronde evenzeer
gelet op de gegeven toelichtingen per item, waardoor de items voor de tweede
ronde waar nodig veranderd, aangescherpt of aangevuld werden. In de tweede
ronde kon de definitieve consensus worden vastgesteld. Aldus kregen we
inzicht in de criteria die de panelleden van belang achten voor het evalueren
van `mature religion' in hun dagelijkse praktijk.

In dit hoofdstuk worden de slotconclusies getrokken. VG'e gaan daartoe de
beantwoording van de vraagstelling na (6. 2). In de discussie (6. 3) wordt
allereerst verder gereflecteerd op de conclusies. Deze reflectie richt zich op de
vraag welke gemeenschappelijke visie het geraadpleegde panel had, aangezien
een belangwekkende bevinding was dat er nauwelijks significante verschillen in
beantwoording waren tussen de groep ps`-chologen~ psvchiaters en theologen.
De reflectie krijgt vorm door middel van een terugkoppeling van de resultaten
naar de literatuur uit de hoofdstukken 1, 2 en 3. Daarna komt de wetenschap-
pelijke relevantie aan de orde. Vervolgens bespreken we de mogelijke relevantie
van dit onderzoek voor de visie op de intermenselijke hulp en voor de praktijk
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van hulpverlening en pastoraat. We besluiten de discussie met een korte
bespreking van de maatschappelijke relevantie van het onderzoek.

6. 2 Beantwoording van de vraagstelling
De overkoepelende vraagstelling (zie 1. 2. 2) luidt als volgt:

Hoe wordt in de psychologie~ psychiatrie en in de theologie de k-waliteit van
persoonlijk(e) geloof~ godsdienstigheid geëvalueerd?

Hiervan zijn de volgende deelvragen beantwoord:
A1. Wat wordt in de psychologische~ psychiatrische literatuur verstaan onder
gezonde godsdienstigheid? Dit gedeelte van het literatuuronderzoek staat
beschreven in hoofdstuk 2 en mondt uit in 25 stellingen en 3 kernwoorden (zie
2. 5).
A2. ~'at wordt in de theologische literatuur verstaan onder heilzaam geloof?
Dit gedeelte van het literatuuronderzoek staat beschreven in hoofdstuk 3 en
mondt uit in 25 stellingen en 3 kernwoorden (zie 3. 7).
B. Welke zijn de evaluatieve maatstaven die psychologen~ psychiaters en
pastores in de praktijk hanteren voor de beoordeling van persoonlijk(e) geloof~
godsdienstigheid? Hiertoe zijn de zojuist genoemde 25 stellingen en 3
kernwoorden die naar voren kwamen uit de psychologische~ psychiatrische
literatuur en de 25 stellingen en 3 kernwoorden die naar voren kwamen uit de
(pastoraal) theologische literatuur voorgelegd aan een panel deskundigen,
waarvan de ene helft bestond uit psychiaters~ psychologen met aantoonbare
aftïniteit voor godsdienst(igheid) en de andere helft uit theologen met affiniteit
voor hulpverlening. Bovendien werd via het panel gezocht naar een vertaling
van het overkoepelende begrip `mature religion'. Op deze wijze trachtten wij te
achterhalen wat theologen en psychiaters~ psychologen verstaan onder
heilzaam geloof en gezonde godsdienstigheid. Het empirisch onderzoek is
gedaan volgens de Delphi-methode. Via deze methode werd in twee
onderzoeksrondes gezocht naar een mate van consensus binnen de
onderzoeksgroepen ten aanzien van hun evaluatie van `mature religion'.

Concreet komen uit deze rondes twee vertalingen van `mature religion' naar
voren waarover consensus werd bereikt.

De hoogst scorende vertaling van het panel is:
- geïntegreerd geloof.

De tweede, ook hoog scorende vertaling is:
- volwassen geloof~ godsdienstigheid.

Daarnaast werd consensus bereikt over 23 bepalende kenmerken. Van deze
kenmerken konden 21 middels factoranalyse gegroepeerd worden in 3 onder-
scheiden factoren.
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De aan de 3 factoren gegeven samenvattende labels zijn:
- gerichtheid op hogere waarden vanuit innerlijke vrijheid
- vertrouwen op God doordringt het hele leven
- verantwoordelijkheid voor medemens en schepping.

Factor I bestaat uit 9 items en factor II en III ieder uit 6 items.
Van de voorgelegde 9 kernwoorden behaalden 6 consensus: oprechtheid,

openheid, verwondering, identiteit, integriteit, inspiratie.
Wij menen dat aldus is bijgedragen aan de ontwikkeling en theoretische

onderbouwing van criteria ter beoordeling van de kwaliteit van persoonlijk(e)
geloof~ godsdienstigheid vanuit zowel psychologisch~ psychiatrisch als
theologisch perspectief en aan verheldering van de opvattingen van de pastor
en de psychiater~ psycholoog met betrekking tot het evalueren van geloof~
godsdienstigheid in de praktijk.

6.3 Discussie
6. 3. 1 Keflectie op de uitkorrrsten van het onder,~oek

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is, dat er in de beantwoording
van de vragenlijst nauwelijks enige significante verschillen gevonden werden
tussen de participerende psychologen~ psychiaters en de theologen in het
Delphi-panel. Een achterliggende, gemeenschappelijke visie op dit onderwerp
lijkt zich af te tekenen. Om deze verder te exploreren, zullen de resultaten van
het empirisch onderzoek teruggekoppeld worden naar het theoretisch
onderzoek en wel naar de voorlopige begripsbepaling uit de inleiding
(hoofdstuk 1), naar de psychologische~ psychiatrische literatuur (hoofdstuk 2)
en naar de (pastoraal)theologische literatuur (hoofdstuk 3). Dit gedeelte zal
uitlopen op een beschrijving van hoe de perspectieven van psychologie~
psychiatrie en theologie zich verhouden met het oog op `mature religion'.

6. 3. 1. 1 De ttvee vertalingen van `mature religion'
De vertaling `geïntegreerd geloop behaalde van de vertalingen het hoogste

percentage consensus, namelijk 71,40~0. Deze vertaalmogelijkheid kwam niet
rechtstreeks uit de literatuur, maar kwam voort uit de suggesties van enkele
panelleden in de eerste ronde. Integreren betekent volgens het CGroot
woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale (2000): 1. volledig maken; 2.
tot een geheel samenvoegen; 3. tot een geheel, eenheid worden. Hoewel dus
niet voortkomend uit de literatuur als meest voor de hand liggende vertaling
van het begrip `mature religion' past met name betekenis 3. goed in de
begripsbepaling zoals deze heeft plaatsgevonden in 1. 3. `voorlopige
begripsbepaling'. Passages hieruit betreffen zowel het psychologische~
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psychiatrische als het theologische perspectief. In deze passages komen de
term `geïntegreerd' en de hieraan verwante term `integraal' voor. We beginnen
met 1. 3. 2. Daar is de detïnitie van het begrip `gezondheid' van de
~'ereldgezondheidsorganisatie (1976) overgenomen: "Health is a state of
phvsical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or
infirmitv". Gezondheid staat hier gelijk met integraal `welzijn' of `welbevinden'
en kan verder worden gedifferentieerd in deelaspecten, waaronder een
existentiële component.

In 1. 3. 3 komen de twee betekenissen die de begrippen heil en heilzaam
kennen samengevat aan de orde:
- Het begrip heil staat voor de verlossing, bevrijding zelf.
- Het begrip heil staat voor het leven vanuit deze verlossing. De etymologie

van het Nederlandse woord `heil' laat verwantschap zien met het woord
`heel' en tevens met het woord `heilig' (Van Wijk, 1949). Deze verwant-
schap is vergelijkbaar met de verwantschap tussen de Latijnse woorden `sa-
lus', `sahms' (vergelijk de Engelse en Franse equivalenten `salvation', `salu-
tary', `salut', `salutaire') en `sanctus'. Het zelfstandig naamwoord `salus' be-
tekent (Pinkster, 1986~ 2003) `gezondheid, welzijn, welvaren, maar ook heil
en redding'; het bijvoeglijk naamwoord `sahms' betekent `behouden, onge-
schonden, gered'. Ook in het Nieuwe Testament zijn er indicaties voor een
hechte verbondenheid tussen fysieke gezondheid en geloof door de nadruk
die gelegd wordt op de wonderbare genezingen van Jezus (Eliade, 1987).
Het bijvoeglijk naamwoord `sanctus' betekent `geheiligd, gewijd, heilig, on-
schendbaar, onverbrekelijk'. Nieuwtestamentisch gezien betekent dit dat
een persoon zich laat leiden door Jezus Christus, aan wie opdracht, funde-
ring en doel worden ontleend (Barth, 1949; l~liskotte, 1966). De betekenis-
sen van alle drie de Latijnse woorden hangen samen met het nieuwtesta-
mentische Griekse begrip `haplous', dat eenvoudig, innerlijk een, in zich
ongedeeld, geïntegreerd betekent (Fortmann, 1963, 1968b). Hiermee wordt de
ir~tegrale ervaring aangeduid van een persoon die functioneert zoals C'Tod het
heeft bedoeld, in evenwichtige (harmonieuze) relatie met God, met anderen
en met zichzelf (Ellison 8z Smith, 1991).

Vanuit de begripsbepaling in de inleiding (hoofdstuk 1) blijkt dus, dat de
term `geïntegreerd geloofals vertaling voor het overkoepelende Engelse begrip
`mature religion' zeer toepasselijk is. ~fet deze term wordt zowel de eenheid als
het geheel~ het hele (`integraal~ integriteit') benadrukt, samengenomen `heel-
heid'.

De tweede vertaling van `mature religion' die consensus behaalde, is `vol-
wassen geloof~ godsdienstigheid' en wel bij 67,3"~o van de respondenten in de
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eerste ronde, in de tweede ronde nauwelijks minder (65,30~0). Er waren 15
respondenten die deze vertaling als hun voorkeursvertaling aanwezen in de
eerste ronde. Deze term werd blijkens de gegeven toelichting van 8 van die 15
respondenten expliciet gewaardeerd vanwege de gedachte aan ontwikkeling en
groei, waarbij aangegeven werd dat deze gedachte ook in de bijbel voorkomt
(zie 5. 2. 3. 1). Twee respondenten zagen er vooral de notie van uitgegroeid zijn
in. Vanuit de literatuur blijkt dat de gedachte aan ontwikkeling en groei ook
terug te vinden is bij onder meer Allport (2. 3. 2) en bij Pargament (2. 3. 3).
Ook komt deze gedachte terug in een aspect dat afgeleid is uit de ideeën van
Freud (2. 2. 1): De godsdienstige cognities dienen zich met de persoonlijkheid
mee ontwikkeld te hebben. Dit aspect is omgezet in stelling C9-1C: `l~fature
religion' is: mee ontwikkeld met de persoonlijkheid. Deze stelling bereikte
eveneensconsensus.

Taalkundig ligt de vertaling `volwassen geloof~ godsdienstigheid' dichter bij
het Engelse `mature' dan de hoogst scorende vertaling `geïntegreerd gelooi.
Achteraf kan de vraag gesteld worden of de vertaling `geïntegreerd geloop nog
meer aanhang bij het panel zou hebben gekregen indien niet expliciet gevraagd
was naar een vertaling van `mature religion'. Deze instructie kan er sommigen
toe hebben gebracht om een letterlijke in plaats van een inhoudelijk gemoti-
veerde vertaling te kiezen.

Aangezien de twee vertalingen niet met elkaar blijken te correleren, kunnen
deze noties als verschillende, elkaar aanvullende dimensies van het begrip
`mature religion' worden gezien. De vertaling `geïntegreerd gelooP correleert
overigens met factor I`gerichtheid op hogere waarden vanuit innerlijke vrij-
heid' en met factor II `vertrouwen op God doordringt het hele leven'. Hiermee
geeft het panel de verbondenheid aan van het geloof inet het leven van hier en
nu. De vertaling `volwassen geloof~ godsdienstigheid' correleert met geen van
de drie factoren significant (zie 5. 4. 2).

1~1et het kiezen van deze tu~ee vertalingen hebben de respondenten dus in
hun achterliggende visie met het oog op `mature religion' twee noties aangege-
ven, namelijk `geïntegreerdheid~ heelheid', ofwel verbondenheid van het geloof
met het leven van hier en nu, en `groei~ ontwikkelingsgerichtheid', ofwel een
proces in de tijd.
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6. 3. 1. 2 De drieëntrvintig stellingen
Het literatuuronderzoek vanuit de psychologie~ psychiatrie en de theologie

mondde uit in 2x 25 stellingen. Deze werden als representatief voor de ver-

schillende theoretische onderdelen beschouwd en daarom als mogelijke

bepalende kenmerken van gezonde godsdienstigheid~ heilzaam geloof. Deze

werden voorgelegd aan het Delphi-panel. De twee hoofdgroepen, te weten

psychiaters~ psychologen en theologen, scoorden op deze bepalende kenmer-
ken nauwelijks verschillend. Ze bleken het eens te zijn met bepalende kenmer-
ken afkomstig uit de literatuur van zowel de psychologie~ psychiatrie als de
theologie. De conclusie is dan ook dat er geen specifieke voorkeur was voor
bepalende kenmerken afkomstig uit de literatuur van de eigen professionele
achtergrond.

Na de eerste ronde zijn geen nieuwe `bepalende kenmerken' toegevoegd,
voortkomend uit de suggesties van de panelleden. Wel leidden deze suggesties

tot wijzigingen in de formuleringen. Dit voorbehoud van soms een duidelijke
herformulering van bepalende kenmerken dient te worden gemaakt bij het

herleiden van de uiteindelijke consensusitems tot de literatuurhoofdstukken.

We gaan nu na uit welke paragrafen van de twee literatuurhoofdstukken de
bepalende kenmerken die consensus behaald hebben, afkomstig zijn. Dit

betreft 23 consensusitems, waarvan 21 na factoranalyse in drie factoren

gerubriceerd zijn. Voor de duidelijkheid wordt eerst de opbouw van de tw~ee
betreffende hoofdstukken kort weergegeven. Het hoofdstuk van de
psychologische~ psychiatrische literatuur (hoofdstuk 2) is ingedeeld aan de

hand van de belangrijkste vertegenwoordigers van de drie hoofdstromen:

- psychoanalytische auteurs en stromingen
- enkele auteurs vanuit de godsdienstpsychologie
- de humanistische en existentiële psychologie.

Het hoofdstuk van de (pastoraal)theologische literatuur (hoofdstuk 3) is

thematisch opgebouwd. Het antropologisch uitgangspunt wordt besproken.

Daarna worden aspecten van dit uitgangspunt, die met name op de tijd betrek-

king hebben, en de daarmee corresponderende kernwoorden uit de vroegchris-

telijke trias geloof, hoop en liefde, op elkaar betrokken. Vervolgens komen de

existentiële tijdsdimensies en de ontgrenzende invloed die de trias daarop

uitoefent, aan de orde. De indeling is daarmee als volgt:
- antropologisch uitgangspunt
- de geloofservaring
- de ervaring van hoop
- de ervaring van liefde
- de ontgrenzing van de tijdsdimensies door geloof, hoop en liefde.

252



Conclusie en drseussie

Om duidelijk te maken uit welk literatuurgedeelte de consensusitems oor-
spronkelijk komen, worden nu de bepalende kenmerken van de drie factoren
en de twee bepalende kenmerken die niet in een factor terechtkomen, weerge-
geven; daarachter staat de titel of verkort een trefwoord uit de titel van de
corresp~~nderende paragraaf en het nummer van deze paragraaf in de litera-
tuurhtxttdstuhkt'n.

Factor I: Gerichtheid op hogere waarden vanuit innerlijke vrijheid

Een belangrijk asped van ' Mature religion' is: Titel paragraaf

Bereid zijn op zoek te gaan naar antwoorden op existentiële vragen
Yalom (existentiële psychologie)over dood, vrijheid, isolement, zinloosheid

De eigen houding zowel in vrijheid als in verantwoordelijkheid bepalen Frankl (existentiële psychologie) 2. a. 3

Meer gericht op'zijn' dan op'hebben' Fromm (psychoanalyse)

Vanuit innerlijke vrijheid streven naar de hoogste waarden liefde,
Fromm (psychoanalyse)waarheid en gerechtigheid

Mee ontwikkeld met de persoonlijkheid Freud ( psychoanalyse) 2. 2. i

Ondersteunend voor het besef van eigenwaarde en identiteit Erikson ( psychoanalyse) 2. 2. a

Oprecht, niet zozeer vanuit moeten of angst Fortmann ( Maslow! existentiële psy-) 2. a. i

Een open en tegelijk serieuze zoektocht naar God Batson (Allportl godsdienstpsy-) 2. 3. 2

Zich laten leiden door waarden, die uitgaan boven biologische en
sociale aanpassing alleen

Erikson (psychoanalyse) 2.2 a

Nummer
paragraaf

2 4 2

2 2 3

2. 2 3

Factor II: Vertrouwen op God doordringt het hele leven

Een befangrijk aspect van'Mature rc-iigio~~' is:

Zin en betekenis vinden in het leven in relatie tot God

Het besef van integratie in een relatie met God

Vertrouwen op God, ook in tijden van tegenslag

Tilel paragreaf

Frankl (existentiële psychologie)

Zelfpsychologie(psychoanalyse)

Existentie en geloof (geloofservaring)

Nummer
paragraaf

2 4 3

Een beweging van zich steeds meer aan God tcevertrouwen

De ervaring van God in het leven motiveert om ook moeilijke
beslissingen voor het goede te nemen

2. 2. s

3.3.3

3. 3. 2

3 2 3

Liefde als huidi ervaren (ervarin van

Geloof als basis voor levenservaring
(geloofservaring)

Biografie en de ervaring van God
(antropologisch)

Het weet hebben van Gods liefde als fundament voor het hele Ieven
liefde) g g 3. 5 2
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Factor III: Verantwoordelijkheid voor medemens en schepping

Een belangrijk aspect van 'Mature religion' is: Titel paragraaf Nummer
paragraaf

Bidden en doen van gerechtigheid als onlosmakelijk bij elkaar horend
Existentie en liefde (ervaring van

3. 5. 3
liefde)

De bereidheid verantwoording af te leggen tegenover God en de
medemens over het eigen geloof en handelen in de weretd

Frankl (existentiële psychologie) 2. a 3

Van toepassing op alle gebieden van het leven
Atkinsonl Malony (PargamenU 2. 3. 3

Vanuit het besef van Gods liefde voor de mens streven naar het
liefhebben van de medemens zoals hij is

Dat de persoonlijke vrijheid begrensd wordt door verantwoordelijkheid
voor Gods schepping

Dat alle aspecten van iemands persoonlijkheid omvattend erbij
betrokken worden

Overige 2 bepalende kenmerken

godsdienstpsychologie)

Liefde als huidig ervaren (ervaring van
liefde)

Existentie en geloof (geloofservaring)

Allport (godsdienstpsychologie)

Een belangrijk aspect van 'Mature religion' is: Titel paragraaf

Géintegreerd met de andere aspecten van de menselijke natuur zoals
het driftleven en de sociale aspecten

Jung (psychoanalyse)

Ervaren van verwondering door het besef van het geheel andere
Ontgrenzing van tijdsdimensies
(tijdsdimensies)

3. 5 2

3. 3 3

2 3. 2

Nummer
paragraaf

2. 2 2

3. 6 3

Factor I bevat 9 kenmerken afkomstig uit de psychologische~ psychiatrische
literatuur:

~ 5 kenmerken uit ps~~choanal}rtische auteurs en stromingen:
~ 2 kenmerken van Erikson (identiteitsvorming)
r 2 kenmerken van Fromm (ethische~ (sociale) dimensie)
~ 1 kenmerk van Freud (de klassieke ps}-choanal}'se)

~ 3 kenmerken uit de humanistische en escistentiële psychologie:
~ 1 kenmerk van Yalom (eYistentiële anal}-se)
~ 1 kenmerk van Frankl (logotherapie)
r 1 kenmerk van Fortmann (I~'laslou~~ basale behoeften)

~ 1 kenmerk uit enkele auteurs vanuit de godsdienstpsychologie:
~ 1 kenmerk van Batson (l~llport)
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Factor II bevat 4 kenmerken afkomstig uit de theologische literatuur:
~ 1 kenmerk uit het antropologisch uitgangspunt:

~ de persoonlijke biografie en de ervaring van God
~ 2 kenmerken uit de geloofservaring:

~ geloof als basis voor levenservaring
~ existentie en geloof op elkaar betrokken

~ 1 kenmerk uit de ervaring van liefde:
~ liefde als het moment van tegenwoordige ervaring

en 2 kenmerken afkomstig uit de ps~~chologische~ psychiatrische literatuur:
~ 1 kenmerk uit de humanistische en existentiële psychologie:

~ Frankl (logotherapie)
kenmerk uit psy~choanalvtische auteurs en stromingen:

~ de zelfpsychologie

Factor III bevat 3 kenmerken afkomstig uit de theologische literatuur:
~ 2 kenmerken uit de ervaring van liefde:

~ liefde als het moment van tegenwoordige ervaring
~ existentie en liefde op elkaar betrokken

~ 1 kenmerk uit de geloofservaring:
~ existentie en geloof op elkaar betrokken

en ~ kenmerken afkomstig uit de psy~chologische~ psy~chiatrische literatuur:
~ 1 kenmerk uit de humanistische en existentiële psychologie:

~ Frankl (logotherapie)
~ 2 kenmerken uit enkele auteurs vanuit de godsdienstpsy~chologie:

~ Allport
~ Atkinson~ 1~ialony~ ( Pargament)

Van de overige twee bepalende kenmerken die niet bij een factor behoren,
is afkomstig:
~ 1 kenmerk uit psychoanaly~tische auteurs en stromingen:

~ Jung (religie in collectief onbewuste)
~ 1 kenmerk uit de ontgrenzing van de tijdsdimensies door geloof, hoop

en liefde:
~ christelijk geloof als `ontgrenzing' van tijdsdimensies
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Wat opvalt is, dat alle drie de hoofdrichtingen van de psychologische~
psychiatrische literatuur terug te vinden zijn in de consensusitems en dat van
de (pastoraal) theologische literatuur vier van de vijf hoofdthema's terug te
vinden zijn in de consensusitems.

Niet terug te vinden als hoofdthema is: de ervaring van hoop.
Dit is, gerelateerd aan het literatuurgedeelte van dit onderzoek, op zíjn minst

een opmerkelijke bevinding. Theologen als Kuitert (1974) en Moltmann (1971,
1974) stellen immers, dat in het christendom van de huidige tijd juist de hoop
centraal staat (zie 3. 4. 2). Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn, dat deze
veronderstelling inmiddels gedateerd is, omdat deze uitspraken uit de zeventi-
ger jaren van de vorige eeuw stammen. Het is in deze tijd herkenbaar dat
vooral in het hier en nu geleefd wordt en minder rekening gehouden wordt
met de middellange tot lange termijn. Dit kan zijn weerslag hebben op de
meningen van de panelleden.

Een belangrijke conclusie van de terugkoppeling naar de literatuur is, dat
factor I geheel is samengesteld uit stellingen die afkomstig zijn uit de psycholo-
gische~ psychiatrische literatuur en dat deze stellingen evenzeer werden
gewaardeerd door pastores voor hun praktijk. De andere twee factoren zijn
samengesteld uit stellingen die afkomstig zijn uit zowel de psychologische~
psychiatrische als de theologische literatuur.

Met het kiezen van deze 23 items waarover consensus is behaald, hebben de
respondenten dus in hun achterliggende visie op `mature religion' aangegeven,
dat ze voor hun gedachtevorming gebruik maken van ideeën hierover uit het
brede spectrum van zowel de psychologische~ psychiatrische literatuur als van
de theologische literatuur. Daardoor zijn ze het eens met items die gedestilleerd
zijn uit vrijwel het hele spectrum van de literatuur betreffende `gezonde
godsdienstigheid' en `heilzaam geloof.

6. 3. 1. 3 De ~es kernsvoorden
Uit elk literatuurhoofdstuk komt een drietal kernwoorden naar voren. De

drie kernwoorden die voortkomen uit de psychologische~ psychiatrische
literatuur zijn omvattendheid, oprechtheid en openheid (ontvankelijkheid). De
drie kernwoorden die voortkomen uit de (pastoraal) theologische literatuur zijn
verwondering, volharding en ver~~lling.

In de eerste ronde werd aan de panelleden gevraagd een rangorde aan te
geven. De term `verwondering' uit de theologische literatuur scoorde het
hoogst, gevolgd door `openheid'~ `oprechtheid' uit de psychologische~ psychi-
atrische literatuur. Noch de groep psychiaters~ psychologen noch de groep
theologen afzonderlijk bleek een duidelijke voorkeur te hebben voor kernele-
menten afkomstig uit de eigen literatuur. In de tw~eede ronde werden drie
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kernwoorden toegevoegd uit een synthese van theologische en (gods-
dienst)psychologische conceptualisatie (l~lalony, 1985) om te bezien of het
panel daar mogelijk voorkeur voor zou hebben. Het betrof de volgende drie
kernwoorden: identiteit, integriteit, inspiratie (zie 5. 2. 3. 3). In totaal werden in
de tu-eede ronde dus negen kernwoorden aan het panel voorgelegd. Het bleek
dat zes kernwoorden consensus behaalden. Dit betrof de drie kernwoorden die
in de eerste ronde al het hoogst in rangorde hadden gescoord, namelijk `ver-
wondering', `oprechtheid', `openheid' en alle drie de kernwoorden van l~íalony
die aan de tweede ronde waren toegevoegd.

Een belangrijke bevinding is, dat de drie kernwoorden die in deze tu-eede
ronde het hoogst scoorden, namelijk `oprechtheid', `verwondering' en `inspira-
tie' goed verdeeld afkomstig zijn uit respectievelijk de (godsdíenst) psycholo-
gisch~ psychiatrische literatuur, de (pastoraal)theologische literatuur en het
taalveld van 1~lalony, dat een sy~nthese zou zijn van de twee andere taalvelden.
Hiermee geven de respondenten in hun achterliggende visie betreffende
`mature religion' aan, dat ze een gemeenschappelijk taalveld hebben.

6. 3. 1. 4 De uitgevallen .rtellingen
De uitgevallen items van `de bepalende kenmerken' zijn die items die noch

in de 1~ ronde noch in de 2C ronde consensus wisten te behalen (zie 5. 3. 3. 2.
3). Hiervan zijn 10 items afkomstig uit de psy~chologische~ psychiatrische
literatuur, namelijk item 3, 7, 18, 19, 30, 33, 38, 44, 45, 50 en zijn 17 items
afkomstig uit de (pastoraal) theologische literatuur, namelijk item l, 5, 6, 8, 12,
15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 35, 42 en 48. Wat het meeste opvalt, is dat
geen enkel bepalend kenmerk consensus heeft behaald dat als onderwerp
Christus of de Heilige Geest heeft, anders gezegd geen enkel specifiek Christo-
logisch of pneumatologisch bepalend kenmerk. Een voorzichtige gevolgtrek-
king hieruit is, dat de panelleden iemands persoonlijk geloof blijkbaar minder
op deze inhoudelijke termen willen beoordelen. De bepalende kenmerken
waarin bepaalde inhoudelijke theologische noues naar voren komen, namelijk
specifieke opvattingen over God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest,
scoren immers beduidend minder hoog. De respondenten lijken meer gericht
te zijn op wat deze opvattingen concreet met mensen doen en hoe ze doorleefd
worden. De nadruk ligt daarbij op de er~~aring, vertaald naar het leven van
alledag. Deze benadering is gericht op het insluiten en niet uitsluiten van
mensen, zoals ook wel in de toelichtingen bij de items in de le ronde naar
voren kwam. In deze benadering was er overigens geen onderscheid tussen
ps`-chologen~ psychiaters en theologen.

Anders gezegd: het panel lijkt een meer ervaringsgerichte, dus `down to
earth' benadering voor te staan. Dit element kan worden toegevoegd aan de
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gemeenschappelijke, achterliggende visie van het panel met betrekking tot
`mature religion'.

6. 3. 1. 5 De uitkomsten van vertalin~ de drzefactoren en de kernu~oorden .ranTen
De vertalingen, de samenstellende items van de drie factoren en de kern-

woorden waarover consensus is bereikt, geven samen invulling aan het concept
`mature religion'. Daarom is het goed om een voorzichtige poging te wagen tot
een interpretatie van deze drie onderdelen tezamen. Dit geeft ons tevens de
gelegenheid om te bezien of we daarmee nog een wezenlijk aspect van de
achterliggende visie van het panel met het oog op `mature religion' op het
spoor komen. ~Xi'e beginnen bij de vertaling die de hoogste consensus heeft
behaald, namelijk `geïntegreerd gelooP. In dit kader verwijzen we voor de term
`geïntegreerd' naar paragraaf 1. 3. 3 waar namelijk staat beschreven, dat een
dergelijke geïntegreerde levenshouding het duidelijkst tot uiting komt in het gebod
van Christus, dat alle andere geboden omvat: "Gij zult de Here, uw God,
liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en
met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf'(Lucas 10:27). Dit gebod komt
eveneens voor in het Oude Testament, zoals in Deuteronomium 6: 4-5: "Hoor,
Israël: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefheb-
ben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht." De
liefhebbende relatie met God is de basis. Deze werkt door in alle functies van
de menselijke persoon en de formulering door Christus breidt die vervolgens
uit naar de naaste. Integratie heeft hier dus een drievoudig aspect:

- met zichzelf
- met God
- met de medemens en de omgeving.

Dit aspect is te vergelijken met het onderscheid in drie soorten relaties,
namelijk intrapersoonlijk, transpersoonlijk en interpersoonlijk (VanderPloeg,
1981; eveneens Benner, 1989). Deze onder~-erdeling is terug te vinden in de
drie factoren, die naar voren kwamen uit de 23 bepalende kenmerken die
consensus behaald hebben. Deze factoren zijn namelijk op te vatten als een
nadere specificatie en in~-ulling van de drie houdingen die een mens kan
hebben:

- Factor I legt de nadruk op de relatie van de mens met zichzelf
- Factor II legt de nadruk op de relatie met God
- Factor III legt de nadruk op de relaue met de medemens en de

omgeving.
Uit het gegeven dat het grote gebod in de toekomende tijd is geformuleerd,

kan worden afgeleid dat het hier niet alleen gaat om een opgave aan de mens,
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maar ook om een (toekomstige) gave. Een proces van ontwikkeling en groei is
daarmee geïmpliceerd, dat volgens de respondenten vervat is in de vertaling
`vohvassen geloof~ godsdienstigheid' en een aparte dimensie vormt van het
concept `mature religion'.

De fundamenteel relationele notie komt psvchologisch het meest tot zijn
recht in de term liefde, hetgeen al genoemd is in de samenvatung van
hoofdstuk 2. De relationele notie is, zoals we gezien hebben, essenueel voor de
ps}-chologische~ ps~~chiatrische visie van de object-relauetheorie (ook wel met
de toepasselijker term `persoonlijke relatietheorie' aangeduid). Deze theorie
lijkt, alle genoemde aspecten overziend, zoals in de samenvatung van
hoofdstuk 2 vermeld staat, geschikt voor een omvattend werkmodel. De
relationele notie is evenzeer fundamenteel voor de theologische visie op
geloof~ godsdienst, zoals onder meer verwoord is in de begripsbepaling van
hoofdstuk 1 en in de samenvatting van hoofdstuk 3, waarin de relatie tussen
God, mens en medemens naar voren komt. Het goddelijk leven wordt
gekarakteriseerd door de term liefde en dat geldt ook voor de essentie van het
bestaan zelf (Tillich, 1951~ 1984, I~ II, II, B; Carey, 1997). De liefde is dan
ook, evenals creatief bewustzijn, te beschouwen als het hoogste niveau van
vervulling van het zelf ofwel de eigen persoonlijkheid (Ma}-, 1953; eveneens
Lee, 1974 en Crabb, 1988~ 1993). Liethebben betekent vreugde scheppen in de
aanwezigheid van de ander en het evenzeer bevestigen van diens waarde en
ontwikkeling als die van zichzelf. Het is een geven van het eigen zelf waarin
tegelijkertijd het eigen zelf wordt gevonden. Alle drie de ps}~chische functies,
namelijk de emotie, het verstand en de wil, zijn hier geïntegreerd bij betrokken.

Tenslotte bezien we hoe de kernwoorden met de drie factoren in relatie
staan. Vijf van de zes kernwoorden waarover consensus is behaald, namelijk
~prechtheid, openheid, identiteit, integriteit en inspiratie, bleken te correleren
met factor I. Het zesde kernwoord, verwondering, correleerde met geen enkele
factor. Hiermee wordt duidelijk dat de kernwoorden zich met name richten op
het relationele aspect ten opzichte van zichzelf.

VG'e kunnen dus aan de gemeenschappelijke, achterliggende visie van het
panel een belangrijk kenmerk toevoegen: fundamenteel relationeel.

Daarmee kunnen we concluderen, dat de achterliggende, gemeenschappelij-
ke visie van het Delphi-panel met betrekking tot `mature religion' naar voren
treedt vanuit zowel de ps}-chologische~ ps}'chiatrische als de theologische
literatuur en een gemeenschappelijk taalveld kent. De visie kan gekarakteriseerd
worden met termen als geïntegreerd, groei~ ontwikkelingsgericht, `down to
earth' en fundamenteel relationeel.
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6. 3. 1. 6 De verhouding van deperrpectieven van pychologie~ psychiatrie en theologie
In de vorige paragraaf hebben we bij dit panel aanwijzingen gevonden voor

een gemeenschappelijke, achterliggende visie met betrekking tot het concept
`mature religion'. Dat er een gemeenschappelijke visie blijkt te zijn, hoeft niet
verwonderlijk te zijn. Deze bevinding kan samenhangen met:

- de Westerse hedendaagse cultuur. Menswetenschappen en de theolo-
gie hebben immers in de laatste eeuwen een niet geringe invloed op el-
kaar uitgeoefend in de Westerse cultuur en joods-christelijke traditie
(Van Belzen, 1998, 1999 en 1989; Oden, 1992; Vijselaar, 1984).

- de selectie van het panel. Voor psy~chologen~ psychiaters was het in-
clusiecriterium aantoonbare belangstelling~ affiniteit met het onder-
werp godsdienstigheid en voor (pastorale) theologen aantoonbare be-
langstelling~ affiniteit met het onderwerp hulpverlening (zie 4. 6).
Hiermee is het panel bij uitstek deskundig ten aanzien van dit onder-
werp. De keerzijde hiervan kan echter zijn, dat het panel niet geheel
representatief is voor de opvattingen die leven in de beide eigen be-
roepsgroepen.

- de aard van het onderwerp. 7.owe1 gezonde godsdienstigheid als heil-
zaam geloof hebben qua terminologie al te maken met zowel het per-
soonlijke als met het geloof, waardoor vanzelfsprekend zowel psycho-
logen~ psy-chiaters als theologen meer nadruk leggen op menselijke er-
varing dan op leerstellige thema's.

Nu duidelijk is geworden dat er een grote overeenstemming in visie bestaat
tussen de groepen psvchiaters~ psychologen en theologen met het oog op
`mature religion', is het belangrijk om op deze plaats het uitgangspunt van 1. 4.
1 nader te bezien. Het uitgangspunt was, dat de perspectieven waar vanuit de
psy-chologie~ psy-chiatrie en de (pastorale) theologie de werkelijkheid
beschouwen, kunnen worden opgevat als convergerende opties (l~lette 8c
Steinkamp, 1983). Dit houdt in dat zij als verschillende wetenschappen ~ranuit
de eigen invalshoek licht laten schijnen op een bepaald thema. In dit geval
betreft het thema het evalueren van iemands persoonlijke godsdienstigheid~
geloof. Concreet is de vraag of het in de praktijk met betrekking tot dit
onderwerp gaat om een (gedeeltelijke) integratie of veeleer om een
(gedeeltelijke) complementariteit van de twee perspectieven. Bij integratie gaat
het om het ontdekken en benadrukken van gezamenlijke onderliggende
principes (Carter, 1977; Collins, 1983; Sacks, 1985). Complementariteit gaat uit
van een dialogische denkwijze, waarbij de ene wetenschap zich kritisch opstelt
ten opzichte van de andere, wat van toegevoegde waarde kan zijn (Rebel, 1996;
Riess, 1973).
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Het volgende lijkt het geval te zijn. Op het niveau van de wetenschap gaat
het om convergerende opties dat wil zeggen om verschillende optieken op
dezelfde werkelijkheid. Er is geen reden om dit uitgangspunt los te laten. Op
het niveau van de praktijk van hulpverlening en pastoraat met betrekking tot
het concept `mature religion' kan op basis van dit onderzoek gesproken
worden van een aanzienlijke mate van integratie. Het panel met deskundigen
heeft deze aanzienlijke integratie van de twee perspectieven immers in de
beantwoording van de vragenlijst laten zien, doordat de twee onderscheiden
groepen nauwelijks significant verschillend op de stellingen scoorden. Intussen
zijn we ook enkele kenmerken van een achterliggende, gezamenlijke visie met
betrekking tot `mature religion' op het spoor gekomen.

Conclusie: Kort samengevat zijn we in deze paragraaf een achterliggende
visie ten aanzien van `mature religion' bij het panel als geheel op het spoor
gekomen. Dit hebben we gedaan door de resultaten van het empirische onder-
zoek evenals de uitgevallen stellingen te relateren aan het theoretisch onder-
zoek. De gemeenschappelijke visie komt voort uit zowel de psychologische~
psychiatrische als de theologische literatuur en kent een gemeenschappelijk
taalveld. Zij wordt gekarakteriseerd met termen als geïntegreerd, groei~ ont-
wikkelingsgericht, meer ervaringsgericht, dus `down to earth', en fundamenteel
relationeel van aard. Vervolgens is een poging gedaan om de verhouding van
de perspectieven van psvchologie~ psychiatrie en theologie toe te spitsen met
als resultaat dat met betrekking tot het concept `mature religion' gesproken kan
worden van een aanzienlijke mate van integratie.

6. 3. 2 lYletenscha~pel~ke relevantie, beperkingen van het onder-~oek en suggesties voor
verder onderZoek.

tlangezien de literatuur veelal niet rechtstreeks gaat over gezonde
godsdienstigheid in de psychologie~ psychiatrie en over heilzaam geloof in de
theologie, moesten kenmerken van de begrippen veelal indirect uit de literatuur
afgeleid worden ( zie hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens heeft het panel
deskundigen beoordeeld of de hieruit voortkomende kenmerken in de praktijk
herkenbaar en toereikend zijn.

Voor de beoordeling van het persoonlijk geloof zijn hiermee criteria
ontu-ikkeld. Na een terugkoppeling naar de literatuur is gebleken dat deze
criteria vrijwel het hele spectrum uit de literatuur weergeven op een compacte,
eigentijds geformuleerde en voor de praktijk toepasbare wijze.

Psychologen~ psychiaters en theologen hebben zowel via de theorievorming
in de literatuur als via hun opvattingen vanuit de praktijk aan de resultaten van
dit onderzoek bijgedragen. Het heeft een meerwaarde dat beide disciplines
hebben meegedaan. Dit pleit voor onderzoek over de grenzen van een
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discípline heen als een onderwerp daartoe aanleiding geeft, zoals in dit geval.
Onderzoeksmatig tenslotte is het effectief en efficiënt gebleken om vragen-

lijsten per e-mail te versturen. Het k~wam de snelheid van dit onderzoek ten
goede. De overgrote (~90`~0) meerderheid heeft ingestemd met deze werkwij-
ze. Slechts enkelen (c10o~o) gaven de voorkeur aan het versturen van de lijst
per post (zie 5. 2. 1). Dit betrof overigens zowel respondenten uit de oudere als
uit de jongere categorie, mannen en vrouwen.

De beperkingen van het onderzoek zijn de volgende:
De verhouding van het aantal respondenten (49) en het aantal consensusi-
tems (23) is niet optimaal voor het uitvoeren van een factoranalyse. Dit be-
tekent dat de huidige uitkomsten als tentatief te beschouwen zijn en dat
eventueel nader onderzoek nodig is om deze te verstevigen.
De operationalisatie van de stellingen kan mogelijk nog eenduidiger.
Bij de selectie van de respondenten werd als belangrijk criterium gehan-
teerd dat psy~chiaters~ psychologen affiniteit met godsdienstigheid hadden
en theologen affiniteit met hulpverlening. Hoewel dit het deskundigheids-
gehalte met betrekking tot dit onderwerp verhoogde, is het nadeel dat de
resultaten niet zonder meer als representatief te beschouwen zijn voor de
beide beroepsgroepen.

Voor verder onderzoek komen in aanmerking:
- De 23 consensusitems kunnen als richtinggevende criteria gebruikt worden

voor de beoordeling van iemands persoonlijk geloof.
- De 3 factoren z.ouden tot een diagnostisch instrument kunnen worden

ontwikkeld voor hulpverleners en pastores. Van iedere schaal dient dan na-
der bepaald te worden welke score daarop behaald moet worden, te verge-
lijken met de DSl~'I IV in de geestelijke gezondheidszorg. De 3 factoren
kunnen tot valide schalen ontwikkeld worden door rechtstreeks onderzoek
te verrichten bij gelovige cliënten en pastoranten.

- Conform een suggestie van een respondent in de eerste ronde zouden de
zes kernwoorden in een variatie van de Zelf honfrontatie 1~lethode (ZKM;
Hermans, 1993) aan gesprekspartners in hulpverlening en pastoraat kunnen
worden voorgelegd. Nader onderzoek zou dan gedaan moeten worden
naar de bruikbaarheid daarvan.

- Onderzocht kan worden in hoeverre de factoren van toepassing kunnen
zijn op de geloofsbeleving van niet christelijk gelovigen waaronder de mos-
lims, die immers een groeiend deel van de Nederlandse bevolking (en dus
ook van cliënten) uitmaken.
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6. 3. 3 I~i.rie op de iitternlen.relijk.e hulp en de p raktische en maat.rchappel~ke relevantie
Een aanzet wordt gegeven tot het doordenken van de consequenties van het

onderzoek voor hulpverlening en pastoraat evenals voor de samenleving. We
bekijken allereerst welke consequenues de uitkomsten van dit onderzoek
kunnen hebben voor de visie op intermenselijke hulp. Dit resulteert in een
uitbreiding van het biopsvchosociale modeL Hieruit vloeien gevolgtrekkingen
voort voor de praktijk van hulpverlening en pastoraat. Tenslotte kunnen met
de nodige voorzichtigheid enkele lijnen naar de maatschappij als geheel door-
getrokken worden.

6. 3. 3. ~ Uithreiding t~an het Giopsycho.rociale rrtode! met de .rpirituele di~nen.cie (BPSS)
Een belangrijke uitkomst is, dat uit dit onderzoek met betrekking tot

`mature religion' een geïntegreerde, groeigerichte, meer ervaringsgerichte, dus
`down to earth', en fundamenteel relationele visie, gericht op de relatie met
zichzelf, met God en met anderen, naar voren komt. Een dergelijke relationele,
geïntegreerde en praktijkgerichte benadering sluit aan bij het s~~steemdenken
zoals kort beschreven staat in 1. 3. 2. Daar wordt vermeld dat de
onderscheiden dimensies van het veel gebruikte biops~~chosociale model van
Engel (1977, 1980), te weten de biologische dimensie, de ps}-chische dimensie
en de sociale dimensie, niet toereikend zijn om het totale `welbevinden' (`well-
being') te beschrijven, zoals ven-at is in de detinitie van de
Wereldgezondheidsorganisatie uit 1976 (zie ook G. 3. 1). Het biops~~chosociale
model is als model relatief gemakkelijk te hanteren in theorie en praktijk en
gaat uit van een complementariteit van verschillende wetenschappen (Van
Tilburg, 2U05). Het is een svnthetische s~~steembenadering in brede zin
(h~filders, 1988; 1~Iilders 8c Van Tilburg, 1988), waarbij de persoon als
targetsysteem ook ~~ordt beschouwd als een subsysteem in diverse
suprasystemen. De persoon of het individu is het hoogste niveau van de
organismische hiërarchie en tegelijkertijd de laagste eenheid van de sociale
hiërarchie. In de ontwikkeling van een behandelingsstrategie kan het centrum
in de svsteemhiërarchie verschuiven van de persoon als targetsysteem naar
hogere of lagere niveaus. Ieder systeem in de systeemhiërarchie is zowel een
geheel van subsvstemen (intrasvsteemhiërarchie) als een deel van een geheel
van suprasystemen (intersy~steemhiërarchic). Dit betekent, dat in de
metasysteembenadering iedere causale verklaring niet zozeer een lineair maar
veeleer een meerduidig, elkaar versterkend dus circulair karakter heeft. De
volgorde van de dímensies betreft niet zozeer belangrijkheid, aangezien ieder
niveau voor de praktijk onmisbaar is, maar met name een toename in
omvattendheid.
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Een existentiële dimensie die als regel levensbeschouwelijk of religieus
wordt ingevuld, al of niet vanuit de christelijke geloofstraditie, dient aan dit
modei te worden toegevoegd. In 1. 3. 2 is al aangegeven, dat in een later
stadium, na het empirisch gedeelte van het onderzoek, de terminologie van de
toe te voegen dimensie opnieuw bezien zal worden. Dat moment is nu
aangebroken. De belangrijkste bevinding is, dat `mature religion' niet te vatten
is in een toe te voegen dimensie. `l~fature religion' betreft de hele persoon in
zijn gelaagdheid, dus alle dimensies. Hiervoor is wel een uitbreiding van het
biopsychosociale model met een extra dimensie nodig. Zoals we hebben gezien
heeft de voorkeursvertaling `geïntegreerd geloof' te maken met heelheid in de
zin van eenheid en het geheel~ het hele. Dit betekent dat een `geïntegreerd
geloofonlosmakelijk te maken heeft met een `geïntegreerd' persoon, dus de
hele persoonlijkheid. De eerste factor `gerichtheid op hogere waarden vanuit
innerlijke vrijheid' heeft betrekking op de houding ten opzichte van de persoon
zelf en daarmee het eigen leven, overeenkomstig de biopsychologische
dimensie. De derde factor `verantwoordelijkheid voor medemens en
schepping' heeft betrekking op de houding ten opzichte van medemens en
schepping, ergo de sociale dimensie. De tweede factor `vertrouwen op God
doordringt het hele leven' heeft betrekking op de houding ten opzichte van
God, overeenkomstig de nieuw te benoemen existentiële dimensie vanuit de
christelijke geloofstraditie.

Voor een adequate benaming van deze dimensie zal ter verheldering kort de
visie van twee auteurs worden toegevoegd: P. Tillich en H. P. Kunneman. De
theoloog Tillich (1963~ 1978, III~ IV, I, XXII) wordt hier besproken omdat
hij het leven ook als een `multidimensionale eenheid' beschouwde. Dit deed hij
onder invloed van de antropologie van zijn tijd die gekenmerkt werd door het
existentialisme. Deze enaringsgerichte stroming werkt nog door in de huidige
tijd. Zoals Stoker (2004) verwoordt, blijft de theologie van Tillich boeien
vanwege het creatieve vermogen om theologie en geloof te verbinden met heel
het leven en heel de cultuur. De theologische methode die Tillich hien~oor
ontwikkelde, is de zogenaamde correlatiemethode. Deze omschrijft Wouden-
berg (2005) kort als de methode van filosofische vragen met theologische
antwoorden. Het menselijk bestaan wordt als vraag geformuleerd, wat niet
alleen een opgave voor de filosoof is, maar voor alle menswetenschappers.
Tillich (1967) zette in bij de menselijke ervaring. Hij liet zien dat de mens
existentiële vragen heeft waarop de antwoorden niet bij de mens zelf te vinden
-r.ijn, maar wel in de bijbelse boodschap. Tillich betrok daarom in het menswe-
tenschappelijke s~~steemdenken als extra dimensie de spirituele dimensie.
IKernbegrippen ~-oor hem zijn in dit verband de wezenlijke eenheid tussen
mens en God en de onmiddellijkheid, namelijk het onmiddellijk besef van het
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Onvoorwaardelijke. Hiermee wordt de tegenstelling van een subject tegenover
een object overstegen (Stoker, 2004). Overeenkomstig de spirituele dimensie
spreekt Zijlstra (1989) over de pneumatische dimensie, naar de Geest van God
die eveneens de Geest van Christus is en die in de mensen woont. De spirituele
dimensie gaat volgens Tillich niet op in een van de andere dimensies, maar
transcendeert deze dimensies, omdat deze relatie alle andere relaties doordringt.
Hij onderscheidt twee betekenissen aan de term `spiritueel':

- Het zoeken van een mens naar eenduidig of eeuwig leven vanuit het
bewustzijn dat alle levensprocessen, dus ook de mens zelf, ambigu van
aard zijn. Dit betreft dus de zoektocht naar de betekenis en de zinge-
ving van het bestaan. De term `eenduidig' verwijst ook weer naar het
begrip `geïntegreerd' (zie 6. 2. 1).

- De ervaring van Gods Geest, die bewerkstelligt, wat de menselijke
geest zelf niet kan, namelijk het scheppen van eenduidig leven. Hierbij
blijft het zelf~ de persoonlijkheid van de mens intact. De goddelijke
Geest woont en werkt in de menselijke geest, wat echter niet kan wor-
den afgedwongen door een mens. Het woord `in' kenschetst de relatie
van het goddelijke tot het menselijke, van het onvoorwaardelijke tot het
voorwaardelijke, van de creatieve schepper tot de existentie van de cre-
atuur. Het `in' van de goddelijke Geest betekent een `uit' voor de men-
selijke geest, boven en buiten zichzelf. Een dergelijke ervaring wordt
aangeduid met termen als zelftranscendentie en extase.

Een door Kunneman (1993) voorgesteld model heeft een wat andere in-
steek en wordt daarom hier ook genoemd. Door de moderne wetenschappen
wordt het beeld van de persoon schematisch weergegeven als een gelaagde
entiteit en iedere laag wordt gekenmerkt door een eigen logica en een eigen
ontwikkelingsdynamiek. De lagen interfereren onderling en omvatten samen, in
wisselende voorgrond-achtergrond relaties, het zijn van de persoon. Van een
eigen laag kan gesproken worden wanneer een wetenschap of groep van
wetenschappen maatschappelijk aannemelijk heeft weten te maken dat het
mogelijk is om de persoon en diens handelen te begrijpen en te beïnvloeden
vanuit de eigen logica en dynamiek. In een eigen tentatief model presenteert
Kunneman de persoon als een wezen, dat uit zeven lagen is opgebouwd. Dit
aantal noemt hij in hoge mate willekeurig, omdat de lagen geïdentificeerd zijn
met de objectgebieden van de verschillende wetenschappen van de mens. Om
te benadrukken dat in dit model niet de breuk maar de continuïteit met de
natuur centraal staat, zijn twee overgangslagen aan de twee uiteinden gesitu-
eerd, waartussen dan de vijf typisch menselijke lagen als het ware zijn opgehan-
gen.

265



Hoofd.rtuk 6

De door hem voorgestelde lagen zijn:
- het lichaam~ lijf als levende natuur (biologie, medische wetenschappen

etc.)
- het onbewuste~ het driftleven~ de emoties (psychoanalyse,
- psychologie)
- het psychische apparaat ( (cognitieve) psychologie)
- taal en cultuur (geesteswetenschappen, culturele antropologie)
- instituties en organisaties (recht en sociologie)
- structuren en svstemen ( politicologie en economie, systeemtheorie)
- het lichaam als materie ( fysica).

Om alle lagen heen zou volgens Kunneman een cirkel getrokken kunnen
worden, ter aanduidíng van de natuur, de kosmos of het zijn. Hij geeft aan, dat
desgewenst de metaf~~sica en de theologie toegevoegd kunnen worden als de
disciplines die proberen om al het leven in de wereld vanuit deze dimensie
begrijpelijk te maken.

Deze visie van dimensies geordend naar professies, zou een overweging
kunnen zijn om de toe te voegen existentiële dimensie vanuit de christelijke
geloofstraditie te noemen naar de bijbehorende professie, dus theologisch. Dan
zou gesproken kunnen worden van een biopsychosociotheo-logisch model. Bij
de vier dimensies horen vier `velden' van hulpverlening waarvoor de tussen-
menselijke communicatie van wezenlijke betekenis is, namelijk medische,
psychische (of psychotherapeutische), sociale en pastorale hulp (Heitink, 1977).
Volgens Hutschemaekers óc Neijmeijer (1998), die een rapport hebben ge-
schreven over de professies binnen de multidisciplinaire GGZ, betreft de taak
van de pastorale hulp (c.q. geestelijke verzorging) voornamelijk zingevings-
vraagstukken die bij veel mensen leven. Deze taak wordt als volgt gedefinieerd:
"Professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan mensen
vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuiging". Hiermee hebben zij zich
aangesloten bij de definitie van de beroepsvereniging VGVZ (vereniging van
geestelijk verzorgers in zorginstellingen) op voorstel van Van der Kloot
Meijburg in 1996 (Heitink, 1998).

Zo komen we dus uit bij twee voorstellen voor een integrale benaming van
de vier dimensies: een biopsychosociotheologisch model en een biopsycho-
sociaalspiritueel model (eveneens Coan, 1977; Sulmasy, 2002; Corr, 1992; qua
genoemde dimensies ook Doka, 1995). Het Latijnse woord spiritus betekent
geest. De woorden spiritualiteit en in-spiratie zijn ervan afgeleid. Het Griekse
equivalent van spiritus is pneuma, dat evenals het Hebreeuwse ruach de
connotatie levensadem heeft. Zowel in de Semitische als in de Indogermaanse
talen betekent de wortel van de woorden voor `geest' (spirit) `adem' (Tillich,
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1963~ 1978, III~ IV, I, XXII). Bij het betrekken van wat het leven zin geeft,
gaat het om wat iemand enthousiasmeert of be-geestert, oftewel in-spireert in
het leven. Dat kan geheel gelegen zijn in de ps~.chische of sociale dimensie, die
dan een sterke nadruk krijgt. Vaak gaat het echter ook om andere,
overstijgende waarden. In het christelijk geloof gaat het, zoals gezien, om Gods
Geest die een mens inspireert en betrekt in een relatie met God. Het voordeel
van het gebruik van het Latijnse woord spiritus, en in mindere mate het
Griekse pneuma, is dat het zowel op het christelijk geloof toegepast kan
worden als in meer algemene zin gebruikt kan worden. Het concrete voorstel is
om aan alle relevante dimensies van het menselijk bestaan recht te doen door
het biopsychosociale model uit te breiden en voortaan te spreken van een
biopsychosociaalspiritueel model, gemakshalve af te korten tot BPSS.

6. 3. 3. 2 Consequenties voor huljwerlening enpastoraat als onderscheiden, nietgescheiden
Op elk van de vier dimensies kan er sprake zijn van menselijk lijden. Dit

leed is verschillend van aard en daarom kwantitatief moeilijk met elkaar te
vergelijken, namelijk ziekte op de biologische en psychische dimensie, waarbij
het gaat om gezondheid; eenzaamheid op de sociale dímensie, waarbij het gaat
om sociale inbedding en geluk; en leegte en zinloosheid op de spirituele
dimensie, waarbij het gaat om vervulling (vgl. Cloninger, 1999). In de praktijk
echter zijn van de kant van de hulpvrager de vier genoemde dimensies vaak
gemengd. De dimensies beïnvloeden elkaar immers ook. Pruyser (1968 en
1984) beschrijft het zo, dat een mens zijn probleem altijd als multidimensionaal
ervaart. Het is hierbij een belangrijke vraag of de eerder genoemde professies
een hybride professie dienen te zijn of behoren te ontrafelen waar het zwaarte-
punt van de problematiek ligt (Van Heeswijk, 1997). Met name het laatste is
van belang. Het gaat immers om het perspectief van de professie en de accen-
ten die dat met zich meebrengt. Pruyser (1968 en 1984) beschrijft, dat de
verschillen tussen de beroepsgroepen liggen in hun professionele perspectief
vanwaar uit ze a11e onderwerpen kunnen bespreken, maar ieder op de eigen
manier. Juist omdat mensen in deze tijd in de wirwar van hulpverleners vaak
zelf niet goed weten bij wie ze nu terecht moeten voor hun specifieke proble-
matiek dient de professional tot wie de hulpvrager zich wendt, zichzelf eerst de
vraag te stellen of hij of zij wel de deskundige bij uitstek is voor deze proble-
matiek. Indien het bij voorbaat duidelijk is, dat de problematiek uitsluitend op
het eigen terrein ligt, is een verder screenen vanzelfsprekend niet nodig. De
andere dimensies dienen echter steeds in het achterhoofd gehouden te worden
met als doel zo nodig de betreffende professies erbij te betrekken. Indien dit
niet zo duidelijk ligt, is het zinvol om na te gaan bij welke van de vier dimensies
het zwaartepunt van de problematiek ligt. De patiënt~ cliënt heeft zelf vanzelf-
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sprekend een stem in het bepalen van welk perspectief of welke perspectieven
het meest behulpzaam is~ zijn. Vervolgens kan zo nodig verwezen worden
naar de bijbehorende professional(s) of een medebehandeling worden gevraagd
waarbij een samenwerkingsrelatie wordt aangegaan. De hulpverlener die
deskundig is op het gebied van de dimensie waarop zich het zwaartepunt van
de problematiek bevindt, dient dan de hoofdhulpverlener of -behandelaar te
worden. Een verwijzing naar een andere discipline dient bij voorkeur te
geschieden als er sprake is van ernstige, chronische en~ of complexe problema-
tiek op het terrein van de ander. Een verwijzing naar het pastoraat kan bij-
voorbeeld tot stand komen als een paar gesprekken niet voldoende zijn en het
nodig blijkt te zijn om dieper in te gaan op vragen betreffende zingeving of op
dogmatische en~ of existentiële moeiten en vragen van de cliënt. Of, vanuit dit
onderzoek, als er sprake blijkt te zijn van niet voldoende geïntegreerd of
onvolwassen geloof, waarbij het zwaartepunt ligt op een als problematisch
ervaren relatie met CGod of vertrouwen op God dus niet voldoende het hele
leven doordringt. De andere dimensies kunnen dan meegenomen worden. Als
de nadruk ligt op een als problematisch ervaren relatie met zichzelf, waarbij
geen sprake is van gerichtheid op hogere waarden vanuit innerlijke vrijheid,
dan zou met name de psvchiatrie~ psvchologie uitkomst kunnen bieden. Als de
kern van de problematiek een als problematisch ervaren relatie met anderen
betreft, waardoor verantwoordelijkheid aanvaarden voor medemens en schep-
ping bemoeilijkt wordt, zou maatschappelijk werk of een systeembenadering
het meest voor de hand liggen. Ook dan dienen de andere dimensies niet uit
het oog te worden verloren.

Dit onderscheid lijkt een vanzelfsprekende zaak, ware het niet dat vanuit de
literatuur de indruk wordt gewekt, dat verscheidene disciplines niet alleen een
holistische blik willen hebben maar ook holistisch willen behandelen. Zo is er
de ontwikkeling van existentiële therapieën op psychologisch gebied en spreekt
1~leissner (2002), overigens op goede gronden, in zijn proefschrift van pastorale
psychiatrie. Het pastoraat heeft zich gedurende voorgaande decennia (soms te)
sterk op de psychologie geconcentreerd. Aangezien in de praktijk geregeld
onduidelijk is op wiens gebied de hulpvraag nu voornamelijk ligt, wordt de
laatste jaren nagedacht over de beste toegang tot de hulpverlening. Vanuit dit
onderzoek verdient het aanbeveling om in een dergelijke toegangsfunctie niet
alleen vertegenwoordigers van het algemeen maatschappelijk werk of de
jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg te laten participeren maar ook
huisartsen en pastores om de hele mens naar de vier dimensies van zijn existen-
tie aan bod te laten komen. In ziekenhuizen zou het om dezelfde disciplines
gaan, waarbij dan medisch specialisten de plek van huisartsen innemen.
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Ter illustratie van de `interdimensionele verbindingen' die van belang
kunnen zijn, volgt per dimensie de overstijging in thematiek, met name gericht
op de toegevoegde spirituele dimensie:

- Overstijgen van de biologische dimensie. Volgens de arts Spreeuwen-
berg (1990) kan een mens gezond worden genoemd als hij het vermo-
gen heeft onvolmaaktheden zodanig in het leven te integreren dat hij
vrij en onverdeeld kan zijn. In dit verband verv~~ijst Spreeuwenberg on-
der meer naar het Latijnse woord `salus', dat naar heelheid, onverdeeld-
heid, integratie verwijst. Als de arts dit gezondheidsbegrip hanteert, dan
zal hij het niet alleen tot zijn taak rekenen om lichamelijke onvolmaakt-
heden en blokkades weg te nemen, maar dan zal hij ook behulpzaam
willen zijn om de patiënt te helpen een nieuw evenwicht te vinden.
Hienroor is het belangrijk lichamelijke, psychische, sociale en levensbe-
schouwelijke componenten in ogenschouw te nemen, waarbij ook ge-
loof voor het omgaan met beperkingen een factor van belang kan zijn
(Koenig, VG'einer e, a., 1997).

- Overstijgen van de ps~~chische dimensie. De psychiater Derksen (1994)
geeft aan, dat in de ps~~chiatrie de vier verschillende dimensies van het
leven geïntegreerd aandacht krijgen in de diagnostiek, de behandeling
en de zorg, maar dat dit het minste geldt voor de existentiële dimensie.
Kenmerkend voor existentiële vragen is echter dat ze moeilijk te ver-
woorden zijn, dus vaak onuitgesproken blijven en dat ze schuil kunnen
gaan achter psy~chiatrische verschijnselen als angsten en wanen. De ps`.-
chiatrie loopt hiermee het gevaar dat ze existentiële en dus ook spiritue-
le vragen niet herkent en erkent en daardoor geneigd is de rol van het
pastoraat te vergeten. Ook Pieper (2004) die aantoonde dat godsdien-
stige coping een gunstig effect kan hebben op het welzijn van gelovige
patiënten (eveneens Braam, 1999), pleit voor alertheid op religieuze
bronnen en samenwerking met het pastoraat. De taak van de hulpver-
lening is om te bepalen of een bepaalde levensvisie een positief dan wel
een negatief effect heeft op de geestelijke gezondheid, zowel wat het
persoonlijk welbevinden betreft als het functioneren in de samenleving
(Van Uden 8c Pieper, 1996; Pieper en Van Uden, 2005; Uley~n, 1999).
Wil de hulpverlening hierin iets betekenen dan is het nodig de levensvi-
sie van de cliënt te respecteren, zodat de cliënt kan worden geholpen van-
uit die invalshoek naar de problemen te kijken (Van Stegeren, 1989). Voor
een christen, die be~rust leeft uit zijn geloof bepaalt zijn belijden zijn
leven. Daarmee is ook voor de hulpverlener dat belijden een gegeven
van belang, dat dient te worden betrokken bij de behandeling (Roscam
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Abbing, 1981; ook Bavinck, 1928).
- Overstijgen van de sociale dimensie. In de svsteemtheorie gaat het om

processen. Om groei te laten plaatsvinden dienen gezinsleden te ervaren,
dat zij er enerzijds bij horen en dat zij anderzijds geacht worden te indi~~i-
dueren (Salinger, 1979; eveneens Burns, 1976). Gezinnen blijken meer
kwetsbaar voor stress te zijn als er minder sprake is van godsdienstige
betrokkenheid, waarden en rituelen (I'attison, 1982). Deze positieve in-
vloed van geloof is ook te zien in de samenleving als geheel (Boutellier,
2004) en eveneens terug te ainden in grotere christelijke verbanden,
met name de kerk (Roberts, 1991b; ook Tippett, 1975; Rogers, 1979).
Hier geldt het verbond van God met de mensen als voorbeeld voor de
intermenselijke relaties (Engebretson, Schindler 8c Hollander, 1991).
De implicatie van het systemische gezichtspunt is dat verandering komt
van iemand buiten het actuele systeem van de persoon, namelijk van
een hulpverlener en~of God oftewel zijn Geest om een paradigmaver-
schuiving te introduceren. Verandering vindt dus altijd plaats in relatie,
of het nu om psychotherapie of verlossing gaat (Morgan, Levandowski
8z Rogers, 1981).

- Terugblik vanuit de spirituele dimensie. Het uitgangspunt voor de visie
op de praktijk van het pastoraat is dat een mens leeft voor het aange-
zicht van God. Een mens staat dus altijd in relatie met God, zelfs als
die relatie van een `negatief teken' is voorzien. Heschel (1960) merkt op
dat in de bijbel een mens nooit alleen wordt beschouwd, maar altijd in
relatie met God, ten opzichte van wie hij ontrouw kan zijn, maar die hij
niet kan opgeven en die van essentiële betekenis voor zijn leven is.
Daarmee nauw verbonden is, dat de mens ook altijd met anderen en
zichzelf in relatie staat (Van den Blink, 2002). Deze notie verwijst naar
de verbinding met de andere drie dimensies. Het eigene van het pasto-
raat kan worden uitgedrukt met het beeld van een ellips (Heitink,
1977). Het ene brandpunt heeft pastoraat met andere vormen van
hulpverlening gemeen, het andere staat voor de eigen identiteit. Verlies
van een van beide gaat ten koste van hetzij de concreetheid hetzij het
evangelische karakter van het pastorale werk. In het verbinden van bei-
de momenten zit de overtuiging, dat het evangelie `een goede bood-
schap heeft' voor mensen. Dat tekst en context evenals de kennis van
God en de kennis van de mens ten nauwste met elkaar verbonden zijn,
als twee polen van eenzelfde kenproces, kan worden aangeduid met de
term hermeneutisch pastoraat (Heitink, 2000). Een vorm hiervan is het
narratieve pastoraat, waarbij de pastor zich inspant om in gesprek met
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de pastorant diens geloofsverhaal te reconstrueren ter bevordering van
existentieel welzijn (Lootens, 2004; Van ILnippenberg, 1998). Van der
hleulen (2004) neemt in dit verband het verhaal van Jezus op weg met
de Emmausgangers (Lucas 24) als leidraad. Dit verhaal laat zien dat een
goede begeleider niet alleen luistert, maar ook een gids is die de ander
wegtivijs maakt I-Iierdoor worden mensen geholpen om hun levensver-
haal te zien in het licht van het evangelie. Daarmee is het eigene van het
pastorale gesprek een ontmoeting voor Gods aangezicht.

Concluderend kunnen de verschillende professies die horen bij de vier di-
mensies een eind komen bij enkelvoudige en lichte problematiek op het terrein
van de ander. Bij ernstige en~ of complexe problematiek echter, die mogelijk
langer durend van aard is, is samenwerking of venvijzing naar elkaar raadzaam.

6. 3. 3. 3 Geïategreerdgeloof al.r antwoord op eerz desintegrerende .ramenleving
Cloninger (1999) beschrijft hoe in de moderne samenleving veel individuen

zich onzeker voelen over hoe ze gezondheid, geluk en integratie kunnen
verkrijgen in hun persoonlijk leven en in de samenleving als geheel. In de
hedendaagse wereld is wereldwijde communicatie mogelijk, maar parado~aal
genoeg zijn veel mensen persoonlijk onvoldaan en sociaal vervreemd. Ze
hebben w-einig tijd om door te brengen met buren of familieleden en
beoefenen veelal werk en recreatieve activiteiten die plezier en eer of erkenning
beloven maar hen onvervuld achterlaten. Een dergelijke sociale desintegratie
suggereert dat de samenleving prioriteiten dient aan te brengen in haar
doelstellingen en waarden om het illusoire appèl van hebzucht, macht en
plezier te uverstijgen. De huidige sociale doelstellingen en waarden zijn veelal
op de korte termijn gericht Zij worden aldus gedomineerd door het verkrijgen
van materiële bezittingen, seks, macht en door een egocentrisme. Hien~an is
algemeen bekend dat zij veeleer geweld en conflict produceren dan geluk,
vrede en stabiliteit. Het risico van nucleaire en biologische oorlogsvoering
neemt verder toe door de afw-ezigheid van een universele consensus over
waarden en doelstellingen die leiden tot persoonlijk welzijn, wederzijds respect,
en sociale stabiliteit.

Zoals we in de inleiding, hoofdstuk 1, gezien hebben is ook ten aanzien van
godsdienst in onze maatschappij verwarring en verlegenheid bespeurbaar.
Sinds de tijd van de Verlichting is God, met de ontwikkeling van het `moderne'
mensbeeld, een vraag geworden, om langzaamaan in de huidige tijd irrelevant
te worden. Hiervoor in de plaats is een nieuwe religie gekomen, namelijk
maatschappelijk gezien de `religie van de vrije markt' en persoonlijk de `religie
van de individuele zelfontplooiing'. Beide gaan vaak samen op (I3eumer, 1993).
Schumaker (1992) ziet dat bij het verdwijnen van een religieuze verbondenheid
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deze verbondenheid vervangen wordt door een functioneel alternatief.
Bijgevolg acht hij ongelovige mensen het best te begrijpen als `anders gelovig'.
Er is geschreven over een groot aantal substituut `religies', onder meer
nationalisme, marxisme, liberaal en wetenschappelijk humanisme, koopzucht,
de `religie van gezondheid', idolenverering of, zoals in de Westerse
maatschappij, het opvallend hoge waarde hechten aan `jeugd'. Sinds het
wegvallen van godsdienst als traditionele hoeksteen ontbeert de Westerse
cultuur een centrum. Dit leidt ertoe dat individuen hun eigen zingeving
definiëren en een privatisering van religie optreedt. i~logelijk maakt dat de
huidige generatie vatbaar voor angst, wanhoop en een onophoudelijk verlangen
en draagt deze tendens ertoe bij dat de religie van veel mensen tegenwoordig
maar halfharug en rusteloos is. Labooy (2000) ziet de oorzaak hiervan in een
onver~~ldheid van het diepste verlangen van een mens dat zich richt op Uods
genade. Een depressie kan het gevolg zijn. Daarmee hangt samen dat het
streven naar individueel succes veela] een kwestie van competitie is, die overal
te vinden is in de huidige samenleving, wat een verlammende angst kan
opwekken en mogelijk de huidige impasse in de hand heeft gewerkt ten aanzien
van gedeelde waarden in de huidige V~'esterse samenleving (Coan, 1977).
Daarnaast noopt ook de opkomst van de Islam inmiddels tot nadenken over de
eigen waarden. Hier is nog geen eenduidig antu-oord op gevormd.

Hurding (1995) merkt op dat wij leven in een overgangstijd, in een klimaat
dat nog beïnvloed wordt door de restanten van het rationalisme van de
Verlichting maar eveneens door de vaak verwarrende, schijnbaar irrationele
patronen van het postmodernisme. De essentie van het postmodernisme ligt
echter niet zozeer in irrationaliteit maar meer in het vrijmaken van verbeelding
en creativiteit. Volgens Ingram (1995) zouden we kunnen zeggen dat we leven
in een late fase van het moderne tijdperk en een vroege fase van het
postmoderne tijdperk. Hij bepleit om het reductionisme te herzien en meer
holistische, integratieve modellen te ontwerpen die toepasbaar zijn in de
praktijk, terwijl de voordelen van de beperkte kijk van modernistisch
onderzoek niet uit het oog moeten worden verloren.

Welke antwoorden stelt de godsdienst tegenover deze uitdagingen~
Uodsdienst kan onder meer worden beschouwd als een zeer belangrijke bron
van waarden. In empirisch onderzoek naar waarden door de jaren heen blijkt
godsdienst de meeste interne consistentie tussen de waarden onderling te
herbergen, conform de bevindingen van W. A. Scott uit 1969 (Brown, 1986).
Aldus kan godsdienst als inspiratiebron voor waarden een belangrijke rol
spelen in de cohesie van de samenleving. Hier lijkt immers een toenemende
behoefte aan te zijn. Dit betekent voor de wetenschap dat de tijd zo
langzamerhand rijp is om niet alleen te onderzoeken of, maar vooral op wat
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voor manier theologie verschil uitmaakt (Donahue, 1989). Dit pleidooi voor
een integratie met het theologisch perspectief komt overeen met de visie van
Pruyser (1976) en, in het verlengde, van Malony (1985; eveneens Atkinson 8c
Malony, 1994).

Naar de praktijk van het maatschappelijk leven vertaald zou dit eveneens
een oproep aan de kerk kunnen betekenen, namelijk om in woord en daad te
laten zien op wat voor manier het christelijk geloof verschil uitmaakt. Het
christelijk geloof heeft immers de overtuiging dat zijn inherente waarden en
normen heilzaam zijn voor alle mensen en heeft daarom iets uit te dragen.
Zoals de nog steeds invloedrijke rooms-katholieke existentialist Marcel (1935)
aangeeft, ligt de essentie van het menszijn in het getuigen. Ook in deze tijd
klinkt de oproep, dat van de kerk verwacht mag worden dat zij, al is dat nu niet
meer vanuit een centrale maatschappelijke positie, een aansprekende
boodschap uitdraagt die van toegevoegde waarde is aan wat op het terrein van
de andere dimensies leeft (Sanders, 2004).

De politiek maakt deel uit van de sociale dimensie (Sulmasy, 2002). Hiermee
correspondeert zoals we gezien hebben de derde factor `verantwoordelijkheid
voor medemens en schepping'. Deze dimensie komt alleen goed tot uiting
indien deze in samenhang wordt beschouwd met de andere dimensies, dus met
de biologische en psychische dimensies die corresponderen met de eerste
factor `gerichtheid op hogere waarden vanuit innerlijke vrijheid' en met de
spirituele dimensie die correspondeert met de tweede factor `vertrouwen op
God doordringt het hele leven'. Deze gedachte kan een aanvulling betekenen
op het gedachtegoed van de socioloog Etzioni dat veelal aanslaat bij politieke
leiders, met name in christen-democratische gelederen.

Etzioni (1996; 2003) wordt wel als voorman van het communitarisme
beschouwd. De achtergrond van deze stroming is het besef dat de vrijheid van
het anoniem kunnen leven in de huidige tijd als keerzijde heeft een toename
van geïsoleerd leven en een verlies aan sociale cohesie. Hierdoor raken de
geestelijke gezondheid en het morele karakter van mensen bedreigd, wat weer
resulteert in vervreemding en criminaliteit. Naar de dimensies van het BPSS
model vertaald: Een algemeen buiten beschouwing laten van de spirituele
dimensie legt een eenzijdige nadruk op de biologische en psychologische
dimensies, waardoor scheefgroei ontstaat die onder meer ten koste gaat van de
sociale dimensie. De verantwoordelijkheid naar elkaar toe gaat dan op den duur
tekort schieten.

Het uitgangspunt van het communitarisme is dat mensen door een besef
van gemis weer gaan verlangen naar een gemeenschapsleven. Niet alleen om
sterke persoonlijke banden op te bouwen, maar ook om te kunnen leven vanuit
een sociale orde die is gebaseerd op gedeelde waarden en informele controle in

273



Hoofd.rtu,~ 6

plaats van op uitgebreide wetgeving. Het gaat in het communitarisme om de
inclusieve en democratische dialoog over morele deugden. Dus om het proces
en de s~~steemgedachte dat de uitkomst van het totaal meer is dan een optelsom
van de delen, in dit geval individuele meningen. Politici zouden volgens Etzioni
niet zelf normen moeten stellen, maar een soort gemene deler van de
heersende normen en waarden in hun samenleving moeten zien te vinden en
die actief ondersteunen. Deze stroming kent dus geen absolute waarden om
naar te verwijzen. Dit is tegelijkertijd haar zwakte, want daarmee wordt de
maatstaf datgene wat de gemeenschap of maatschappij toevallig als `juist'
beschouwt. Ook al komt dit niet overeen met de bedoeling van Etzioni. De
meerderheid beslist dus uiteindelijk, ~~-at risico's met zich meebrengt.

Vanuit dit onderzoek kan de gewenste aanvulling als volgt worden
gepreciseerd: Het gedachtegoed van Etzioni concentreert zich op de sociale
dimensie. In zijn poging om deze dimensie te versterken, lijkt hij zich te richten
op spiritualiteit, dus de vierde dimensie. 1~1aar hij doet dat door te verwijzen
naar een collectief aan individuele meningen, dus feitelijk naar de eerste twee
individuele dimensies, de biologische en psychische, die in ons onderzoek
corresponderen met de eerste factor `gerichtheid op hogere waarden vanuit
innerlijke vrijheid'. Hiermee worden deze overigens onmisbare, maar eenzijdig
individuele dimensies verder versterkt en benadrukt, waardoor het de vraag is
of dit leidt tot een gewenst resultaat. 1~1eer voor de hand ligt het om de sociale
dimensie te versterken, dus meer nadruk te leggen op de derde factor
`verantwoordelijkheid voor medemens en schepping'. Uiteindelijk is dit ook het
doel van het communitarisme, dat probeert een balans te vinden tussen rechten
en veranttvoordelijkheden door middel van overtuigen en een wederzijdse
dialoog aangaan (Etzioni, 1998). Dus, in termen van ons onderzoek, probeert
het communitarisme een balans te vinden tussen de factoren I en III, die
corresponderen met enerzijds de biologische en de psychische dimensies en
anderzijds de sociale dimensie. Echter, heim~~ee naar sociale geborgenheid en
het democratisch discussiëren over morele waarden garandeert niet dat de
samenleving op zichzelf bij machte is om zich als een Baron von l~funchhausen
aan zijn eigen haren uit het moeras te trekken. V~'at niet al in de maatschappij
zit, kan niet zomaar er uit voort komen. De helende impuls zal in die zin `van
buiten' de gewone samenleving te verwachten zijn. Daar komt de rol van de
kerk in het vizier. De kerk kan laten zien, dat er een helend surplus ontstaat
door de werkelijk transcendente factor II centraal te stellen tussen de factoren I
en III, die in aanzet in de samenleving zelf waarneembaar -r.ijn. Aangetoond is
immers, dat godsdienst significant bijdraal,rt aan de kracht van morele
gemeenschappen. Dergelijke gemeenschappen hebben twee dimensies: gedeelde
godsdienstige geloofsovertuigingen en sterke sociale banden tussen individuen, dat
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wil zeggen morele en sociale integratie (Sims Bainbridge, 1992).
Tot slot: Aangezien onze Westerse samenleving van oudsher christelijk

genoemd mag worden en daarmee waarden en normen overgeleverd heeft
gekregen die zowel door het christelijke als door het joodse geloof geïnspireerd
zijn, zou dit onderzoek ertoe kunnen bijdragen, dat vertegenwoordigers van
het christelijke geloof samen met vertegenwoordigers van het joodse geloof
meer zelfbewust en vrijmoedig naar buiten treden. Dat u~il zeggen dat ze geloof
niet meer laten terugdringen naar louter de privésfeer, maar met de nodige
bescheidenheid en met een gezonde portie zelfkritiek ervan getuigen dat het
geloof adequate antwoorden te geven heeft op de hedendaagse noden van
mens en maatschappij. Zoals de tweede factor `vertrouwen op God doordringt
het hele leven' aangeeft. Het horizontale, intermenselijke spreken van de
kerken staat immers in het teken van de verticale relatie van de mens tot God
en dit zo concreet en direct aansprekend als mogelijk. De bijdrage die de
kerken aan de cohesie van de moderne samenleving kunnen leveren, begint in
een authentiek en zelfbewust werken vanuit de eigen voedingsbronnen. Juist in
deze tijd, nu er weer meer aandacht en plaats lijkt te zijn voor godsdienst in het
publieke domein. De bijdrage bestaat in het inspireren van de samenleving en
individuele mensen door datgene waardoor de kerken zelf geïnspireerd worden
(Van Bijsterveld, 2005). Deze inspiratie is recent door Ratzinger als volgt onder
woorden gebracht. Gods Rijk staat voor ware gerechtigheid en vrede, zoals tot
uiting komt in de tien geboden en verder verdiept is door het leven en de
verkondiging van Christus (Ratzinger, 2005). Daarbij is individuele vrijheid van
essentieel belang naarmate die gelijk op gaat met verantwoordelijkheidszin en
zich blijvend richt op de waarheid en de essentie van het leven (Ratzinger,
2003). Met het naar voren brengen van de spirituele dimensie komen dus
evenzeer de biops`~chosociale dimensies ofwel alle drie de in dit onderzoek
gevonden factoren in het vizier.
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Bijlage Ia 1~Iatrix voor het samenstellen van een panel

Voor (godsdienst)ps`~chologen~ psy~chiaters:

Eigen praktíjk GGZ

Rooms- 3 3
katholiek

Protestants 3 3

Voor (pastorale) theologen:

Bijlage Ib Uitnodiging Delphi-panel

Geachte heer~mevrouw,

Somatische setting Universiteit

3 3

3 3

Gemeentel
Parochie GGZ Somatische setting Universiteit

Rooms- 3 3 3 3
katholiek

Protestants 3 3 3 3

Door middel van deze brief vraag ik u om deel te nemen aan een promotie-
onderzoek over `mature religion'. Dit onderzoek wordt begeleid door prof. dr
Gerben Heitink (Vrije Universiteit Amsterdam), prof. dr Rien van Uden
(LJniversiteit Tilburg) en dr Jos Pieper (Universiteit Utrecht). Dit onderzoek
komt voort uit ervaringen die zijn opgedaan in gesprekken met gelovigen.
In de praktijk blijkt veelal verlegenheid te bestaan ten aanzien van het betrekken
van het geloof en~of God in zo'n gesprek. Dit lijkt mede veroorzaakt door
onduidelijkheid aan de hand van welke criteria iemands geloof kan worden
geëvalueerd. Het doel van dit onderzoek is dan ook om duidelijkheid te schep-
pen met betrekking tot deze criteria. De insteek van het onderzoek is het
concept `mature religion'. Vanuit de literatuur is een aantal criteria opgesteld,
die dit concept nader inwllen. U wordt bij deelname gevraagd om na te gaan
of u deze criteria geschikt vindt voor de praktijk, of dat u zelf andere criteria
hanteert.
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De methode van onderzoek is de Delphi-methode. C)p basis van de opinies
van een panel van deskundigen zal onderzocht worden of er een zekere mate
van consensus over de criteria gevonden kan worden. Praktisch gaat dit als
volgt. In een eerste ronde kunt u aange~-en in hoeverre de criteria voor u van
toepassing zijn m.b.t. `mature religion'. Ook kunt u een toelichting geven of
nieuwe criteria voorstellen. Het totaal aantal criteria voor deze eerste ronde is
58. Het invullen van de lijst zal ongeveer 3~4 uur in beslag nemen. De resultaten
van de eerste ronde koppelen wij naar u terug voor een volgende ronde.
Waarschijnlijk zal dit onderzoek uit twee rondes bestaan, indien nodig uit drie.
Het onderzoek is anoniem, in die zin dat de panelleden onderling niet weten
van wie welke reacties afkomstig zijn.
U kunt aan het onderzoek per e-mail of per post meedoen. Deelname per e-
mail heeft de voorkeur vanwege een snellere verwerking van gegevens. Indien
u liever per post meedoet, krijgt u een gefrankeerde envelop meegestuurd.

Alle beoogde deelnemers zijn zorgvuldig geselecteerd als deskundige op grond
van ervaring en~of kennis. Tevens is gekeken naar diversiteit in werksettingen
en religieuze achtergrond, man-vrouwverhouding en naar spreiding in leeftijd.
Vandaar dat uw deelname echt van belang is en zeer op prijs gesteld wordt.
Hieraan meedoen zal voor u zelf opleveren, dat u zich meer bewust wordt van
waar u in de praktijk op let bij het evalueren van iemands geloof en dat u meer
direct inzicht krijgt in wat andere deskundigen belangrijk vinden.

Tenslotte zou ik u willen vragen of u de gegevens op de v~lgende pagina wilt
terugsturen. Graag uw antwoord zo spoedig mogelijk. Dan zult u de lijst
ontvangen. Bij vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.
Hopende op uw deelname, met vriendelijke groeten, mede namens
prof. dr CUerben Heitink, prof. dr Rien van Uden en dr Jos Pieper,

1~largreet de Vries-Schot
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Naam:
Wilt u participeren in dit onderzoek? Ja~~Nee~`
(Zo nee, wilt u hieronder de reden aangeven)

Kunt u eventueel een veraanger noemen:

Huidige functie:

V~'erkplek:

Voltooide universitaire opleiding(en):

Leeftijd:

Levensovertuiging~ geloof:

Eventueel kerklidmaatschap nu:

Kerk van huis uit:

Wilt u de vragenlijst per e-mail~` ~ per post~` onrvangen?

Op welk (e-mail)adres wilt u de vragenlijst ontvangen?

~`Graag de door u gemaakte keuze omcirkelen

280



B~lagert

Bijlage II Inleiding en instructie vragenlijst eerste ronde

In dit onderzoek staat centraal wat u van belang vindt bij het waarderen van
iemands persoonlijke geloof. Hiervoor vragen wij u of u zich voor wilt stellen,
dat iemand uit een christelijke traditie zich voor een gesprek bij u meldt. Als u
het geloof van deze persoon wilt evalueren, aan de hand van welke criteria doet
u dat dan?

Een aantal items wordt aan u voorgelegd. De vraag is of u bij ieder item op
een 5-punts schaal aan wilt geven in hoeverre u het eens bent met dit item als
criterium voor evaluatie van het geloof, variërend van geheel mee eens tot
geheel mee oneens. Wij vragen u eveneens om bij ieder item uw score toe te
lichten. Ook kunt u waar u dat nodig acht voorstellen doen voor herformule-
ring van items. Uw motivering is hierbij van essentieel belang en zal worden
gebruikt bij het verwerken van de gegevens. In een volgende ronde van dit
onderzoek zal het commentaar aan de deelnemers worden voorgelegd, waar-
schijnlijk deels letterlijk, maar vanzelfsprekend anoniem, deels samengevat.
Ook zullen door ons getrokken conclusies worden bijgevoegd, waaronder dc
resultaten ten aanzien van een eventuele consensus over items, en een op
grond van de resultaten nieuw geformuleerde itemlijst.

De bedoeling van de items is om u aan het denken te zetten over waar u op
let. Als u aan de hand daarvan bedenkt dat u andere criteria gebruikt of
belangrijker vindt, wilt u dat dan onderaan de items in de daartoe bestemde
ruimte aangeven?

Vervolgens leggen wij u enkele aspecten van mogelijke formuleringen voor
defuuties voor. Ook hierbij is de vraag aan u om deze te beoordelen en
nodigen we u uit om eventuele eigen formuleringen hier tegenover te stellen of
aan toe te voegen.

Voor degenen die de lijst per e-mail ontvangen: indien u de lijst wilt printen
en per post terugsturen, laat me dat per e-mail weten evenals uw postadres dan
wordt u een gefrankeerde envelop toegestuurd.

Hartelijk dank voor uw medewerking! Wij zien uw antwoorden graag
tegemoet, met vriendelijke groeten, mede namens prof. dr Gerben Heitink,
prof. dr Rien van Uden en dr Jos Pieper, 1~largreet de Vries-Schot
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Bijlage III Vragenlijst Delphi-onderzoek eerste ronde

Instructie vooraf: zet een Y in het vakje waar u uw mening wilt plaatsen. Als
u de lijst print en per post wilt terugsturen, zet dan eveneens een kruisje in het
betreffende vakje. Het is belangrijk dat u bij ieder item een toelichting van uw
score geeft.

Naam:

A. `Mature reli~ion' als aandachts~ebied

helemaal mee niet mee nirt helemaal
mee eenti eens eens, niet mee niet mee

mrr
onern~

cens eenc

De evaluaue van iemands geloof~ godsdiensti~;-
heid is voor mij altijd een belangrij[í aandachts~;e-

1 bied

Toelichting:

B. Vertalin~ van het label mature reli~ion

helemaal

mcc cen,

mee

eens

niet mee

eens, níct

mcr

iineens

niet mee

ecns

helemaal

niet mee

eens

1 intrinsiek geloof~ godsdienstigheid

~ heilzaam ~eloof~ ~odsdiensti~heid

3 rijp gcloof~ godsdienstigheid

4 volwassen geloof~ godsdienstigheid

S gezond geloof~ godsdienstigheid
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Geef aan welke vertaling uu- voorkeur heeft:

Toelichting:

Andere suggestie voor een ~-crtalin~:

C. De bepalende kenmerken voor de evaluatie van iemands geloof~
godsdienstigheid als `mature religion'.Stel u bij ieder item een
gesprek voor met iemand uit een christelijke traditie.
`Mature religion' is:

helemaal mee tiiet mee niet mee helemaal
mee eens ren. eens, nie~

mrr ~ mrrns

rens niet mee

eens

`i~fature religion' is: hoop tegen alle hoop in
1 door ~eloof in de opstanding van Christus

Toelichting (~raag uw ~edachten bij dit en ieder eolgend item ten aanzien can de prakujk):

`i~lature religion' is: dat de hasis~ekerheid h~s;t in
2 het vertrouwen op God

Toelichting:

`t`lature religion' is: sociale en financiële
3 belangen ondergeschikt maken aan een

altruïstische instellin~

Toelichting:

`ltature religion' is: vanuit innerlijke vrijheid
4 streven naar de hoogste menselijke waarden:

liefde, waarheid en gerechtigheid
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helemaal mee niet mee niet helemaal
mee eens eens eens, niet mee niet mee

mee oneens eens eens

`l~fature religion' is: het ervaren van bestemming
5 vanuit het besef geschapen te zijn

Toelichàng:

`1~lature religion' is: dankbaarheid voor verlos-
6 sing door het plaatsbekledend lijden van Jezus

Christus

Toelichàng (graag uw gedachten bij dit en ieder volgend item ten aanzien van de prakàjk):

`blature religion' is: ontdaan van vroegere
7 houdingen ten opzichte van ouderfiguren

Toelichàng:

`1~lature religion' is: door de werking van de
8 Heilige Geest veranderen, naar binnen en naar

buiten toe

Toelichàng:

`1~fature religion' is: mee ontwikkeld met de
9 persoonlijkheid

Toelichting:
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helemaal mrr niet mee niet helemaal
mre rrn. een, eens, niet mee niet mee

mee oneens eens erns

to `ï`lature religion' is: het op zoek zijn naar
antwoorden op eatistentiële vragen over dood,
vrijheid, isolement, zinloosheid

Toelichting:

~~ `I`fature religion' is: het ervaren van zichzelf als
geïntegreerd in een relaue met het goddelijke

Toelichting:

~-' `l~lature religion' is: de persoonlijke, innerlijke
verhouding tot God als centrum van het leven
ervaren

Toelichung:

`Mature religion' is: het besef uiteindelijk
1 verantwoording af te leggen over de eigen
3 betekenis in de wereld

Toelichting (graag uu. gedachten bij dit en ieder volgend item ten aanzien van de praktijk):

`1~lature religion' is: van toepassing op alle
~ gebieden van het leven~

Toelichting:
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helemaal mee niet mee niet mee helemaal
mee eens eens eens,ruet

mer
~~necR~

eens niet mee
eens

`i~Iature religion' is: aan de verbondenhcid met
t Christus inspiratie ontlenen in alle le~-ensom-
' standi heden

Toelicháng:

`biature religion' is: een beweging ~-an zich
t steeds meer aan God toe~-ertrouwen
6

Toelichting:

`~fature religion' is: het liethebben ~.an de
1 medemens zoals hij~ zij is, verbonden met
~ Gods liefde

Toelichtin~;:

`l~fature religion' is: het eerlangen naar het
1 volmaakte ervaren in de relatie met het
~ goddelijke

Toelichting:

`~fature religion' is: gericht op bo~.enpersoonlij-
1 ke waarden
~~

Toelichting:

20 `:~iature reli~,rion' is: het betrekken ean Gods
toekomst op het heden
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helrmaal mer niet mer niet mee helemaal
mre rens rens eens, nirt eens niet mee

mee
oneen~

eens

Toelichting (graag uu~ gedachten bij dit en ieder volgend item ten aanzien van de pralitijk):

21 `hlature religion' is: het ervaren van de aerge-
~.ing ~-an zonden

Toelichting:

22 `hlature religion' is: het perspectief van Gods
rijk w-aardoor de huidige tijd wordt en-aren als
een op weg zijn naar een doel

Toelichting:

'3 `~lature religion' is: ~-reugde en geluk ervaren
door er te zijn voor God en de medemensen

Toelichting:

,q `1~Iature religrion' is: het geloof aanvaarden als
gave van God en te~~ens als menselijkc reactie
hierop

Toelichting:

25 `1~lature religion' is: gericht op `zijn' in plaats van
op `hebben'

Toelichting:

287



B~lagetJ

helemaal mee niet mee niet mee helrmaal
mee eens eens eens, niet eens rilet mee

mee eens

oneens

26 `hfature religion' is: tot zichzelf komen in
overgave aan God

Toelichting:

2' `l~lature reGgion' is: strecen naar zin of betekenis
in het leven als belangrijkste motivatiekracht

Toelichting (graag uw gedachten bij dit en ieder volgend item ten aanzien van de praktijk):

28 `i~íature religion' is: volheid in het leven en.aren
door de vervulling met de Heilige Geest

Toelichting:

29 `1~lature religion' is: een hiërarchie aan waarden,
die uitstijgt boven biologische en sociale
aanpassing alleen

ToeGchting:

30 `1~lature religion' is: het veru-ezenlijken van
idealen een belangrijker doel vinden dan
zelfontplooiing

Toelichting:

jl `Jlature religion' is: God en.aren als trekkracht
tot het goede
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helemaal mee niet mee niet mee helemaal
mee eens ecns ecns, eenc nier mee

niet mee renc
~meens

Toelichting:

32 `hfature reGgion' is: leven uit de kracht van de
Heilige Geest door wie een mens -r,ich tot zijn
meest eigenlijke ik ontwikkelt

Toelichting:

33 `~tature religion' is: het oplossen van problemen
aan de samenwerking tussen het individu en God
toeschrijven

Toelichting:

34 `l~lature religion' is: dat de persoonlijke vrijheid
begrensd wordt door ~-erantu-oordelijkheid voor
CTods sche in ~

Toelichting (graag uw gedachten bij dit en ieder volgend item ten aanzien van de praktijk):

33 `1~fature religion' is: in moeilijke omstandigheden
gehoor geven aan Christus' roep tot volharding

Toelichting:

3G `:~fature religion' is: de eigen houding zo~~-el in
vrijheid als in verantwoordelijkheid he~~ilcn
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helemaal mee niet mee niet mee helemaal
mee eens eens eens, eens rvet mee

niet mee

oneens

ecnc

3~ `~Iature religion' is: dat alle aspecten ~an
iemands persoonlijkheid om~-attend erbij
betrokken worden

Toelichtin~:

3s `;`fature religion' is: in lijden een diepere
betekenis zoeken

Toelichting:

39 `l~fature religion' is: oprecht, niet vanuit moeten
of an~st

Toelichting:

au `lfature religion' is Guds liefde ervaren als
bepalend ~-oor het hele leven

Toelichtin~:

41 `~fature relil,~ion' is: bidden en doen van
gerechtigheid als onlosmakelijk bij elkaar horend

Toelichtin~ (graag uw gedachten bij dit en ieder aolgend item ten aanzien ~-an de praktijk):

~2 `ilfature reGf,rion' is: de Heilige Geest er~~aren als
de le~-enskracht, die tot ~~rijw.iLli~e overgave aan
God be~~-ee~r
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helemaal mee niet mee niet mee helemaal
mee eens eens eens, eens niet mee

niet mee

~IIeC!]ti

eens

Toelichting:

43 `:~lature religion' is: in balans met de andere
aspecten van de menselijke natuur zoals het
driftleven en de sociale aspecten

Toelichting:

44 `l~íature religion' is: persoonlijke integriteit door
de tijd heen doordat de meest lange termijn
doelen worden nagestreefd

Toelichting:

4~ `l~fature religion' is: een omgang met het
goddelijke ~vaarbij overgatire gerelateerd is aan
zelfbevestiging

Toelichting:

4G `lfature reGgion' is: er~raren van verwondering
door het besef van het geheel andere

Toelichting:

47 `~lature religion' is: ondersteunend voor het besef
van identiteit
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helemaal mee niet mee niet mee helemaal
mee eens eens eens, eens niet mee

niet mee eens
oneens

Toelichting:

a8 `hlature religion' is: Jezus Christus ervaren als de
verwlling van alle verwachungen

Toelichting (graag uw gedachten bij dit en ieder volgend item ten aanzien van de prakájk):

4~ `IVlature religion' is: een open en tegelijk serieuze
zoektocht naar het oddeli'ke

Toelichting.

5~ `blature religion' is: uitstijgen boven tegenstellin-
en

Toelichting:

Suggesties voor andere criteria die u belangrijk vindt:
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D. De definitie

Geef in rangorde aan welke van de volgende kenmerken voor u in een definitie
over mature religion thuis horen. Geef een 1 aan wat u het belangrijkste vindt,
een 2 voor het daarna belangrijkste tot en met een 6 voor wat u het minst
belangrijk vindt:

Openheid

Ven-vlling

Omvattendheid

Oprechtheid

Verwondering

Volharding

Toelichting:

Andere suggesties voor kenmerken in een definitie:

E. Ruimte om aan te geven of u iets gemist heeft bij een of ineer van
de samenstellende onderdelen; ook kunt u voorstellen tot uitbreiding
doen
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Bijlage IVa Gemiddelden en percentages ~-an de twee groepen samen: eerste ronde

~ Totaal a~o 18~2 0~03 0~0 48~5

A1 De evaluatie van iemands geloofl godsdienstigheid is 2 1 s,q 6 27,t 8,3voor mij altijd een belangrijk aandachtsgebied

61 Intrinsiek geloofl godsdienstigheid 2,9 41,3 23,9 34,8

62 Heilzaam geloofl godsdienstigheid 3,0 ao,8 2a,5 3a,7

83 Rijp geloofl godsdienstigheid 2,5 st,2 t6,3 22,4

64 Volwassen geloofl godsdienstigheid 2,3 67,3 16,3 16,3

65 Gezond geloofl godsdienstigheid 2,5 60,4 t6,7 22,9

C1 ~Mature religion' is: hoop tegen alle hoop in door
3,3 25,0 31,3 43,8

geloof in de opstanding van Christus

C2
'Mature religion' is: dat de basiszekerheid ligt in het 2,0 71,4 22,a 6,1vertrouwen op God

C3 ~Mature religion' is: sociale en financiële belangen 3,3 t8,8 39,6 at,7ondergeschikt maken aan een altruïstische instelling
'Mature religion' is: vanuit innerlijke vrijheid streven

C4 naar de hoogste menselijke waarden: liefde, 2,2 65,3 2o,a ~a,3
waarheid en gerechtigheid

C5
~Mature religion' is: het ervaren van bestemming 2 8 a2,9 2a,5 32,7vanuit het besef geschapen te zijn

C6 ~Mature religion' is: dankbaarheid voor verlossing 3,3 2a,5 2a,5 5t,odoor het plaatsbekledend lijden van Jezus Christus
C~ 'Mature religion' is: ontdaan van vroegere houdingen 3,1 3t,3 27,t 4t,7ten opzichte van ouderfiguren
C8 'Mature religion' is: door de werking van de Heilige 2 ~ a9,o 26,5 2a,5Geest veranderen, naar binnen en naar buiten toe
C9 'Mature religion' is: mee ontwikkeld met de 1 g 77,1 20,8 2,t

persoonlijkheid
'Mature religion' is: het op zoek zijn naar antwoorden

C10 op existentiële vragen over dood, vrijheid, isolement, 2,2 s7,3 16,3 t6,3
zinloosheid

C11 'Mature religion' is: het ervaren van zichzelf als
2,4 62,5 25,0 12,5

geïntegreerd in een relatie met het goddelijke
'Mature religion' is: de persoonlijke, innerlijke

C12 verhouding tot God als centrum van het leven 2,5 a2,9 aa,9 t2,2
ervaren
'Mature religion' is: het besef uiteindelijk

C13 verantwoording af te leggen over de eigen betekenis 2,6 a3,8 35,4 2o,B
in de wereld

C14 ~Mature religion' is: van toepassing op alle gebieden 2 0 77,6 1a,3 8,2
van het leven
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Totaal o~0 182 o~0 3 o~0 4á5

'Mature religion' is: aan de verbondenheid met
C15 Christus inspiratie ontlenen in alle 2,9 32,7 40,8 26,5

levensomstandigheden

C16
~Mature religion' is: een beweging van zich steeds 2,2 66,7 22,9 10,4
meer aan God toevertrouwen

C17 ~Mature religion' is: het liefhebben van de medemens 2 3 65,3 22,a ~2,2
zoals hijl zij is, verbonden met Gods liefde

C18 'Mature religion' is: het verlangen naar het volmaakte 3,4 22,a 22,a 55,~
ervaren in de relatie met het goddelijke

C19 ~Mature religion' is: gericht op bovenpersoonlijke 2 6 50,0 22,9 27,1waarden

C20 ~Mature religion' is: het betrekken van Gods toekomst 2 7 47,9 31,3 20,8
op het heden

C21 'Mature religion' is: het ervaren van de vergeving van 2 6 a9,0 3a,7 ~s,3
zonden
'Mature religion' is: het perspectief van Gods rijk

C22 waardoor de huidige tijd wordt ervaren als een op 2,4 61,2 20,a 18,a
weg zijn naar een doel

C23
~Mature religion' is: vreugde en geluk ervaren door er

2 3 61,2 30,6 6,2
te zijn voor God en de medemensen

C24 ~Mature religion' is: het geloof aanvaarden als gave 2,6 aa g 32,7 22,4
van God en tevens als menselijke reactie hierop

C25 ~Mature religion' is: gericht op 'zijn' in plaats van op 2 4 63,3 i8,a 18,a'hebben'

C26 ~Mature religion' is: tot zichzelf komen in overgave 2 4 61,2 22,a 16,3aan God

C27 'Mature religion' is: streven naar zin of betekenis in 2 7 51,0 18,4 30,6
het leven als belangrijkste motivatiekracht

C28
`Mature religion' is: volheid in het leven ervaren door

3,0 30,6 3a,7 34,7
de vervulling met de Heilige Geest
'Mature religion' is: een hiërarchie aan waarden, die

C29 uitstijgt boven biologische en sociale aanpassing 2,8 44,9 22,4 32,7
al leen

C30 ~Mature religion' is: het verwezenlijken van idealen 3,3 26,5 20,a 53,1een belangrijker doel vinden dan zelfontplooiing

C31 9~ée religion' is: God ervaren als trekkracht tot het 2 6 44,9 34,7 20,a

'Mature religion' is: leven uit de kracht van de Heilige
C32 Geest door wie een mens zich tot zijn meest 2,9 37,5 31,3 31,3

eigenlijke ik ontwikkelt
'Mature religion' is: het oplossen van problemen aan

C33 de samenwerking tussen het individu en God 3,3 28,6 22,a a9,0
toeschrijven
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Bijlage IVa (~-ervolg~

Totaal o~0 18~2 ol03 0~0 485

'Mature religion' is: dat de persoonlijke vrijheid
C34 begrensd wordt door verantwoordelijkheid voor Gods 2,2 69,4 ~a,3 ~6,3

schepping

C35 ~Mature religion' is: in moeilijke omstandigheden 2,7 aq g 30,6 2a,5gehoor geven aan Christus' roep tot volharding

C36 ~Mature religion' is: de eigen houding zowel in vrijheid 2,0 73,5 ~8,a 8,2als in verantwoordelijkheid bepalen

C37 ~Mature religion' is: dat alle aspecten van iemands
2 3 67,a 21,7 ~0,9persoonlijkheid omvattend erbij betrokken worden

C38
~Mature religion' is: in lijden een diepere betekenis 3,1 2s,6 32,7 38,8zoeken

C39 ~Mature religion' is: oprecht, niet vanuit moeten of 2,2 68 6 ~a,s ~6,7angst

C40 ~Mature religion' is: Gods liefde ervaren als bepalend
2 4 51,0 3a,7 1a,3voor het hele leven

C41 ~Mature religion' is: bidden en doen van gerechtigheid
2 2 67,3 2o,a ~2,2als onlosmakelijk bij elkaar horend

'Mature religion' is: de Heilige Geest ervaren als de
C42 levenskracht, die tot vrijwillige overgave aan God 2,9 36,7 3a,7 2s,6

beweegt
`Mature religion' is: in balans met de andere

C43 aspecten van de menselijke natuur zoals het 2,3 sa,s 20,8 1a,6
driftleven en de sociale aspecten
'Mature religion' is: persoonlijke integriteit door de tijd

C44 heen doordat de meest lange termijn doelen worden 2,9 36,7 38,8 24,5
nagestreefd

C45 ~Mature religion' is: een omgang met het goddelijke
2 9 a0,8 30,6 28,6waarbij overgave gerelateerd is aan zelfbevestiging

C46
~Mature religion' is: ervaren van verwondering door 2,0 7~,a 14,3 1a,3het besef van het geheel andere

C47 ~Mature religion' is: ondersteunend voor het besef 2 1 77 6 ta,3 8,2van identiteit

C48 ~Mature religion' is: Jezus Christus ervaren als de
3,4 18,a 26,5 55.1vervulling van alle verwachtingen

C49 ~Mature religion' is: een open en tegelijk serieuze 2 3 63,3 2a,5 12,2zoektocht naar het goddelijke

C50 'Mature religion' is: uitstijgen boven tegenstellingen 3,1 29,2 3~,3 39,6
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Bijlage IVb Gemiddelden en percentages psy-groep: eerste ronde

psy o~0 182 ol03 a~u 485

A1 De evaluatie van iemands geloofl godsdienstigheid is 2 0 66 7 pg 2 a,2voor mij altijd een belangrijk aandachtsgebied

61 Intrinsiek geloofl godsdienstigheid 2,8 a3,5 2~,7 3a,8

62 Heilzaam geloofl godsdienstigheid 3,1 36,0 2a,o 40,0

63 Rijp geloofl godsdienstigheid 2,5 60,0 8,0 32,0

B4 Volwassen geloofl godsdienstigheid 2,4 68.0 8,0 2a,o

B5 Gezond geloofl godsdienstigheid 2,8 a8,0 20,0 32,0

C1
'Mature religion' is: hoop tegen alle hoop in door 3,2 33,3 ~6,7 50,0geloof in de opstanding van Christus

C2 `Mature religion' is: dat de basiszekerheid ligt in het 2 0 76,o t2,o 12,0vertrouwen op God

C3 ~Mature religion' is: sociale en financiële belangen 3,2 ~6,0 40,o aa,oondergeschikt maken aan een altruïstische instelling
'Mature religion' is: vanuit innerlijke vrijheid streven

C4 naar de hoogste menselijke waarden: liefde, 2,5 56,0 20,0 2a,o
waarheid en gerechtigheid

C5 ~Mature religion' is: het ervaren van bestemming
3,0 a4,o 12,0 44,0vanuit het besef geschapen te zijn

C6 ~Mature religion' is: dankbaarheid voor verlossing
3,1 32,0 16,0 52,0door het plaatsbekledend lijden van Jezus Christus

C~ `Mature religion' is: ontdaan van vroegere houdingen 3,2 37,5 ~2,5 50,0ten opzichte van ouderfiguren

C8 `Mature reiigion' is: door de werking van de Heilige 2 ~ 48,0 24,0 28,0Geest veranderen, naar binnen en naar buiten toe

C9 ~Mature religion' is: mee ontwikkeld met de 2 0 75,0 20,8 4.2persoonlijkheid
'Mature religion' is: het op zoek zijn naar antwoorden

C10 op existentiële vragen over dood, vrijheid, isolement, 2,4 60,0 20,0 20,0
zinloosheid

C11 'Mature religion' is: het ervaren van zichzelf als 2 3 68,0 20,0 ~2,0geïntegreerd in een relatie met het goddelijke
'Mature religion' is: de persoonlijke, innerlijke

C12 verhouding tot God als centrum van het leven 2,4 aa,o a8,o 8,0
ervaren
'Mature religion' is: het besef uiteindelijk

C13 verantwoording af te leggen over de eigen betekenis 2,6 a0,o ao,o 20,0
in de wereld

C14
~Mature religion' is: van tcepassing op alle gebieden 1,9 go,o 72,0 8,0van het leven

297



Bijlagen

psy o~0 182 a~o3 o~0 485

'Mature religion' is: aan de verbondenheid met
C15 Christus inspiratie ontlenen in alle 2,7 a0,o 2a,0 36,0

levensom stand ig heden

C16 ~Mature religion' is: een beweging van zich steeds 2 1 75,0 16,7 8,3meer aan God toevertrouwen

C17 'Mature religion' is: het liefhebben van de medemens
2 2 6q o 20,o ts,ozoals hijl zij is, verbonden met Gods liefde

C18 'Mature religion' is: het verlangen naar het volmaakte 3,4 20,0 2a,o 56.0ervaren in de relatie met het goddelijke

C19 'Mature religion' is: gericht op bovenpersoonlijke 2,3 60,0 20,0 20,0waarden

C20 ~Mature religion' is: het betrekken van Gods toekomst 2 9 45,8 29,2 25,0op het heden

C21 ~Mature religion' is: het ervaren van de vergeving van
2 5 56,0 20,0 2a,o

zonden
`Mature religion' is: het perspectief van Gods rijk

C22 waardoor de huidige tijd wordt ervaren als een op 2,6 a8,o 28,0 2a,0
weg zijn naar een doel

C23 ~Mature religion' is: vreugde en geluk ervaren door er 2 2 60,0 32,0 8,0te zijn voor God en de medemensen

C24 ~Mature religion' is: het geloof aanvaarden als gave 2 6 40,0 40,0 20,0van God en tevens als menselijke reactie hierop

C25 ~Mature religion' is: gericht op 'zijn' in plaats van op
2 2 68,0 20,o t2,0'hebben'

C26 ~Mature religion' is: tot zichzelf komen in overgave 2 3 60,0 2a,o ts,0aan God

C27
'Mature religion' is: streven naar zin of betekenis in 2 7 a0,o 28,0 32,0het leven als belangrijkste motivatiekracht

C28 'Mature religion' is: volheid in het leven ervaren door 2 9 28,o ao,o 32,0de vervulling met de Heilige Geest
`Mature religion' is: een hiërarchie aan waarden, die

C29 uitstijgt boven biologische en sociale aanpassing 2,7 a8,o 2a,o 28,0
alleen

C30 ~Mature religion' is: het verwezenlijken van idealen 3,0 36,0 2a,0 ao,oeen belangrijker doel vinden dan zelfontplooiing

C31 9~ée religion' is: God ervaren als trekkracht tot het 2 8 36 0 36,0 28,0

'Mature religion' is: leven uit de kracht van de Heilige
C32 Geest door wie een mens zich tot zijn meest 2,8 a5,8 t2,5 at.7

eigenlijke ik ontwikkelt
'Mature religion' is: het oplossen van problemen aan

C33 de samenwerking tussen het individu en God 3,2 28,0 28,0 44,0
toeschrijven
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psy o~0 1 á2 ol03 oIo 4á5

`Mature religion' is: dat de persoonlijke vrijheid
C34 begrensd wordt door verantwoordelijkheid voor Gods 2,2 68,0 ~6,0 16,0

schepping

C35 ~Mature religion' is: in moeilijke omstandigheden 2 6 56,0 20,0 2a,0gehoor geven aan Christus' roep tot volharding

C36
~Mature religion' is: de eigen houding zowel in vríjheid 2 0 68,0 28,o a,oals in verantwoordelijkheid bepalen

C37
~Mature religion' is: dat alle aspecten van iemands 2 2 69,6 21,7 8,7persoonlijkheid omvattend erbij betrokken worden

C38 ~Mature religion' is: in lijden een diepere betekenis 2 9 36,0 32,0 32,0zoeken

C39 ~Mature religion' is: oprecht, niet vanuit moeten of
2 0 76,0 16,0 8,0angst

C40 ~Mature religion' is: Gods liefde ervaren als bepalend 2 2 60,0 32,0 8,0voor het hele leven

C41 ~Mature religion' is: bidden en doen van gerechtigheid 2 4 sa,o 16,0 20,0als onlosmakelijk bij elkaar horend
'Mature religion' is: de Heilige Geest ervaren als de

C42 levenskracht, die tot vrijwillíge overgave aan God 2,8 48,0 20,0 32,0
beweegt

~ 'Mature religion' is: in balans met de andere
C43 aspecten van de menselijke natuur zoals het 2,4 56,0 2a,o 20,0

driftleven en de sociale aspecten
'Mature religion' is: persoonlijke integriteit door de tijd

C44 heen doordat de meest lange termijn doelen worden 2,9 32,0 36,0 32,0
nagestreefd

C45 ~Mature religion' is: een omgang met het goddelijke 3,0 36,0 28,0 36,0waarbij overgave gerelateerd is aan zelfbevestiging

C46 ~Mature religion' is: ervaren van verwondering door
2,1 6q o 16,0 20,0het besef van het geheel andere

C47 ~Mature religion' is: ondersteunend voor het besef 2,2 6g o i 20,0 ~2,0van identiteit

C48
~Mature religion' is: Jezus Christus ervaren als de 3,2 28,0 20,0 52,0vervulling van alle vervvachtingen

C49 ~Mature religion' is: een open en tegelijk serieuze 2,5 a8,0 32,0 20,o Izoektocht naar het goddelijke J

C50 `Mature religion' is: uitstijgen boven tegenstellingen 3,0 29,2 25,0 45,8
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Bijlage IVc Gemiddelden en percentages theo-groep: eerste ronde

theo o~0 182 0~03 o~0 4á5

A1 De evaluatie van iemands geloofl godsdienstigheid is 2 2 62,5 25,0 ~2,5
voor mij altijd een belangrijk aandachtsgebied

B1 Intrinsiek geloofl godsdienstigheid 3,0 39,i 26,1 34,8

62 Heilzaam geloofl godsdienstigheid 2,8 45,8 25,0 29,2

B3 Rijp geloofl godsdienstigheid 2,5 62,5 25,0 ~2,5

64 Volwassen geloofl godsdienstigheid 2,2 66,7 25,0 8,3

B5 Gezond geloofl godsdienstigheid 2,2 73,9 ~3,0 ~3,0

C1
~Mature religion' is: hoop tegen alle hoop in door

3,3 i6,7 45,8 37,5
geloof in de opstanding van Christus

C2 `Mature religion' is: dat de basiszekerheid ligt in het 2 0 66,7 33,3 0,0
vertrouwen op God

C3 ~Mature religion' is: sociale en financiële belangen 3,3 2~,7 39,1 39,~
ondergeschikt maken aan een altruïstische instelling
'Mature religion' is: vanuit innerlijke vrijheid streven

C4 naar de hoogste menselijke waarden: liefde, 2,0 75,0 20,8 a,2
waarheid en gerechtigheid
'Mature religion' is: het ervaren van bestemming

C5 vanuit het besef geschapen te zijn 2~~ 41,7 37,5 20,8

C6 ~Mature religion' is: dankbaarheid voor verlossing 3,5 16,7 33.3 50,0
door het plaatsbekledend lijden van Jezus Christus

C~ 'Mature religion' is: ontdaan van vroegere houdingen 3,1 25,0 41,7 33,3
ten opzichte van ouderfiguren

C8 'Mature religion' is: door de werking van de Heilige 2 ~ 50,0 29,2 20,8
Geest veranderen, naar binnen en naar buiten toe

C9 'Mature religion' is: mee ontwikkeld met de 1 g 7g,p 20,8 0,0
persoonlijkheid
'Mature religion' is: het op zoek zijn naar antwoorden

C10 op existentiële vragen over dood, vrijheid, isolement, 2,0 75,0 12,5 12,5
zinloosheid.

C11 'Mature religion' is: het enraren van zichzelf als 2 4 56,5 3o,a 13,0
geïntegreerd in een relatie met het goddelijke
`Mature religion' is: de persoonlijke, innerlijke

C12 verhouding tot God als centrum van het leven 2,6 41,7 41,7 16,7
ervaren
'Mature religion' is: het besef uiteindelijk

C13 verantwoording af te leggen over de eigen betekenis 2,6 a7,8 3o,a 2~,7
in de wereld

C14
~Mature religion' is: van toepassing op alle gebieden 2 0 75,0 16,7 8,3
van het leven
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theo o~0 182 ol03 aro 4á5

`Mature religion' is: aan de verbondenheid met
C15 Christus inspiratie ontlenen in alle 3,0 25,0 58,3 16,7

levensomstandigheden

C16 ~Mature religion' is: een beweging van zich steeds 2 3 58,3 2s,2 ~2,5meer aan God toevertrouwen

C17 'Mature religion' is: het liefhebben van de medemens 2 3 66,7 25,0 8,3zoals hijl zij is, verbonden met Gods liefde

C18
~Mature religion' is: het verlangen naar het volmaakte 3,4 25,0 20,8 54,2ervaren in de relatie met het goddelijke

C19 ~Mature religion' is: gericht op bovenpersoonlijke 3,0 39,1 26,~ 3a,8waarden

C20 ~Mature religion' is: het betrekken van Gods toekomst 2 5 5p,o 33,3 ~6,7op het heden

C21 'Mature religion' is: het ervaren van de vergeving van
2 6 41,7 50,o s,3zonden

'Mature religion' is: het perspectief van Gods rijk
C22 waardoor de huidige tijd wordt ervaren als een op 2,2 75,0 ~2,5 ~2,5

weg zijn naar een doel

C23 ~Mature religion' is: vreugde en geluk ervaren door er 2,4 62,5 29,2 8,3
te zijn voor God en de medemensen

C24 ~Mature religion' is: het geloof aanvaarden als gave 2,6 50,0 25,0 25,0van God en tevens als menselijke reactie hierop

C25
~Mature religion' is: gericht op `zijn' in plaats van op 2,6 58,3 16,7 25,0'hebben'

C26 ~Mature religion' is: tot zichzelf komen in overgave 2 5 62,5 20,8 16,7aan God

C27 `Mature religion' is: streven naar zin of betekenis in
2 7 62,5 8,3 29,2het leven als belangrijkste motivatiekracht

C28 `Mature religion' is: volheid in het leven ervaren door 3 2 33,3 29,2 37,5de vervulling met de Heilige Geest
'Mature religion' is: een hiërarchie aan waarden, die

C29 uitstijgt boven biologische en sociale aanpassing 2,9 a~,7 2o,s 37,5
alleen

C30
~Mature religion' is: het verwezenlijken van idealen 3,6 16,7 16,7 66,7een belangrijker doel vinden dan zelfontplooiing

C31 9~ée religion' is: God ervaren als trekkracht tot het 2 5 5q,2 33,3 ~2,5

'Mature religion' is: leven uit de kracht van de Heilige
C32 Geest door wie een mens zich tot zijn meest 3,0 29,2 50,0 20,8

eigenlijke ik ontwikkelt
'Mature religion' is: het oplossen van problemen aan

C33 de samenwerking tussen het individu en God 3,3 2s,2 ~6,7 Sa,2
toeschrijven
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Bijlage IVc (vervolg)

theo o~0 1 á2 o~0 3 o~0 4á5

'Mature religion' is: dat de persoonlijke vrijheid
C34 begrensd wordt door verantwoordelijkheid voor Gods 2,3 70,8 t2,5 t6,7

schepping

C35 ~Mature religion' is: in moeilijke omstandigheden 2 8 33,3 4t,7 25,0
gehoor geven aan Christus' roep tot volharding

C36
~Mature religion' is: de eigen houding zowel in vrijheid

2 0 79,2 8,3 t2,5
als in verantwoordelijkheid bepalen

C37 ~Mature religion' is: dat alle aspecten van iemands 2,3 65,2 2~,7 t3,0
persoonlijkheid omvattend erbij betrokken worden

C38 ~Mature religion' is: in lijden een diepere betekenis 3,3 20,8 33,3 45,8zoeken

C39
~Mature religion' is: oprecht, niet vanuit moeten of 2 3 60,9 13,0 26,t
angst

C40
~Mature religion' is: Gods liefde ervaren als bepalend

2,7 at,7 37,5 20,8
voor het hele leven

C41 ~Mature religion' is: bidden en doen van gerechtigheid 2,0 70,8 25,o a,2
als onlosmakelijk bij elkaar horend
'Mature reliaion' is: de Heiliae Geest ervaren als de I I

C42 levenskracht, die tot vrijwillige overgave aan God 3,0 25,0 , 50,0 25,0
beweegt I
'Mature religion' is: in balans met de andere

C43 aspecten van de menselijke natuur zoals het 2,2 73,9 ' 17,a ~ 8,7
driftleven en de sociale aspecten j
'Mature religion' is: persoonlijke integriteit door de tijd

C44 heen doordat de meest lange termijn doelen worden 2,8 a1,7 I at,7 ~ 16,7
nagestreefd

C45 ~Mature religion' is: een omgang met het goddelijke 2,8 a5,8 33,3 ` 20,8
waarbij overgave gerelateerd is aan zelfbevestiging

C46 ~Mature religion' is: ervaren van verwondering door 2,0 792 tp,5 , 8,3
het besef van het geheel andere ~ I ~ I

~7 `Mature religion' is: ondersteunend voor het besef
2,0 s7,5 8,3 ~ 4,2

van identiteit

C48
~Mature religion' is: Jezus Christus ervaren als de

3,7 g,3 33,3 58,3
vervulling van alle verwachtingen

C49 ~Mature religion' is: een open en tegelijk serieuze 2 2 7g 2 t6,7 4,2
zoektocht naar het goddelijke

C50 'Mature religion' is: uitstijgen boven tegenstellingen 3,2 29,2 37,5 33,3 ,

302



B~lagen

Bijlage V Rangorde gemiddelden per groep: eerste ronde

nr totaal nr psy nr theo nr totaal nr psy nr theo

C9 1,9 C14 1.9 C9 1,9 C24 2.6 C35 2,6 C12 2,6

C14 2,0 C9 2,0 C4 2,0 C13 2,6 C13 2,6 C21 2,6

C36 2,0 C39 2,0 C10 2,0 C31 2,6 C22 2,6 C24 2,6

C2 2,0 C2 2,0 C46 2,0 C19 2,6 C8 2,7 CS 2,7

C46 2,0 C36 2,0 C47 2,0 C20 2,7 C29 2,7 C27 2,7

C47 2,1 A1 2,0 C14 2,0 C8 2,7 C15 2,7 C40 2,7

A1 2,1 C46 2,1 C36 2,0 C27 2,7 C27 2,7 CS 2,7

C39 2,2 C16 2,1 C2 2,0 C35 2,7 C32 2,8 C44 2,8

C16 2,2 C25 2,2 C41 2,0 C29 2,8 85 2,8 C45 2,8

C10 2,2 C34 2,2 A1 2,2 CS 2,8 C31 2,8 82 2,8

C41 2,2 C40 2,2 84 2,2 C32 2,9 C42 2,8 C35 2,8

C4 2,2 C47 2,2 C49 2,2 C15 2,9 61 2,8 C29 2,9

C34 2,2 C37 2,2 C43 2,2 C44 2,9 C20 2,9 C32 3,0

C37 2,3 C17 2,2 C22 2,2 C45 2,9 C28 2,9 C15 3,0

C17 2,3 C23 2,2 B5 2,2 C42 2,9 C38 2,9 C19 3,0

B4 2,3 C11 2,3 C16 2,3 et 2,9 C44 2,9 C42 3,0

C43 2,3 C19 2,3 C37 2,3 B2 3,0 C5 3,0 B1 3,0

C23 2,3 C26 2,3 C17 2,3 C28 3,0 C30 3,0 C7 3,1

C49 2,3 C41 2,4 C34 2,3 C38 3,1 C45 3,0 C28 3,2

C11 2,4 C12 2,4 C39 2,3 C50 3,1 C50 3,0 C50 3,2

C25 2,4 64 2,4 C11 2,4 C7 3,1 e2 3,1 C38 3,3

C26 2,4 C10 2,4 C23 2,4 C1 3,3 C6 3,1 C3 3,3

C22 2,4 C43 2,4 C20 2,5 C33 3,3 Ct 3,2 C1 3,3

C40 2,4 83 2,5 C26 2,5 C3 3,3 C7 3,2 C33 3,3

B3 2,5 C4 2,5 B3 2,5 C6 3,3 C33 3,2 C18 3,4

85 2,5 C21 2,5 C31 2,5 C30 3,3 C3 3,2 Cs 3,5

C12 2,5 C49 2,5 C25 2,6 C18 3,4 C48 3,2 C30 3,6

C21 2,6 C24 2,6 C13 2,6 C48 3,4 Ct8 3,4 C48 3,7
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Bijlage VI Percentages en rangorden van allen, consensus psy-groep en theo-
groep: eerste ronde

A. `Mature religion' als aandachtsgebied

niet mee
mee eens eens, niet

niet mee consensus consensus

mee oneens ~s psy-groep theo-groep

De evaluatie van iemands geloofl
1 godsdienstigheid is voor mij altijd een belangrijk 64,6 8,3 3a,8 66,7

aandachtsgebied

B. Vertaling van het label mature religion

niet mee
mee eens eens, niet

mee oneens

niet mee consensus consensus
eens psy-groep theo-groep

1 Intrinsiek geloofl godsdienstigheid 41,3 23,s 3a,8

2 Heilzaam geloofl godsdienstigheid 40,8 2a,5 34,7

3 Rijp geloafl godsdienstigheid si,2 is,3 22,a

4 Volwassen geloofl godsdienstigheid 67~3 ~6,3 ~6.3 68,Q 66,7

5 Gezond geloofl godsdienstigheid s0,a is,7 22,s 73,9
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De bepalende kenmerken voor de evaluatie van iemands geloof~ godsdienstig-
heid als `mature religion'. Stel u bij ieder item een gesprek voor met iemand uit
een christelijke traditie.
`Mature religion' is:

niet mee niet mee consensus consensusmee eens eens, niet
mee oneens

~ns psy-groep theo-groep

1 'Mature religion' is: hoop tegen alle hoop in door
25,0 31,3 43,8

geloof in de opstanding van Christus

2 `Mature religion' is: dat de basiszekerheid ligt in 71 4 22 4 6,1 7ó,0 óó,7het vertrouwen op God

'Mature religion' is: sociale en financiële belangen
3 ondergeschikt maken aan een altruïstische 18,8 39,6 41,7

instelling

'Mature religion' is: vanuit innerlijke vrijheid
4 streven naar de hoogste menselijke waarden: 65.3 20,a 14,3 75,0

liefde, waarheid en gerechtigheid

5 'Mature religion' is: het ervaren van bestemming
vanuit het besef geschapen te zijn

42,9 24,5 32,7

'Mature religion' is: dankbaarheid voor verlossing
6 door het plaatsbekledend lijden van Jezus 2a,5 2a,5 51

Christus

7 'Mature religion' is: ontdaan van vroegere
houdingen ten opzichte van ouderfiguren

'Mature religion' is: door de werking van de

31,3 27,1 41,7

8 Heilige Geest veranderen, naar binnen en naar 49.0 26,5 24,5
buiten toe

9 `Mature religion' is: mee ontwikkeld met de 77 ~ 20,6 2,1 75,0 79,2persoonlijkheid

'Mature religion' is: hèt op zoek zijn naar
10 antwoorden op existentiële vragen over dood, 67,3 16,3 16,3 75,Q

vrijheid, isolement, zinloosheid

11
'Mature religion' is: het ervaren van zichzelf als

62,5 25,0 12,5 68~Q
geïntegreerd in een retatie met het goddelijke

'Mature religion' is: de persoonlijke, innerlijke
12 verhouding tot God als centrum van het leven 42,9 4a,9 12,2

ervaren

'Mature religion' is: het besef uiteindelijk
13 verantwoording af te leggen over de eigen 43,8 35.4 20,8

betekenis in de wereld

14 'Mature religion' is: van toepassing op alle 77 6 14,3 8,2, 80,0 75,0gebieden van het leven
'Mature religion' is: aan de verbondenheid met

15 Christus inspiratie ontlenen in alle 32.7 a0,8 26,5
levensom sta nd i gheden

'Mature religion' is: een beweging van zich steeds
22 9 10 416 meer aan God toevertrouwen 66,7 75,0

'Mature religion' is: het liefhebben van de
17 medemens zoals hijl zij is, verbonden met Gods 65,3 22,a 12,2

liefde
66,7
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niet mee niet mee consensus consensusmee eens eens, niet
mee oneens eens psy-groep theo-groep

'Mature religion' is: het verlangen naar het
18 volmaakte ervaren in de relatie met het 22,4 22,4 55,1

goddelijke

79 'Mature religion' is: gericht op bovenpersoonlijke 50.0 22,9 27,1
waarden

20

21

'Mature religion' is: het betrekken van Gods
toekomst op het heden

'Mature religion' is: het ervaren van de vergeving
van zonden

47.9 31,3 20,8

49,0 34,7 16.3

'Mature religion' is: het perspectief van Gods rijk
22 waardoor de huidige tijd wordt ervaren als een op 61,2 20,4 18,a

weg zijn naar een doel

23
'Mature religion' is: vreugde en geluk ervaren

61,2 30,6 6,2
door er te zijn voor God en de medemensen

'Mature religion' is: het geloof aanvaarden als
24 gave van God en tevens als menselijke reactie 44.9 32,7 22,4

hierop

'Mature religion' is: gericht op `zijn' in plaats van
25 63,3 18,4 . 18,4

26

27

28

op hebben
'Mature religion' is: tot zichzelf komen in
overgave aan God

'Mature religion' is: streven naar zin of betekenis
in het leven als belangrijkste motivatiekracht

'Mature religion' is: volheíd in het leven ervaren
door de vervulling met de Heilige Geest

s1z z2,a

51,0 18.4

30.6 34,7

16,3

30,6

34,7

'Mature religion' is: een hiérarchie aan waarden,
29 die uitstijgt boven biologische en sociale 44,9 22,4 32,7

aanpassing alleen

'Mature religion' is: het vervvezenlijken van
30 idealen een belangrijker doel vinden dan 26,5 20,4 53,1

zelfontplooiing

31
'Mature religion' is: God ervaren als trekkracht tot ~y 34 7 20,a
het goede

'Mature religion' is: leven uit de kracht van de
32 Heilige Geest door wíe een mens zich tot zijn 37,5 31.3 31,3

meest eigenlijke ik ontwikkelt

'Mature religion' is: het oplossen van problemen
33 aan de samenwerking tussen het individu en God 28,6 22,a a9,o

toeschrijven

'Mature religion' is: dat de persoonlijke vrijheid

68,0

1

75,0

34 begrensd wordt door veraniwoordelijkheid voor 69,4 14,3 16,3 68,0 70,8
Gods schepping

35 ~Mature religion' is: in moeilijke omstandigheden ~ y 30 6 za,5
gehoor geven aan Christus' roep tot volharding

36 ~Mature religion' is: de eigen houding zowel in
73,5 16.4 g,p 68,0 79,2

vrijheid als in verantwoordelijkheid bepalen
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mee eens eens, rnet
mee oneens

niet mee niet mee consensus consensus

'Mature religion' is: dat alle aspecten van
37 iemands persooMijkheid omvattend erbij 67,4

betrokken worden

38

39

'Mature religion' is: in lijden een diepere
betekenis zceken

'Mature religion' is: oprecht, niet vanuit moeten of
angst

eens psy-groep theo-groep

21,7 10,9

28,6 32,7 38,8

68,8

40 'Mature religion' is: Gods liefde ervaren als
bepalend voor het hele leven

14,6 16,7

51,0 34,7 14,3

4~ 'Mature religion' is: bidden en dcen van
67,3 20 4 12 2

gerechtigheid als onlosmakelijk bij elkaar horend

'Mature religion' is: de Heilige Geest ervaren als
42 de levenskracht, die tot vrijwillige overgave aan 36,7 3a,7 28,6

God beweegt

'Mature religion' is: in balans met de andere
43 aspecten van de menselijke natuur zoals het 6a,s 2o,e 1a,6

driftleven en de sociale aspecten

'Mature religion' is: persoonlijke integriteit door de
44 tijd heen doordat de meest lange termijn doelen 36,7 38,8 24,5

worden nagestreefd

'Mature religion' is: een omgang met het
45 goddelijke waarbij overgave gerelateerd is aan ao,8 30,6 28,6

46

47

zelfbevestiging

'Mature religion' is: ervaren van verwondering
door het besef van het geheel andere

'Mature religion' is: ondersteunend voor het besef
van identiteit

71,4

77,6

14,3 14,3

48

49

50

'Mature religion' is: Jezus Christus ervaren als de
vervulling van alle verwachtingen

'Mature religion' is: een open en tegelijk serieuze
zoektocht naar het goddelijke

'Mature religion' is: uitstijgen boven
tegenstellingen

14,3 8,2

i9,4 26,5 55,?

63,3 24,5 12,2

29,2 31,3 39,6
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De definitie
Geef in rangorde aan welke van de volgende kenmerken voor u in een definitie
over mature religion thuis horen. Geef een 1 aan wat u het belangrijkste vindt,
een 2 voor het daarna belangrijkste tot en met een 6 voor wat u het minst
belangrijk vindt:

Aangegevenrangorde 1 2 3 4 5 6

Openheid 6 16 io 7 a 2

Vervulling 2 2 6 6 13 16

Omvattendheid 2 6 5 8 13 11

Oprechtheid 9 8 16 8 2 2

Verwondering 21 11 2 5 3 3

Volharding 4 4 6 11 8 12

Aangegeven rangorde 1 2 3 4 5 6

Openheid 4 7 2 5 2 2

Vervulling 2 2 3 2 6 7

Omvattendheid 1 4 2 5 5 5

Oprechtheid 4 2 10 a 1 1

Verwondering 9 5 1 3 3 1

Volharding 2 2 4 2 4 8

Aangegeven rangorde 1 2 3 4 5 6

Openheid 2 9 8 2 2 0

Vervulling 0 0 3 4 7 9

Omvattendheid 1 2 3 3 8 6

Oprechtheid 5 6 6 4 1 1

Verwondering 12 6 1 2 0 2

Volharding 2 2 2 9 4 4

Groepen samen

Psy~chologen~
psychíaters

Theologen
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Bijlage VII Vragenlijst Delphi-onderzoek tweede ronde
(~'~ ~~ ~r dezr bilat;r ziin de itrms in de ondrrdelen B rn C in de oorspronkcGjke nummenng ~reerKege~ en)

Geachte deelnemer aan het Delphi-panel,

Allereerst wil ik u hartelijk danken voor uw deelname aan de eerste ronde
van dit onderzoek. Met veel inzet heeft u de items gescoord en de scores
toegelicht. Ook zijn er voorstellen tot herformulering gedaan.

Alle toelichtingen en reacties zijn grondig bestudeerd en op hun merites
beoordeeld, mede in het licht of er meer respondenten dezelfde mening
deelden. Dit heeft geleid tot diverse tekstwijzigingen.

In de nieuwe lijst items die u nu voorgelegd krijgt, zijn de resultaten en
commentaren dus verwerkt, evenals suggesties ten aanzien van vertaling,
aspecten en kenmerken voor een definitie. Om u niet te veel van tevoren te
beïnvloeden is er voor gekozen om u in dit stadium niet verder hierover te
informeren. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u hier later middels het proef-
schrift meer over vernemen.

Er zijn items die een tweede ronde niet gehaald hebben. Op deze items
werd laag gescoord en was er geen geschikte herformulering te vinden, waarbij
de verwachting was dat deze bij voorleggen aan het panel tot consensus zou
leiden. Het criterium voor consensus is tenminste dat tweederde van de
respondenten het eens is met het item. Het weglaten betreft de volgende items:

Bij B. de vertaling van `mature religion' zijn uitgevallen:

- Intrinsiek geloof~ godsdienstigheid
- Heilzaam geloof~ godsdienstigheid

- Rijp geloof~ godsdienstigheid

Er zijn in deze ronde nieuwe suggesties voor een vertaling toegevoegd. De
vertaling door `geloof' van de term `religion' werd duidelijk meer gewaardeerd
dan `godsdienstigheid', zodat in deze lijst alleen `gelooi bij de vertalingen is
opgenomen.
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Bij C. de aspecten van `mature religion' zijn de volgende items uitgevallen:

- `Mature religion' is: sociale en financiële belangen ondergeschikt maken aan een
altruïstische instelling

- `Mature religion' is: ontdaan van vroegere houdingen ten opzichte van oude~
guren

`Mature religion' is: gericht op bovenpersoonlijke waarden

`Mature religion' is: het betrekken van Gods toekomst op het heden

`Mature religion' is: het verwezenlijken van idealen een belangrijker doel vinden
dan zelfontplooiing

- `Mature religion' is: leven uit de kracht van de Heilige Geest door wie een mens
zich tot zijn meest eigenlijke ik ontwikkelt

- `Mature religion' is: het oplossen van problemen aan de samenwerking tussen
het individu en God toeschrijven

- `Mature religion' is: de Heilige Geest ervaren als de levensktacht, die tot vrij
willige overgave aan God beweegt

- `Mature religion' is: persoonlijke integriteit door de tijd heen doordat de meest
lange termijn doelen worden nagestreefd

- `Mature religion' is: een omgang met het goddelijke waarbij ovetgave gerelateerd
is aan zelfbevestiging

- `Mature religion' is: uitstijgen boven tegenstellingen

Bij D. de kernelementen voor een definitie zijn enkele elementen doorgaans
hoger in de gevraagde rangorde geplaatst. Om de resultaten nog beter te
beoordelen, worden in deze ronde de elementen, met enkele andere uitgebreid,
aan u voorgelegd in de vorm van een 5-punts schaal.

Ter herinnering: In dit onderzoek staat centraal wat u van belang vindt bij
het waarderen van iemands persoonlijke geloof. Hiervoor vragen wij u of u
zich voor wilt stellen, dat iemand uit een christelijke traditie zich voor een
gesprek bij u meldt. Als u het geloof van der,e persoon wilt evalueren, aan de
hand van welke criteria doet u dat dan?

Een aantal items wordt aan u voorgelegd. De vraag aan u is of u bij ieder
item op een 5-punts schaal aan wilt geven in hoeverre u het eens bent met dit
item als criterium voor evaluatie van iemands geloof, variërend van geheel mee
eens tot geheel mee oneens.

Toelichting per item geven is voor deze tweede ronde niet nodig. Hierdoor
zal het invullen van de lijst aanzienlijk minder ujd vergen dan voor de eerste
ronde. Vanzelfsprekend krijgt u na deze ronde een terugkoppeling over welke
items consensus is behaald.
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Als u iets op te merken heeft, is dat natuurlijk mogelijk. Hiervoor is er ruim-
te onder aan de lijst.

Voor degenen die de lijst per e-mail ontvangen: Indien u de lijst wilt printen
en per post terugsturen, laat me dat per e-mail weten evenals uw postadres dan
wordt u een gefrankeerde envelop toegestuurd.

Opnieuw: Hartelijk dank voor uw medewerking, ook aan deze tweede ron-
de! VG'ij zien uw antwoorden graag tegemoet, met vriendelijke groeten, mede
namens prof. dr Gerben Heitink, prof. dr Rien van Uden en dr Jos Pieper,
1~largreet de Vries-Schot
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Instructie vooraf: zet een x in het vakje waar u uw mening wilt plaatsen. rlls u
de lijst print en per post wilt terugsturen, zet dan eveneens een kruisje in het
betreffende vakje.

Naam:

A. `Mature reli~ion' als aandachts~ebied

helemaal mee niet mee ~tiet mee helemaal

mrc rrns eens eens, niet rens niet mee
mee ecns

oneens

De evaluatie van iemands geloof~ godsdienstig-
1 heid is in gesprekken een belangrijk aandachtsge-

bied

B. Vertalin~ van het label mature reli~ion

helrmaal mee niet mee niet mee helemaal
mre erns eens eens, niet

mre

oneens

eens niet mee

eens

volwassen geloof4

gezond geloof~

authentiek geloof
6

, geïntegreerd geloof~

gerijpt geloof8

~ doorleefd geloof

lo volgroeid geloof

~ ~ beproefd geloof
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C. De bepalende kenmerken voor de evaluatie van iemands geloof~
godsdienstigheid als `mature religion'.
Stel u bij ieder item een gesprek voor met iemand uit een christelijke
traditie.

Een belangrijk aspect van `mature
helemaal

mee eens

mee eens niet mee

en ; t

niet mee helemaal

ie s, n e eens n et mee

religion' is: mee
onerns

eens

] hoop tegen alle wanhoop in door geloof
in de opstanding van Christus

2 vertrouwen op God, ook in tijden van
tegenslag

4 vanuit innerlijke vrijheid streven naar de
hoogste waarden liefde, waarheid en
gerechtigheid

5 het geloven in een bestemming

~ een besef van dankbaarheid voor
verlossing doorJezus Christus

g ontvankelijk zijn voor vernieuwing van
het leven door de werking van Gods
Geest

~ geliik op ontwikkeld mer de personnlijk-
heid

to bereid zijn op zoek te gaan naar antwoor-
den op existentiële vragen oaer dood,
vrijheid, isolement, zinloosheid

t t het besef van integratie in een relatie met
God

12 de persoonlijke, innerlijke verhouding tot
God ervaren als essentieel voor het leven

13 de bereidheid verantu-oording af te leggen
tegenover God en de medemens over het
eigen geloof en handelen in de wereld

t4 van toepassing op alle gebieden van het
leven
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Stel u bij ieder item een gesprek voor met iemand uit een christelijke
traditie.

helemaal mce eens niet mce niet mee helemaal

Een belangrijk aspect Van `mature mer eens eens, niet eens niet mee

rChglOn~ ls'
mee oneens eens

~ 5 inspiraue ontlenen aan een zich verbon-
den weten met)ezus Christus

1G een beweging van zich steeds meer aan
God toevertrouwen

17 vanuit het besef van Gods liefde voor de
mens streven naar het liethebben van de
medemens zoals hij is

lg een aanhoudend verlangen naar Gods
genade midden in de gebrokenheid van
het leven

21 leven vanuit Gods vergeving en bereid
zijn anderen te vergeven

22 verwachtingsvol en doelgericht leven
vanuit het perspectief van CGods Rijk

23 vreugde en dankbaarheid kunnen ervaren
door er te mogen zijn voor medemensen
en God

24 bereid zijn het geloof als gave van God te
aanvaarden en het positief in te zetten

z~ meer gericht op `zijn' dan op `hebben'

Z~ tot zichzelf komen in relatie tot God

2~ zin en betekenis vinden in het leven in
relatie tot God

Zg vervulling ervaren door zich open te
stellen voor leiding door Gods Geest

Zq zich laten leiden door waarden, die
uitgaan boven biologische en sociale
aanpassing alleen
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Stel u bij ieder item een gesprek voor met iemand uit een christelijke
traditie.

Een belangrijk aspect van `mature
helemaal
mrr rrn~

mee eens niet mee
rrnt, n;et

nirt mre
rrn.

helrmaal

niet mee

religion' 1S' mee onerns erns

3t de ervaring van God in het leven
motiveert om ook moeilijke beslissingen
voor het goede te nemen

3q het begrenzen van de persoonlijke vrijheid
door de verantwoordelijkheid voor Gods
sche in

35 onder moeilijke omstandigheden over
uithoudingsvermogen beschikken in
navolging van Christus

3G de eigen houding zowel in vrijheid als in
verantw-oordelijkheid bepalen

alle aspecten van iemands persoonlijkheid3~
bij het geloof betrekken

3S ook bij lijden en tegenslag zich afvragen
welke betekenis hieraan kan worden
gegeven

39 oprecht, niet zozeer vanuit moeten of
angst

q~~ het weet hebben van Gods liefde als
fundament voor het hele leven

qt bidden en daden van liefde en gerechtig-
heid gaan samen op

q~ geïntegreerd met de andere aspecten van
de menselijke natuur zoals het driftleven
en de sociale aspecten

qG ervaren van veru~ondering door het besef
van het geheel andere

q' ondersteunend voor het besef van
eigenwaarde en identiteit
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Stel u bij ieder item een gesprek voor met iemand uit een christelijke

traditie.

helemaal mce niet mee niet mee helemaal

Een belangrijk aspect van `mature tnee eens cens eens, niet eens nie[ mee

mee eens
ion' is:relig oneens

4S Jezus Christus en aren als leidsman

en en tegelijk serieuze zoektochteen oqg p
naar God

kernelementen voor een definitie van mature reli 'on

helemaal mee niet mee niet mee helemaal

mee eens eens eens, nie[ eens niet mee

mee
oneens

eens

1 omvattendheid

2 oprechtheid

openheid
3

4 verwondering

5 vervulling

volharding
6

~ identiteit

g integriteit

inspiratie
9

E. Ruimte om aan te geven of u iets gemist heeft bij een of ineer van de
samenstellende onderdelen; ook kunt u anderszins commentaar geven
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Bijlage VIII Gemiddelden en percentages: tweede ronde

gem. "Io182 "~03 "~0485

A1
de evaluatie van iemands geloof~ godsdienstigheid is in gesprekken

2 0 71,a 2o,a 8,2een belangrijk aandachtsgebied

B4 volwaSSen geloof 2,3 65,3 12,2 22,4

BS gezond geloof 2,6 a9,o 26,5 2a,5

86 authentiek geloof 2,2 59,2 24,5 16,3

B7 gèintegreerd geloof 2,0 7t,a 2a,5 a,1

B8 gerijpt geloof 2,5 a9,o ao,a 10,2

69 doorleefd gelOOf 2,3 55,1 38,8 6,1

810 volgroeid geloof 2,8 36,7 32,7 28,6

811 beproefd geloof 3,0 2a,5 aa,9 28,6

C1
hoop tegen alle wanhoop in door geloof in de opstanding van

2 g 3o,s a2,9 26,5Christus

C2 vertrouwen op God, ook in tijden van tegenslag 2,0 a3,7 14,3 2,0

C4
vanuit innerlijke vrijheid streven naar de hoogste waarden liefde,

2 0 69,4 22,a 8,2
waarheid en gerechtigheid

C5 het geloven in een bestemming 2,6 51,0 32,7 16,3

C6 een besef van dankbaarheid voor verlossing door Jezus Christus 3,0 30,6 36,7 32,7

C8
ontvankelijk zijn voor vernieuwing van het leven door de werking van

2 3 59,2 28.6 12,2Gads Geest

C9 gelijk op ontwikkeld met de persoonlijkheid 2,1 65,3 2o,a 12,2

C10 bereid zijn op zoek te gaan naar antwoorden op existentiële vragen 1 7 95,7 to,2 2,0over dood, vrijheid, isolement, zinloosheid

C11 het besef van integratie in een relatie met God 2,t 67,3 2a,5 6,1

C12
de persoonlijke, innerlijke verhoudinq tot God ervaren als essentieel

2 1 65,3 30,6 a.tvoor het leven

C13
de bereidheid verantwoording af te leggen tegenover God en de

2 1 77,6 2o,a 2,0medemens over het eigen geloof en handelen in de wereld

C14 van toepassing op alle gebieden van het leven z,o s9,a 28,6 0,0

C75 inspiratie ontlenen aan een zich verbonden weten met Jezus Christus 2,3 59,2 3o,s 10,2

C16 een beweging van zich steeds meer aan God toevertrouwen 2,3 57,t 2a,6 12,2
vanuit het besef van Gods liefde voor de mens streven naar hetC17
liefhebben van de medemens zoals hij is

2.t 67,3 2a,5 6,1

C18
een aanhoudend verlangen naar Gods genade midden in de

2 6 aa 9 3a,7 2o,agebrokenheid van het leven

C21 leven vanuit Gods vergeving en bereid zijn anderen te vergeven 2,2 61,2 3o,s 6,1

CZZ
Re1rwachtingsvol en doelgericht leven vanuit het perspectief van Gods 2 a 53,t 3a,7 10,2

C23
vreugde en dankbaarheid kunnen ervaren door er te mogen zijn voor

2 2 61,2 32,7 6,1medemensen en God

C24 ~reid zijn het geloof als gave van God te aanvaarden en het positief 2 5 as,9 aa.9 8.2in te zetten

C25 meer gericht op 'zijn' dan op 'hebben' 2,1 77,6 1s,3 6,1
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C26 tot zichzelf komen in relatie tot God

C27 zin en tx;tekenis vinden in het leven in relatie tot God

C28 vervulling ervaren door zich open te stellen voor leiding door Gods
Geest

C29
zich laten leiden door waarden, die uitgaan boven biologische en
sociale aanpassing alleen

C31 de ervaring van God in het leven motiveert om ook mceilijke
beslissingen voor het goede te nemen
het b renzen van de rsoonli'ke vri'heid door de

gem. '~ 1 d. 2 SG 3 ~L 4 d. 5

2,3 63,3 28.6 6,2

2,1 73,5 24,5 2,0 ~ -

2,8 36,7 46,9 16,3

2,2 67,3 24,5 8,2

2,1 71,4 24,5 4,1

C~ verantwoordelijkheid voor Gods scheppíng 2,3 57,t 36,7 6,1

onder moeilijke omstandigheden over uithoudingsvermogen
C35

beschikken in navolging van Christus
2,7 44,9 34,7 20,a

C36 de eigen houding zowel in vrijheid als in verantwoordelijkheid bepalen 1,9 79,6 16,3 4,1

C37 alle aspecten van iemands persoonlijkheid bij het geloof betrekken 2,1 61,2 32,7 6,1

C38
ook bij lijden en tegenslag zich afvragen welke betekenis hieraan kan

2 6 51.0 36,7 12,2
worden gegeven

C39 oprecht, niet zozeer vanuit moeten of angst 2.0 73,5 2a,5 2,0 ~

C40 het weet hebben van Gods liefde als fundament voor het hele Ieven 2,0 73.5 22,4 2,0 ~

C41 bidden en daden van liefde en gerechtigheid gaan samen op 2,4 53,1 36,7 10,2

C43 gèintegreerd met de andere aspecten van de menselijke natuur zoals 2 0 71 4 26,5 2.0
het driftleven en de sociale aspecten

C46 ervaren van verwondering door het besef van het geheel andere 2,0 75,5 20,4 4,1

C47 ondersteunend voor het besef van eigenwaarde en identiteit 1,9 83,7 14,3 2,0

C48 Jezus Christus ervaren als leidsman 2,8 34,7 36,7 28,6

C49 een open en tegelijk serieuze zoektocht naar God 2,1 83,7 10,2 6,1

D1 omvattendheid 2,1 65,3 24,5 10,2

D2 oprechtheid 1,7 91,8 4.1 4,1

D3 openheid 1,8 83,7 12,2 4,1

D4 verwondering ~~ ~-~ ~ ~ ~- ~ 1,7 89,8 8,2 2,0

D5 vervulling 2,4 a9,o 38,8 10,2

D8 volharding 2,3 61,2 30,6 8,2

D7 identiteit 1,8 85,7 12,2 2,0

D8 integriteit 1,6 85,7 14,3 0,0

D9 inspiratie 1,8 87,8 12,2 0,0
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B~lagen

Bijlage IX Rangorde gemiddelden: tweede ronde

gem.

A 1 de evaluatie van iemands geloofl godsdienstigheid is in gesprekken een belangrijk 2 0
aandachtsgebied

87 geïntegreerd geloof 2,0

86 authentiek geloof 2,2

B4 volwassen geloof 2,3

B9 doorleefd geloof 2,3

BS gerijpt geloof 2,5

BS gezond geloof 2,6

B10 volgroeid geloof 2.a

B11 beprcefd geloof 3,0

bereid zijn op zoek te gaan naar antwoorden op ebstentiële vragen over dood,
C10 vrijheid, isolement, zinloosheid ~'7

C36 de eigen houding zowel in vrijheid als in verantwoordelijkheid bepalen 1,9

C47 ondersteunend voor het besef van eigenwaarde en identiteit 1,9

C2 vertrouwen op God, ook in tijden van tegenslag 2,0

C39 oprecht, niet zozeer vanuit moeten of angst 2,0

C43 geïntegreerd met de andere aspecten van de menselijke natuur zoals het driftleven 2 ~
en de sociale aspecten

~ vanuit innerlijke vrijheid streven naar de hoogste waarden liefde, waarheid en 2 p
gerechtigheid

C14 van toepassing op alle gebieden van het leven 2,0

C46 ervaren van verwondering door het besef van het geheel andere 2,0

C40 het weet hebben van Gods liefde als fundament voor het hele leven 2,0

C25 meer gericht op 'zijn' dan op 'hebben' 2,~

C49 een open en tegelijk serieuze zcektocht naar God 2,i

C12 de persoonlijke, innerlijke verhouding tot God ervaren als essentieel voor het leven 2,1

de bereidheid verantwoording af te leggen tegenover God en de medemens over
C13 het eigen geloof en handelen in de wereld 2'~

C17 vanuit het besef van Gods liefde voor de mens streven naar het liefhebben van de 2 t
medemens zoals hij is

C31 de ervaring van God in het leven motiveert om ook mceilijke beslissingen voor het 2 ~
goede te nemen

C9 gelijk op ontwikkeld met de persoonlijkheid 2.1

C11 het besef van integratie in een relatie met God 2,1

C27 zin en betekenis vinden in het leven in relatie tot God 2.1
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B~lagerz

~.

C37 alle aspecten van iemands persoonlijkheid bij het geloof betrekken 2.1

C21 leven vanuit Gods vergeving en bereid zijn anderen te vergeven 2,2

C29
~ch laten leiden door waarden, die uitgaan boven biologische en sociale 2 2
aanpassing alleen

C23
vreugde en dankbaarheid kunnen ervaren door er te mogen zijn voor medemensen 2 2
en God

C16 een beweging van zich steeds meer aan God toevertrouwen 2,3

C8 ontvankelijk zijn voor vernieuwing van het leven door de werking van Gods Geest 2,3

C26 tot zichzelf komen in relatie tot God 2,3

C15 inspiratie ontlenen aan een zich verbonden weten met Jezus Christus 2,3

C34 het begrenzen van de persoonlijke vrijheid door de verantwoordelijkheid voor Gods 2 3
schepping

C22 verwachtingsvol en doelgericht leven vanuit het perspectief van Gods Rijk 2,4

C41 bidden en daden van liefde en gerechtigheid gaan samen op 2,4

C24 bereid zijn het geloof als gave van God te aanvaarden en het positief in te zetten 2,5

C38
ook bij lijden en tegenslag zich afvragen welke betekenis hieraan kan worden 2 6
gegeven

CS het geloven in een bestemming 2,6

C18 ~n aanhoudend verlangen naar Gods genade midden in de gebrokenheid van het
2 6

leven

C35 onder moeilijke omstandigheden over uithoudingsvermogen beschikken in 2 7
navolging van Christus

C28 vervulling ervaren door zich open te stellen voor leiding door Gods Geest 2,8

C48 Jezus Christus ervaren als leidsman 2,8

C1 hoop tegen alle wanhoop in door geloof in de opstanding van Christus 2,9

C6 een besef van dankbaarheid voor verlossing door Jezus Christus 3,0

D8 integriteit i,s

D2 oprechtheid 1,7

D4 verwondering i,7

D3 openheid 1,8

D7 identiteit 1,8

D9 inspiratie 1,8

D1 omvattendheid 2,i

D6 volharding 2,3

DS vervulling 2,4
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Bijlage X Consensus items uit de tweede en de eerste ronde

pe~. gem.

B4-1e volwassen geloofl godsdienstigheid s7.3 2.3
B7 géintegreerd geloof 7t,q 2,p

C2 vertrouwen op God, ook in tíjden van tegenslag 83,7 2,0
~ vanuit innerlijke vrijheid streven naar de hoogste waarden liefde, waarheid en s9.a 2,0gerechtigheid

C9-1e 'Mature religion' is: mee ontwikkeld met de persoonlijkheid 77.t t,9

C10
bereid zijn op zoek te gaan naar antwoorden op existentiële vragen over dood,

85 7 t 7vrijheid, isolement, zinloosheid

C11 het besef van integratie in een relatie met God 67,3 2,t

C13
de bereidheid verantwoording af te leggen tegenover God en de medemens over 77 6 21het eigen geloof en handelen in de wereld

C14 van toepassing op alle gebieden van het leven s9,a 2,0

C16-1e 'Mature religion' is: een beweging van zich steeds meer aan God toevertrouwen 66,7 2.2

C17
vanuit het besef van Gods liefde voor de mens streven naar het liefhebben van de

67.3 2.tmedemens zoals hij is

C25 meer gericht op'zijn' dan op'hebben' 77.6 2,t

C27 zin en betekenis vinden in het leven in relatie tot God 73.5 2.t

C29 zich laten leiden door waarden, die uitgaan boven biologische en sociale 67.3 2,2aanpassing alleen

C31
de ervaring van God in het leven motiveert om ook moeilijke beslissingen voor het 7t q 2 tgoede te nemen

C34-1e
~Mature religion' is: dat de persoonlijke vrijheid begrensd wordt door 69 q 2 2verantwoordelijkheid voor Gods schepping

C36 de eigen houding zowel in vrijheid als in verantwoordelijkheid bepalen 79,6 t,9

C37-1e
~Mature religion' is: dat alte aspecten van iernands persoonlijkheid omvattend erbij
betrokken worden 67,q 2.3

C39 oprecht, niet zozeer vanuit moeten of angst 73.5 2,0

C40 het weet hebben van Gods liefde als fundament voor het hele leven 73,5 2,0

C41-1e
~Mature religion' is: bidden en dcen van gerechtigheíd als onlosmakelijk bij elkaar

67.3 2,2
horend

C43 9éintegreerd met de andere aspecten van de menselijke natuur zoals het driftleven 7t q 2,0en de sociale aspecten

C46 ervaren van verwondering door het besef van het geheel andere 75,5 2,0

C47 ondersteunend voor het besef van eigenwaarde en identiteit 83,7 t,9

C49 een open en tegelijk serieuze zoektocht naar God 63,7 2,1

D2 oprechtheid gt,g t,7

D3 openheid 83,7 t,e

D4 ven,vondering gg,8 t,7

D7 identiteit g5,7 t,g

D8 integriteit 85.7 1,6

D9 inspiratie 87,8 1,8
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Bijlage XI Vergelijking percentages consensus eerste en tweede ronde
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C9

Items eerste lijst

'Mature religion' is: dankbaarheid voor verlossing door
het plaatsbekledend lijden van Jezus Christus

'Mature religion' is: ontdaan van vroegere houdingen ten
opzichte van oude~guren

'Mature religion' is: door de werking van de Heilige
Geest veranderen, naar binnen en naar buiten toe
'Mature relígion' is: mee ontwikkeld met de
aersoonliikheid
'Mature religion' is: het op zcek zijn naar antwoorden op

C10 existentiële vragen over dood, vrijheid, isolement,
zinloosheid

C11

C12

C13

C14

C15

c1s

C17

'Mature religion' is: het ervaren van zichzelf als
géintegreerd in een relatie met het goddelijke

'Mature religion' is: de persoonlijke, innerlijke verhouding
tot God als centrum van het leven ervaren

'Mature religion' is: het besef uiteindelijk verantwoordiny
af te leggen over de eigen betekenis in de wereld

'Mature religion' is: van toepassing op alle gebieden van
het leven

'Mature religion' is: aan de verbondenheid met Christus
inspiratie ontlenen in alle levensomstandigheden

'Mature religion' is: een beweging van zich steeds meer
aan God toevertrouwen

'Mature religion' is: het liefhebben van de medemens
zoals hijl zij is, verbonden met Gods liefde

"~0 1 8 2 "Io 1 8 2 Items tweede If]st

24,5 30.6
een besef van dankbaarheid voor verlossing door Jezus
Christus

31,3

49, 0 59,2
ontvankelijk zijn voor vernieuwing van het leven door de
werking van Gods Geest

77,1

67,3

62,5

42,9

43,8

77,6

32,7

66,7

65.3

C18 ~Mature religion' is: het verlangen naar het volmaakte
22 4ervaren in de relatie met het goddelijke

65,3 gelijk op ontwikkeld met de persoonlijkheid

bereid zijn op zoek te gaan naar antwoorden op
85,7 existentiële vragen over dood, vrijheid, isolement,

zinloosheid

67,3 het besef van integratie in een relatie met God

65, 3
de persoonlijke, innerlijke verhouding tot God ervaren
als essentieel voor het leven

de bereidheid verantwoording af te leggen tegenover
77,6 God en de medemens over het eigen geloof en

handelen in de wereld

69,4 van toepassing op alle gebieden van het leven

59,2

57,1

67,3

44.9

inspiratie ontlenen aan een zich verbonden weten met
Jezus Christus

een beweging van zich steeds meer aan God
toevertrouwen

vanuit het besef van Gods liefde voor de mens streven
naar het liefhebben van de medemens zoals hij is

een aanhoudend verlangen naar Gods genade midden
in de gebrokenheid van het leven

nr 2' liJst

c5

c6

c7

c8

c9

c10

c11

c12

c13

c14

c15

c16



C21

Items eerste lijst

'Mature religion' is: gericht op bovenpersoonlijke
waarden

'Mature religion' is: het betrekken van Gods toekomst op
het heden

'Mature religion' is: het ervaren van de vergeving van
zonden

"~0 1 8 2 "~0 1 8 2

50.0

47,9

49,0 61,2

'Mature religion' is: het perspectief van Gods rijk
C22 waardoor de huidige tijd wordt ervaren als een op weg 61,2

zijn naar een doel

C23 'Mature religion' is: vreugde en geluk ervaren door er te
zijn voor God en de medemensen

61,2

C24

C25

C 26

C27

C28

C29

C30

C31

'Mature religion' is: het geloof aanvaarden als gave van
God en tevens als menselijke reactie hierop

'Mature religion' is: gericht op 'zijn' in plaats van op
'hebben'

'Mature religion' is: tot zichzelf komen in overgave aan
God

'Mature religion' is: streven naar zin of betekenis in het
leven als belangrijkste motivatiekracht

'Mature religion' is: volheid in het leven ervaren door de
vervulling met de Heilige Geest

'Mature religion' is: een hierarchie aan waarden, die
uitstijgt boven biologische en sociale aanpassing alleen

'Mature religion' is: het verwezenlijken van idealen een
belangrijker doel vinden dan zelfontplooiing

'Mature religion' is: God ervaren als trekkracht tot het
goede
'Mature religion' is: leven uit de kracht van de Heilige

44.9

63,3

61,2

51,0

30.6

44,9

26,5

44,9

C32 Geest door wie een mens zich tot zijn meest eigenlijke ik 37,5

ontwikkelt

53,1

61,2

46, 9

Items tweede lijst

leven vanuit Gods vergeving en bereid zijn anderen te
vergeven

verwachtingsvol en doelgericht leven vanuit het
perspectief van Gods Rijk

vreugde en dankbaarheid kunnen ervaren door er te
mogen zijn voor medemensen en God

bereid zijn het geloof als gave van God te aanvaarden
en het positief in te zetten

77,6 meer gericht op 'zijn' dan op 'hebben'

63,3 tot zichzelf komen in relatie tot God

73,5 zin en betekenis vinden in het leven in relatie tot God

36,7

67,3

vervulling ervaren door zich open te stellen voor leiding
door Gods Geest

zich laten leiden door waarden, die uitgaan boven
biologische en sociale aanpassing alleen

71,4
de ervaring van God in het leven motiveert om ook
moeilijke beslissingen voor het goede te nemen

nr 2' lijst

c17

c18

c19

c20

c21

c22

c23

c24

c25

c26

C33 ~Mature religion' is: het oplossen van problemen aan de 28 6
samenwerking tussen het individu en God toeschrijven



C36

C37

C 38

Items eerste lijst

'Mature religion' is: dat de persoonlijke vrijheid begrensd
wordt door verantwoordelijkheid voor Gods schepping

'Mature religion' is: in moeilijke omstandigheden gehoor
geven aan Christus' roep tot volharding

'Mature religion' is: de eigen houding zowel in vrijheid
als in verantwoordelijkheid bepalen

`Mature religion' is: dat alle aspecten van iemands
persoonlijkheid omvattend erbij betrokken worden

'Mature religion' is: in lijden een diepere betekenis
zoeken

'~0182 "Io182

69,4 ~ 57,1

44,9 44,9

73,5 ;~ 79,6

67,4 ~ s1,2

28,6 51.0

C39 'Mature religion' is: oprecht, niet vanuit moeten of angst 68,8 ~ 73,5 oprecht, niet zozeer vanuit moeten of angst

C40
'Mature religion' is: Gods liefde ervaren ais bepalend
voor het hele leven

51,0 73,5 het weet hebben van Gods liefde als fundament voor het
hele leven

C41 'Mature religion' is: bidden en doen van gerechtigheid
als onlosmakelijk bij elkaar horend

'Mature religion' is: de Heilige Geest ervaren als de

67,3 ~ s3,1

Caz levenskracht, die tot vrijwillige overgave aan God 36,7
beweegt

'Mature religion' is: in balans met de andere aspecten
C43 van de menselijke natuur zoals het driftieven en de sa,s

sociale aspecten

'Mature religion' is: persoonlijke integriteit door de tijd
C4a heen doordat de meest lange termijn doelen worden 36,7

C45

C46

C47

nagestreefd

'Mature religion' is: een omgang met het goddelijke
waarbij overgave gereiateerd is aan zelfbevestiging

'Mature religion' is: ervaren van venvonderíng door het
besef van het geheel andere

'Mature religion' is: ondersteunend voor het besef van
identiteit

40,8

Items tweede lijst

het begrenzen van de persoonlijke vrijheid door de
verantwoordelijkheid voor Gods schepping

onder moeilijke omstandigheden over uithoudings-
vermogen beschikken in navolging van Christus

de eigen houding zowel in vrijheid als in
verantwoordelijkheid bepalen

alle aspecten van iemands persoonlijkheid bij het geloof
betrekken

ook bij lijden en tegenslag zich afvragen welke betekenis
hieraan kan worden gegeven

bidden en daden van liefde en gerechtigheid gaan
samen op

71,4
geintegreerd met de andere aspecten van de menselijke
natuur zoals het driftleven en de sociale aspecten

71,4 ! 75,5

77,6 ; 83,7

ervaren van verwondering door het besef van het geheel
andere

ondersteunend voor het besef van eigenwaarde en
identiteit

c29

c30

c31

c32

c33

c34

c35

c36

c37



t~ á~
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C48
~Mature religion' is: Jezus Christus ervaren als de 18,4 34,7 Jezus Christus ervaren als leidsman c3e ~ ~vervulling van alle verwachtingen r~

C49 ~Mature religion' is: een open en tegelijk serieuze 63,3 ~
zoektocht naar het goddelijke 83,7 een open en tegelijk serieuze zoektocht naar God c39 C

C5o 'Mature religion' is: uitstijgen boven tegenstellingen 29,2

85,7 identiteit

85,7 integriteit

87,8 inspiratie
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S~amenvatting~.runamary

Samenvatting
De titel van dit onderzoek luidt `Gezonde godsdienstigheid en heilzaam

geloof. Verheldering van concepten vanuit de psychologie, psychiatrie en de
theologie'.

In hoofdstuk 1 komt de aanleiding voor het onderzoek aan de orde, zowel
vanuit het perspectief van hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg als
vanuit het perspectief van het pastoraat. Daarna volgt de probleemstelling van
het onderzoek.
De doelstelling is:
1. Bijdragen aan de ontwikkeling en theoretische onderbouwing van criteria

ter beoordeling van de kwaliteit van persoonlijk(e) geloof~
godsdienstigheid vanuit zowel psychologisch~ psvchiatrisch als
theologisch perspectief

2. Bijdragen aan verheldering van de opvattingen van de pastor en de
psychiater~ psycholoog met betrekking tot het evalueren van geloof~
godsdienstigheid in de praktijk

De eraagstelling is:
Hoe wordt in de psychologie~ psychiatrie en in de theologie de kwaliteit van
persoonlijk(e) geloof~ godsdienstigheid geëvalueerd?

A1. Wat wordt in de psychologische~ psychiatrische literatuur verstaan onder
gezonde godsdiensugheid?

A2. Wat wordt in de theologische literatuur verstaan onder heilzaam geloof?
B. Welke zijn de evaluatieve maatstaven die ps`~chologen~ ps}-chiaters en

pastores in de praktijk hanteren voor de beoordeling van persoonlijk(e,l
geloof~ godsdienstigheid?

Er vindt een voorlopige beg-ripsbepaling plaats. Als detïnitie voor godsdien-
stigheid en geloof wordt genomen: "Geloof~ godsdienstigheid is een doorleef-
de en in de praktijk gestalte krijgende persoonlijke betrekking tot een transcen-
dente werkelijkheid, die God genoemd wordt". In deze detïnitie zijn twee
componenten samengenomen, namelijk de relatie met God en de invloed
daarvan op de mens en zijn leven. Daarnaast zijn de begripsbepalingen van
`(geestelijke) gezondheid' en `heil' verkend. De opzet van het onderzoek wordt
uitgelegd, van het theoretisch onderzoek en het empirisch onderzoek.

In hoofdstuk 2 wordt vanuit psychologisch~psychiatrisch perspectief we-
tenschappelijke literatuur besproken waarin `gezonde godsdienstigheid' impli-
ciet of expliciet aan de orde komt. Bij het ordenen van de literatuur k-wamen
drie hoofdstromingen naar voren. Ten eerste de psychoanalyse met haar
verschillende richtingen. Van origine is levensbeschouwing een thema in de
theorievorming van de psychoanalvse met als gevolg dat diverse auteurs zich
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over gezonde godsdienst(igheid) hebben uitgelaten. Ten tweede zijn er auteurs
die zich in het kader van de godsdienstpsychologie met het onderwerp gezonde
godsdienst(igheid) hebben beziggehouden. Enkele belangrijke vertegenwoordi-
gers zijn in dit hoofdstuk opgenomen, omdat zij getracht hebben te komen tot
een indeling van verschillende soorten godsdienstigheid. Ten derde is er als
richting de humanistische en existentiële ps~-chologie, die beide nadruk leggen
op zingeving en existentiële thema's. Hieruit kunnen ook aspecten worden
afgeleid die van belang zijn voor de conceptualisatie van gezonde godsdienstig-
heid. Voor het empirische onderzoek zijn uit vrijwel iedere paragraaf één of
meer karakteristieke stellingen over gezonde godsdienstigheid geselecteerd.
Hierbij is gelet op verscheidenheid in terminologie en inhoud evenals op
representativiteit voor de betreffende paragraaf. De literatuur is eveneens
samengevat in een drietal kernwoorden, te weten `omvattendheid', `oprecht-
heid', `openheid'. Deze worden als mogelijke kernelementen voor een definitie
van `mature religion' beschouwd.

In hoofdstuk 3 wordt vanuit (pastoraal) theologisch perspectief weten-
schappelijke literatuur besproken waarin `heilzaam geloofimpliciet of expliciet
aan de orde komt Voor de ordening van de literatuur is als uitgangspunt de
ervaringsgerichte antropologie van Heidegger genomen, die het fenomeen tijd
voor de menselijke existentie centraal stelt. Dit wordt gecombineerd met de
drie kernwoorden geloof, hoop en liefde. Voor deze drie kernwoorden is
gekozen, omdat de paulinische trias geloof, hoop en liefde een vroegchristelijke
samenvatung van het geloof is, die de gehele menselijke existentie omvat. De
literatuur is onderverdeeld in `de geloofservaring', `de ervaring van hoop', `de
ervaring van liefde', `de ontgrenzing van de tijdsdimensies door geloof, hoop
en liefde'. Hieruit zijn aspecten afgeleid die mogelijk van belang zijn voor de
conceptualisatie van heilzaam geloof. Voor het empirische onderzoek zijn uit
vrijwel iedere paragraaf één of ineer karakteristieke stellingen over heilzaam
geloof geselecteerd. Hierbij is gelet op verscheidenheid in terminologie en
inhoud evenals op representauviteit voor de betreffende paragraaf. De litera-
tuur is eveneens samengevat in een drietal kernwoorden, te weten `verwonde-
ring', `volharding', `vervulling'. Deze worden als mogelijke kernelementen voor
een detinitie van `mature religion' beschouwd.

In hoofdstuk 4 komt de opzet van het empirisch onderzoek ter sprake. Bij
het overwegen van een methode voor het empirisch gedeelte van deze studie
kwamen criteria op, waaraan met name de Delphi-methode tegemoet bleek te
komen. Zo moet de methode geschikt zijn om een complex onderwerp zoals in
dit onderzoek aan de orde is, te verhelderen. Het voordeel van de Delphi-
methode is dat er meerdere rondes worden gebruikt om tot concept-
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verheldering te komen. Daardoor kan er sprake zijn van denkprocessen en
gedachteordening bij de deelnemers. Experts worden geconsulteerd, anoniem
en iteratief, waardoor de deelnemers in verschillende ronden hun mening
kunnen bijstellen. Bij de in de literatuur beschreven voorbeelden van
onderzoeken varieert het aantal panelleden en ook het aantal gebruikte items
van enkele tot een paar honderd. Aangezien er in ons onderzoek feitelijk
sprake is van twee panels, bestaande uit respectievelijk (godsdienst)
psychologen~ psy-chiaters en (pastorale) theologen, is aan de hand van een
matrix gekozen voor een aantal van 24 deelnemers per panel, dus 48 in totaal.
Als inclusiecriterium is voor de ps~rchologen~ psychiaters affiniteit met het
onderwerp godsdienstigheid gehanteerd en voor de (pastorale) theologen
affiniteit met het onderwerp hulpverlening. Daarnaast is onder meer gelet op
een evenredige verdeling tussen de twee godsdienstige hoofdstromingen in
Nederland, namelijk rooms-katholiek en protestant.

De beoogde participanten werden uitgenodigd om mee te doen. Aan de
panelleden, die zich bereid hadden verklaard om mee te doen, werd een
vragenlijst gestuurd. Deze vragenlijst bevatte verschillende onderdelen,
namelijk: `vertaling van het label mature religion', `de bepalende kenmerken
voor de evaluatie van iemands geloof~ godsdienstigheid als mature religion' en
`de kernelementen voor een definitie'. De bepalende kenmerken waren
afkomstig uit de samenvattende stellingen aan het einde van iedere paragraaf
van zowel de psychologische~ psychiatrische als de (pastoraal) theologische
literatuur. De 25 items uit het psychologische~ psy~chiatrische perspectief en de
25 uit het (pastoraal) theologische perspectief werden at random voorgelegd.
Aan de respondenten werd per item gevraagd om op een 5-punts Likertschaal
aan te geven in hoeverre ze van mening waren dat dit een bruikbaar criterium
is voor de evaluatie van iemands geloof~ godsdienstigheid. Om te komen tot
een definitie werden de 2 drietallen voorgelegd, die naar voren kwamen uit de
samenvattingen van hoofdstuk 2 en 3. Daarnaast werd expliciet aan de
panelleden gevraagd om een toelichting te geven op de scores en om eventueel
suggesties voor herformulering te doen. Ook was er aan het einde van ieder
onderdeel ruimte om voorstellen tot aanvulling te doen a1s aspecten werden
gemist. Centraal stond de vraag wat de participant van belang vindt bij het
waarderen van iemands persoonlijke geloof inet het oog op de professionele
praktij k.

Na ontvangst van de vragenlijst werden de gegevens kwantitatief en kwalita-
tief verwerkt en geanalvseerd. De uitkomsten van de twee hoofdgroepen
psychiaters~ psychologen en (pastorale) theologen werden statistisch geanaly-
seerd op verschillen in beant~~oording van de items. Op basis van de scores bij
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`de vertaling' en `de bepalende kenmerken' werd de mate van consensus
bepaald voor het hele panel en de beide hoofdgroepen apart. De door de
panelleden gegeven toelichtingen en suggesties werden verwerkt. In de lijst
voor de tweede ronde werden onderdelen van de conceptbepaling voorgelegd
die ook in de eerste ronde waren voorgelegd, maar ook gewijzigde of geheel
nieuwe formuleringen.

In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het Delphi-onderzoek weergege-
ven. Van de uitgenodigde participanten gaf 900~o te kennen mee te willen doen,
hetgeen een hoog percentage genoemd mag worden. Voor de resterende 10"~0
zijn vervangers gezocht. 1~1et behulp van het statistische programma SPSS is
onder meer gekeken of er verschillen te vinden waren in de beannvoording in
de eerste ronde van de items tussen de psychiaters~ ps~chologen en theologen.
De conclusie was, dat er nauwelijks tot geen verschillen tussen beide groepen
zijn. Dit is een belanl,~~ekkende bevinding. Aan de hand daarvan is besloten
dat het panel na deze ronde als één groep door zou gaan waarvan het voor-
naamste kenmerk is dat de deelnemers deskundig zijn op het terrein van
`mature religion'.

Op grond van de antwoorden van het panel werd een nieuwe lijst met items
eoor de tweede ronde samengesteld. Bij het onderdeel `vertaling' werden
enkele suggesties van de respondenten opgenomen voor de tweede ronde naast
twee vertalingen die een hoge score hadden behaald. ~1et betrekking tot het
onderdeel `de bepalende kenmerken' waren er 39 kenmerken die doorgingen
naar de tweede ronde, al dan niet in een herformulering. Bij het onderdeel
`kernelementen voor een definitie' scoorde de term `verwondering' het hoogst,
gevolgd door `openheid' en `oprechtheid'. Noch de groep psychiaters~ psycho-
logen noch de groep theologen bleek een duidelijke voorkeur te hebben voor
kernelementen afkomstig uit de eigen literatuur. In de volgende ronde werden
kernelementen toegevoegd die afkomstig waren uit een synthese van theologi-
sche en (godsdienst)psvchologische conceptualisatie om te bezien of deze door
het panel aansprekend gevonden zouden worden. Deze kernelementen waren
identiteit, integriteit en inspiratie.

Van het hele panel deed 1000~0 ook mee aan de tweede ronde. Dit mag een
bijzonder hoge score genoemd worden, te meer daar in de literatuur als nadeel
van de Delphi-methode wordt aangegeven, dat bij meerdere rondes het risico
van uitvallers toeneemt. Naast items die consensus bereikten, waren er in de
tweede ronde eveneens items die in de eerste ronde al consensus hadden
bereikt maar op grond van de toelichting van de panelleden toch in formule-
ring gewijzigd waren. Dit ~-as gebeurd wanneer de ver~~achting was dat daar-
door een hoger percentage consensus kon worden bereikt. In enkele gevallen

358



Samenvaíting~.rummary

leidde deze wijziging er daarentegen toe, dat geen consensus meer werd bereikt
in de tweede ronde. In de totale lijst met finale consensusitems worden deze
items opgenomen met de, blijkbaar betere, formulering van de eerste ronde.

De uitkomst van het Delphi-onderzoek naar `mature religion' is allereerst,
dat het panel deskundigen een voorkeursvertaling heeft, namelijk `geïntegreerd
geloof. Ook over een andere vertaling, namelijk `volwassen gelooi werd in de
eerste ronde consensus bereikt.

Er zijn totaal 23 bepalende kenmerken waarover consensus is bereikt. Van
deze 23 items konden middels een factoranalyse 21 worden ondergebracht in 3
onderscheiden factoren:

Factor I: Gerichtheid op hogere waarden vanuit innerlijke vrijheid

Bereid zijn op zoek te gaan naar antwoorden op existentiële vragen over dood, vrijheid,
isolement, zinloosheid

De eigen houding zowel in vrijheid als in verantwoordelijkheid bepalen

Meer gericht op 'zijn' dan op `hebben'

Vanuit innerlijke vrijheid streven naar de hoogste waarden liefde, waarheid en gerechtigheid

Mee ontwikkeld met de persoonlijkheid

Ondersteunend voor het besef van eigenwaarde en identiteit

Oprecht, niet zozeer vanuit moeten of angst

Een open en tegelijk serieuze zoektocht naar God

Zich laten leiden door waarden, die uitgaan boven biologische en sociale aanpassing alleen

Factor II: Vertrouwen op God doordringt het hele leven

Zin en betekenis vinden in het leven in relatie tot God

Het besef van integratie in een relatie met God

Vertrouwen op God, ook in tijden van tegenslag

Een beweging van zich steeds meer aan God toevertrouwen

De ervaring van God in het leven motiveert om ook moeilijke beslissingen voor het goede te
nemen

Het weet hebben van Gods liefde als fundament voor het hele leven
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Factor III: Verantwoordelijkheid voor medemens en schepping

Bidden en doen van gerechtigheid als onlosmakelijk bij elkaar horend -

De bereidheid verantwoording af te leggen tegenover God en de medemens over het eigen
geloof en handelen in de wereld

Van toepassing op alle gebieden van het leven

Vanuit het besef van Gods liefde voor de mens streven naar het liefhebben van de medemens
zoals hij is

Dat de persoonlijke vrijheid begrensd wordt door verantwoordelijkheid voor Gods schepping

Dat alle aspecten van iemands persoonlijkheid omvattend erbij betrokken worden

Overige 2 bepalende kenmerken
Geïntegreerd met de andere aspecten van de menselijke natuur zoals het driftleven en de
sociale aspecten

Ervaren van verwondering door het besef van het geheel andere

De mate waarin de drie factoren van toepassing zijn loopt niet veel uiteen.
Factor I bestaat uit items die alle afkomstig zijn uit de psychologische~ psychia-
trische literatuur. Factor II bestaat uit twee items die afkomstig zijn uit de
psychologische~ psychiatrische literatuur en vier uit de (pastoraal) theologische
literatuur. Factor III bestaat uit drie items uit de psychologische~ psychiatri-
sche literatuur en drie uit de (pastoraal) theologische literatuur.

Van de voorgelegde kernelementen voor een definitie werd over 6 consen-
sus bereikt, namelijk:

Oprechtheid Inspiratie Integriteit

Verwondering Identiteit Openheid

Van deze kernelementen correleerden er 5 met factor I en niet met de ande-
re factoren, waardoor het de vraag is geworden of het valide is om vanuit deze
kernelementen een definitie te formuleren. Het kernelement `verwondering'
correleerde met geen van de factoren. Voor een definitie die kernachtig dient te
zijn, zijn waarschijnlijk de samenvattende labels van de 3 factoren het meest
geëigend. In trefwoorden: gerichtheid op hogere waarden, vertrouwen op God,
verantwoordelijkheid voor de schepping. l~1et de drie labels komen de attitude
ten opzichte van zichzelf, ten opzichte van God en ten opzichte van mede-
mens en schepping goed tot uiting.

In hoofdstuk 6 komen conclusie en discussie aan de orde. De vraagstelling
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wordt beantwoord. Vervolgens wordt in de discussie gereflecteerd op de
uitkomsten van het onderzoek. Bij een terugkoppeling naar de literatuur valt bij
de drieëntwintig stellingen op, dat alle drie de hoofdrichtingen van de psycho-
logische~ psychiatrische literatuur terug te vinden zijn in de consensusitems en
dat van de (pastoraal) theologische literatuur vier van de vijf hoofdthema's
terug te vinden zijn in de consensusitems. Niet terug te vinden als hoofdthema
is: de ervaring van hoop. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn, dat in de
huidige tijd vooral in het hier en nu geleefd wordt en minder rekening gehou-
den wordt met de middellange tot lange termijn, wat een weerslag kan hebben
op de meningen van de panelleden. Ten aanzien van de zes kernelementen is
een belangrijke bevinding, dat de drie kernwoorden die het hoogst scoorden,
namelijk `oprechtheid', `verwondering' en `inspiratie' goed verdeeld afkomstig
zijn uit respectievelijk de (godsdienst)psychologisch~ psychiatrische literatuur,
de (pastoraal)theologische literatuur en een taalveld, dat geacht wordt een
synthese te zijn van de twee andere taalvelden. Hiermee geven de respondenten
in hun achterliggende visie betreffende `mature religion' aan, dat ze een ge-
meenschappelijk taalveld hebben. Deze achterliggende, gemeenschappelijke
visie met betrekking tot `mature religion' kan bij nader inzien gekarakteriseerd
worden met termen als geïntegreerd, groei~ ontwikkelingsgericht, `down to
earth' en fundamenteel relationeel.

De wetenschappelijke relevantie, beperkingen van het onderzoek en
suggesties voor verder onderzoek komen aan de orde:

De 23 consensusitems kunnen als richtinggevende criteria gebruikt
worden voor de beoordeling van iemands persoonlijk geloof.

- De 3 factoren kunnen tot een diagnostisch instrument worden
ontwikkeld voor hulpverleners en pastores.

- De zes kernwoorden kunnen in een variatie van de Zelf Konfrontatie
Methode van Hermans aan gesprekspartners in hulpverlening en
pastoraat worden voorgelegd.

Een visie op de intermenselijke hulp en de praktische en maatschappelijke
relevantie wordt ontvouwd. Het voorstel is om naar aanleiding van de
uitkomsten van het onderzoek aan alle relevante dimensies van het menselijk
bestaan recht te doen. Dit is mogelijk door het bekende biopsychosociale
model uit te breiden en voortaan te spreken van een biopsychosociaalspiritueel
model, gemakshalve af te korten tot BPSS. Vervolgens komen de
consequenties van dit voorstel aan de orde voor hulpverlening en pastoraat als
onderscheiden, niet gescheiden. Tenslotte worden de lijnen tentatief
doorgetrokken naar de maatschappij als geheel door geïntegreerd geloof te
beschouwen als antwoord op een desintegrerende samenleving.
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Summary
The title of this dissertation is `Healthy religiosity and salutary faith.

Clarification of concepts from the perspective of psychology, psychiatry and of
theology'.

Chapter 1 discusses the reason for this study, both from the perspective of
mental health care and from the pastoral perspective.

Next, the problem addressed in this study is defined. The objective is:
1 To contribute to the development and theoretical foundation of criteria

for the assessment of the qualiry of personal faith~ religiosity, from both a
psychological~ psychiatric, and theological, perspective

2 To contribute to the clarification of the ideas of the pastor and the
psychiatrist~ psychologist regarding how to evaluate faith~ religiosity in
practice
The question is:

How is the qualiry of personal faith~ religiosity evaluated, both in psychology~
psychiatry and in theology?
A1. What, in the psychological~ psychiatric literature, is understood by healthy
religiosity?
A2. What, in the theological literature, is understood by salutary faith?
B. What are the evaluative standards that psychologists~ psychiatrists and
pastors employ, in practice, in order to assess personal faith~ religiosity?

A preliminary definition of concepts is given. Religiosiry and faith are de-
fined as follows: "Faith~ religiosity is a personal relationship to a transcendent
reality, named God, that takes shape and is lived through~ experienced in
practice". In this definition two components are combined, namely the rela-
tionship with God, and the influence this has on the human being and his life.
In addition, the definitions of the concepts `(mental) health' and `salvation' are
explored. The research design is explained, both of the theoretical investiga-
tion, and of the empirical investigation.

In chapter 2 scientific literature that addresses `healthy religiosiry', either
implicitly or explicitly, is discussed from a psychological~psychiatric perspec-
tive. While arranging the literature three mainstreams emerged. In the first
place, there is the framework of psychoanalysis, with it's different scliools of
thought. From the start, philosophy of life has been a theme in the formulation
of theories in psychoanalysis, as a result of which several authors have ex-
pressed ideas about healthy religion~ religiosin~. Secondly, there are authors
who concerned themselves with the subject of healthy religion~ religiosinr
within the scope of psychology of religion. Some important representatives are
included in this chapter, because thev tried to distinguish between different
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sorts of religiosiri-. Thirdly-, there is the school of humanistic and existential
psychology, which both emphasize meaning and existential themes. From
these, aspects, that are important for the conceptualization of healthy- religiositt~
can also be derived. For the empirical investigation one or more characteristic
propositions about healthv religion~ religiosity. are selected from almost every~
paragraph. Here, attention is paid to diversity in terminology and content, as
well as to being representative of the paragraph in yuestion. The literature is
also summarized in three core concepts, namely- `comprehensiveness', `sincer-
ity~', `openness'. These are considered as possible core elements of a definition.

In chapter 3, scientific literature in which `salutary faith' is addressed, either
implicitlv or explicitly, is discussed from a(pastoral) theological perspective. In
arranging the literature, Heidegger's experience-focused anthropology, that
places the phenomenon of time at the center of human existence, was taken as
a starting-point, this in combination with the three core concepts, faith, hope
and love. These three core concepts are chosen, because the triplet faith, hope
and love of the apostle Paul is an early- Christian summar~~ of the faith, that
encompasses the whole of human existence. The literature is subdivided into
`the experience of faith', `the experience of hope', `the experience of love', `the
unlimitation of the time dimensions by faith, hope and love'. From this,
aspects are derived that are possibly important for the conceptualization of
salutary faith. For the empirical investigation one or more characteristic
propositions about salutary faith are selected from almost every paragraph. To
this end, attention is paid to diversity in terminolog~~ and content, as well as to
being representative of the paragraph in 9uestion. The literature is also summa-
rized in three catchwords, namely `amazement', `perseverance', `fulfillment'.
These are considered as possible core elements for a definition.

In chapter 4 the design of the empirical investigation is unfolded. In
reflecting on a suitable method for the empirical part of this studt~, criteria
emerged, which appeared to be particularly met by the Delphi-method. Thus,
the method must be suitable for use in clarify.ing a complex subject as the one
in this investigation. The advantage of the Delphi-method is that several
rounds are used in order to obtain clarification of a concept. Therefore
processirtg and arranging of thoughts can take place amongst the respondents.
Cxperts are being consulted, anonyrmously and repeatedly, which gives the
respondents the opportunity~ of adjusting their opinion. In the examples of
studies described in the literature, the number of panel members varies, as does
the number of items employ~ed, from a few to a few hundred. Because in our
investigation there are in fact two panels, consisting of respectively-
psy~chologists (of religion)~ psvchiatrists, and (pastoral) theologians, it was
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decided, on the basis of a matrix, to have 24 respondents in each panel, so 48
in all. The criterion for inclusion of the ps}'chologists~ psychiatrists is affinit}~
with the subject-matter `religiosity' and for inclusion of the (pastoral)
theologians affinitt~ with the subject-matter `(mental) health care'. Furthermore,
attention was paid to a proportional division between the two religious
mainstreams in the Netherlands, namely Roman Catholic and Protestant.

A questionnaire was sent to those panel members, who had agreed to
participate. This questionnaire consisted of different sections, namely:
`translation of the label mature religion', `qualifying characteristics for the
evaluation of a person's faith~ religiosity as mature religion' and `core elements
for a definition'. The qualifying characteristics were derived from the summary
propositions at the end of each paragraph of both the psychological~
psychiatric and the (pastoral) theological literature. The 25 items from the
psychological~ psychiatric perspective and the 25 from the (pastoral)
theological perspective were presented at random. The respondents were asked
to rate each item on a 5-points Likertscale in order to indicate to what extent
they consider the item a useful criterion for the evaluation of someone's faith~
religiosity. In order to arrive at a definition, the triplets that emerged from the
summaries of chapter 2 and 3 were presented. In addition, the panel members
were asked explicitly to provide commentar}7 on their scores and to make
eventual suggestions regarding reformulation. Also, there was space at the end
of each section to make propositions if aspects were missing. The central
question was: What does the respondent consider important in valuing
someone's personal faith, in view of professional practice?

After receiving the questionnaire the data were processed and analyzed,
both quantitatively and qualitatively. The outcomes of the two main groups,
psychiatrists~ psychologists and (pastoral) theologians, were analyzed statisti-
cally for significant differences in their answers to the items. Based on the
scores on `the translation' and `the qualif}~ing characteristics' the amount of
consensus was determined for the whole panel and for both of the main
groups separately. The commentaries and suggestions that were given by the
panel members were processed. In the inventon~ for the second round, formu-
lations were presented that had also been presented in the first round, as well
as altered or totallv new formulations.

In chapter 5 the results of the Delphi-research are presented. Of the invited
respondents 900~o was willing to participate, which can be considered a high
percentage. For the other 10",i, replacements were sought. Using SPSS we
looked, amongst other things, for significant differences in the answering of
the items between ps~~chiatrists~ psvchologists on the one hand and theologi-
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ans on the other, in the first round. The conclusion was, that there were hardly
any differences between both groups. This is an interesting finding. As a
consequence it was decided that the panel would continue after this round as
one group, the main characteristic of which was that the respondents were
expert on the tield of `mature religion'.

Based on the answers of the panel a new questionnaire with items for the
second round was composed. In the section `translation', some suggestions of
the respondents were included for the second round, as well as two translations
that had attained a high score. With respect to the section `qualifying character-
istics' there were 39 characteristics that went on to the second round, some of
which were partially rephrased. In the section `core elements for a definition'
the term `amazement' scored the highest, followed by `openness' and `sincer-
iry'. Neither the group of psychiatrists~ psychologists nor the group of theolo-
gians seemed to show a clear preference for core elements that were derived
from their own literature. In the following round core elements were added
that came from a synthesis of conceptualizations derived from theology and
the psychology of religion. This was done in order to see whether the panel
considered these appealing. These core elements were identity, integrity and
inspiration.

The whole panel, 100"~0, participated once more also in the second round.
This can be noted as a particularly high score, especially because the literature
indicates as a disadvantage of the Delphi-method, that the risk of drop out
increases when using more rounds. Besides items that reached consensus, there
were also items in the second round that had already attained cunsensus ui the
first round, but that were nevertheless rephrased because of the comments of
the panel members. This took place when the expectation was that, in doing
so, a higher percentage of consensus could be attained. However, in some
cases this alteration resulted in no consensus being attained anymore in the
second round. In the total list of the final consensus items, these items were
included with the, apparently, better formulation of the first round.

The outcome of the Delphi-research method on `mature religion' is first of
all, that the panel of experts has a preferential translation, namely `integrated
faith'. Also another translation, namely `adult faith' attained consensus in the
first round.
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There are in total 23 qualifying characteristics that reached consensus. Of
these 23 items, 21 could be classified in 3 distinguishable factors by means a
factor analvsis:

Factor I: Orientation to higher values out of a sense of inner freedom
Willingness to Iook for answers to existential questions about death, freedom, isolation,
meaninglessness

Deciding on one's own attitude both freely and responsibly

An orientation to `being' rather than 'having'

Striving for the highest values love, truth and justice out of a sense of inner freedom

Developed along with the personality

Supportive for one's sense of self-esteem and identity

Sincere, not so much out of obligation or fear

An open and at the same time serious quest for God

Being guided by values, that transcend mere biological and social adaptation

Factor II: Trust in God pervades the entire life

Finding meaning and significance in onés life in relation to God

The sense of integration in a relationship with God

Trust in God, also in times of trial and tribulation

A move toward entrusting oneself more and more to God

The experience of God in one's life also motivates one to take difficult decisions for the good

Knowing God's love as being fundamental for one's entire life

Factor III: Responsibiliry for fellow humans and creation

Praying for and doing justice as inextricably belonging together

The willingness to give account to God and one's fellow man concerning one's own faith and
actions in the world

Applicable to all areas of life

Striving to love one's fellow man as he is out of the knowledge of God's love for the human
beings

That one's personal freedom is limited by responsibility for Gods creation

That all aspects of a persons personality are involved comprehensively
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Remaining 2 qualifying characteristics
Integrated with other aspects of human nature such as basic instincts and social aspects

Experiencing amazement through the sense of the entirely other

The extent to which the three factors are applicable does not differ much
one from another. F'actor I consists of items that are all derived from the
psychological~ psychiatric literature. Factor II consists of two items that are
derived from the psychological~ psychiatric literature and four from the
(pastoral) theological literature. Factor III consists of three items from the
psychological~ psychiatric literature and three from the (pastoral) theological
literature.

Of the presented core elements for a definition, 6 attained consensus,
namelv:

Sincerity Inspiration Integrity

Amazement Identity Openness

Of these core elements 5 correlated with factor I, but not with the other
factors. This outcome raises the question whether it is valid to formulate a
definition, using these core elements. The core element `amazement' didn't
correlate with any factor. For a definition that needs to be concise, the labels of
the 3 factors are probably the most apt. In terms of catchwords: orientation to
higher values, trust in God, responsibilit}~ for creation. In these three labels the
attitude towards oneself, towards God and towards one's fellow man and
creation, are well expressed.

Chapter 6 deals with the conclusion and discussion. The research question
is answered. Then in the discussion there is a reflection upon the results of the
investigation. In relating the results to the literature, and considering the 23
propositions, it is striking, that all three mainstreams of the psychological~
psychiatric literature are represented in the consensus items, and that four out
of the five main themes of the (pastoral) theological literature are also repre-
sented in these items. Not represented as main theme is: the experience of
hope. A possible explanation could be, that nowadays people live mainly in the
here and now and take the middle and long term less into account, which
might have repercussions on the opinions of the panel members. With regard
to the six core elements an important finding is, that the three catchwords that
scored the highest, namely `sincerity', `amazement' and `inspiration' are evenly
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derived from respectively the psychological~ psvchiatric literature, the (pas-
toral) theological literature and a language field, which is supposed to be a
synthesis of the other two language fields. In doing so, the respondents indi-
cate in their underlying vision regarding `mature religion', that they have a
common language field. This underlying, common vision with respect to
`mature religion' can, on further reflection, be characterized by such terms as:
integrated, growth~ development orientated, `down to earth' and fundamen-
tallv relational.

The scientific relevance, the limitations of the investigation, and suggestions
for further investigation are discussed:

- The 23 consensus items can be used as criteria that give direction to the
assessment of someone's personal faith.

- The 3 factors can be developed into a diagnostic instrument for
(mental) health care professionals and pastors.

- The six catchwords can be presented to the person one is speaking to
in (mental) health care and pastoral care in a variation on Hermans' Self
Confrontation Method.

A vision on interpersonal care and its practical and social relevance is
unfolded. As a result of the outcomes of this study it is proposed that justice
be done to all relevant dimensions of human existence. This is possible by
extending the well-known biopsychosocial model and henceforth speaking of a
biopsychosocialspiritual model, for convenience sake abbreviated as BPSS.
Furthermore, the consequences of this proposal are discussed for (mental)
health care and pastoral care as distinct, but not separate. Finally the same line
of thought is followed tentatively with regard to society as a whole, by
considering integrated faith as the answer to a disintegrating sociery.

The author of this dissertation is both psychiatrist and theologian.
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vanuit sociaal-wetenschappelijk en theologisch perspectief.
Deel één verkent eerst een drietal stromingen in de psychologische~ psychia-
trische literatuur. Vervolgens wordt vanuit de theologische literatuur een
ervaringsgerichte ancropologie gekoppeld aan de vroegchristelijke crias:
geloof, hoop en liefde: Aan de hand van de twee caalvelden wordt een aan-
tal omschrijvingen gegeven die inhoud geven aan de begrippen gezonde
godsdienstigheid en heilzaam geloof. Deze zijn samengevat in een aantal
stellingen.
Het tweede deel van deze studie betreft een empirisch onderzoek met behulp
van de zogeheten Delphi-tnetltode. In diverse consulltatierondes worden
begrippen verhelderd. Als indicatie voor gezonde godsdienstigheid en heilzaam

geloof is voor de overkoepelende term `mature religion' gekoaen. Twee panels

werden samengesteld, bestaande uit enerzijds psychiaters en psychologen en an-

derzijds theologen. De deelnemers ontvingen een vragenlijst met de stellingen,

ontwikkeld vanuit de in het eerste deel behandelde literatuur.
Een opvallend resultaat is dat er tussen de beide panels nauwelijks verschil-

len waren in de beantwoording. Gebaseerd op de antwoorden van de deel-

nemers werd de vragenlijst verfijnd- voor een tweede ronde. Uit de antwoorden
trad een drietal clusters van betekenis naar voren, verwijzend naar de rela-
tie van de mens tot zichzelf, de relatie tot God en de relatie tot de medemens.
Aan de hand van de conclusies wordt een visie op interpersoonlijke zorg en de
relevanrie daarvan voor hulpverlening en pastoraat, ontvouwd. Om recht te dcen
aan de relevante dimensies van het menselijk bestaan wordt voorgesteld om het
biopsychosociale model uit te breiden tot een biopsychosociaalspiritueel model.
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