
Hoofdstuk 4

GELOVEN ALS 
MENSELIJKE MOGELIJKHEID

177



Wanneer gesproken wordt over geloofscommunicatie wordt er impliciet
van uit gegaan dat geloof gecommuniceerd kan worden. Dat is niet altijd
vanzelfsprekend. Wanneer men stelt dat geloven de individuele psychische
reactie is op een cultureel bepaald socialiseringsproces waarin de religieu-
ze behoeften van mensen als godsdienst worden geïnstitutionaliseerd, dan
zal benadrukt worden dat er vooral sprake is van godsdienstige communi-
catie, gericht op het stimuleren van het socialiseringsproces. Sinds Adorno
religiositeit aanwees als belangrijke persoonlijkheidsfactor277 en consta-
teerde dat het niet zo belangrijk was dàt mensen godsdienstig zijn, maar
hóe zij godsdienstig zijn hebben veel mensen onderzoek gedaan naar de
innerlijke persoonlijke kant van godsdienstigheid en geloof. Gordon W.
Allport maakte onderscheid tussen intrinsiek (hij noemde dat volwassen)
en extrinsiek (hij noemde dat onvolwassen) religieus gevoel278. Een derge-
lijke onderscheiding paste heel goed bij de belangstelling voor de drijf-
veren achter het menselijk handelen, zoals Riesman in gang gezet had met
zijn onderscheid tussen mensen die handelen uit innerlijke drijfveren en
persoonlijke keuzen (innerdirected) of tussen mensen waarvan de drijf-
veer voor hun handelen door anderen (de sociale groep waarvan men
afhankelijk is) wordt bepaald (otherdirected)279. Het onderscheid tussen
religie als algemeen menselijke behoefte, godsdienst als geïnstitutionali-
seerde vorm van religie en geloof als persoonlijke relatie met het godde-
lijke wordt door de verschillende onderzoekers niet consistent gebruikt.
Wanneer men stelt dat een mens het appel van het goddelijke persoonlijk
kan beantwoorden en dat die activiteit geloven genoemd kan worden, zal
geloofscommunicatie gericht zijn op het doorgeven van persoonlijke erva-
ringen met het appel en met de antwoorden. Dat een mens in staat is tot
religieus en godsdienstig gedrag of tot persoonlijk geloven is nog geen
reden om aan te nemen dat godsdienst en geloof werkelijk van waarde is
in het leven van alledag in deze tijd.
De visie op wat geloof is, wat geloof behoort te zijn en wat dat betekent
in een mensenleven, heeft mede de visie op geloofsontwikkeling bepaald.
De (pedagogische) attitude waarmee intergeneratieve geloofscommunica-
tie plaats vindt wordt mede bepaald door de visie die men heeft op geloofs-
ontwikkeling. In dit hoofdstuk komen deze kwesties aan de orde om
vervolgens in te gaan op geloofsontwikkeling binnen de drieslag leren ken-
nen, leren waarderen en leren gebruiken.
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Geloven als menselijke mogelijkheid



4.1 Geloof een factor in het leven

Geloof als vorm van menselijk handelen in de relatie tot het goddelijke is
de vooronderstelling van geloofscommunicatie. Maar dat geloven een men-
selijke mogelijkheid zou zijn zoals denken, willen en oordelen, wordt niet
altijd vanzelfsprekend aangenomen. Geloven kan gezien worden als men-
selijke emotie, zoals liefhebben. De psycholoog Vroon280 ziet geloven, met
de geïnstitutionaliseerde vorm godsdienst als projectie die werkzaam is als
angstreductie. Hij meent dan dat de mensheid ooit, evolutionair gezien
over deze primitieve vorm van hersenwerking heen zal groeien. Wanneer
men wil spreken over geloof als menselijke mogelijkheid kan de vraag
gesteld worden of er iets te zeggen valt over de relatie tussen perceptie en
geloof. Want elke menselijke mogelijkheid hangt samen met perceptie.
Hoewel het voor mensen die over geloof communiceren van geen enkel
belang is, zij gaan immers uit van de realiteit van geloof dat bovendien
communiceerbaar is, is het promotieonderzoek van van Egmond aardig
om te vermelden, omdat het vormen van waarneming beschrijft die raken
aan intermenselijke en relationele factoren, die meestal niet als waarne-
mingsvorm worden beschreven. Voor degene die geloof wil communice-
ren is een beschrijving als die van van Egmond over de mogelijkheid om
‘iets’ van het goddelijke waar te nemen niet noodzakelijk, daarom eerst
een andere beschrijving van geloof als menselijke mogelijkheid, daarbij
Heschel volgend.

4.1.1 Geloven als beaming

Op de één of andere manier geven mensen altijd een (beamend, of een
ontkennend) antwoord op hun ervaringen met ‘het heilige’, dat wordt erva-
ren als het alledaagse overstijgend, terwijl de mens zich daar in een per-
soonlijke (zelfs gedragstransformerende) relatie mee voelt staan. God zoekt
de mens, zegt Heschel. De moderne mens lijkt daar geen gevoelssnaren
meer voor te hebben. Sinds Comte heeft gezegd dat godsdienstige kennis
de laagste vorm van menselijke kennis is, in een later evolutionair stadium
overtroffen door metafysische kennis en nog weer later door empirisch
positieve kennis, heeft de mens zich toegelegd op vooral deze laatste vorm
van kennis. Daarmee is ook de sociale en culturele waardering voor de
godsdienstige kennis negatiever geworden, meent Heschel281. De basis van
geloven is niet empirische kennis maar gevoelens van verwondering en ont-
zag, zegt hij, terwijl mensen die gevoelens niet meer aan hun kinderen
‘leren’. Verwondering is een manier van waarnemen waarbij dingen niet
als vanzelfsprekend worden aangenomen en waarbij gebeurtenissen niet
worden gezien als ‘loop van de natuur’. Verwondering stapt af van het
monocausale denken. Verwondering is echter ook niet alleen maar nieuws-
gierigheid, het is een manier van denken, dat oog heeft voor het mysterie,
het onbegrijpelijke feit dat mensen kunnen weten dat ze iets niet begrijpen
kunnen en waarom ze het niet (volledig) begrijpen kunnen. Bij dit myste-
rie zijn mensen niettemin persoonlijk betrokken, zij zijn er deel van, zij
weten zich, voelen zich deel van de verborgen dingen, die zij zodoende toch
waarnemen. Zo zijn mensen persoonlijk betrokken bij een werkelijkheid,
die zij niet kunnen kennen, maar waarvan ervaren wordt er deel van uit te
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maken. Die betrokkenheid bij het mysterie is het appèl dat van het verbor-
gene, dat toch wordt waargenomen, uitgaat. Dat appèl is persoonlijk
omdat het niet om een alomtegenwoordige, verre, afstandelijke, willekeu-
rige werkelijkheid gaat, die een appèl op mensen in het algemeen doet,
maar omdat elke mens apart en persoonlijk zich daardoor aangesproken
kan voelen. Ontzag, zegt Heschel, is noodzakelijk voor het omgaan met
dit appèl, omdat ontzag de mogelijkheid in zich houdt om in het kleine
het begin van iets oneindig veel groters te ontwaren. Ontzag is niet het-
zelfde als vrees en gaat vooraf aan geloof. De verwondering en ontzag
maken het mogelijk dat God, de transcendente werkelijkheid, wordt erva-
ren als ondefinieerbaar (net als goedheid bijv. in feite ondefinieerbaar is);
onverenigbaar met iets van de geschapen wereld; onuitsprekelijk, maar
vooral betekenisvol. Godsdienst kan ervaren worden als antwoorden op
vragen over God, geloof kan ervaren worden als antwoord op de vragen
van God. Geloof is het antwoord op de actie van Godswege, God zoekt
de mens. En de mens, die zich door dat zoeken aangesproken mag voelen,
kan en mag antwoord geven. Telkens weer opnieuw kan de mens dat appèl
gewaar worden en reageren282. Nauta definieerde geloven als: het beamen
van God als confronterende werkelijkheid283. Beamen is een vorm van han-
delen. Psychologisch gezien blijft het een vraag met welk ‘orgaan’ mensen
dit appèl kunnen waarnemen.

4.1.2 Geloven en waarnemen

Er zijn steeds weer mensen die op de één of andere manier onder woor-
den brengen dat zij ‘iets’ hebben ervaren, ‘iets’ wat werkelijkheidswaarde
heeft in hun bestaan. Van Egmond meent te kunnen aantonen dat er psy-
chische mogelijkheden zijn om de fysieke beperktheden van ruimte en tijd
te overschrijden in een staat van contemplatief bewustzijn284. Hij onder-
scheidt drie ‘soorten’ menselijke waarneming, die elk een ‘eigen’ informa-
tiestroom over de werkelijkheid geven. De meest opvallende en daardoor
empirisch het gemakkelijkst te onderzoeken waarnemingsreductie is de
psychische reductie. Psychische reductie geeft feitelijke, aantoonbare infor-
matie over de werkelijkheid en is in hoge mate leerbaar. Van generatie op
generatie kan onderwezen worden waar men de waarneming op moet rich-
ten en hoe die te gebruiken, zodat kennis over de werkelijkheid wordt ver-
kregen waarmee de werkelijkheid hanteerbaar wordt. Toch maakt de
psychische reductie niet het geheel van de menselijke waarneming uit. Er
zijn minder controleerbare, meer intra-psychische vormen van waarne-
mingsreductie, die ook informatie over de werkelijkheid geven. Van
Egmond merkt op dat er tussen mensen een ‘empathic flow’ werkzaam is
en gebruikt hier de term transcendente reductie. De term transcendent
moet hier niet worden opgevat als betrekking hebbend op het ultieme, de
werkelijkheid overstijgende, maar op het niet-empirisch waarneembare.
Het betreft zaken als stemming, sfeer, de empathische en sympathische
gevoelslaag die tussen mensen niet empirisch, objectief vast te stellen is.
De eidetische reductie zou vervolgens de mogelijkheid bieden om een per-
soonlijkheid ook lichaamsloos waar te kunnen nemen. Hoe sterker de per-
soonlijkheid, hoe langduriger de eidetische waarneming van deze
persoonlijkheid na de dood, een soort ‘blauwdruk’ achterlaat285. Zo is van
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Egmond van mening dat de mens is toegerust tot het waarnemen van het
appèl dat God en het goddelijke op de mens doet.

4.1.3 De maatschappelijke positie van jeugd en jongeren

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het kindbeeld een grote verandering
ondergaan. Het kind bestaat niet meer. De periode van nog-niet-volwas-
sen-zijn is onderverdeeld in fasen van jonge-mens-zijn als modus van mens-
zijn. De baby- en peutertijd wordt gevolgd door de periode van schoolkind,
de vroege adolescentie, de midden adolescentie en de late adolescentie. Er
wordt gesproken van kinderen, jeugdigen, jongeren en jong-volwassenen,
waarna de volwassenheid pas haar intrede doet. Jeugdcultuur is een sub-
cultuur geworden die maatschappelijk en economisch van groot belang is,
omdat jeugd en jongeren commercieel aantrekkelijk zijn geworden.
Maatschappelijk is de jeugd van belang omdat zij naast het “probleem”
dat jongeren altijd gevormd hebben (rebellie, vernieuwing) een bron vormt
van verandering van waarden en normen. Sinds de hippietijd (eind jaren
zestig, begin jaren zeventig), waarin jongeren zich massaal afzetten tegen
de volwassen hegemonie op de cultuur, hebben jongeren de democratise-
ring van het onderwijs afgedwongen, hebben zij gezorgd voor modetrends
en voor een muziekcultuur. Benjamin Spocks boek over baby- en kinder-
verzorging286 werd een bestseller. Hij vertaalde Freuds visie in populaire
taal. De sleutelwoorden voor opvoeding werden toegeeflijkheid, het recht
om vrij te zijn en sociaal gedrag stimuleren.
In de Sovjetunie is een visie op kinderen ontstaan die hen verantwoorde-
lijkheid geeft, niet om het gezinsgezag te ondermijnen, maar om het aan
te vullen. Kinderen corrigeren en stimuleren in groepen elkaar, neemt men
aan. In de kibboets in Israël leerde men dat kinderen zowel vastberaden-
heid als doelbewustheid van hun ouders en van de gemeenschap, waarin
zij opgroeien, nodig hebben. Ook de volwassenen zijn mondige mensen
geworden, die streven naar rechten als vrijheid en eigenheid.
Net als hun ouders worden de jonge mensen en de kinderen geconfron-
teerd met de kenmerken van deze maatschappij: individualisering; calcu-
lering; grootschaligheid en bureaucratisering; vervreemding; comparti-
mentering; consumptiegedrag; egoïstisch-hedonistisch waardepatroon;
agressie; preoccupatie met sexualiteit; verlies aan waarden en normen; het
zoeken van daimonische krachten; massamanifestaties; groepscultuur en
inflatie van emoties.
De beschrijvingen van de Westerse cultuur hebben over het algemeen een
negatieve connotatie en getuigen van een nostalgisch verlangen naar het
verleden waarover de exacte cijfers ontbreken en waarvan men dus aan-
neemt dat het toen allemaal “beter” was. Er is weinig of geen sprake van
een helder en open toekomstperspectief, in tegendeel, dat komt als duister
of als verduisterd over. Er is weinig oog voor de goede kanten van de
Westerse hedendaagse cultuur en de nieuwe normen en waarden die opge-
komen zijn, zoals: de verantwoordelijkheid voor natuur en milieu; de glo-
balisering waarbij naast negatieve elementen ook de verantwoordelijkheid
voor de rest van de wereld belangrijk is geworden; en het bewust maken
van keuzes die ook verantwoord kunnen worden met argumenten. Zulke
waarden worden duidelijk in (niet-specifiek christelijke) bewegingen als
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Amnesty International, Greenpeace, Artsen Zonder Grenzen, en dergelij-
ke. Merkwaardig genoeg is er naast een onverbloemd vertrouwen in de
technische en wetenschappelijke mogelijkheden van het heden en van de
toekomst, ook een opvallende manier van volwassenen om de problema-
tiek af te schuiven op de komende generaties, die dan maar in staat moeten
zijn op te lossen wat nu onoplosbaar schijnt. Kinderen zien dat (gelovige)
grootouders en (gelovige) ouders aan die situaties niets hebben kunnen
doen en zullen doen. Aan de kinderen wordt de boodschap uitgezonden
dat zij de “redders van de wereld” moeten zijn of met de wereld ten onder
moeten gaan. Jongeren torsen op zeer verschillende manieren die verant-
woordelijkheid op hun nek. Rita Kohnstamm waarschuwt ervoor dat kin-
deren pessimistisch worden en dat het zelfs fnuikend is voor kinderen in
de basisschoolleeftijd als “volwassenen worden afgeschilderd als machte-
loze domoren die er maar een puinzooi van maken”287. Zij kunnen daar
depressief van worden bij gebrek aan toekomstvisie. Of zij sluiten zich
voor die verantwoordelijkheden af door bij de dag te leven en een hedo-
nistisch gedragspatroon te ontwikkelen; en zij gaan op in hun eigen
jeugdcultuur.
Het openlijke hedonisme van jongeren is vaak een vervolg op het meer
verborgen hedonisme van de ouders. De openlijke bricolage van een levens-
visie en een levensstijl bij jongeren is een vervolg op datzelfde gedrag, maar
dan op verborgen manier bij de ouderen. Intussen is de levensstijl ontleend
aan de maat van de techniek:288 ‘alles wat mogelijk is moet ook kunnen
en mogen’, het functionele rationalisme is steeds verder doorgedrongen in
alle geledingen van de cultuur en de maatschappij. Door interne en exter-
ne persoonlijkheidsfactoren ontwikkelt een kind (en blijft elke volwassene
bezig met die ontwikkeling) draagkracht waarmee de draaglast van het
leven kan worden verwerkt.

4.1.4 De zoektocht naar zingeving

In de huidige tijd blijkt het alternatief van zin zonder godsdienst zeker
geen wanhoop te zijn. Sinds Nietzsche werd de mens zelf bron van zijn
eigen zingeving. Veel praktischer is het functioneel rationalisme van Ter
Borg289. Mensen gaan uit van een wereldbeeld, zegt Ter Borg. Dat wordt
in de huidige tijd vooral bepaald door de wetenschap en in het bijzonder
de natuurwetenschap. Naast het wereldbeeld zijn er voor deelgebieden van
de werkelijkheid tal van subuniversele zingevende systemen zoals de sport
en de medische wereld. De Christelijke godsdienst is in de visie van Ter
Borg ook een subuniverseel zingevend systeem geworden. Er is sprake van
een versplinterde zingeving. Het heil van de wereld zou in inspanningen
van de mens besloten liggen. Ter Borg signaleert dat existentiële vragen
binnen het functionele rationalistische wereldbeeld worden afgestopt, er
worden geen antwoorden gegeven op vragen naar lijden en dood, hooguit
in het zoeken naar technische mogelijkheden voor levensverlenging. Elk
individu moet op deze vragen binnen het functionele rationalistische
wereldbeeld zelf maar een antwoord formuleren. Hoewel Ter Borg meent
dat het functionele rationalistische wereldbeeld, sociologisch gezien, net
zoveel zin kan verlenen als de traditionele religie, is Stoker dat niet met
hem eens vanwege het feit dat er geen antwoord wordt gegeven op exis-
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tentiële vragen. Hij wijst naar de humanistische psychologie zoals die van
Maslov als bron van seculiere zingeving290. Vroon meent ook voor de min-
der verklaarbare zaken en vele postzingevende vragen, die vanuit de func-
tionele rationaliteit overblijven, antwoorden te kunnen geven door de
chaotische werking van de menselijke geest eveneens functioneel rationa-
listisch te verklaren en die verklaring als zingeving te duiden. De veran-
derlijkheid van het menselijk gedrag is bij hem geen bron van angst
vanwege de ongrijpbaarheid ervan. Hij verklaart die veranderlijkheid (con-
tingentie) net als de contingentie in de geschiedenis vanuit de chaostheo-
rie291. Voor Vroon zijn restvragen van de functionele rationalisatie als
overkoepelend zingevend systeem geen reden tot godsdienstige zingeving.
Hij ziet godsdienstige zingeving uitsluitend als vorm van angstreductie,
die niet meer nodig is wanneer mensen meer begrijpen van de werking van
de tot nu toe nog onverklaarbare gegevenheden in de werkelijkheid. Het
spreken van engelen, het leven na de dood, glossolalie, excorsisme en het
zien van verschijningen; de rol van de profeten en de orakels, het is voor
Vroon allemaal vanuit een goed begrip functioneel rationalistisch verklaar-
baar.
De grote behoefte aan informatie over het paranormale, de zoektocht naar
alternatieve esoterische zingeving, de stroom van bezoekers bij alternatie-
ve genezers, de vele gezichten van de New Age beweging, de postparadig-
male vragen die aan de wetenschap worden gesteld, de vraag naar de
oplossing van de medische macht en medische ethiek, de vragen naar de
vermeende autonomie van de mens en het recht op hulp bij zelfdoding, de
acties van de milieubeweging of Amnesty International, duiden in een rich-
ting van een behoefte aan meer dan functionele rationalisatie als zinge-
ving. Er blijven een aantal restverschijnselen in onze cultuur die niet anders
te duiden zijn dan dat zij ontstaan door gebrek aan hoop, gebrek aan vind-
plaatsen van heil en gebrek aan levensbeaming. Te denken valt aan het
toenemend aantal depressieve jongeren en het toenemend aantal zelfmoor-
den onder jongeren.
Stoker meent dat zingeving vanuit de bijbel in deze tijd mogelijk is, omdat
de bijbel een reservoir van zinstichtende verhalen bevat. Het gaat in die
verhalen om ‘gestolde zin’, die in de dagelijkse zinbeleving vloeibaar moet
worden gemaakt. Dan kan er sprake zijn van gewone alledaagse ervaring
die in een verrassend licht wordt gezet en daardoor diepgang krijgt, zoals
Jezus met de gelijkenissen doet. Jezus maakt altijd gebruik van een “quali-
fier”, een bepalend woord dat aangeeft dat het gewone wordt omgezet in
een ontsluitingsgebeuren. “Het Koninkrijk der Hemelen” is zo’n qualifier.
Niet altijd behoeft God ter sprake te komen, er zijn qualifiers die indirect
naar God verwijzen. Door de qualifier verschijnt het buitengewone in het
gewone. Zulke verhalen doen een appèl op de hoorder. Er wordt van de
mens een antwoord verwacht. Met deze analyse geeft Stoker onbedoeld
een invulling van het begrip ‘illuminerende verhalen’ zoals Hannah Arendt
dat gebruikt, en zoals deze als belangrijk voor het interactief handelen in
het voorafgaande werden besproken.
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4.1.5 Depressiviteit bij jongeren

Het aantal depressieve kinderen in de westerse, door functionele rationali-
teit bepaalde maatschappij is buitengewoon hoog. In een onderzoek onder
8000 scholieren tussen de 14 en 18 jaar, van Kandel in 1982292, blijkt dat
ten minste 40% van alle jongens en 60% van alle meisjes zich regelmatig
depressief voelt. Als oorzaak voor deze depressiviteit noemt Heuves onder
andere: het effect van traumatische gebeurtenissen in de vroege jeugd; ver-
lies van een belangrijk persoon; de heroriëntatie op allerlei levensgebieden
die van jongeren gevraagd wordt; de huidige jeugdwerkloosheid en het
geringe toekomstperspectief. Wanneer jongeren geen gelegenheid krijgen
volwassen verantwoordelijkheid te dragen zijn zij aangewezen op het uit-
oefenen van die rol in gedragingen, die slechts als symbool voor volwas-
sen gedrag kunnen gelden, zoals alcohol- en druggebruik en promiscue
gedrag293. Uit het onderzoek naar druggebruik en drugproblemen bij jon-
geren van Casselman in 1985 blijkt dat jongeren op steeds jeugdiger leef-
tijd gebruik maken van middelen die de “gebruikers ervan in die mate
beïnvloeden dat zij zichzelf en hun omgeving op een andere wijze bele-
ven”294. Heuves constateert dat het aantal kinderen met waarneembaar
ernstig depressieve verschijnselen onder de tien jaar niet erg groot is, maar
dat onderzoeken van adolescenten tussen de 14 en 18 jaar aantonen dat
13% tot 28% van de onderzochten depressie vertoonden met een hoog risi-
co tot ernstig depressieve ziekteverschijnselen. Uit een onderzoek in 1987
van Kashani blijkt 49% van de onderzochten aantoonbaar depressieve ver-
schijnselen te hebben295. De depressieve adolescenten bleken extreem vat-
baar voor ziekmakende angsten. Jongeren, die depressief zijn, hebben te
lijden onder een toenemende mate van verlies aan het gevoel van welbe-
vinden, mentaal lijden, wat óf een enorm gevoel van hulpeloosheid teweeg
brengt óf in agressie wordt omgezet. Wanneer de agressie wordt geuit kan
ze worden opgelost en kan het gevoel van onbehagen een plaats krijgen in
de identiteitsontwikkeling. Maar wanneer dat niet het geval is, leidt de
agressie net als de hulpeloosheid tot een depressieve reactie, die via
regressie kan leiden tot een blijvende depressieve stemming en vervol-
gens tot een pathologisch identificatieproces aanleiding geeft en zo
geïntrojecteerd (deel van de persoonlijkheid geworden) kan leiden tot
depressief disfunctioneren296.
Heuves onderscheidt verschillende vormen van depressie zoals de bipolai-
re depressie, waarbij depressieverschijnselen (angsten, somatische klach-
ten als buikpijn en hoofdpijn, sterke stemmingswisselingen en sombere
pessimistische buien) worden afgewisseld met uitbundige perioden, waar-
in de adolescent licht ontvlambaar en prikkelbaar is. Daarnaast ziet hij de
schaamtedepressie en de schulddepressie. Depressie bij adolescenten kan
min of meer normale (lichte) vormen aannemen en pathologische (zieke-
lijke) vormen. De vanuit de psychoanalyse gepopulariseerde opvatting dat
depressie nu eenmaal bij adolescentie hoort en vanzelf over gaat, is inmid-
dels aantoonbaar (in grootschalige onderzoeken vastgesteld) onjuist geble-
ken. De meeste jongeren ervaren de adolescentie niet als een moeilijke
periode, ten minste wanneer zij zich niet eenzaam voelen. Wanneer een
jongere (tussen 11 en 18 jaar) zich verbonden voelt met een ‘beste’ vriend
of vriendin en wanneer de relatie met de ouders als warm wordt gekwali-
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ficeerd komt het gevoel van eenzaamheid het minst vaak voor. Eenzame
adolescenten hebben een laag zelfgevoel, denken te falen, schatten hun
eigen prestatie laag in en zijn somber over hun toekomstperspectief of hun
persoonlijke kans om te slagen in het leven. Eenzame jongeren zijn er van
overtuigd dat de mislukking ingebakken zit in hun attributen (ik ben nu
eenmaal zo, ik heb niet de vereiste vaardigheden) en dat de keren dat zij
wel slagen toeval is (ik heb gewoon geluk gehad). Zo gaan zij op den duur
uit van negatieve zelf-schemata297.
De Wit ontdekte dat het traject naar depressieve stoornissen wordt bepaald
door twee belangrijke factoren. Hij onderscheidt “goodness of fit” ten
opzichte van de ontwikkelingstaken waar een kind mee te maken krijgt en
“poorness of fit” ten opzichte van die taken. Het voortdurende gevoel dat
de ontwikkelingstaken niet kunnen worden volbracht kan bij de jongere
het gevoel van ontoereikendheid en incompetentie oproepen, waardoor de
zelfachting afhankelijk blijft van een dominante andere persoon of van
een externe bekrachtiging van de eigenwaarde. Beide factoren kunnen lei-
den tot een zichzelf onderhoudend proces van depressieve stoornissen298.
Uit de gegevens van van der Ploeg-Stapert blijkt dat ten minste 15 procent
van alle middelbare scholieren en studenten ernstig last hebben van nega-
tieve faalangst299. Oudere adolescenten, die hun identiteit al gevonden heb-
ben, blijken significant minder eenzaam te zijn, constateerde Goosens en
Marcon.
Toenemende depressiviteit bij jongeren kan toename van zelfdoding van
jongeren te zien geven. Elk mens moet in de periode dat hij van kind tot
volwassene opgroeit eens de existentiële keus maken of het leven al dan
niet de moeite waard is om geleefd te worden. Tot aan de leeftijd van twaalf
jaar komt suïcide incidenteel voor, maar na twaalf jaar neemt zelfmoord
als doodsoorzaak snel toe. In de leeftijdsgroep van 15 tot 20 jaar en van
21 tot 29 jaar is er een duidelijke sterke stijging te zien met een toename
tussen 1950 en 1982 van respectievelijk 240% en 310%. Zelfmoord is
inmiddels de tweede doodsoorzaak na verkeersongevallen in deze leeftijds-
categorieën. Onder degenen van 15 jaar en ouder bleek in West Europa 4
tot 5% tenminste eenmaal een zelfmoord poging te hebben gedaan300. De
Amerikaan Wall noemde als belangrijkste remedie voor dit antwoord op
desoriëntatie, het aanbieden van een levensbeschouwing, een referentieka-
der voor het nemen van belangrijke beslissingen301. Zij vormen een bron
voor “copinggedrag”, de manier waarop een mens met “stressfull life
events” leert omgaan. Uit onderzoek van Rice en anderen302 is gebleken
dat actieve steun, die ondervonden wordt van ouders en leeftijdsgenoten,
een buffer vormt tegen de al te negatieve invloeden van de stressfull life
events. Ouders kunnen met de manier waarop zijzelf met zulke levensge-
beurtenissen omgaan een voorbeeld geven waaraan jongeren zich kunnen
identificeren. Lea Dasberg noemde hoop, toekomstverwachting, hoop in
de vorm van zelfvertrouwen, hoop in de vorm van goed kunnen omgaan
met stressfull life events, hoop in de vorm van ‘een interpretatie van het
leven’ voorwaarde voor elke vorm van opvoeding303. Hoop wordt geboren
uit een referentiekader voor de werkelijkheid waarmee mensen zin aan hun
bestaan kunnen geven en waarmee zij hun existentiële ervaringen en hun
contrastervaringen kunnen duiden. Geloof is in die zin een belangrijke,
zo niet de belangrijkste bron van hoop.
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4.1.6 Het sociaal-psychologisch ‘nut’ van geloven

Uit onderzoek naar depressie bij jongeren bleek dat gebrek aan toekomst-
perspectief en hoop een belangrijke bron is voor depressie of hedonis-
tisch gedrag, waarbij jongeren alleen nog bij de dag willen leven. Hoe
godsdienst een bron kan zijn van hoop beschreef Nel Jongsma-Tieleman304.
Godsdienst is ongeacht de christelijke waarde die men toe wil kennen aan
geloof, psychologisch van groot belang voor het creatieve spel van  ver-
beelding in de transitionele sfeer. Daarmee heeft zij het sociaal psycholo-
gische ‘nut’ van religie aandacht gegeven, door te wijzen op de noodzaak
van transitionele verbeelding, die mogelijk maakt dat mensen van de ene
situatie naar de andere over kunnen gaan. De Engelse psycho-analyticus
Winnicott vestigde al in 1953 de aandacht op transitionele objecten en ver-
schijnselen. Hij merkte op dat kinderen in sterke mate behoefte hebben
aan zulke objecten zoals knuffels en toddels. Een dergelijk ‘vriendje’ is,
mits altijd meegenomen, in elke situatie waarin het kind terecht komt
beschikbaar, blijft zichzelf in elke situatie en vertegenwoordigt daarmee
een blijvende betrouwbaarheid in een wisselende en onvoorspelbare
wereld. Het mooie van zo’n knuffel is dat deze het ene moment gespreks-
partner is en het andere moment object blijft. Mensen leven in heel ver-
schillende situaties en omstandigheden en weten dat. Tegelijkertijd kunnen
zij deze situaties niet geheel overzien. Veel menselijke situaties, waarmee
men bekend en vertrouwd is, blijven desalniettemin onvoorspelbaar en
onzeker. Voorbeelden van zulke ‘onbekende maar toch bekende’ situaties
zijn (onder vele anderen) het moment van slapen gaan en wakker worden,
naar een nieuwe school gaan, uit logeren gaan, op vakantie gaan, in een
nieuwe klas komen, in de auto stappen en ergens heen rijden, naar een ver-
jaardag gaan en dergelijke. Van al zulke situaties zijn mensen zich bewust
en toch is de situatie niet volledig voorspelbaar. Voor een opgroeiend kind
zijn er heel veel situaties waarvan het ‘weet’ dat het er ‘ooit’ in terecht zal
(kunnen) komen, die op voorhand transitioneel verkend kunnen worden
zoals: groot worden, alleen op stap gaan, eten koken, boodschappen doen,
met auto’s rijden, ruzie maken, iets ‘maken’ en talloze andere situaties.
Kinderen kunnen deze situaties te lijf gaan door transitionele verbeelding
die tot expressie komt in spel, in creatieve activiteiten zoals tekenen, in
imitatief gedrag, in fantasieën (Winnicott noemt in dat verband het oefe-
nen van de man of vrouw rol305). Zulke verbeelding helpt bij het verwer-
ken van angstige, onzeker momenten, bij het vinden van zelfvertrouwen
en identiteit en bij het functioneren in onbekende situaties. Deze verbeel-
ding is bij uitstek creatieve verbeelding zegt Jongsma-Tieleman. Deze ver-
beelding kan gestimuleerd worden door transitionele objecten en
handelingen die bijvoorbeeld in spel te herkennen zijn en daar zelfs het
belangrijkste onderdeel van vormen. Godsdienst, religiositeit met haar
rituelen en symbolen vormt een belangrijke bron om de transitionele ver-
beelding te ondersteunen, te voeden en te stimuleren. In de gebrokenheid
van de wereld en in het licht van de onvolkomenheid van het bestaan is
godsdienst de hoedster van hoop door met verbeeldingskracht (in de illu-
minerende verhalen, in de sacrale handelingen, in de beeldende symbolen)
het onbestaanbare bestaanbaar te maken. Zo zal godsdienst de mens leren
de eigen grenzen te accepteren en de mens helpen om veiligheid en basis-
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vertrouwen te vinden in de transcendente kracht. Maar godsdienst reikt
ook een ‘andere werkelijkheid aan’, een transitionele  werkelijkheid van
een wereld waar het ‘anders’ kan, waar gerechtigheid woont, waar mensen
elkaar lief hebben, waar honger en armoede is opgeheven, waar mensen
elkaar niet naar het leven staan. Godsdienst helpt mensen de moed erin
te houden dat die andere werkelijkheid bereikbaar is, dat men in alle afhan-
kelijkheid en sterfelijkheid niet machteloos is. In godsdienst wordt het per-
spectief, het visioen van de Belofte, dat de mens niet alleen is en niet alleen
verantwoordelijk is voor het bestaan, in beeldende taal, in transitionele
verbeelding vertolkt in ‘illuminerende’ verhalen met een qualifier. Zulke
verhalen helpen de mens de werkelijkheid te boven te komen omdat zij
transitionele verbeeldingskracht hebben.

4.2 Geloof een interpretatiestrategie

Sociaal-psychologisch gezien biedt godsdienst zich aan als een betekenis-
systeem waarmee ervaringen van de werkelijkheid kunnen worden geduid.
Het totale systeem van ervaringsordening kleurt die duiding. Niet alleen
de ervaringen die worden opgedaan door de psychologische reductie van
de waarneming, maar ook de ervaringen die worden opgedaan door de
transcendente en de eidetische reductie moeten worden geordend. Meestal
wordt om pragmatische redenen godsdienstige duiding voorbehouden aan
speciale ervaringen van een beperkt deel van de werkelijkheid. De bijbelse
samenvatting van de wet306, die door Jezus wordt aangehaald als levens-
houding waarmee geloof een plaats moet krijgen in het bestaan van men-
sen, zodat Gods Koninkrijk zichtbaar kan worden onder mensen307 en de
gelijkenissen van Jezus, maar ook zijn andere onderwijzingen, maken dui-
delijk dat die reductie niet de bedoeling van de bijbelse boodschap is
geweest. Niet de betekenisgeving van de ‘sacred cosmos’308, betrekking
hebbend op de ultieme werkelijkheid die als heilig wordt beschouwd,
behoort het terrein te zijn van geloof maar de alledaagse werkelijkheid.
Godsdienst is de geobjectiveerde neerslag van het systeem van betekenis-
geving, dat het resultaat is van de overeenstemming aangaande de inter-
pretatie van de werkelijkheid door gelovige mensen. Geloof, de
persoonlijke ervaring van mensen met Gods geborgenheid, nabijheid en
verbondenheid met en voor mensen, moet de bron vormen van dit systeem
van betekenisgeving. Daardoor worden niet de gestolde geobjectiveerde
vormen van betekenisgeving de kern van de interpretatie, maar vormen de
intra-subjectieve, multitoepasbare, geloofsinhouden de basis van een pro-
ces waarin God meereguleert. Geloof bestrijkt niet slechts een deel van de
werkelijkheid en reikt niet een duidingssysteem aan voor een deel van de
werkelijkheid, maar bestrijkt de totale werkelijkheid. Daarom kan geloof
ten diepste gezien worden als een interpretatiestrategie.

4.2.1 Interpretatiestrategie

Mensen die (wezensnoodzakelijk) in gemeenschappen bij elkaar leven zijn
gedwongen tot het uitwisselen van betekeniseenheden. Daarvoor is com-
municatie in welke vorm dan ook onontbeerlijk. Communicatie is altijd
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gericht op het uitwisselen van betekenisinhouden, gevoelens, emoties en
intuïtieve meningen aangaande de werkelijkheid. Die verklaringen wor-
den uitgewisseld en worden voornamelijk gecommuniceerd met behulp
van metaforen, die het onzichtbare uitdrukken in termen die aan zichtba-
re waarnemingen ontleend zijn. De collectieve ervaring wordt gebundelde
betekenisgeving, waardoor allerlei min of meer “vaste” vormen van inter-
pretatie worden geboren, uitgewisseld en samengevoegd tot een interpre-
tatiegeheel, dat samen met de leefomgeving de cultuur van de
leefgemeenschap gaat vormen. Een religieuze zingevingsbron bevat zin-
stichtende (verklarende) verhalen die uitgewisseld worden, rituelen, sym-
bolen, symbolische en rituele handelingen, gezamenlijke emoties en
rechtstreekse of bemiddelde contacten met het transcendente. De religieu-
ze zingevingsbron vormt voor de leden van de godsdienstige geloofsge-
meenschap een bruikbare zinstichtende werkelijkheid, waarmee
levenservaringen, existentiële ervaringen en vragen, in het leven verwerkt
kunnen worden. De betekenisinhouden kunnen alleen worden uitgewis-
seld, als zowel degene die zendt als degene die ontvangt gebruik maakt
van eenzelfde zingevingsstelsel. Zo’n zingevingsstelsel, waarin zowel over-
eenstemming over de betekenis van woorden als overeenstemming over de
betekenis van de bijbehorende emoties bestaat, kan een verklaringsstrate-
gie309 genoemd worden.
De zingeving wordt als vanzelfsprekend ervaren zolang alles alledaags en
gewoon is, maar indien zich bijzondere situaties voordoen of indien men-
sen worden geconfronteerd met de eindigheid van het bestaan en met de
mens overstijgende emoties, zowel in vreugde als in verdriet, zal een extra
en expliciet beroep gedaan worden op de interpretatieve kracht van de zin-
gevingsbron. Existentiële ervaringen, contrastervaringen zoals ‘stressfull
life events’ in het leven van elke mens, vragen om zingeving die het toe-
komstperspectief open houdt en hoop mogelijk maakt. Anders wordt de
draaglast van het leven groter dan de draagkracht.
De Christelijke godsdienst biedt zich aan als overkoepelende zingevings-
bron, die een flexibele interpretatiekracht heeft waarmee levensvragen en
zingevingsvragen beantwoord kunnen worden: een interpretatiestrategie.
Deze heeft een ordenende functie, een verklarende functie, een integreren-
de functie, een legitimerende functie en een compenserende functie, zoals
Ter Borg stelde. Zo worden gebeurtenissen en voorvallen niet alleen strikt
persoonlijke en temporele ervaringen, maar worden die ervaringen
geplaatst in een objectieve overkoepelende ordening.

4.2.2 Kenmerken van een interpretatiestrategie

De interpretatiestrategie komt het best tot haar recht in een menselijke
gemeenschap waarin men elkaar respecteert, waarin togetherness vanzelf-
sprekend is, waarin een autoritatieve structuur heerst, waar de werkelijk-
heid wordt beargumenteerd en deze argumenten worden bijgesteld in de
interactieruimte. De kerkgemeenschap als gemeenschap van gelovigen, kan
zo’n interactieruimte zijn.
Als kenmerken van een interpretatiestrategie zijn te noemen:
• Zij is spiritueel, dat wil zeggen zij staat open voor de als innerlijke of

externe kracht ervaren bron van inzicht, intuïtie, enthousiasme, begees-
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tering, hoop, vertrouwen, liefde en emotie. Kortom zij is de plaats waar
dynamis wordt gegenereerd.

• Zij is overkoepelend, dat wil zeggen zij overstijgt de individuele situatio-
neel gebonden ervaring en duidt die vanuit de collectieve ervaring die
buiten de directe alledaagse werkelijkheid treedt en voeling houdt met
de niet-empirische transcendente werkelijkheid.

• Zij is breed toepasbaar, dat wil zeggen er is vanuit de interpretatiestrate-
gie transfer mogelijk naar alle situaties en gebeurtenissen, processen en
ervaringen in de werkelijkheid.

• Zij is creatief, dat wil zeggen voor nieuwe ervaringen kan de interpreta-
tiestrategie nieuwe duidingen, nieuwe zingeving, nieuwe verklaringen en
nieuwe interpretatie toelaten.

• Zij is dynamisch, dat wil zeggen zij is pluriform en multifunctioneel toe-
pasbaar, oplossingen aanreikend vanuit de interpretatiestrategie voor het
heden door de verbondenheid met het verleden en de openheid naar de
toekomst.

• Zij is dialogisch-communicatief, zoals Hannah Arendt bedoelde.
• Zij is maximaal open naar nieuwe mogelijkheden, naar de toekomst, naar

de uniciteit van elk mens, elke tijd, elke cultuur, elke gebeurtenis. Maar
die openheid wordt niet tot losbandigheid en anarchie. De openheid is
gebonden aan de belangrijke vaste elementen van de interpretatiestrate-
gie (wanneer die elementen er niet waren was er ook geen sprake van een
interpretatiestrategie) die hun relevantie hebben bewezen in verleden en
heden met het oog op de toekomst.

• Zij is kritisch, dat wil zeggen zich bewust van de onmogelijkheid om een
waardevrije, ethisch-neutrale interpretatiestrategie te hanteren. Er zal
altijd een wisselwerking zijn tussen datgene wat de interpretatiestrategie
als theorie aanreikt en de praxis, het alledaagse praktische bestaan.
Daardoor reikt een interpretatiestrategie nooit monologische absoluut-
objectieve waarheden aan, maar speelt de historisch-maatschappelijke
component mee in de praktische vertaling (vertolking) van datgene wat
de interpretatiestrategie als overkoepelende betekenisgeving aanreikt.

• Zij is inspiratiebron doordat zij alle mogelijke ervaringen niet monocaus-
aal wil verklaren maar aan pluraliteit een plaats wil en kan geven in het
geheel van betekenisgeving. Als inspiratiebron geeft een interpretatie-
strategie ruimte aan toekomstverwachtingen, toekomstvisie en toekomst-
perspectief.

• Zij is pluraal in die zin dat de talloze andere interpretatieschema’s en
-kaders, of systemen, die als verklaringsmechanisme kunnen worden
gebruikt en als zodanig van alle kanten opduiken, niet per definitie bui-
ten de interpretatiestrategie worden gehouden maar daarin opgenomen
kunnen worden omdat de interpretatiestrategie sterk genoeg is om alter-
natieve interpretaties en alle vragen en problemen die zij oproepen argu-
menterend en evaluerend tegemoet te treden. Een interpretatiestrategie
is dus niet “bang” voor concurrentie en is niet dogmatisch.

• Zij heeft door de bovenstaande eigenschappen een brede relevantie in de
leefwereld.
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4.2.3 De interactieruimte als ruimte waar hoop wordt geboren

Het uitwisselen van ervaringen over en argumenten aangaande de inter-
pretatiestrategie gebeurt in een interactieruimte. Daar krijgt de interpreta-
tiestrategie kracht doordat overeenstemming, als (tijdelijke) waarheid
ervaren bevinding en kennis, wordt ‘geïnfecteerd’ met hoop en verwach-
ting, met inspiratie en nieuwe denkbeelden, met spiritualiteit, de ervaring
van het niet-empirische en daarmee naar de toekomst. Binnen de interac-
tieruimte is een mens in zijn generatieve context geplaatst, namelijk als
wezen dat ‘weet heeft van’ verleden, heden en de mogelijke toekomst. Daar
wordt het strategiekarakter van een interpretatiestrategie duidelijk. Daar
kan geloof als interpretatiestrategie vloeibaar worden gemaakt, zo dat zij
een referentiekader kan vormen. Het referentiekader kan gezien worden
als de basale, tamelijk stabiele onderlaag van de dynamische interpretatie-
strategie. Daardoor blijft de interpretatiestrategie verbonden met de
“common sense”, die haar relevantie verleent. Zij maakt dat de interpre-
tatiestrategie weerbaar blijft tegen de invloeden van alternatieve verkla-
rings- en interpretatiemodellen, die via noties, meningen en ideeën van de
leden van de interactiegemeenschap worden aangedragen. De interpreta-
tiestrategie staat dank zij de interactieruimte open om alternatieve inter-
pretatie-elementen te integreren, te absorberen of te neutraliseren. Zij hoeft
door alternatieve interpretatiemogelijkheden niet bedreigd te worden, tenzij
zij aan innerlijke heuristische kracht inboet.

4.2.4 De affectieve “plot”

De interpretatiestrategie bevat een “plot” waarmee degenen die zich door
dat “plot” aangetrokken voelen zich affectief verbinden kunnen310. Bij dit
interpretatieaffect zijn emoties, attitudes en de cultuur van mensen die zich
aan de interpretatiestrategie conformeren betrokken. In die zin blijkt het
dat leden van een bepaalde gemeenschap, die zich conformeren aan de
interpretatiestrategie van hun gemeenschap, dat doen ‘met hart en ziel en
heel hun verstand’, zodat het interpretatieaffect deel wordt van iemands
persoonlijkheid. Een dergelijke interpretatiestrategie, die gedragen wordt
door interpretatieaffect, wordt niet alleen door de gemeenschap in stand
gehouden, maar houdt op haar beurt de gemeenschap zelf in stand. Het
interpretatieaffect van een interpretatiestrategie is belangrijk voor de co-
regulatie. Het interpretatieaffect beïnvloedt de manier waarop mensen in
het leven staan, het beïnvloedt hun basishouding of attitude, hun levens-
stijl, de grond van hun bestaan. Die bestaansgrond, die haar oorsprong
vindt in het interpretatieaffect dat men als lid van een gemeenschap deelt
met elkaar en daardoor voedt en koestert, wordt overgedragen op de vol-
gende generatie.

4.2.5 Versnippering van de interpretatiestrategie

Het meest werkzaam is een interpretatiestrategie wanneer de hele werke-
lijkheid of ten minste het allergrootste deel van de werkelijkheid vanuit de
interpretatiestrategie geduid kan worden. Wanneer men het geloof als
interpretatiestrategie objectiveert tot godsdienst, zullen al snel alternatieve
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interpretatiesystemen vat krijgen op die gebieden van de werkelijkheid
waarop het geobjectiveerde geloof niet of minder van toepassing wordt
geacht. In het Christendom is dat proces gaande vanaf het moment dat
de kerkelijke elite steeds meer de interactieruimte in handen kreeg (groot-
huishoudingsmodel), terwijl de leken geen deel meer hadden aan de inter-
actie en geen toegang meer kregen tot de interactieruimte. Zo werd de
interpretatiestrategie meer en meer tot een gesloten systeem, steeds min-
der flexibel, steeds minder dynamisch, steeds minder inspirerend. Het
gesloten systeem lijkt in eerste instantie krachtiger dan de open interpre-
tatiestrategie. Het systeem gaat echter werken als een paradigmatisch stel-
sel311. Alle vragen die binnen het paradigma (de “plot”) te beantwoorden
zijn vallen binnen het systeem, de vragen die met het paradigma niet zijn
te beantwoorden worden afgewezen. De geslotenheid maakt dat een deel
van de werkelijkheid post-systeemvragen oproept die onbeantwoord blij-
ven. Dat geeft een gevoel van onvrede aan degenen die ermee te maken
hebben en daarmee afname van het interpretatieaffect. De kenmerken van
een interpretatiesysteem zijn:
• Het systeem is beperkt.
• Het referentiekader wordt eenduidig geïnterpreteerd en gebruikt en krijgt

daardoor een dogmatisch karakter.
• De openheid, de kritische houding en de dialectische communicatie van

de interpretatiestrategie wordt terug gebracht tot een in besloten kring
vastgesteld interpretatiesysteem.

• In de interactieruimte kan niet meer elke inbreng worden gehonoreerd,
daardoor wordt de interactieruimte tot vergaderruimte, en de geloofsge-
meenschap tot gemeente.

• Het systeem heeft nog wel voeling met de oorspronkelijke interpretatie-
strategie. Daardoor is structurerende ordening van geloofservaring nog
mogelijk maar de vormgevende ordening wordt onmogelijk gemaakt.

• Voor de geloofsontwikkeling betekent dat versmalling van het gebied 
van de werkelijkheid waarop geloof in de co-regulatie doorklinkt.
Alternatieve paradigma’s voor deelgebieden van de werkelijkheid, waar
geloof niet van toepassing wordt geacht, gaan als surrogaatgeloof wer-
ken. Wanneer kinderen geen toegang hebben tot de interactieruimte
omdat die is voorbehouden aan de elite, zullen zij het functioneren bin-
nen een interactieruimte niet meer ‘leren’.

4.2.6 Versmalling tot een kader

Vanaf de Renaissance ontstond er een scheiding tussen godsdienstig rele-
vante en godsdienstig niet-relevante delen van de werkelijkheid. Maar
lange tijd zorgde de interpretatiestrategie van het Christelijk geloof nog
voor de dwarsverbindingen met alternatieve interpretatiemodellen.
Concurrerende stelsels konden nu ook interpretatieaffect oproepen. De
overkoepelende interpretatiestrategie echter ging “authenticiteitsgaten”
vertonen. Daardoor werd wisselwerking met het leven van alledag ernstig
bemoeilijkt. Voor die gebieden van de werkelijkheid waar godsdienst wel
de interpretatie blijft leveren, wordt het dan zaak, dat het kader zich sterk
profileert door middel van vaste vormen en inhouden. De associatieve
ervaringsordening wordt daardoor dominant. Het tot kader versmald
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systeem wordt een leerstellig stelsel. De post-stelselmatige vragen over
delen van de werkelijkheid buiten het kader komen in de geloofscommu-
nicatie niet meer aan de orde. De oorspronkelijke interactieruimte wordt
tot instructieruimte. Eventueel kunnen binnen het kader de elementen wor-
den hergegroepeerd, zij kunnen iets anders worden ingekleurd, maar zij
blijven statisch en situatiegebonden. Dat zijn dan ook de kenmerken van
het Christelijke interpretatiekader:
• Zij is sterk beperkt ten aanzien van de werkelijkheid.
• Zij is situatiegebonden en wordt vastgelegd in vragen en antwoorden die

leerstellig zijn geformuleerd.
• Het kader heeft geen directe voeling meer met de interpretatiestrategie,

waardoor de voordelen daarvan niet meer worden gepraktiseerd in de
sociale co-regulatie, en niet meer in de volwassene (ouder)-kind co-regu-
latie.

• Voor de geloofsontwikkeling betekent dat dat het ordenen van geloofs-
ervaring van de ander uit alleen als associatiereeks wordt gestimuleerd.

4.2.7 Reductie tot schema’s

Steeds grotere delen van de werkelijkheid zijn niet meer met het godsdien-
stig kader te interpreteren. Vaak hebben leden van een geloofsgemeen-
schap daar ook geen behoefte meer aan. Zij zijn eraan gewend geraakt dat
het Christelijk interpretatiekader slechts voor een deel van de werkelijk-
heid te gebruiken is. Zij zoeken dus naar andere interpretatiekaders voor
de overblijvende delen van de werkelijkheid. Die kunnen de Christelijke
interpretatiestrategie als onkruid overwoekeren. Het uit geloof en gods-
dienst voortkomende interpretatiekader moet zich ‘staande houden’ en
kan daardoor steeds meer het karakter van een schema gaan dragen.
Schema’s bestaan uit geconditioneerde en daardoor starre en niet te ver-
anderen associatiereeksen. Wisselwerking met de buitenwereld en het dage-
lijks leven wordt steeds minder mogelijk. De relevantie van de schema’s is
zo beperkt dat zij weinig overleg vragen: zij worden door vertegenwoor-
digers van de bij het schema behorende groep gedicteerd. De oorspronke-
lijke interactieruimte is verworden tot indoctrinatieruimte. Kenmerkend
voor schema’s is dat:
• Zij specifiek zijn gericht op de interpretatie van exclusieve situaties, erva-

ringen en gebeurtenissen en bovendien gebonden aan een specifieke groep
die de taal en het ritueel kent.

• Zij statisch zijn geworden, dus onveranderbaar, monofunctioneel en uni-
form.

• Zij worden gecommuniceerd in een monoloog. Er is geen wisselwerking
meer met de interpretatiestrategie. Er is slechts sprake van een schemati-
sche interpretatie van bepaalde delen van de werkelijkheid. De schema’s
moeten aangenomen of verworpen worden. Zij kunnen nog interpreta-
tieaffect oproepen bij diegenen die de deelgebieden van de werkelijkheid,
waarvoor de schema’s interpretatiemogelijkheden bieden (misschien van-
wege de angstreductie), belangrijk vinden. Schema’s krijgen steeds meer
het karakter van gestolde zingeving. De werkelijkheid, waar de interpre-
tatiestrategie op van toepassing is, wordt door gebrek aan kennis van,
waardering voor en gebruik van de gelovige interpretatiestrategie ver-
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snipperd door tal van andere interpretatiesystemen, kaders of schema’s.
Een supermarkt van zingeving met voor elk wat wils.

• Voor de geloofsontwikkeling betekent dat dat de ‘empirical fit’ ontbreekt,
dat illuminerende verhalen niets meer illumineren omdat de relatie met
de werkelijkheid niet meer wordt herkend, en dat de relevantie met de
leefwereld zoek is.

4.3 Enkele godsdienstpedagogische visies

Christelijke opvoeders en Christelijke denkers over geloofsopvoeding zijn
er altijd van uitgegaan dat leren de belangrijkste functie was met betrek-
king tot de beïnvloeding van gelovig handelen. Maar ook bleef het besef
aanwezig dat geloof uiteindelijk aan geloof ontstoken wordt.

4.3.1 Leren geloven

Juch merkt op dat over opvoeding in de bijbel wordt gesproken als over
een heel vanzelfsprekende relatie. In het Oude Testament neemt hij waar
dat kinderen moeten leren op God te vertrouwen, doordat zij van hun
ouders de verhalen horen die verbonden zijn aan de zichtbare merktekens
van Gods Verbond (opgerichte stenen bijvoorbeeld) en het vieren van de
feesten. In het Nieuwe Testament wordt vooral gesproken over het leren,
zegt Juch. Gods manier van opvoeden wordt vertaald met het woord tuch-
tigen. Jezus wordt naast Verlosser altijd gezien als gezaghebbende leraar
en de Heilige Geest zal de discipelen alles te binnen brengen wat Jezus
gezegd heeft en hen daarin ook leren en onderwijzen312. Wat Jezus geleerd
heeft aan zijn discipelen moet de gemeente eveneens leren en dat steeds
aan elkaar en aan de komende generatie doorgeven, vooral door kinderen
de verhalen te vertellen. Die verhalen gaan in het Nieuwe Testament niet
alleen over Godsvertrouwen, maar ook over hoe men moet leven met het
oog op Gods koninkrijk zoals in de gelijkenissen duidelijk wordt. Hoewel
altijd een vermoeden bestond dat geloven meer is dan cognitieve kennis
van bijbel, dogma’s en traditionele overleveringen met het bijbehorende
gedrag met betrekking tot de deelname aan de kerkelijke praktijk van de
geloofsgemeenschap (godsdienstige socialisatie), was men zo overtuigd van
de suprematie van het denken, dat voldoende cognitieve kennis op gods-
dienstig gebied werd vereenzelvigd met gelovig zijn. Nu kennisoverdracht
lijkt te falen komt er steeds meer oog voor alle andere aspecten van leren
en ontwikkelen, die niet zozeer cognitief verbaal gericht zijn. De sociaal-
emotionele kant van het leren, bijvoorbeeld in vergelijking met het Joodse
‘lernen’313, komt in zicht. De spirituele kant van de geloofspraktijk, die
elke geloofsopvoeding moet onderbouwen, wordt steeds meer ontdekt.
Deze spirituele kant wordt niet alleen zichtbaar in begeestering en geloofs-
ijver, maar juist in de kleine dingen van het leven. De dingen die de authen-
ticiteit van geloven ‘dynamis’ verlenen.
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4.3.2 De leerschool van het geloof

In het centrum van de leerschool van het geloof staat Dingemans’ pneuma-
tologische visie op geloofsontwikkeling, geloofsonderricht en de leer-
methoden om geloof te doen ‘leren’314. Hij wijst erop dat leren geloven
psychologisch- en methodisch-didactisch gezien net zo in zijn werk gaat
als het leren liefhebben, leren oordelen of leren van welke kennis dan ook.
Maar, zegt hij, er is bij leren geloven altijd meer in het spel. Leren geloven
heeft te maken met de werking van Heilige Geest. Geloofskennis kan men
een kind bijbrengen, het geloof zelf kan men niet bijbrengen. De wijze
waarop Gods Geest mensen opwekt tot geloof is onderwerp geweest van
theologische studie. Dat heeft geleid tot verschillende opvattingen, van zo
min mogelijk leerstof aanbieden (minimalisme), tot zoveel mogelijk leer-
stof aanbieden (maximalisme); en van de opvatting dat het totaal onmo-
gelijk is om mee te werken aan de werking van de Heilige Geest, omdat
het gaat om een mystiek gebeuren, tot de opvatting dat de Heilige Geest
werkt door mensen. Het zal mensen, ondanks alle onderzoek nooit geluk-
ken ‘greep’ te krijgen op de werking van de Heilige Geest. Dingemans wijst
er ook op dat leren en ontwikkeling veel minder mechanisch, voorspel-
baar, wetmatig en gladjes verloopt dan in de (humanistische) psychologie
naar voren wordt gebracht. Zeker wanneer het gaat om het leren in de
“leerschool van de geest” zal er sprake zijn van leerprocessen die “kritisch,
revolutionair, veranderend, openbrekend, vragen stellend, mensen, volken,
instituties en culturen omwoelend” verlopen. De voedingsbodem voor de
leerschool van het geloof wordt gevormd door de gemeente, een gemeen-
schap (koinonia) van mensen die door hun gedrag en de manier waarop
zij geloof leven aantrekkingskracht uitstralen. De gemeente oefent zich
om navolgers van Christus te zijn, leerlingen van Christus, niet doordat zij
zoveel cognitieve kennis bezitten, maar doordat zij uit het permanente leer-
proces wijsheid en inwijding tot het leven met God ‘leren’. Geloof leren
draait om het leren leven en leren in praktijk brengen van begrippen en
kernwoorden, die een attitude, een levenshouding uitdragen. Deze kern-
woorden zijn doe-woorden zoals vertrouwen, navolging, geloven als han-
delen en geloven als gemeenschap. Daarom zijn er voor het ‘leren’ van
geloof geen eindtermen of leerdoelen te stellen. De gemeenschap van
Christenen moet zich, samen met de kinderen die in die gemeenschap moe-
ten groeien in het geloof, oefenen in het dragen van verantwoordelijkheid
voor elkaar, het luisteren naar elkaar en het letten op elkaars welzijn. Die
geloofsgemeenschap is de plaats waar in liefde met elkaar de andere men-
selijke werkelijkheid gedeeld en onder ogen gezien kan worden. De werke-
lijkheid van  mensen die van God en zichzelf vervreemd raken en geraakt
zijn, de werkelijkheid van schuld en zonde. Dat is een werkelijkheid die de
mensheid betreft, maar ook een persoonlijke werkelijkheid. In de geloofs-
gemeenschap kan hoop geboren worden omdat men elkaar in Gods naam
voorhoudt en voorleeft dat verandering mogelijk is, dat Gods liefde voor-
op gaat en dat elk leerproces in het geloof gebed is in de vergeving en de
verzoening, waardoor er hoop is en toekomst. In dat leerproces kunnen
gelovigen leren dat verandering en bekering mogelijk is, dat het kwaad niet
het laatste woord behoeft te hebben, omdat het bestreden kan worden en
dat het einde het einde niet is. Zo kan het geloof geleefd en daardoor

194

314 G.D.J.Dingemans: In de leer-

school van het geloof, 1986, 

p.115-155.



geleerd worden, waardoor beleefd en ervaren kan worden dat Gods liefde
het heil van mensen betekent. In die heilsgeschiedenis van God mag de
mens participeren, elk met de eigen mogelijkheden en op de eigen manier.
De hulpmiddelen waarmee een geloofsgemeenschap elkaar kan vasthou-
den in het ‘leren’ van het geloof zijn alle manieren om elkaar de verhalen
over God en mensen te vertellen. Dat zijn de verhalen die in de preek, in
het onderricht, in de catechese, in het geloofsgesprek centraal staan, de
bijbelverhalen, illuminerende verhalen bij uitstek. Verhalen met een quali-
fier, die het leven diepte en betekenis geven, waaruit een mens identifica-
tiemomenten en identificatiefiguren kan opdiepen en waarin men elkaar
kan vasthouden. Uit deze geloofscommunicatie kan blijken dat mensen
niet overgeleverd zijn aan het noodlot, maar dat God hen daarvan wil
bevrijden, omdat verandering van de manier van leven mogelijk is, omdat
mensen Gods Boodschap door laten klinken in hun leven en het leven van
de mensen die aan hen zijn toevertrouwd.

4.3.3 Het geloofsgesprek

Ploeger zegt dat zijns inziens aan een godsdienstpedagogiek een humaan-
spirituele pedagogiek ten grondslag zou moeten liggen. Iedereen, volwas-
sene en kind, mag in zulke humaan-spirituele pedagogiek zichzelf zijn,
maar is ook bereid tot mee-leven en mee-denken, en mee-lijden met de
ander315. Het spirituele in deze pedagogische relatie heeft drie kenmerken:
het is niet fysiek, niet rationeel maar wel dynamisch. Het is datgene wat
levenslust en energie geeft. Het spirituele mag niet los komen te staan van
het alledaagse denken en bestaan. Spiritualiteit staat dus niet los van de
intellectuele of de materiële werkelijkheid. In de verbondenheid met het
intellectuele en materiële geeft het spirituele hoop. Mensen zijn toegerust
om het spirituele te ervaren en te ontwikkelen. Daardoor worden de men-
tale elementen denken, willen en voelen (hopen) verbonden met het men-
selijk handelen, zegt Ploeger. Leren geloven is nooit afgerond, geloof
vereist permanent leren. Veel mensen hebben hun dagelijks leven en hun
geloofsleven gescheiden in verschillende compartimenten van het bestaan.
Op die manier is het geloofsgesprek tussen jongeren en ouderen niet te
voeren. Geloofsleren moet integratief en communicatief van aard zijn. Dat
betekent dat de wederkerigheid en de relatie het belangrijkste is. Wie als
volwassene zijn geloof opsluit in een eigen levenscompartiment en vervol-
gens geleerd heeft om zichzelf voortdurend te bevestigen en dat ook in het
geloofsgesprek in praktijk brengt, is niet in staat om met anderen op een
dialogische wijze te communiceren. Volwassenen moeten zich derhalve
bezinnen op hun eigen geloof, en op de manier waarop zij hun geloof kun-
nen communiceren. Daarvoor moeten zij willen onderzoeken wat het eige-
ne, het speciale van hun eigen geloof is en wat zij er in hun leven mee doen.
Geloofsleren zal communicatief moeten zijn in die zin, dat het geloof van
kinderen serieus genomen moet worden. Kinderen geloven in vergelijking
tot volwassenen meer voluit en meer gericht op de handelingsconsequen-
ties van het geloof. In het geloofsgesprek ondervinden volwassenen daar-
door wat het is om hun geloof onder kritiek te durven stellen. Hier kan
een vergelijking gemaakt worden met Hannah Arendts analyse van het
oordelend interactief handelen, waarbij oordelen niet voor altijd vaststaan
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maar steeds weer ter heroriëntatie aangeboden kunnen worden. In een ver-
gelijkbare dialoog die geloofscommunicatie heet zullen jongeren ouderen
vragen naar de handelingsconsequenties van hun geloof, naar de daden
bij hun woorden. Jongeren en kinderen zullen vragen naar coherent gedrag,
dat aansluit bij de leer zodat ze het geloof ‘leren’. Wanneer het geloof zo
geleerd wordt zullen jongeren vragen om ruimte om eigen keuzes te mogen
maken en eigen interpretaties van de handelingsconsequenties toe te laten.
Daarin kunnen ouderen en jongeren weer samen hun mogelijkheden om
te geloven toenemend leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken.
Het permanente hermeneutisch-communicatieve geloofsleren heeft voor
Ploeger de voorkeur. Zulk leren van geloof kan uitsluitend plaats vinden
in een relatie, die wordt gekenmerkt door authenticiteit zowel met betrek-
king tot het geloof van de deelnemers, als met betrekking tot de aard van
de communicatie.

4.3.4 Randvoorwaarden voor het geloofsgesprek

Wind316 noemt een aantal voorwaarden waardoor authenticiteit kenbaar
is en waaraan de pastor, die geloofscommunicatie tussen generaties aan-
gaat, moet voldoen. Zijn analyse van deze geloofscommunicatieve voor-
waarden beschrijven mijns inziens de attitude die elke volwassene, die het
geloofsgesprek tussen generaties aangaat, zou moeten bezitten en moeten
hanteren:
• Er moet ruimte in de relatie geboden worden om God te ontmoeten. De

volwassene moet dus niet de eigen geloofsbeleving dominant presente-
ren, zodat daardoor de indruk wordt gewekt dat de woorden en het
gedrag van deze volwassene representatief voor God zijn. De volwasse-
ne moet maximaal bereid zijn om zichzelf open te stellen voor Gods lei-
ding in de communicatie. De relatie tot God moet uit de geloofs-
communicatie blijken, als “zuivere receptiviteit”.

• De volwassene in het geloofsgesprek moet discreet zijn. Dat wil zeggen
dat de volwassene niet het geloof als een pakketje kan overdragen, maar
ook niet geloofsproblemen met de eigen gevonden oplossing als bindend
kan ‘oplossen’ voor de ander. De volwassene wordt in zijn eigen omgang
met geloof en godsdienstigheid een voorbeeld voor wat geloven en gods-
dienst kan betekenen, ook daarin moet discretie en bescheidenheid
betracht worden.

• De geloofscommunicatieve relatie moet gekenmerkt worden door weder-
kerigheid, even-menselijkheid en acceptatie van de ander. Dat wordt ook
duidelijk in de ‘empathic flow’ tussen de participanten aan de geloofs-
communicatie. Empathic flow veroorzaakt maximale nabijheid, die
eigenheid en uniciteit mogelijk maakt. (In termen van Hannah Arendt
is dat de basis voor de interactieruimte en dialogisch handelen. In ter-
men van Fogel is dit de basis voor co-regulatie.)

• De volwassene moet verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onafhan-
kelijkheid uitstralen. Dat wil zeggen dat hij niet de spreekbuis moet zijn
van een dogmatisch stelsel of een kerkelijke gemeenschap of het verleng-
stuk van een sociale groep. In tegendeel: de volwassene (de ouder, de
opvoeder, de pastor) moet een eigen mening waar kunnen maken vanuit
de eigen ervaring waardoor de geloofscommunicatie de vorm van een
getuigenis krijgt.
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• De volwassene moet duidelijk, eerlijk en oprecht zijn in zijn geloofsover-
tuiging, in zijn twijfel, in zijn motivatie en in zijn getuigenis.

• In de geloofscommunicatie moet de volwassene creatief zijn. Een creati-
viteit, die antwoord kan geven op de openheid, de uniciteit en de kwets-
baarheid van de ander. Het vertrouwen dat de ander schenkt is nooit
vrijblijvend en kan geschonden worden door gebrek aan creativiteit.
Echte creativiteit wordt vertaald als solidariteit en er zijn voor de ander.
Tot zover Roger Wind die hiermee duidelijk maakt dat Heilige Geest het
menselijk handelen niet overbodig maakt, maar mogelijk, omdat Zij zich
openbaart in menselijk handelen.

4.3.5 Authenticiteit als belangrijkste factor

Waarin zit de kracht van de geloofsoverdracht? In overtuigingen, in atti-
tudes, in gedrag of in het uitwisselen van ervaringen? Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat zij allemaal belangrijk zijn in de communicatie tus-
sen generaties in verband met het overdragen van geloofsinhouden, gods-
dienstig gedrag en de bijbehorende normen en waarden, riten en symbolen.
Van der Slik317 vergeleek verschillende onderzoeken zowel met betrekking
tot de validiteit van het meetinstrument als met betrekking tot de condi-
ties voor geloofscommunicatie, die uit de resultaten te vinden zijn. Zijn
kritiek is vooral gericht tegen meetinstrumenten die alleen de traditionele
overtuigingen meten en alles wat daar niet inpast als niet godsdienstig ken-
schetsen. Hij introduceerde zijn eigen meetinstrument waarbij traditionele
overtuigingen worden onderscheiden van hedendaagse geloofsovertuigin-
gen. De traditionele overtuigingen zou men kortweg kunnen omschrijven
als christocentrisch, gevoed door fundamentalistische bijbelopvattingen;
terwijl de hedendaagse overtuigingen meer gericht zijn op medemenselijk-
heid en een kritisch metaforisch/symbolisch interpreteren van de bijbel-
verhalen. Deze bevindingen legt hij naast de onderzoeken van persoonlijke
overtuiging en sociale context van godsdienst, zoals die gedaan zijn door
Sundèn en van der Lans. Zijn vraag richt zich niet alleen op het hoe en
waarom van de drie aspecten: attitude, overtuiging en ervaring, maar voor-
al ook op de samenhang van deze drie in verband met de overdracht van
geloof van ouders aan kinderen. De maatschappelijke invloeden bleken
groter dan verwacht mocht worden op grond van door hem gebruikte
onderzoeken, hoewel recht overeind bleef dat de ouders in de geloofsont-
wikkeling van kinderen een doorslaggevende rol spelen. De empirisch te
meten effecten van moeders en vaders werden door Van der Slik apart
onderzocht, terwijl bijvoorbeeld ook verbanden werden gevonden tussen
de manier waarop geloof betekenis krijgt voor kinderen en de verdieping
van religiositeit van de moeder. Hij heeft duidelijke modellen gebruikt,
waardoor de dwarsverbanden zichtbaar werden. Communicatie zowel tus-
sen de ouders onderling en ouders en kinderen blijkt de belangrijkste fac-
tor voor de effectiviteit van godsdienstigheid. Niet het feit dat de ouders
godsdienstig zijn bleek van belang, maar alleen de mate waarin zij door
middel van voornamelijk de religieuze opvoeding en gesprekken met hun
kinderen inzichtelijk kunnen maken waarom en op welke wijze de gods-
dienst van betekenis is in hun leven. Kinderen nemen niet vanzelfsprekend
de attitudes en geloofsinhouden van hun ouders over, maar maken daar
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zelf een eigen interpretatie van, die relevant is voor hun eigen functione-
ren ook in sociaal opzicht. Niet de werkelijke opvattingen van ouders over
geloof en geloofsinhouden zijn van invloed op de opvattingen van kinde-
ren, maar de opvattingen zoals die door de kinderen worden waargenomen,
(dus na de interpretatie van die opvattingen door de kinderen vanuit dat-
gene wat zij bij hun ouders zien en horen). Kinderen imiteren niet de gods-
dienstigheid en het godsdienstige gedrag van ouders, maar ontwikkelen
zelf hun godsdienstige opvattingen, waarbij het beeld van de ouderlijke
godsdienstigheid als voornaamste richtsnoer fungeert. Hun persoonlijk
geloof ontwikkelen kinderen zelfstandig vanuit hun eigen relatie met God
en hun geloofservaringen. De mate waarin kinderen merken dat het geloof
van hun ouders betekenis voor die ouders heeft hangt sterk samen met de
mate waarin de kinderen zelf aangeven dat zij communiceren over geloof
met hun ouders. Kinderen moeten zelf die communicatie als waardevol
ervaren. Zij ervaren die communicatie als waardevol wanneer niet de
meningen van de ouders omtrent geloofsinhouden als vaststaande feiten
worden gecommuniceerd, maar wanneer er communicatie plaats vindt over
de praktisch toepasbare inhoud van het geloof (relevantie). Kinderen ont-
lenen het beeld over de godsdienstigheid van hun ouders vooral aan de
mate waarin zij actief in gesprekken over geloof betrokken worden.
Uiteindelijk bleken de verbaal cognitieve aspecten van zeer veel belang te
zijn. Communicatie, vertellen en erover spreken, is noodzakelijk voor het
doorgeven van het Christelijk geloof als zingevingsbron aan de volgende
generatie (zinstichtende verhalen). Het bleek voorts dat ouders weinig
inzicht hebben in de godsdienstigheid van hun kinderen. Dat zou kunnen
betekenen dat ouders in dit opzicht hun kinderen niet goed kennen, of dat
kinderen hun godsdienstigheid veel minder verweven in het leven van alle-
dag. Bovendien bleek dat de door ouders en binnen de geloofsgemeen-
schap gewenste socialisering (religieus gedrag als trouwe kerkgang omdat
anderen dat waarderen) geen effect sorteert. Evenmin als een geloofshou-
ding die kinderen het “nut” (in de hemel komen, later als je dood gaat heb
je er plezier van) wil doorgeven. Net zo min heeft geloofscommunicatie effect
wanneer ouders de afstand tot God als zeer ver en zeer groot beleven. Er
gaat een duidelijk seculariserend effect uit van de maatschappelijke nor-
men en waardenverandering in het Nederlandse waardepatroon, maar dat
geldt voor ouderen in gelijke mate. Bij zowel moeders als vaders als bij de
kinderen is er een sterke onderlinge samenhang waargenomen tussen reli-
gieus gedrag, het uitdragen van traditionele geloofsinhouden of van heden-
daagse geloofsopvattingen, de intrinsieke geloofsattitude en het ervaren
van Gods nabijheid. Moeders hebben, door hun meer emotioneel betrok-
ken manier van communicatie over geloof, sterke invloed op de inhoude-
lijke kant van de geloofsoverdracht en op de opvattingen van de kinderen.
Terwijl vaders vooral invloed hebben op de “uitwendige” manifestaties.
Het geloof van de vaders  geeft kinderen hun overtuigingen (dogma’s) mee,
terwijl het geloof van de moeder de innerlijke attitude meegeeft, (wat doe
je ermee in je leven). Voor beide ouders geldt, zij het niet in gelijke mate,
dat zij sterke invloed uit kunnen oefenen op de godsdienstige oriëntatie
van hun kinderen, namelijk naar de mate waarin zijzelf georiënteerd zijn
op godsdienstigheid als steun en geborgenheid en dat ook communiceren.
Dat bepaalt de authenticiteit van de geloofscommunicatie en de erva-
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ren werkelijkheidswaarde van het geloof. Empathische, invoelende kin-
deren (een gevolg van aanleg, veel  veiligheid en empathische ouders)
merken vaker dat het geloof voor hun ouders betekenis heeft, dan niet-
empathische kinderen.

4.4 Enkele psychologische visies op geloofsontwikkeling

Psychologen hebben godsdienst als vorm van menselijk gedrag en de bron
waaruit dat voortkomt sinds het midden van de negentiende eeuw aan
empirisch onderzoek onderworpen. Elke belangrijke psychologische theo-
rie heeft ook wel een visie op godsdienstig gedrag en/of op geloofsontwik-
keling voortgebracht. Ik zal uitsluitend enkele grote lijnen rondom de visies
omtrent geloofsontwikkeling schetsen.

4.4.1 Psychologische belangstelling voor godsdienst

William James (1842-1910) was, bijzonder geïnteresseerd in de psycholo-
gische bron van persoonlijk intrinsiek geloof. Hij concludeerde dat dit
geloof psychologisch gezien vooral een vreugdevol gevoel was, de ervaring
van de individuele mens, die zich ten opzichte van het heilige gesteld weet.
Daarin is geïnstitutionaliseerde godsdienst eerder een sta-in-de-weg dan
een voordeel, meende hij. De vruchten van het persoonlijk geloof (het
gevoel) ziet men niet in dogma’s, maar in daden318. Voor Boisen wordt
geloof geboren uit het meemaken (persoonlijk of sterk betrokken bij ande-
ren) van een persoonlijke crisis, waarin schuld en zonde, oordeel en ver-
zoening persoonlijk worden beleefd319. Behavioristen zagen hun theorie
bevestigd in Gods beloning en straf, vooral in het Oude Testament.
Armstrong onderzocht hoe dreiging met hel als straf of het vooruitzicht
van de hemel als beloning op (sociaal) goedgekeurd godsdienstig gedrag
effect sorteerde. Voor 1850 waren mensen vooral gevoelig voor de drei-
ging, na 1850 vooral voor de hemelse beloning constateerde hij. Er werd
onderzoek gedaan naar specifieke effecten van specifiek religieus gedrag
zoals bidden, kerkgang, of naar de manier waarop mensen hun geloof ver-
taalden in hun formele handelen.
Toen men meer oog kreeg voor het typisch kinderlijke in de menselijke
ontwikkeling werd het kinderlijke vooral gezien als vergelijkbaar met pri-
mitief gedrag van ‘wilde’ onbeschaafde ‘natuur’volken. Kinderen hadden
dat wilde, onbeschaafde ook nog in zich en langzaam zouden zij, net als
de totale mensheid, toegroeien naar een hogere vorm. Vanuit dat vooroor-
deel kon Hall empirisch vaststellen dat kinderen in religieus opzicht een
dergelijke groei doormaakten. Hij onderscheidde daarom stadia in de reli-
gieuze ontwikkeling, die vergelijkbaar waren met de stadia van de mens-
heid, van fetisjisme en primitief heidense godsvoorstellingen naar echt
‘volwassen’ altrusme. Toen de belangstelling voor de fysiologische oorza-
ken van het menselijk gedrag toenam, in de eerste helft van de twintigste
eeuw, werden er allerlei psychologische onderzoeken gedaan naar de rela-
tie tussen intelligentie en geloof (hoe hoger de cognitief-verbale intelligen-
tie, hoe ‘beter’ het geloof). Ook het onderzoek naar prikkeling van
hersenlobben, epilepsie en religieuze ervaringen en dergelijke heeft die
fysiologische belangstelling als achtergrond320.
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4.4.2 Stadia in geloofsontwikkeling

De ontwikkelingspsychologische achtergrond van de onderzoekers op het
gebied van geloofsontwikkeling is zichtbaar in de verschillende visies op
godsdienstige ontwikkeling. Deze visies zijn in grote lijnen terug te bren-
gen tot drie bronnen, de psycho-analyse van Freud; de cognitieve psycho-
logie van Piaget; en de behavioristische leertheorieën, waaronder heel
speciaal de theorie van het sociale leren bij Bandura.
• Sunden321 baseerde zijn theorie voor geloofsontwikkeling op de sociale

leerpsychologie van Bandura. Deze zei dat kinderen leren door ‘role-
taking’ en ‘modelling’. Dit gebeurt zowel door middel van directe imita-
tie van de motorische en de gevoelsmatige karakteristieken van een
handeling, als door het nadoen vanuit de herinnering aan het voorbeeld-
gedrag, terwijl ‘role-taking’ wordt gestimuleerd door de motivatie, die
voortkomt uit het vooruitzicht van beloning en straf322. Sunden werkte
Bandura’s theorie verder uit met betrekking tot de ‘role-taking’ proces-
sen, die opgeroepen kunnen worden door bijbelverhalen. Hij houdt reke-
ning met biologische- en cognitieve ontwikkelingsfactoren, maar ook
met de leefomgeving van kinderen. Hij geeft een voorbeeld hoe kinderen
van een straatevangelist zijn hel-en-verdoemenisprediking in praktijk
brengen, door een kind op het schoolplein te straffen, wanneer zij zowel
de rol van hun vader nadoen als de vermeende rol van de straffende God.

• De cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget heeft navolging gevonden
in het onderzoek naar stadia in de geloofsontwikkeling. Hij gaf daartoe
een aanzet vanuit zijn onderzoek naar de ontwikkeling van kinderlijke
moraliteit. Hij onderscheidde vanuit dit onderzoek twee vormen van reli-
giositeit: transcendente godsdienstigheid, waarbij God als regelgevende,
maar afstandelijke autoriteit wordt ervaren, die moet worden gehoor-
zaamd, terwijl beloning en straf van God rechtstreeks en causaal in ver-
band wordt gebracht met de gehoorzaamheid aan de regels. En een
immanente religiositeit, waarbij een relationeel godsbeeld wordt opge-
bouwd, dat veel persoonlijker kan zijn en waar het respect als wederkerig
wordt ervaren, omdat God wordt gezien als een God van gerechtigheid,
die met mensen optrekt en vergeven kan. Hij constateerde dat deze ver-
schillende godsbeelden vooral ontstaan onder dwang van de volwasse-
nen uit de omgeving van het kind. Moreel oordelen werd al snel als ‘maat’
gezien voor intrinsieke gelovigheid.

• Piagets onderzoek naar morele stadia en het daarop geënte onderzoek
van Kohlberg werd vertaald naar stadia in de geloofsontwikkeling en als
zodanig empirisch getoetst. Het gaat steeds om structurele fasetheorieën,
waarbij elke volgende fase logischerwijs voortvloeit uit de voorafgaande
fase. Er zit in deze fasetheorieën altijd een normatief element, want elke
volgende fase geeft een meer ‘volwassen’ (betere) geloofsontwikkeling te
zien. Ook hier zit een antropologisch mens- en kindbeeld achter. De ont-
wikkelingstrappen volgen wetmatig op elkaar en hoe ouder de mens hoe
hoger de ontwikkelingsmogelijkheid. Tegelijkertijd blijkt uit alle onder-
zoekingen dat veel volwassenen die hoogste vormen van moreel oorde-
len en van de daarmee verwante stadia van geloofsontwikkeling (nog)
niet gehaald hebben.
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• Goldmans drie stadia beginnen bij kinderen van zes jaar, beneden die
leeftijd tellen kinderen voor de geloofsontwikkeling niet mee323. Ook
vanaf zes tot acht jaar is er nog ‘maar’ sprake van het pre-religieuze sta-
dium. Jonge kinderen, zegt hij, kunnen hun religieuze ervaringen nog
niet scheiden van andere ervaringen: zij redeneren egocentrisch, hebben
een antropomorf godsbeeld, rekenen op de magische werking van het
gebed en gebruiken religieuze termen vaak fout. In de leeftijd tussen
negen en elf jaar onderscheidde Goldman het sub-religieuze denken,
minder egocentrisch, kinderen nemen de bijbel letterlijk, maar denken
dualistisch omdat ze de wereld van de bijbel en die van henzelf niet met
elkaar in verband brengen, hun gebed wordt altruïstischer; maar er komt
ook meer twijfel over de relevantie van geloofsinhouden. Boven de twaalf
jaar herkent Goldman een persoonlijk religieus stadium waarin spiritu-
eel denken mogelijk is, waarin kinderen weigeren om letterlijk te geloven
wat zij horen of wat uit de bijbelverhalen wordt opgepikt, waarin zij zich
afzetten tegen gesocialiseerde godsdienstigheid (kerkgang) en meer moeite
hebben om geloofsinhouden met het eigen leven in verband te brengen324.

• Oser ontdekte vier stadia, die voortvloeien uit zijn onderzoek naar het
morele oordelen over ‘het ultieme’325. In de “deus ex machina fase” zal
een kind het ultieme uitsluitend ervaren als iets wat als autoriteit beloont
en straft. In de tweede fase van het “Do ut des” menen kinderen door
riten de autoriteit te kunnen beïnvloeden. In de fase van het “deïsme”
wordt distantie tussen het ultieme en de menselijke mogelijkheden
gevoeld, ieder wordt een eigen terrein van de werkelijkheid toegekend326.
Tenslotte is er de fase van de communiteit die slechts door enkele men-
sen bereikt wordt en waarin een mens rechtstreeks kan communiceren
met het ultieme327.

• Ook Fowler328, baseert zijn fases in de ontwikkeling van geloof op de
psychologische theorie van Piaget en de morele theorie van Kohlberg,
terwijl hij de op de psycho-analyse van Freud gebaseerde visie van
Erikson in zijn onderzoek betrekt. Hij onderscheidt zes “stages of faith”,
voorafgegaan door een nulfase waarin het kind nog zo één is met de
wereld, dat er van echte geloofsontwikkeling nog geen sprake is. Maar
omdat in die periode (tot twee jaar ongeveer) alle voorwaarden voor het
gevoel van basisveiligheid en fundamenteel vertrouwen moeten worden
vervuld, is deze periode van ongedifferentieerd geloof wel heel belang-
rijk voor de latere geloofsontwikkeling. Het eerste stadium van de vroe-
ge kindertijd beloopt de leeftijd van twee tot en met zes jaar. Dit stadium
van intuïtief projecterend geloven laat een cognitief egocentrisme zien.
In de interviews, die hij met kinderen vanaf vier jaar hield, spraken kin-
deren in dit stadium over God als verbonden aan concrete situaties, zoals
bruiloften en begrafenissen in televisieseries. Vanaf vier jaar krijgt een
kind gevoel voor de geloofsverhalen, de andere werkelijkheid en het
transcendente. Gestimuleerd door de religieuze gewoonten van de omge-
ving, door de verhalen en symbolen krijgt de fantasie vrij spel. God is
antropomorf, zeer menselijk, maar ook wonderdoener en een vorm van
Sinterklaas. Het stadium van het mythisch-letterlijk geloven kan men bij
kinderen vanaf een jaar of acht waarnemen. De verhalen over God wor-
den letterlijk genomen. God is almachtig en wordt ervaren als iemand
die onmiddellijk en direct werkzaam is in het leven van de mensen uit de
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verhalen. Het synthetisch-conventioneel geloven ontstaat na het twaalf-
de jaar. Het geloof wordt gekoppeld aan regels, datgene wat men van je
verwacht. De conventies van de samenleving spelen een grote rol in de
consequenties van geloof en wat goed voor je is. Meestal wordt geloof
ervaren als een sluitend systeem van regels en afspraken, van sancties en
beloningen, van rechtvaardiging door datgene wat goed binnen de cul-
tuur en het sociale systeem past. De sociale relevantie is groot. Het vier-
de stadium wordt gevormd door individueel-reflectief geloven, dat vanaf
de leeftijd van zestien jaar herkend kan worden. Geloven wordt indivi-
dueel en de persoonlijke relevantie wordt kritisch reflectief, zowel ratio-
neel als emotioneel onderzocht. Het paradoxen-verbindend geloven
hoort bij de volwassenheid. Vanaf een jaar of dertig kan men deze vorm
van geloofsontwikkeling bij sommige mensen herkennen. Een vorm van
geloven waarbij het onmogelijke ook mogelijk is; waar relativerend
geloofswaarheden worden geschat op hun eeuwigheidswaarde, hun uni-
versaliteit, het uitstijgen boven eigen belang en sociale normen. Deze
vorm van geloven vereist een grote mate van zelfbesef, vertrouwen in
zichzelf en de eigen zelfstandigheid, ook als het gaat om het beoordelen
van normatieve levensbeschouwelijke situaties. Dan wordt geloven tot
een echte levensoriëntatie. Het laatste stadium van geloofsontwikkeling,
het universele geloven komt maar zelden voor. Geloven wordt tot een
feest van harmonie met zichzelf en de omringende wereld, en vooral har-
monie met het universum. Fowler noemt enkele grote persoonlijkheden
waarbij hij deze vorm van geloven herkent, zoals moeder Theresa, Dag
Hammerskjöld, Bonhoeffer en Heschel. In de geloofsontwikkeling van
deze mensen wordt het koninkrijk van God zichtbaar, meent Fowler.

4.4.3 Kritische noten bij deze fasetheorieën met betrekking tot 
geloofsontwikkeling

Geloofscommunicatie, en godsdienstige opvoeding moeten rekening hou-
den met de ontwikkeling van kinderen. Alle theorieën dragen de kenmer-
ken van de Westerse beschaving en haar cognitief verbale ethische
normering329. Wanneer abstract cognitief oordelen met betrekking tot het
ultieme, of wanneer een verlicht ethisch mensbeeld als ‘hoogste’ eindpunt
van de geloofsontwikkeling wordt beschreven, lijkt een Westers-cultureel
bepaald geloofsconcept als ontogenetisch grondplan te worden gepresen-
teerd. Het hoogste ideaal van Christelijk en ander geloof is in andere cul-
turen wezenlijk anders. Wanneer zowel het consensual frame als het
cultural frame anders is, zal daardoor het fase-kenmerkende gedrag met
de bijbehorende psychische ontwikkeling vermoedelijk een ander karakte-
ristiek beeld vertonen. Nauta wijst erop dat de sociale leertheorieën
geschikt zijn om de godsdienstige ontwikkeling van het kind tot en met de
basisschoolleeftijd te beschrijven, maar dat zij niet geschikt zijn voor de
beschrijving van deze ontwikkeling op latere leeftijd330. Dingemans en
Nauta merken op dat de indeling van zowel Oser als van Fowler meer een
normatief dan een psychologisch karakter hebben331. Ploeger geeft fun-
damentele kritiek op de levensbeschouwelijke structurele ontwikkelings-
theorieën. Ze houden zich bezig met de structuren van kennen en oordelen
en minder met geloofsinhoud. Hoewel aangegeven wordt dat een lager sta-
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dium niet minder is, wordt voortdurend de voorkeur voor een hoger sta-
dium uitgesproken; de hoogste stadia worden vrijwel niet bereikt; de cri-
teria voor de stadia lijken willekeurig gekozen; er is te weinig
vervolgonderzoek gedaan; zingeving bevat meer fragmenten dan alleen de
onderzochte. Ploeger heeft ook pedagogisch-fundamentele kritiek. Er
treedt altijd een vertraging op in de geloofsontwikkeling ten opzichte van
de cognitieve ontwikkeling, die rond het elfde jaar begint (door Goldman
in beeld gebracht) en jaren (tot zes jaar) kan duren. In die periode wordt
gezocht naar een eigen identiteit. Dan verdwijnt het ‘bijbelse geloof ’ bij
kinderen. Fowler en Oser gaan daar te weinig op in. Een kind moet de tijd
worden gegund om mythisch-letterlijk te geloven en dat hoeft helemaal
niet in strijd te zijn met de Christelijk normatieve beginselen. Ploeger wijst
erop dat naast de biologische en psychisch-sociale ontwikkeling van de
kinderen ook rekening moet worden gehouden met de psychisch-sociale
ontwikkeling van de volwassenen, die de geloofscommunicatie voert. Hij
wijst bovendien op de noodzaak dat het gecommuniceerde geloof maat-
schappelijke relevantie moet hebben, en dus moet passen binnen de leef-
wereld van kinderen en jongeren. Ook openbaring moet een referentie-
kader hebben om opgevangen te worden, zegt Ploeger332.
Fowler merkt op dat een substantieel percentage volwassenen in de geloofs-
ontwikkeling blijft steken. Uit zijn gegevens333 blijkt dat de helft van alle
mensen in de leeftijd van opvoeder nog zeer gebonden blijft aan de ver-
trouwde, van huis uit meegekregen geloofsvoorstellingen, weliswaar licht
uitgebreid met enig abstracte geloofsvoorstelling en de mogelijkheid tot
het vormen van een eigen mening en een eigen invulling. Dan nog is er
weinig integratie met het leven en dus weinig sprake van synthetisch-con-
ventioneel geloof. Wanneer men geloofsontwikkeling slechts mogelijk acht
als er aantoonbaar sprake is van symboolbewustzijn en wanneer kinderen
in staat zijn om metaforen te begrijpen en te hanteren, zal de cognitieve
ontwikkeling vóór de geloofsontwikkeling uitgaan en voorwaarde zijn
voor geloofsontwikkeling. Vanuit dat standpunt kan men de conclusie
trekken dat geloofscommunicatie en godsdienstige ontwikkeling rond het
zesde levensjaar aanvangt, en dat alle andere voorbereidende activiteiten
en de bijbehorende ervaring pre-religieus genoemd moeten worden.
Ervaring met verstandelijk gehandicapten, die het cognitieve niveau van
een zesjarige nooit zullen bereiken, weerspreken deze cognitieve visie op
geloofsontwikkeling. De mogelijkheid om te geloven kan ook gekend,
gewaardeerd en gebruikt worden door mensen die ten gevolge van hun
handicap nooit anders dan lichaamsgebonden, sensopathisch en primair
associatief (met een zeer beperkt aantal geconditioneerde associaties) moe-
ten leven. Wanneer er sprake is van dominant lichaamsgebonden ordenen
en voluit associatief ordenen, maar waar ten gevolge van de handicap nooit
sprake zal zijn dat de latente structurerende ordening en de vormgevende
ordening actief kunnen worden gebruikt voor de zelf-organisatie en de co-
regulatie, kan wel degelijk sprake zijn van een actief en levendig geloofsle-
ven. De mogelijkheid om te geloven kan dan zeker tot haar recht komen334.
Van het observeren van verstandelijk gehandicapten kan men op dit gebied
veel leren over de mogelijkheden om te geloven bij ‘gewone normale’ jonge
kinderen. Geloven blijkt dan een menselijke mogelijkheid, niet afhanke-
lijk van de Westerse epistemologische ontwikkelingseisen.
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Aan het idee dat geloofsontwikkeling vooral cognitieve ontwikkeling is,
waarbij geslaagde geloofsontwikkeling wordt geëvalueerd aan de mate
waarin men op argumentatief verbale wijze morele keuzes kan explicite-
ren, ligt een mensbeeld ten grondslag waarin volwassenen ‘de enige echte
mensen’ zijn en kinderen een negatie daarvan. In zulke visies op geloofs-
ontwikkeling lijkt overschatting van de volwassenheid en onderschatting
van kinderen met betrekking tot geloven vanzelfsprekend. Bovendien lijkt
in deze visies aan ‘hogere’, dat wil zeggen meer volwassen en meer intel-
lectueel cognitieve vormen van geloven, een hiërarchische beoordeling te
worden toegekend, die ‘kinderlijke stadia in geloven’ en ‘lagere stadia in
geloven’ diskwalificeert.
Dan zijn er ook nog enkele pedagogische vragen met betrekking tot de
ouder-kind verhouding en de stadia in geloofsontwikkeling. Hoe kunnen
ouders en opvoeders een referentiekader bieden dat zijzelf niet gebruiken
of toepassen? Hoe kunnen zij co-regulerend de verhalen en geloofsinhou-
den zo’n narratieve illuminerende inhoud geven, dat daaruit de empirical
fit duidelijk wordt? Wat een mens co-regulatief gezien niet heeft kan hij
ook niet inzetten. Wanneer het alleen om overdracht gaat, om doorgeven
wat de ouderen ‘hebben’, zodat de kinderen daarin ingroeien en hun geloof
gevuld zou moeten worden vanuit het geloof van de ouderen, zal de rele-
vantie voor dit bestaan en het probleemoplossend vermogen van geloof
alleen maar afnemen. Ouders en kinderen zullen derhalve samen moeten
leren. Nauta zegt dat de toegang tot religieuze ervaringen in de verhalen
wordt verstrekt, waar de rollen van God en mens zijn beschreven. Een
mens leeft zich in in die verhalen, waardoor deel genomen kan worden aan
het religieuze . De manier waarop je daar van de geboorte af kennis mee
hebt gemaakt, door de manier waarop anderen ermee omgaan, maakt dat
datgene wat wordt waargenomen, ook in de verhalen, verschillend wordt
geïnterpreteerd. Wat voor de één een godservaring is wordt door een ander
als ‘gewoon’ geïnterpreteerd. Het is dus belangrijk dat medemensen voor-
leven hoe de bijbelse werkelijkheid van de verhalen wordt geactualiseerd.
De religieuze ervaring is daarom niet zo maar een gevoel, maar een gebeur-
tenis die betekenis krijgt en heeft335. Hier sluit de opvatting van Stoker bij
aan, dat het vertellen van de verhalen zo moet gebeuren dat de hoorder
tot daden wordt aangezet336. Er zal geloofscommunicatie moeten zijn
waarbij de ouderen de jongeren stimuleren om hun eigen mogelijkheden
tot geloven, te leren kennen, te leren waarderen en te leren gebruiken.
Daarvoor zal de geloofscommunicatie co-regulatief gezien van een zo goed
mogelijke kwaliteit moeten zijn.

4.4.4 Identiteitsontwikkeling en geloofsontwikkeling bij Erikson

In de adolescentie (de puberteit), vanaf de leeftijd van twaalf jaar vindt
de identiteitsontwikkeling plaats. De groeiende identiteit heeft een kern-
conflict met gevoelens van verwarring en vervreemding. De leeftijdsgeno-
ten worden erg belangrijk. Er moet afstand worden genomen van ouders
en opvoeders om zelfstandig het leven vorm te geven. De jongere moet
zichzelf ontdekken. Er worden kanten in zichzelf ontdekt waarvan men
voordien niets wist. In deze periode van onthechting van het vertrouwde
is het heel belangrijk als er een stevige basis ligt van zelfvertrouwen en zich
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geaccepteerd weten. Jonge mensen hebben identificatiefiguren nodig. Zij
hebben de ruimte nodig om te experimenteren met sociale rollen. Voor het
geloofsleven kan dat een moratorium, een even afstand en rust nemen,
betekenen. Dat wil niet zeggen dat er geen belangstelling is voor God en
geloof, maar die belangstelling is vooral gericht op het beantwoord krij-
gen van de levensvragen, die zich in deze periode voordoen. Jongeren wil-
len niet weten wie God is, of wat ze moeten doen ‘voor God’, maar waar
God, geloof en godsdienst relevant kan zijn voor hun zoektocht in hun
bestaan.
Erikson heeft zijn inzichten gebruikt om geloofsontwikkeling te beschrij-
ven aan de hand van studie van de persoonlijkheidsontwikkeling van
Luther337. Hij maakte duidelijk dat elke levensfase voor de geloofsontwik-
keling belangrijk is en dat elke fase zijn eigen geloofservaring kent. Hoewel
in de eerste fase nog gesproken wordt van pre-religieus ervaren is deze
periode van nul tot twee jaar toch heel belangrijk. Want hierin wordt de
basisveiligheid meer of minder beleefd, waardoor uit de relatie met de
ouders fundamenteel vertrouwen of fundamenteel wantrouwen wordt
opgebouwd. Voor geloofsontwikkeling is de ervaring van geborgenheid en
nabijheid, die de ander op het kind uitstraalt, van cruciaal belang. Het
geeft informatie op de oervraag: “Mag ik er zijn?” Het straalt niet alleen
uit: ‘jij mag er zijn’, maar ook ‘jij bent gewild’, ‘jij bent geaccepteerd zoals
je bent’. Deze basisveiligheid en het fundamentele vertrouwen, wat eruit
wordt opgebouwd, geeft niet vanzelfsprekend de religieuze godservaring
dat een mens ook door God gewenst is. Wel worden in de eerste fase pre-
religieuze noties van God aangereikt: God is geborgenheid en God is nabij-
heid; God is ook : “Jij mag er zijn”. In de tweede fase, van de twee- en
driejarige, wordt de eigenheid ten opzichte van de omringende wereld
steeds sterker ervaren. Geven en nemen, loslaten en vasthouden, zelfstan-
dig iets doen en hulp vragen of krijgen roept steeds weer triomfantelijke
gevoelens op (Ik kan dat!) en schaamte (Ik kan het niet!). Die afhankelijk-
heid wordt ook gevoeld tegenover God (als verlengstuk van de ouders die
hem representeren in deze fase). Dit ontdekkingsproces gaat in de volgen-
de twee fases voort. Tijdens de leeftijd van drie tot vijf jaar zal het totale
gezin de significante relatie gaan vormen. Het kind merkt steeds meer dat
het iemand is en steeds meer zelfstandig kan. Maar het merkt ook dat het
fouten kan maken, dat niet alles lukt en dat er sprake is van straf en schuld.
Schuld staat als tegenpool tegenover het zelfstandig initiatief nemen.
Tijdens de schoolleeftijd wordt dit nog sterker gevoeld als bekwaamheid
tegenover falen en minderwaardigheid. In deze periode worden er steeds
meer richtinggevende personen aan het bestaan van het kind toegevoegd.
De leerkrachten op school, de buurtbewoners en familieleden, maar ook
de schoolkinderen en de buurkinderen. Zij allen hebben een bevestigende
(jij mag er zijn!) of ondergravende (jij bent niet goed genoeg, was je maar
anders!) werking. De bevestiging of de manier waarop het bestaan wordt
ondergraven door ouders en belangrijke leraren en opvoeders blijft het
allerbelangrijkste in deze fases. De relatie met God, die in deze fase wordt
opgebouwd, houdt daarmee rechtstreeks verband. De volwassene vult aan,
corrigeert, wijst de weg, vangt op, vermaant, en ondersteunt. De kiem kan
gelegd worden voor een (godsdienstig) minderwaardigheidscomplex (ik
kan toch niks, ik ben niet goed genoeg, ik faal!). De kiem voor zelfver-
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trouwen en verantwoordelijkheid kan ook gelegd worden. Het besef kan
doorbreken dat God, net zoals de ouders, een kind voor diepe existentiële
afgang wil bewaren. Te vroeg ingescherpt wetticisme kan leiden tot onvol-
doende integratie van geloof in de God van Buiten. Die God wordt erva-
ren als een God die met zijn macht en kracht en volmaaktheid maatgevend
is voor het oordeel, de regels en wakend, straffend, de wet stellend aan-
wezig is. Daarnaast staat het godsbeeld van de persoonlijke God, “mijn
God’, de God, die mij van binnen aanspreekt en met Zijn kracht en macht
en volmaaktheid maatgevend is in liefde, trouw, betrouwbaarheid, aanwe-
zigheid, nabijheid, bereikbaarheid, hulp en barmhartigheid. Een positief
gekleurde vader- en moederbinding heeft effect op de positieve kleuring
van de binding aan God. Waar die positieve ouderbinding  te wensen over-
laat (te weinig bevestiging van je bestaan), kan de God van Buiten als over-
heersend worden ervaren en de ervaring van de persoonlijke God zoek
raken.
Wie God heeft leren kennen als een persoonlijk God, die nabij is en hulp
geeft, kan ook nu God ervaren als betrouwbaar en herkenbaar. Daarvoor
kunnen de bijbelverhalen identificatiefiguren en identificatiegebeurtenis-
sen aanreiken. Wind legt uit hoe Jezus daardoor voor jongeren (en oude-
ren) een identificatiefiguur kan zijn338. Dit proces van godsbewustzijn en
geloof, van zich oriënteren op bijbelverhalen en daarmee zich kunnen iden-
tificeren, kan voortgezet worden in de periode van de jongvolwassenheid,
tussen de achttien en vijfendertig jaar. De partner wordt de belangrijkste
medemens. Het kernconflict bestaat uit de spanning tussen intimiteit en
eenzaamheid. De grote verantwoordelijkheden van het leven kunnen een
gevoel van isolement oproepen, vooral wanneer de intimiteit onvoldoende
gedeeld kan worden. De vraag wordt bij wie je veilig bent en bij wie je
hoort. Er kan nu gevoel voor mystiek, verbondenheid met Gods liefde, en
engagement met de geloofsinhoud ontstaan. Dat kan leiden tot een zeer
kritisch staan tegenover de geloofsgemeenschap en de manier waarop daar
geloof wordt vertaald in de praktijk van het kerkzijn en het leven.
In de periode van de rijpheid, die Erikson signaleert tussen het vijfender-
tigste en vijfenvijftigste levensjaar, oriënteren mensen zich meer en meer
op de maatschappij. Generativiteit kan, tenzij er van stagnatie sprake is,
in de geloofsbeleving worden herkend als verbondenheid met Gods heil
voor deze wereld en daar mede verantwoordelijkheid voor willen dragen.
Dit gevoel kan in de ouderdom (zestig plus) worden verdiept. De integra-
tie van het leven, alles, de goede en kwade kant een plaats geven staat
tegenover een houding van weerzin in het bestaan. De Heilige Geest werkt
in mensen en door mensen, waar mensen zich beschikbaar stellen voor
Gods invloed en dat uit willen dragen339.

4.4.5 De invloed van een autoritair Godsbeeld

Wanneer door volwassenen een autoritair godsbeeld wordt gehanteerd kan
dat negatieve invloed uitoefenen op het Godsbeeld van kinderen, betoogde
Wind. Hij onderbouwde deze waarschuwing vanuit de visie van Erikson.
Volwassenen, die in deze fases God representeren vanuit een autoritair
Godsbeeld, gebruiken drie theologische passe-partouts, zegt Wind (hij
vindt deze passe-partouts terug in veel kinderbijbels). Ten eerste het mora-
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liserende “God beloont de goeden” passe-partout. Bij dit passe-partout
van God hoort berusten in je lot, gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Het
tweede passe-partout gebruikt de bijbelverhalen fundamenteel als exem-
plarisch. Mensen in hun ontrouw en trouw worden maatgevend voor hoe
je moet leven om God te behagen. De bijbelverhalen gaan dan over
geloofshelden in plaats van over Gods trouw aan mensen, ondanks alles.
Het derde passe-partout behelst de uitspraak dat God alles kan. Elk kind
komt ooit met die uitspraak in conflict, (Waarom maakt God mijn oma
dan niet beter?) Vanuit het passe-partout klinkt op die vragen hetzelfde
antwoord als in het tweede passe-partout: je moet het maar aanvaarden!.
Het gevolg van deze passe-partouts in de geloofscommunicatie leidt tot
stagnatie in de geloofsontwikkeling, meent Wind. Gevoelens van schuld
en afwijzing door God kunnen gaan overheersen en uitwerken in totale
afwijzing van God of in een krampachtig proberen om deze God van
Buiten, tevreden te stellen. Soms ontdekken deze mensen later “God neemt
mij aan, ook al ben ik niet volmaakt, en ook al laten mensen mij vallen”.
Daarin is de heelmakende werking van geloof zichtbaar, meent Wind.
Jongsma-Tieleman sluit zich aan bij Erikson in haar analyse van de waar-
de van transitionele verbeelding. Zoals eerder beschreven kunnen transi-
tionele objecten, en handelingen (rituelen) en religieuze symbolen met
transitionele betekenis helpen bij het ontwikkelen van een positieve relatie
met het transcendente. Maar vanuit hetzelfde psychologische proces kan
een negatief godsbeeld en gebrek aan hoop het gevolg zijn van religieuze
opvoeding en zwart gekleurde geloofscommunicatie, waarschuwt zij.
Wanneer godsdienst wordt geïntroduceerd vanuit een totalitaire relatie,
kan een minder gunstige geloofsontwikkeling de positieve krachten van
de godsbeelden verstoren en leiden tot een negatief zelfbeeld, angst en
schuldgevoel en gebrek aan zelfvertrouwen. Dat kan gebeuren wanneer
godsdienst wordt overgebracht met absolute doctrines, die uitgedrukt wor-
den in onveranderlijke en onoverbrugbare tegenstellingen zoals die tussen
de kleine zwakke mens, en de almachtige God; tussen de goedheid van
God en de slechtheid van de mens; tussen deze aardse werkelijheid en Gods
werkelijkheid. Gebrek aan hoop kan vanuit godsdienst ontstaan wanneer
God ervaren wordt als autoritair waarbij de mens het nooit goed kan doen,
maar waaraan hij is overgeleverd.

4.4.6 Godsdienst als hoedster van de hoop

De ontwikkeling van geloof blijkt, net zo goed als elke andere mogelijk-
heid, gebonden aan een relationeel proces. Geloofsontwikkeling is in dat
opzicht mede een wijze van zelf-organisatie zoals elke menselijke moge-
lijkheid dat is. Het plaatst het zelf in relatie tot de werkelijkheid en helpt
mee zichzelf ten opzichte van die werkelijkheid te ordenen. In die zin is
geloofsontwikkeling, net als elke menselijke ontwikkeling, onderdeel van
het co-regulatieve proces tussen medemensen. Het onderzoek van Slik
maakte duidelijk dat voor geloofsontwikkeling authenticiteit van het in
geloofscommunicatie gecommuniceerde een doorslaggevende factor is
voor de effectiviteit van de geloofscommunicatie. Authenticiteit kan gezien
worden als een ‘innerlijke kwaliteit’ van co-regulatie. In die zin is ook
gebrek aan authenticiteit een innerlijke kwaliteit van het co-regulatieve
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proces. Het co-regulatieve proces kan van dien aard zijn dat het authenti-
citeit als belangrijke factor op laat lichten, of dat het de authenticiteit
onderdrukt. Het lijkt erop dat co-regulatieve processen, die gevoerd wor-
den vanuit een totalitaire/autoritaire pedagogische attitude (opvoedings-
stijl), het oplichten van authenticiteit onmogelijk kunnen maken. Een
pedagogische attitude, die gericht is op intergenerativiteit en gelijkwaar-
digheid (maar niet gelijkheid) van alle partners in het co-regulatieve pro-
ces, ondersteunt interactief handelen tussen alle bij het co-regulatieve
proces betrokken personen. Ook kinderen zijn een persoon en hun inbreng
in het co-regulatieve proces is gelijk van waarde. In het co-regulatieve 
proces is de totale persoon betrokken, met alle ervaringsordening.
Geloofscommunicatie kan gezien worden als een co-regulatief proces
waarin de deelnemers hun totale mens-zijn inbrengen. Een totalitaire en
autoritaire pedagogische attitude beperkt de inbreng, maar datgene wat
wordt achtergehouden speelt gevoelsmatig wel een rol. Het lijkt aange-
voeld te worden als ‘onoprechtheid’ en gebrek aan authenticiteit. Dat zal
gelden voor elk opvoedkundig handelen, maar zeker wanneer er van
geloofsopvoeding en geloofscommunicatie sprake is. Geloofsontwikkeling
hangt niet uitsluitend af van geloofscommunicatie tussen mensen. In
geloofscommunicatie spreekt God mee op verrassende wijze, ook als mede-
mensen (ouders en opvoeders) het af laten weten. In die zin kan Gods aan-
wezigheid en zijn nabijheid ervaren worden als deelname aan het
co-regulatieve proces dat geloofscommunicatie wordt genoemd. Dat neemt
de verantwoordelijkheid van de volwassenen, die de geloofscommunicatie
voeren, niet weg.
Godsdienst kan uitsluitend fungeren als hoedster van de hoop wanneer
uit de godsdienst grenzen zichtbaar worden, waardoor de menselijke
beperktheid veilig is en wordt aangevuld door het goddelijke, zegt
Jongsma-Tieleman. Dat kan duidelijk worden in narrativiteit (bijbelver-
halen en verhalen van mensen die over hun eigen ervaringen vertellen) die
voldoende ruimte laat voor de individuele creatieve verbeelding340.
Voorwaarde is dat de verhalen zo worden aangeboden (zonder passe-par-
touts) dat zij inderdaad die werking kunnen hebben. Bijbelverhalen, die
worden aangeboden als illuminerende verhalen (Hannah Arendt), of als
zinstichtende verhalen met een qualifier (Stoker).

4.5 Geloof leren kennen, waarderen en gebruiken

De kwaliteit van het co-regulatieve proces dat geloofscommunicatie heet,
zou kunnen worden bevorderd doordat een pedagogische attitude die
authenticiteit in het proces op doet lichten. Het concept van ervaringsor-
dening kan hopelijk een bijdrage geven aan het gestalte geven aan een
pedagogische attitude waarin authenticiteit op kan lichten omdat er ruim-
te wordt geschapen voor echt interactief handelen, waarin de plurialiteit
van de deelnemers aan het co-regulatieve proces als een verrijking wordt
ervaren en waarin ieders mogelijkheden (om te geloven) tot hun recht
mogen komen.
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4.5.1 Geloof en ervaring 

Het leren kennen wordt altijd in verband gebracht met informatieverwer-
king uit de waarneming. De drie door Van Egmond gedefinieerde waar-
nemingsreducties geven tezamen informatie over de werkelijkheid, elk met
betrekking tot bepaalde aspecten van de relatie van het zelf tot de werke-
lijkheid. De eidetische reductie zou de mens in staat stellen datgene waar
te nemen dat cultuur, generaties en de eigen persoonlijkheid overstijgt.
Zelfs interpersoonlijke relaties worden hierin overstegen.
Deductief is de ervaring, die de eidetische reductie van de waarneming
mogelijk maakt, te omschrijven als “in de wereld geworpen zijn”
(Heidegger), of als het ervaren van existentiële eenzaamheid (Sartre), maar
ook de existentiële mogelijkheid om het Andere en de Ander te ontmoe-
ten in een ervaring die een appèl doet op het zelf. De Ander, die om ant-
woord vraagt, waardoor het appèl dat van de medemens als ander
uitgaat ook wordt verstaan (Levinas). Oser noemt het de ervaring van
het ultieme.
Het gaat van Egmond om meer dan een notie van iets dat uiteindelijk later
cognitief met behulp van metaforen en symbolisch bewustzijn beter kan
worden begrepen. In niet-Westerse culturen is het leren kennen, leren waar-
deren en leren gebruiken van de ervaringen die de eidetische waarnemings-
reductie geeft voor een groter gebied van de werkelijkheid soms meer
vanzelfsprekend. In de Westerse cultuur heeft de psychische reductie het
van de twee andere reducties ruimschoots gewonnen. Elke aanspraak op
echte waarheid op grond van ‘tot enige echte kennis leverende’ waarne-
mingsvorm verklaarde waarnemingsreductie leidt onherroepelijk tot
reductie van de werkelijkheid. Dat geldt ook voor het tot ‘allerhoogste’,
allerbeste’ of ‘enige-echte-kennis-leverende-waarnemen’ verklaren, van
door middel van transcendente of eidetische reductie verkregen erva-
ringen.
De drie door van Egmond genoemde ervaringsvelden horen ongetwijfeld
bij elkaar en vormen drie aspecten van eenzelfde mechanisme, namelijk
de psychische activiteit die het gevolg is van welke vorm van waarneming
dan ook.

4.5.2 Behoefte aan geborgenheid

De fundamentele ervaring van ‘in de wereld geworpen zijn’, van existen-
tiële eenzaamheid en existentiële beperktheid roept de existentiële behoef-
te op aan geborgenheid en nabijheid (basic-trust) en ‘ergens bij horen’
(hechting), de behoefte om niet alleen en hulpeloos te zijn in de overwel-
digende werkelijkheid. Deze existentiële behoefte reikt verder dan de door
Maslow gesignaleerde fundamentele behoeften. Het is de behoefte om zelfs
in situaties waarin het leven bedreigd wordt (honger, gebrek aan onder-
dak en dergelijke) niet volstrekt alleen en ten diepste op zichzelf terugge-
worpen te zijn.
De existentiële behoefte raakt de grond van het bestaan, hij wordt erva-
ren door alle mensen, maar hij bindt mensen ook ten diepste samen. In
die behoefte vindt men elkaar en begrijpt men elkaar. De mens zal altijd
zoeken naar ervaringen die deze behoefte vervullen (dat is meer dan bevre-
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digen). Hoewel Van Egmond meent dat de eidetische reductie als deel van
de waarnemingsmogelijkheden van de mens pas na lang meditatief oefe-
nen weer gewekt kan worden in onze Westerse cultuur, lijken de proeven
van Fogel een andere richting uit te wijzen. Een baby voelt aan dat die
medemens ‘van dezelfde soort’ is, en dat die ander intuïtief en affectief
gekend kan worden. Sympathische en empathische ervaringen geven vol-
doende bruikbare informatie, waardoor de baby vanaf de geboorte een
unieke, persoonlijke relatie aan kan gaan met een andere unieke persoon-
lijkheid. Het gaat niet om een relatie tussen klonen of tussen robots met
dezelfde programmering.
De manier waarop baby’s vanaf het prilste begin relationeel co-reguleren,
dus niet alleen reageren, maar ook initiëren en uitlokken, dus zelf inbreng
hebben in de co-regulatie wijst op mogelijkheden, die worden opgeroepen
door ordening van ervaringen die door de transcendente waarnemingsre-
ductie worden opgeroepen. Maar een kind blijkt meer te kunnen. De baby
en het kleine kind kunnen net als alle mensen een emotioneel ‘contract’
en een gedrags’contract’ aangaan. Dat bleek uit de manier waarop een
baby schaamte en teleurstelling kan uitdrukken wanneer de verwachting,
die ten grondslag ligt aan co-regulatie, niet waar wordt gemaakt. Dat is
objectief gezien merkwaardig. Waarom verwacht het kind deze relationele
respons en waarom neemt een baby niet elke willekeurige respons voor lief.
Het kind lijkt het vermoeden of een notie te hebben van een hogere orde
waaraan zowel de medemens als het zelf, als de werkelijkheid onderwor-
pen is. Deze notie (in de folk-psychology theorie-theorie genoemd) lijkt
bij nadere doordenking van de empirische gegevens van Fogel, vooral
samen te hangen met de behoefte aan geborgenheid, nabijheid en verbon-
denheid. Juist wanneer de moeder niet - terwijl de baby zich aan de ‘regels’
hield - beschikbaar is (onvoldoende nabijheid), geen geborgenheid geeft
of geen verbondenheid co-reguleert, wordt aan het verwachtingspatroon
niet voldaan.
De tijd dat men meende dat een kind niets wetend, niets voelend, niets
denkend, niets ervarend ter wereld kwam is voorbij. Dat psychische trau-
ma’s oplevert is eveneens bekend341. De baby wordt ‘terug’ gelegd op de
buik van de moeder, waar het het hart van de moeder kan horen kloppen
en waar het de moeder kan ruiken. Baby’s worden meegedragen of krij-
gen een gebruikt nachthemd in de wieg om een vertrouwd object bij zich
te hebben. Aan de existentiële behoefte aan geborgenheid, nabijheid en
beschikbaarheid en verbondenheid met de ander kan door de moeder (de
ouders) en door de medemensen in het algemeen, niet volledig worden
tegemoet gekomen.

4.5.3 Geloof leren kennen

Wanneer de ‘basic-trust’ zoals Erikson die beschrijft, volledig af zou han-
gen van de mate waarin de moeder (ouders) geborgenheid, nabijheid en
verbondenheid waar kan maken, zou het er voor veel kinderen somber uit
zien. Dan is het een wonder dat kinderen nog enig basisvertrouwen kun-
nen opbouwen en dat zij nog enige basisveiligheid ontwikkelen. Want geen
enkele ouder is in staat altijd beschikbaar te zijn, altijd aan alle behoefte
aan nabijheid te voldoen. Geen ouder kan volledige geborgenheid garan-
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deren, zeker niet wanneer kinderen pijn hebben of ziek zijn en geen kin-
derleven gaat voorbij zonder zulke calamiteiten. Geen ouder of medemens
kan existentiële verbondenheid garanderen. Hun beschikbaarheid om
nabijheid te geven en hun macht om volkomen geborgenheid te geven
schieten altijd te kort. Ter Horst noemt dit de oerervaring van de ‘onvol-
komenheid van het bestaan’. Ouders, medemensen kunnen vanuit die geza-
menlijke ervaring van de behoefte antwoord geven door middel van de
‘empathic flow’, die het consensual frame aanbrengt, waardoor de ouders
Gods onvoorwaardelijke nabijheid en geborgenheid en Zijn absolute
beschikbaarheid representeren. Zij kunnen laten voelen en beleven dat er
anderen zijn, medemensen die je accepteren en die de attitude: “Ik zal er
zijn voor jou” waar maken. Gelovige ouders geven door hun doen en laten,
hun hele gedrag en hun woorden blijk van verankering van hun onvolko-
men nabijheid en hun beperkte beschikbaarheid in hun eigen ervaring dat
God Zich aan hen bekend gemaakt heeft als: “Ik zal er zijn”.
Kirkpatrik en Shaver constateerden dat de door de moeder aangereikte
basisveiligheid niet altijd pre-religieuze ervaringen veroorzaakt, zoals
Erikson veronderstelde. Alleen kinderen van moeders die naast veiligheid
en vertrouwen ook de eigen godsdienstigheid co-regulatief ‘in brachten’
bleken later religieus te zijn342. Ouders kunnen vanuit hun eigen geloof en
ervaring het consensual frame van Gods trouw en onvoorwaardelijke
beschikbaarheid in de co-regulatie communiceren. Kinderen kunnen die
binnen de co-regulatie uitgezonden ‘boodschap’ begrijpen. De menselijke
ander die naar mij omziet wordt intuïtief eidetisch verbonden met de
Ander die naar mij omziet343. Geborgenheid, nabijheid en verbondenheid
maken verantwoordelijkheid en vrijheid mogelijk, omdat het bestaan van
de één wordt gedragen door de Ander. De termen waarmee Gods aanwe-
zigheid in de werkelijkheid bijbels gezien wordt beschreven, hebben allen
een connotatie, die vervulling van de behoefte aan geborgenheid, nabij-
heid en verbondenheid uitdrukken zoals: liefde, genade, barmhartigheid
en ontferming, vergeving en verzoening; alomtegenwoordigheid en eeuwige,
verbond, bondgenoot, trouw, en goedertierenheid. Dingemans spreekt
over Gods justificatie (jij mag er zijn voor God), en Gods sanctificatie
of heiliging van mensen, waardoor mensen op een nieuw spoor gezet
worden344.
Sociaal-psychologisch gezien zal elk symbolisch universum de behoefte
aan geborgenheid, nabijheid en verbondenheid op de één of andere manier
vervullen. De menselijke mogelijkheid om te geloven wordt daarvoor inge-
zet. Wanneer de behoefte aan geborgenheid, nabijheid en verbondenheid
niet wordt vervuld vanuit een godsdienst, zullen vormen van semi-religio-
siteit en surrogaat-religie de behoefte (tijdelijk) bevredigen (maar niet ver-
vullen). Bijvoorbeeld als heldenverering, persoonsverheerlijking van een
onbereikbare pop- of andere ster, afhankelijkheid van een peergroup, een
goeroe, een sekteleider of een straatgang; maar ook in levensbeschouwe-
lijke elementen van een hedonistische levenshouding. Het kan zich uiten
als vervreemding van zichzelf, angsten en depressies en het leven niet aan
kunnen, maar ook als rusteloos shoppen in de markt van welzijn en
(paranormaal) geluk. Het kan zich uiten in agressie tegen medemensen,
het aanhangen van een ideologie, of een totalitair leider waardoor omke-
ring van het geweten ‘om maar ergens bij te horen’ op de loer ligt (Hannah
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Arendt). Ouders kunnen in hun co-regulatie deze invulling van de moge-
lijkheid om te geloven stimuleren. De behoefte aan geborgenheid, nabij-
heid en verbondenheid zal altijd ten grondslag liggen aan elke
geloofscommunicatie. Rituelen en symbolen, geloofsverhalen en bijbelver-
halen, gebed, (religieuze) muziek en (geloofs)zang, kunnen de eidetische
waarneming van Gods antwoord op de fundamentele behoeften van de
mens stimuleren. Dat zal gebeuren wanneer authentieke geloofscommuni-
catie de gezamenlijke co-regulatieve eidetische waarnemingsreductie voedt.
Men kan de informatie uit de eidetische waarnemingsreductie beleven als
kracht (dynamis).

4.5.4 Geloof leren waarderen

De innerlijke waardering voor de mogelijkheid om te geloven is afhanke-
lijk van de bruikbaarheid van de geloofskennis. De informatie, die ver-
strekt wordt door het leren kennen van het geloof, op welk tijdstip in het
leven dat ook gebeurt en van welke bron de inhoud van de kennis dan ook
afkomstig is, zal altijd afhangen van de mate waarin en de wijze waarop
de geloofskennis de fundamentele behoefte aan geborgenheid, nabijheid
en verbondenheid vervult. Daarin schuilt het geheim van de ‘empirical fit’.
Wanneer geloof en godsdienst zo wordt aangeboden en zo wordt gekend,
dat het geen enkele relevantie bezit voor de leefwereld en de existentiële
vragen en behoeften van de mensen van nu, zal de waardering ervan afne-
men of uitblijven. Dingemans onderschrijft nadrukkelijk het standpunt
van Tracy, wanneer deze er op wijst dat theologische interpretaties en gods-
dienstige uitspraken verantwoord moeten kunnen worden ten overstaan
van de samenleving. De relevantie moet worden aangetoond met betrek-
king tot de empirische (economische, politieke, maatschappelijke) werke-
lijkheid, tegenover de academische (wetenschappelijke) werkelijkheid en
tegenover de eigen (godsdienstige) traditie. Geloofskennis (uit het ‘leren
kennen’ verkregen) moet een ‘affectieve plot’ aanreiken. Zo kan geloofs-
kennis een betekenisgevend, zingevend verklaringssysteem voor de werke-
lijkheid aanreiken dat geloof-waardig is omdat het affectieve relevantie
biedt voor de leefwereld, waarin een mens zich bevindt. De affectieve rele-
vantie is verweven met het gevoel van veiligheid. Dat treedt op wanneer
de behoefte aan geborgenheid, nabijheid en verbondenheid (ten minste ten
dele) wordt vervuld. In die vervulling wordt het bestaan van het individu
fundamenteel affectief bevestigd. Een precaire aangelegenheid ten aan-
zien van de waardering van het toenemend gekende geloof is gelegen in
de realiteit van het onbegrijpelijke kwaad en het besef van zonde en schuld.
Ieder mens ontdekt in zichzelf de onvermijdelijkheid van ongewilde fou-
ten, maar ook de onvermijdelijkheid van de aantrekkingskracht van
bewuste zonde. Zonde is de persoonlijke representant van het begrijpelij-
ke en het onbegrijpelijke kwaad, dat in de hele werkelijkheid zichtbaar
wordt. Zonde maakt scheiding tussen de mens en Geborgenheid, en
Verbondenheid en verandert Nabijheid in afstand. Elke mens voelt deze
scheiding en de afstand enerzijds als iets wat een mens overkomt door alles
wat nu eenmaal in de werkelijkheid plaats vindt, maar anderzijds ook als
iets wat aan de mens een (tijdelijk) gevoel van (al)macht en zelfgenoeg-
zaamheid geeft. Elke mens kan bij tijd en wijle, ernaar streven om de
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Geborgenheid, de Nabijheid en de Verbondenheid niet nodig te hebben en
in zelfverantwoordelijke zelfbepaling zijn weg te gaan. Voor zonde is Gods
sanctionering belangrijk. God wijst de zonde af, maar niet de zondaar. In
verzoening en vernieuwing, in de mogelijkheid tot bekering en verande-
ring wordt een heelmakende heilsweg gevonden. Maar kwaad is ook onbe-
grijpelijk en wordt ervaren als onvolkomenheid van het bestaan. Wanneer
ondanks alles in deze onvolkomenheid, waartegen geen mens geborgen-
heid, nabijheid en absolute verbondenheid kan garanderen, Gods gebor-
genheid, Zijn nabijheid en Zijn verbondenheid met de mensheid en de
individuele mens wordt ervaren, kan geloof desondanks toenemend
gewaardeerd worden. Bij gebrek aan veiligheid wordt geloofskennis
gewaardeerd wanneer het angstreductie bewerkstelligt. Want de tegenhan-
ger voor de fundamentele behoefte aan geborgenheid, nabijheid en ver-
bondenheid bestaat uit fundamentele angsten: de angst voor verlatenheid
(isolatie en absolute eenzaamheid) en de angst voor liefdeverlies (ontbon-
denheid, nergens bij horen, afgewezen zijn). Angstreductie kan ook plaats
vinden doordat men methoden en technieken aanreikt om de godheid
tevreden te kunnen stellen. Daardoor wordt de angst voor liefdeverlies en
verlatenheid gereduceerd. Er treedt een vorm van door angst geboren
waardering op, zoals Jongsma-Tieleman beschrijft wanneer een meisje zegt
dat God weliswaar liefde is (geloofskennis) maar niettemin haar vijand
(want zij is nooit goed genoeg)345. Uit deze angstgevoede waardering van
geloofskennis kan godsdienstige psycho-pathologie, ontstaan, die ernstige
vormen aan kan nemen. Geloof leren waarderen is een precaire aangele-
genheid. Allerlei factoren spelen daarin een rol. De authenticiteit van het
geloof van de ouders of de wijze waarop zij godsdienstige socialisatie of
extrinsieke godsdienstigheid waarderen in vergelijking met de intrinsieke
godsdienstigheid en de waardering, die ouders en volwassenen hebben voor
kinderlijke vormen van geloven, zijn soms volledig, maar zeker mede-
bepalend voor de manier waarop het gekende geloof wordt gewaardeerd.
Ongelovige en ongodsdienstige ouders co-reguleren helemaal geen waar-
dering voor een godsdienstige gelovigheid en zullen de mogelijkheid tot
geloven zo niet doen kennen of waarderen en leren gebruiken. Wanneer
de ouders ontkennen dat een kind geloven kan, zal het kind minder waar-
dering voelen voor de manier waarop het het eigen geloof leert kennen
(mythisch letterlijk geloof bijvoorbeeld). Het zal de eigen mogelijkheden
onderschatten of onderwaarderen, doordat de ouders de uitingen van die
mogelijkheid onderwaarderen. Of het zal zich aanpassen aan door de
ouders wel gewaardeerde geloofsvormen en godsdienstigheid, bijvoorbeeld
in echo-gedrag op godsdienstig gebied.

4.5.5 Geloof leren gebruiken

Wanneer echo-gedrag de enig toegestane sociale gebruiksvorm van gods-
dienstigheid is, of wanneer de relevantie voor de leefwereld van jongeren
en mensen van nu beperkt of onduidelijk is, of wanneer het gebruik van
geloof nooit wordt gecommuniceerd maar uitsluitend het gebruik van
extrinsieke godsdienstigheid in de geloofscommunicatie een rol speelt, zal
de gebruikswaarde van geloof afnemen of verdwijnen. Psycho-pathologi-
sche geloofswaardering kan leiden tot psycho-pathologisch gebruik van
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godsdienstigheid. Geloof dat overgedragen wordt vanuit een angstgevoe-
de waardering zal dwingend autoritair gecommuniceerd worden naar de
medemens en naar kinderen toe. De co-regulatie kan dan een angststimu-
lerende werking krijgen. Godsdienstig gedrag wordt belangrijker dan de
inhoud van het geloof, omdat de positieve ervaring van geborgenheid,
nabijheid en verbondenheid plaats maakt voor angstreductie. Dit gebruik
kan, wanneer de gemeenschap waartoe men behoort dit gedrag co-regula-
tief ondersteunt, een vicieuze cirkel van door angstgestuurde geloofsken-
nis, geloofswaardering en geloofsgebruik veroorzaken. Ook het Christelijk
geloof kan op die manier uitwerken als een ideologie met een totalitaire
gezagsstructuur. Het kan ook anders gaan. Wie geloof heeft leren kennen
en heeft leren waarderen moet van jongs af aan, zodra daartoe signalen
binnen het co-regulatieve proces worden opgevangen, geloof positief leren
gebruiken. De kwaliteit van de gelovige co-regulatie is vanaf de geboorte
van buitengewoon belang. Geloofscommunicatie begint niet wanneer een
zeker cognitief verbaal niveau is bereikt, maar begint met het ontvangen
van een kind. De kwaliteit van de geloofscommunicatie hangt af van de
manier waarop ouders en volwassenen, opvoeders en medemensen in het
co-regulatieve proces de boodschap inbrengen: ik zal er zijn voor jou,
omdat God er voor mij is. En ook : “jij mag er zijn voor mij, omdat ik (met
al mijn beperktheden) er mag zijn voor God”. Elke vorm van ‘kinderlijk
geloof’ heeft waarde, is belangrijk, is de moeite waard om gekend te wor-
den, niet alleen door het kind maar ook door de ouders en door de gemeen-
te. De geloofsgemeenschap kan ouders helpen en steunen door zelf naar
de ouders toe ten aanzien van het hele proces een co-regulatieve functie te
vervullen.
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