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H
et is een gevleu-
gelde uitdruk-
king: ‘een per-
soonlijke relatie
met Jezus heb-

ben.’ Als je dat hebt, is jouw geloof
‘echt’ en ‘levend’. Voor evangeli-
sche protestanten is dat de eigen-
lijke bedoeling van het christen-
zijn: dicht bij de Heer leven, in da-
gelijkse verbondenheid, in een
‘persoonlijke relatie’.Maarwatbe-
tekent het precies, een ‘persoon-
lijke relatie met Jezus’ hebben?
Welk type spiritualiteit gaat ach-
ter deze uitdrukking schuil? The-
ologe Ilonka Terlouw (1980) deed
er de afgelopen jaren onderzoek
naar, ze bestudeerde de evangeli-
sche beweging, voerde diepgaan-
de gesprekken met een reeks
evangelische gelovigen uit de pro-
testantse kerken,met als resultaat
een proefschrift, getiteld: Real
Faith.

Een van de opmerkelijke conclusies van
jouw studie luidt dat het hebben van
een ‘persoonlijke relatie met Jezus’ van
vrij recente datum is. Als je 75 jaar gele-
den erover gesproken zou hebben, had
niemand je begrepen.
,,Klopt, het is nu een staande uit-
drukking binnen de evangelische
beweging in Nederland, maar wat
allemaalmeeklinkt in die uitdruk-
king, stamt van ná de TweedeWe-
reldoorlog. Het is het sjibbolet ge-
worden van het evangelische ge-
loof: wie geen persoonlijke relatie
heeft, heeft geen echt geloof. Na-
tuurlijk is deze geloofsbeleving in-
gebed inverder teruggaande tradi-
ties, bijvoorbeeld die van deRefor-
matie. Maar in onze tijd heeft de
persoonlijke geloofsdimensie
toch een andere invulling gekre-
gen. In de vroege opwekkingsbe-

wegingen, die de bakermat vor-
men voor de wereldwijde bewe-
ging van het evangelicalisme,
werd altijd sterke nadruk gelegd
op het zondevraagstuk. De kern-
vraag luidde: ‘Geloof jij dat Jezus
ook voor jouw zonden is gestor-
ven?’ Nu gaat het omde vraag of je
een persoonlijke relatie met Jezus
hebt.Dangaathet ookveel sterker
over de dagelijkse omgang met
God, over jouw leven, over de keu-
zes die je maakt en over God die
als een Vriend naast je staat.”

Veranderde daarmee ook het gods-
beeld?
,,Het beeld van wie God is, veran-
derde inderdaad. Het verschoof
van wat God heeft gedaan voor
jou, naar wat God vandáág voor je
kan doen. Het gaat minder om Je-
zus die jouw zondelast droeg op

Golgotha, maar veel sterker om
God die jou helpt, die met je mee-
denkt en zelfs wonderen voor je
kan verrichten. Bij de vroegere

evangelische beweging, en na-
tuurlijk ook bij de reformatoren,
sta je als mens schuldig voor God.
Je hebt verzoening en vergeving
nodig. Daarmoet je niet gemakke-

lijk over doen, want God is de ont-
zagwekkende en heilige God. De-
ze aspecten vanhet godsbeeld zijn
meer en meer uit beeld geraakt,
hoewel het voor evangelische ge-
lovigen als een paal boven water
staat dat Jezus voor hen ‘aan het
kruis ging’. Maar die notie is min-
der bepalend voor het geloofsle-
ven. Daarbij past ook het informe-
le spreken over Jezus. Men zegt
niet ‘JezusChristus’,maar gewoon
‘Jezus’. Dat brengt Hem dicht bij
de eigen dagelijkse ervaring.”

Kloof en kruis
De verschuiving naar informeel
spreken over Jezus werd onder
meer gestimuleerd door de zoge-
heten Jesus People, een beweging
die vooral in de Verenigde Staten
aandeweg timmerde,maarook in
Nederland voet aan de grond

kreeg. Terlouw: ,,Gelovigen uit de-
ze beweging beschouwden Jezus
als een van hen, als een vriend, als
iemand met oneindige liefde. De
evangelische beweging in Neder-
land werd hierdoor beïnvloed. Zij
wilde het evangelie aantrekkelijk
en begrijpelijk presenteren en dit
Jezusbeeld paste daarbij. De ver-
schillen die dan optreden,merk je
aan bepaalde nuances in het taal-
gebruik: ‘Jezus’ staat dichter bij je
dan ‘Christus’, die ver weg in de
hemel is. Ook plaatjes konden
hierbij helpen, denk bijvoorbeeld
aan de voorstelling van God en
mens waartussen een kloof gaapt.
Het kruis ligt over de kloof, zodat
het contact weer hersteld is. Dat
‘kloofbeeld’ is een goed voorbeeld
van de ontwikkelingen die zich
hebben voorgedaan. De persoon-
lijke relatie tussen God en mens
kreeg een sterk accent. Maar dat
alles staat natuurlijk niet los van
ontwikkelingen in het naoorlogse
maatschappelijke klimaat. Denk
daarbij aan het groeiende indivi-
dualismeendehangnaar ervaring
en beleving. Dat alles geeft een an-
der karakter aan het geloof. Mijn
persoonlijke behoeftebevrediging
komt veel centraler te staan, net
als het verlangen naar authentici-
teit. Mijn persoonlijke relaties
worden belangrijker voor wie ik
als individuben.Dat geldt danook
voor de relatie met God, die een
persoonlijke inkleuring krijgt.”

Dat klinkt best negatief, behoeftebevre-
diging. Heb je de mensen die je inter-
viewde ook gevraagd hoe ze dat zelf
vinden, geloof als behoeftebevrediging?
,,Nee, ik hebhenhieropniet speci-
fiek bevraagd. Het ging er mij om
te begrijpen wat hen drijft en hoe
hun geloof ‘werkt’. Maar het is te
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Ilonka Terlouw

De wetenschappelijke studie
van Ilonka Terlouw over de
aard van evangelische ge-
loofsbeleving past in een
bredere interesse van weten-
schappers naar de eigenlijke
geloofservaring van mensen.
Om die op het spoor te ko-
men, is het minder zinvol om
te rade te gaan bij dogmati-
sche handboeken of exegeti-
sche studies. Je kunt je bij-
voorbeeld verdiepen in wat er
leeft op het grondvlak van
kerken en geloofsgemeen-
schappen, wat Ilonka Terlouw
realiseerde door interviews te
houden met ‘evangelische

protestanten’. Haar onder-
zoek valt binnen de zogehe-
ten ‘praktische theologie’,
een onderdeel van theologies-
tudie die qua methodiek
verwantschap heeft met so-
ciologie en soms ook met de
psychologie. Met een verge-
lijkbare insteek deed Nicolet-
te Hijweege onderzoek onder
behoudend gereformeerde
gelovigen, met als resultaat
haar dissertatie Bekering in
bevindelijk gereformeerde kring.
Een psychologische studie (2004).
Over geloofsbeleving in pink-
stergemeentes publiceerde
Miranda Klaver in 20111 haar

studie: This is my Desire, waar-
in zij in kaart brengt hoe
charismatische gelovigen
hun bekering en geloofsbele-
ving tot uitdrukking bren-
gen.

Real Faith.
Performativity
and Materiality
in the Personal
Relationship
with Jesus of
Evangelical
Protestants.
Ilonka Terlouw.
Uitgeverij Ebu-
ron, 29,95 euro

Praktische theologie
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Een van de eerste grote studies over de evangelische
beweging in Nederland is geschreven door Hijme Stoffels,
godsdienstwetenschapper aan de Vrije Universiteit, getiteld:
Wandelen in het licht (1990).

Ilonka Terlouw. Foto: Tjerk de Reus

kort door de bocht als je ermeteen
een soort veroordeling aan vast-
plakt. Behoeftebevrediging is een
kenmerk van onze algehele cul-

tuur geworden en als zodanig
dringt het overal door, dus ook in
dit type geloofsbeleving. Het legt
een accent op waar jíj mee bezig
bent, op jouw behoeften. Het
sterkst komt dit tot uiting in ge-
richtheid op Gods plan voor ‘mijn
leven’. Je bent dan heel erg bezig
met wat God voor jou in petto
heeft. Maar tegelijk gaat het hier
om overgave aan een plan dat níét
het jouwe is! Daar zit ook iets in
van: ikwilGoddienenenZijnplan
volgen, dat ten doel heeft dat God
mensen bereikt met het evange-
lie. Dat is het dubbele.”

Uitkijken naar tekens en aanwijzingen
vanGod is voor evangelische protestan-
ten erg belangrijk. Maar wat als je
daarmee vastloopt? Want niet elke
voorspelling komt uit.
,,Vooral bij tekens die iets lijken te
zeggen over de toekomst, kun je
vastlopen. Heel veel tekens die
mensen krijgen, zijn bemoedi-
gend. Dat levert weinig proble-
men op. Maar er zijn er ook teke-
nen van God op grond waarvan
mensen een keuze maken of een

beslissing nemen. Laat je je inder-
daad leiden door zo’n teken, dan
zit je eraan vast: je koopt een huis
of je koopt het niet. Als het ver-
keerd uitpakt en het valt tegen –
dan blijkt dat deze gelovigen er
vaak toch aan vasthouden dat het
een teken van God was. Ze conclu-
deren dan dat de betekenis klaar-
blijkelijk anders is dan ze eerst
hadden gedacht.”

Uit je onderzoek blijkt ook dat er wel te-
genwicht is voor het speuren naar teke-
nen. Gaat het dan vooral om de basis:
regelmatig bidden, Bijbellezen en naar
de kerk gaan?
,,Er is veel meer dan het ontvan-
gen van rechtstreekse boodschap-
pen en aanwijzingen van God. De
dagelijkse geloofspraktijk van ge-
bed en toewijding is eigenlijk veel
belangrijker, en zorgt voor balans.
Dat helpt hen om te gaanmet ant-
woorden van God die ánders zijn
dan je dacht of antwoorden die ge-
woonweg uitblijven. Dat verwoor-
den ze ook op diemanier: ‘Ik snap
het niet, maar tochweet ik: God is
er.’ Dat vond ik zelf heel mooi, er
zit eigenlijk iets heel gerefor-
meerds in. Uiteindelijk kan mijn
eigen lijntje met God heel dun
worden en misschien breken, er
kan zogezegd dikke mist optre-
den,maarZijn lijnmet joublijft al-
tijd. Dat is de andere kant van dit
type geloofsbeleving: God is
trouw, Hij houdt je vast, Hij is al-
tijd groter dan jij. Dat gerefor-
meerde wereldbeeld geeft een
mooi tegenwicht aan de verwar-
ring die het gebrek aan antwoor-
den soms oplevert.”

Legt geloof dat vooral een ‘persoonlijke
ervaring’ moet zijn, niet een zware last
op je schouders? Ik moet per se beschik-

ken over gelovig enthousiasme, over
warme gevoelens voorGod, over toewij-
ding en noem maar op.
,,Dit type geloof vraagt inderdaad
veel van de persoon zelf. De rela-
tie met God bestaat voor een be-
langrijk deel in het praten met
God en het luisteren naar zijn
boodschappen. Als je niet met
Hem praat, valt de relatie weg.
Dat geeft eigenlijk best een grote
druk. Bijvoorbeeld als je gebeds-
leven even helemaal verstomt en
verstilt. Heb je dan ook geen ge-
loof meer? Dat is wel een conclu-
sie die uit dit soort geloofserva-
ring voortkomt. Maar zoals ik al
zei, er is ook het besef dat God er
toch altijd is. In die lijn zou je ook
mogen beseffen dat Christus zo-
veel meer is dan ‘je beste vriend’.
Het gaat om Zijn koninkrijk! Die
wetenschap kan verlichting aan
je geloofsleven geven, want
‘jouw’ geloof is ookniet alles, niet
allesbepalend in elk geval. God
gaat ons ver te boven, en daarin
zou je je mogen koesteren. Maar
ik moet er ook bij zeggen, ik heb
bij de mensen die ik interviewde
niet gemerkt dat ze een zware last
torsen omdat ze voortdurend in-
tieme godservaringen zouden
moeten te hebben.”

Wat neem je mee van je onderzoek voor
je eigen denken over geloof en theolo-
gie?
,,Het heeft mij getroffen hoemen-
sendie inhun leven tal vanproble-
men meemaken, toch vastgehou-
den worden. Door alle situaties
heen laat God hen niet los. Elk
huisje heeft zijn kruisje, luidt het
spreekwoord, en als je dicht bij
mensen komt, ontdek je dat dat
kruis soms heel zwaar kan zijn.
Hoe ze desondanks opGod gericht

blijven, door alles heen, ontroert
mij.”

Al de gesprekken die je voerde, hebben
je vast ook theologisch uitgedaagd.
,,Ik ben me steeds sterker gaan af-
vragen welke plek Jezus inneemt
in dit type geloofsleven. De men-
sen die ik heb geïnterviewd, wa-
ren er zeer van overtuigd dat Jezus
voor hen is gekruisigd - maar ik
hoorde ze nauwelijks spreken
over Jezus als de opgestane Heer.
Eigenlijk is Jezus in de evangeli-
sche geloofspraktijk niet zo erg
aanwezig. Ze spreken de meeste
tijd gewoon over God, met soms
een voorkeur voor de heilige
Geest. Ik vermoed dat Jezus voor
hen vooral een persoon uit verle-
den is. Je kunt Hem natuurlijk na-
volgen, Hij gaf een voorbeeld van
hoe je mag leven, maar het blijft

daarbij onduidelijk hoe Christus
als opgestane Heer vandaag aan-
wezig is. Ik vind dat opvallend, en
daarbeginnenvoormij danookde
vragen. In mijn conclusies heb ik
een paar keer verwezen naar de
theoloog Tom Wright, die juist de
nadruk legt op Christus als de op-
gestane, levende Heer, die Zijn ko-
ninkrijk is begonnen. Wij zijn ge-
roepen Hem daarin te volgen.

Voor Wright is dus de opstanding
cruciaal, als het begin van Gods
vernieuwde wereld. Dat leidt er-
toe dat gerechtigheid, diaconaal
werk en mededeelzaamheid be-
langrijk zijn, want dat hoort bij
het Koninkrijk. Maar over die as-
pecten zul je henminder vaak ho-
ren. Als het over de persoon van Je-
zus gaat ligt het accent op het
kruis, en de focus vanhet dagelijk-
se leven ligt bij Gods planmetmij.
Per saldo is het een behoorlijk he-
melgericht geloof.”

Hoort dan het streven naar gerechtig-
heid niet bij ‘het plan van Godmetmijn
leven’?
,,Het wordt veel individueler inge-
vuld. Je naaste liefhebben speelt
zich vooral af in de persoonlijke
sfeer. Theologischgezienzou jedat
een inperking kunnen noemen,
want het gaat God om het heil van
de hele wereld. Toch willen deze
mensen met veel toewijding hun
naaste dienen! Bij ruzies zijn ze be-
reid zichover pijnpuntenheen zet-
ten, ze brengen de nederigheid op
om weer contact te leggen als er
problemen zijn in de familie. Eer-
lijk gezegd vind ik de mensen met
wie ik sprak heel godvruchtige
mensen. Ze zijn zeer gelovig bezig.
Zehechten sterk aanhet zielenheil
van de ander, waarbij het voor hen
bijna niet valt in te zien dat zorg-
zaamheid en opkomen voor recht
en gerechtigheid ook lós van het
zielenheil belangrijk zijn. Voormij
is het een uitdagende vraag hoe je
als pastor en predikant Christus en
het koninkrijk van God een meer
centrale plek kunt geven. Niet uit
de hoogte, want ik zou vooral deze
mensen recht willen doen en echt
willen waarderen waarmee ze be-
zig zijn.”
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