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Mark Beumer 

 

Het vroege christendom is jarenlang vanuit 

diverse invalshoeken bestudeerd. Ritueel is 

echter altijd genegeerd. In dit boek wordt de 

stelling verdedigd dat rituele theory onmisbaar 

is voor de studie van het vroege christendom, 

specifiek het ontstaan van christelijke rituelen. 

Er wordt gebruik gemaakt van een socio-

cognitieve benadering om vroege christelijke 

rituelen te onderzoeken, waardoor onderzoek 

op socio-cognitief niveau wordt 

samengebracht met resultaten uit cognitieve en 

evolutionaire wetenschappen. 

 

Risto Uro biedt een overzicht van de 

benaderingen van ritueel in voorgaande 

studies en gaat in waarom dit onderwerp zo 

lang is genegeerd. Hij introduceert Ritual 

Studies en Cognitive Science of Religion aan 

de lezer en kijkt hoe cognitieve theorieën 

nieuw licht op dit materiaal kunnen werpen.  

Hierbij gaat het met name om christelijke 

wetenschappers die het christendom 

bestuderen en waarbij nieuwe vragen gesteld 

worden.  

 

De socio-cognitieve benadering van ritueel wordt toegepast op diverse casussen, zoals Johannes 

de Doper, rituele genezing door Jezus en de vroege christenen, het sociale leven van het 

Paulinische christendom en de ontwikkeling van de doop in het vroege christendom. Op deze 

wijze wordt vanuit een innovatief perspectief nieuw licht geworpen en ontstaan er nieuwe 

onderzoeksvragen die zullen uitlopen in nieuwe studies over rituelen van het vroege 

christendom. 

 

Het boek bestaat uit zes hoofdstukken en wordt afgesloten met een beschouwing door de auteur. 

In het eerste hoofdstuk wordt rituele theorie gekoppeld aan studies over het vroege christendom. 

Duidelijk is dat tot nu toe de History of Religions School en de Liturgiewetenschap de 

belangrijkste disciplines zijn die de vroegchristelijke rituelen hebben onderzocht. Hierbij is 

veelvuldig gebruik gemaakt van historische methoden. Ook de sociale wetenschappen worden 

aangehaald om rituelen te onderzoeken. Volgens Uro hebben Nieuw Testamentici en 

wetenschappers die het vroege christendom onderzoeken te weinig oog gehad voor ritueel als 

centraal perspectief of instrument voor de studie naar de oorsprong van het christendom. De 

History of Religions School maakte wel gebruik van ritueel als onderzoeksaspect, maar richtte 

zich teveel op het christendom en te weinig op andere religies. De Comparative Religion 

beschikte over onvoldoende methodologische instrumenten. De liturgiewetenschap heeft te 

lang geïsoleerd gewerkt. Nu door de erkenning van Ritual Studies als nieuwe discipline, moet 

het onderzoek naar het vroege christendom anders worden ingevuld.  



In het tweede hoofdstuk beschrijft de auteur de belangrijkste scholen en actuele trends binnen 

de Cognitive Science of Religion. Dit CSR kent een pluralistische structuur en heeft tot vele 

onderzoeksprojecten geleid. Uro is van mening dat een socio-cognitieve benadering van ritueel 

gekoppeld moet worden aan resultaten uit sociaalwetenschappelijk onderzoek naar CSR. Voor 

onderzoek naar de oorsprong van het christendom is de beste manier om tripartite 

onderzoeksstructuur aan te houden, namelijk rituele actie en patiënt, ritueel en coöperatie en 

ritueel met religieuze kennis. In het derde hoofdstuk wordt rituele innovatie beschreven met de 

doop als casus. Vervolgens wordt in het vierde hoofdstuk ritueel, bezetenheid en genezing 

besproken vanuit christelijk perspectief. In het geval van rituele genezing gaat het vooral om 

het proces van doop naar genezing, maar heeft de auteur geen oog voor klassieke genezing, 

zoals tempelslaap.  In het vijfde hoofdstuk kijkt de auteur naar ritueel en sociale cohesie. 

Tenslotte kijkt de auteur naar de genese van kennis door rituelen in drie vormen: embodied 

knowledge, common (shared) knowledge en extended knowledge. In het nawoord wordt op het 

onderzoek teruggeblikt. 

 

Concluderend heeft de auteur een zeer innovatief boek geschreven met oog voor Ritual Studies, 

rituele theorie en het vroege christendom in een duidelijke synthese. Voor alle wetenschappers 

die zich met een van deze facetten bezighouden, is dit boek van immens belang. 


