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1. Inleiding 
In het huidige westersdenkende maatschappelijke klimaat is er veel tolerantie voor verschillende 

denkwijzen. Het wordt doorgaans niet als probleem beschouwd als men zichzelf als atheïst, 

vegetariër, humanist, christen of moslim bestempeld. Wat te constateren valt, is dat er in Nederland 

een neutraliteit is waar te nemen over levensopvattingen: mensen hebben een vrije keuze om zelf 

de principes te bepalen waarmee zij hun leven betekenis geven. Hoewel er een tolerantie is voor 

levensopvattingen, dus de principes, is er daarentegen minder tolerantie in de uitingsvormen van 

deze levensopvattingen. Voorbeelden van deze intolerantie zijn onder andere de 

hoofddoekjeskwestie van Moslims, maar ook Christenen zijn vaak het doelwit van spot vanwege 

bijvoorbeeld de positie van de vrouw of de typisch zwartgekleurde driedelige pakken, rokken en 

hoedjes op zondagochtend; en zo worden ook spiritueel actieve mensen wel eens gekscherend 

zweverige hippies genoemd.1  

Charles Taylor, een Canadees filosoof en theoloog, noemt in zijn werk A secular age deze 

keuzevrijheid eerder een vervaging van geloofs- en levensovertuigingen. Er wordt geen onderscheid 

meer gemaakt tussen religieuze opvattingen en andere opvattingen die niet op religie zijn 

gebaseerd, het zijn beide levensopvattingen die kunnen bijdragen aan een betekenisvol leven en 

daarvoor vervaagt feitelijk de grens tussen religie en andere opvattingen over het leven. Deze 

houding noemt Taylor ‘humanisme’, waarin het onderscheid tussen immanentie (geloven in de 

natuur, het materiële, het reële) en transcendentie (geloven in het onzichtbare, het onverklaarbare, 

in bovennatuurlijke krachten of wezens) vervaagt (Taylor, 2007: 15-16). Deze vervaging is volgens 

Taylor echter opvallend, aangezien zij de standaard definitie van de secularisatiethese, namelijk de 

scheiding tussen kerk en staat, of de afsplitsing van religie naar het privédomein, teniet doet. 

Volgens Taylors implicaties over de secularisatiethese gaan modernisering en secularisering namelijk 

hand in hand. Volgens Taylors analyse zou het tweespan modernisering en secularisering er namelijk 

toe bijdragen dat de samenleving materialistischer wordt en daarmee een afbrokkeling aan 

moraliteit teweeg zou brengen (Taylor, 2007: 2). Echter, hiervan is amper sprake in het huidige 

maatschappelijk klimaat: vraagstukken omtrent zingeving zijn namelijk ‘hotter’ dan het in alle 

redelijkheid zou verwacht mogen worden, implicerend dat de modernisering van de samenleving 

een rationaliseringsgedachte teweeg zou brengen en dat zingeving dus juist niet op de publieke 

agenda zou verschijnen. Mocht de ‘klassieke’ secularisatiethese het aan het juiste einde hebben, 

dan is het op z’n minst opvallend dat religie, het geloof in het transcendentale en zingevingaspecten 

uitgerekend nu weer terug zijn op de publieke agenda. In zijn werk pleit Taylor daarom voor een 

herformulering van de secularisatiegedachte, omdat rationalisme en transcendentie elkaar niet 

(langer meer) uitsluiten. 

Ook als we kijken naar een analyse van bijvoorbeeld Stewart Hoover’s Religion in the media age of 

het werk Religion and Media door Hent de Vries en Max Weber, zien we dat religie (even in de 

breedste zin van het woord gedefinieerd: het gaat hierbij om alle ‘klassieke’ religieuze praktijken, 

maar ook om zingevingaspecten en geloven in ‘iets’) vanuit het privédomein juist weer terug is in de 

                                                             
1 De website www.geenstijl.nl is een goed voorbeeld van het intolerante (meestal atheïstische) denken, die maar al 
te graag op nogal spottende wijze ‘de idiotie’ van het geloof in iets benadrukt. 

http://www.geenstijl.nl/
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publieke arena. De klassieke opvatting dat religie, welke aan instituten gebonden is, van de publieke 

sfeer verstoten is, lijkt inmiddels achterhaald en vraagt om herziening. Juist als het gaat om 

zingeving en morele of ethische kwesties, lijkt religie (wederom in de breedste zin van het woord) 

een antwoord te bieden door het gebrek aan een fatsoenlijk alternatief welke door materialistisch 

gedomineerde denkwijzen aangeboden wordt. Met name Taylor ziet de terugkeer van ‘het 

religieuze’ als een positief fenomeen, omdat volgens hem religieuze denkwijzen een betere moraal 

bevatten dan niet-religieuze. Materialistische of instrumentele denkwijzen die heersend zijn in de 

westerse samenleving, kennen hun oorsprong uit het Verlichtingsdenken, waarbij uitsluitend de 

mens met zijn egocentrisme en ratio centraal stond. Taylor ontleent zijn standpunt aan Kant: 

“For modern unbelievers, the predicament is quite different. The power to reach fullness is 

within. There are different variations of this. One is that which centres on our nature as rational 

beings. The Kantian variant is the most upfront form of this. We have the power as rational 

agency to make the laws by which we live. This is something so greatly superior to the force of 

mere nature in us, in the form of desire, that when we contemplate it without distortion, we 

cannot but feel reverence (Achtung) for this power. The place of fullness is where we manage 

finally to give this power full reign and so to live by it. We have a feeling of receptivity, when 

with our full sense of our own fragility and pathos as desiring beings, we look up to the power of 

law-giving with admiration and awe. But this doesn’t in the end mean that there is any reception 

from outside; the power is within; and the more we realize this power, the more we become 

aware that it is within, that morality must be autonomous and not heteronomous.” 

(Taylor, 2007: 8) 

 

Volgens Taylor is door het Verlichtingsdenken de immoraliteit van de mensheid een handreiking 

geboden, omdat er in het Verlichtingsdenken (Taylor noemt dit “modern”) alleen de ego van de 

mens centraal staat, waardoor hebzucht en machtswaan ontstaan. Puur egocentrisme kan volgens 

Taylor geen betekenisvol leven voortbrengen: 

 

“Over against these modes of rejoicing in the self-sufficient power of reason, there are other 

modes of unbelief which, analogous to religious views, see us as needing to receive power from 

elsewhere than autonomous reason to achieve fullness. Reason by itself is narrow, blind to the 

demands of fullness, will run on perhaps to destruction, human and ecological, if it recognizes 

no limits; is perhaps actuated by a kind of pride, hubris. There are often echoes here of a 

religious critique of modern, disengaged, unbelieving reason.” 

(Taylor, 2007: 9) 

 

Taylor maakt op dit punt duidelijk, dat mensen bij de zoektocht naar “fullness” het moeten zoeken 

in het transcendente. De terugkeer van religie, spiritualiteit en zingeving kan in dit licht beschouwd 

worden als een kritiek op het denken van de mens als volledig autonoom wezen, want dit denken 

heeft niet geresulteerd in absolute “fullness”. 
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De klassieke gedachte dat religie zich niet in het publieke domein manifesteert, heeft ook haar 

invloed gehad op de relatie tussen media en religie. Van media wordt bij uitstek gesuggereerd dat 

het een publiek fenomeen is, religie daarentegen wordt helaas nog steeds vaak genoeg geschaard 

onder de privéactiviteiten van mensen en zou daarom niet thuishoren op een publiek toegankelijk 

platform. Wetenschappelijk gezien is deze misopvatting nog steeds heersend. Enerzijds wordt religie 

door wetenschappers gezien als anti-sociaal (een schrijnend voorbeeld is Daniel A. Stout), anderzijds 

zouden media niet passen bij de natuur van het religieuze, zoals Neil Postman het verwoord. 

Volgens Postman zijn media per definitie bedoeld voor entertainment en religie is ‘heilig’ en daarom 

zijn media en religie per definitie onverenigbaar (Postman geciteerd in: Hosseini, 2008: 58). Kritisch 

bekeken, gaat het wetenschappelijk fout doordat er verkeerde vooronderstellingen gedaan worden, 

enerzijds over religie en anderzijds over media. Zeker in Nederland zijn mediabedrijven niet per 

definitie commercieel ingesteld (de Verzuiling heeft nog steeds haar uitwerkingen in het huidige 

mediaklimaat) en beoefenen zij niet louter commercie, maar dienen zij het publieke domein. 

Daarnaast is religie meer dan alleen ‘heilig’; het gaat ten diepste over de erkenning van een hoger 

wezen (a.k.a. God, Boeddha, Allah,’iets’, etc.) wiens gezag ervan een structurerende werking op het 

praktische leven van het individu en / of collectieve eenheden heeft. Religie is zodoende meer een 

praktische levenshouding, dan een ideologisch onaantastbaar fenomeen (alhoewel sommige 

fundamentalistisch ingestelde groeperingen het met het laatste van deze stelling niet eens zullen 

zijn). 

Hoe wij het ook wenden of keren, religie is ondanks de secularisatiegedachte weer terug in het 

publieke domein. De publieke aanwezigheid maakt religie een actief onderdeel van het 

maatschappelijk bestaan van de Nederlander. Religie, zingeving, ethiek, moraliteit, het 

transcendentale, het spirituele, het is weer terug in de publieke arena. Niet iedereen zal er direct 

mee in aanraking komen, maar ‘het’ is er. Omdat religie onderdeel is van het culturele bestaan in 

Nederland, zou het verkeerd zijn om te denken dat religie en media onverenigbaar zijn. Beiden, dus 

religie en media, zijn werkzame factoren in het grotere geheel van ‘de cultuur’. Nu is het buiten mijn 

bereik om een volledige culturele analyse te maken van de verhouding tussen media en religie, 

aangezien cultuur als wetenschappelijk onderzoeksobject een dermate instabiel en complex ding is, 

dat ik mij daar helaas niet in zijn volledigheid aan kan toewijden. Wanneer men een gedegen 

culturele analyse zou willen maken, zou een dermate veelvoud aan interagerende factoren aan bod 

komen, dat het maken van een dergelijk onderzoek waarschijnlijk eerder een levenslange roeping 

als wetenschapper opeist dan dat het praktisch haalbaar is. De exacte afbakening van mijn 

onderzoek zal ik later toelichten. 

Het is belangrijk dat we religie zien als een cultureel fenomeen, het maakt deel uit van een veel 

groter maatschappelijk fenomeen. Zeker in Nederland, wat haar oorsprong kent in christelijke 

tradities, kunnen we religie niet isoleren uit de cultuur. Juist Nederland is per definitie christelijk, 

ondanks, zoals auteur Kluun dat beschrijft, atheïsten een dictatoriale stem in de Nederlandse 

samenleving hebben: “Slechts 14% van alle Nederlanders gelooft absoluut niet in een God of hogere 

macht en zegt overtuigt atheïst te zijn. Ik kreeg de afgelopen jaren  de indruk dat die 14% allemaal 

bij de opiniërende media terechtgekomen is.” (Kluun, 2007: 8). Verder valt Kluun op: “Atheïsten 
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leken een intellectuele kruistocht te zijn begonnen om hun gelijk ten opzichte van christenen 

bewijzen.” (Kluun, 2009: 22). Nu mag het atheïsme in de media zijn doorgedrongen, maar in de 

politiek zijn de christelijke wortels van onze samenleving nog goed te herkennen. Kijken we naar het 

sociale stelsel, dat rijkere Nederlanders betalen voor het welzijn van armere, is onder andere een 

christelijke houding van naastenliefde. We noemen onszelf als Nederlanders maar al te graag 

seculier, maar de vraag is of dit wel terecht is. Een groot aantal morele acceptaties, of 

verwerpingen, kennen hun oorsprong uit de christelijke leer, maar zijn bijvoorbeeld door het 

humanisme overgenomen. Daarmee is de moraliteit van de Nederlandse samenleving verschoven 

van christelijk naar ‘het andere’, hetgeen mensen vandaag maar al te graag bestempelen als 

‘seculier’, om maar vooral te ontkomen aan de christelijke historie die ons land zo heeft bestempeld.  

Met religie terug in het publieke domein, niet alleen als cultureel object, maar ook als 

wetenschappelijk object,  is het mogelijk om religie te onderzoeken in verbondenheid met andere 

objecten die zich in het culturele domein manifesteren. In dit onderzoek wil ik mij vooral richten op 

de relatie tussen christelijke organisaties in Nederland en de wijze waarop deze christenen media 

gebruiken. Stewart Hoover, professor Mediastudies aan de Universiteit van Colorado, heeft in zijn 

onderzoek bij de relatie tussen media en religie gesteld, dat het verstandig is om de vraag van het 

‘waar?’ te stellen, in tegenstelling tot hetgeen wat de meeste media-effectstudies doen, namelijk de 

vraag van het ‘wat?’. Bij de vraag van het ‘waar?’ is men op zoek naar de relatie tussen mens en het 

medium, het ‘inter’, wat zich volgens Hoover als een lokaliteit als onderzoeksobject aanbiedt. Bij de 

vraag van het ‘wat?’ gaat men vrijwel altijd uit van een instrumenteel karakter van een medium 

(media zijn maar apparaten die een hoger doel dienen die zij niet in zichzelf bezitten), waardoor het 

als onderzoeksobject in wezen onttrokken wordt uit de culturele context waarin het zich feitelijk 

manifesteert. Bij effectstudies richt men zich op enerzijds de mens en / of anderzijds het gedrag wat 

het medium bij de mens zou ontlokken.  

Als we kijken in het huidige medialandschap, valt te constateren dat ook religieuze media goed 

vertegenwoordigd zijn. De hoeveelheid televisieprogramma’s, radio-uitzendingen, magazines en 

websites die een religieus, zingevend of spiritueel karakter hebben is niet bepaald 

ondervertegenwoordigd. Hieruit blijkt maar al te zeer dat ‘het religieuze’ en media weldegelijk 

samen kunnen en dat zij beiden onderdeel zijn van het grotere geheel ‘cultuur’. Religie is geenszins 

een teruggetrokken fenomeen, en media zijn net zo min (per definitie) ‘ontheiligend’. Vanuit dit 

cultureel fenomeen, biedt het een interessant perspectief om een diepere en vooral ook kritische 

blik te werpen op de relatie tussen media en religie in Nederland. Hoe werkt deze interactie? Wat 

gebeurt er? Voor wie?   

In dit werk wil ik specifiek gaan kijken hoe christelijke organisaties in Nederland (nieuwe) media 

inzetten om hun christelijke boodschap te verkondigen. Daarbij zal ik een drietal praktijkgevallen 

van christelijke media benaderen en vanuit een wetenschappelijk perspectief analyseren. In deze 

analyse wordt allereerst gekeken naar de organisaties achter de media. Wat voor soort organisatie 

is het en wie willen zij bereiken? Vervolgens wordt een nadere analyse op het medium zelf gedaan, 

waarbij de mediumspecifieke eigenschappen van het medium worden beschreven. Daarnaast zal 
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ook geanalyseerd worden hoe het medium wordt ingezet in de praktijk. Ook zal per organisatie 

geanalyseerd worden of en hoe de beoogde doelgroep bereikt wordt.   

Wat ook naar voren zal komen in deze analyse, is een fenomeen wat men in de theologie Apologie 

noemt, het verantwoorden van het christelijk geloof. In de theologie heet de wetenschappelijke 

reflectie op dit fenomeen Apologetiek. Christenen hebben sinds de scheiding van kerk en staat na de 

middeleeuwen een sterke mate van miserkenning ervaren, met als gevolg dat christenen zich 

moesten / wilden verantwoorden voor het geloof dat zij aanhangen. Deze verantwoordingsleer is 

echter niet universeel, maar sterk cultureel en door de tijdsgeest bepaald (Van den Toren, 1995: 44). 

Het verantwoorden van het geloof is voor christenen een zeer cruciaal aspect in hun bestaan als 

christen. Deze geloofsverantwoording is daarom ook terug te zien in de media die christenen 

gebruiken en maken. De wijze waarop geloofsverantwoording wordt ingezet is retorisch te 

beschrijven. In hoofdstuk vier wordt de retorische kracht van christelijke media ontleent aan de 

mate en de wijze waarop apologie (geloofsverantwoording) wordt ingezet in media.   

2. De teloorgang van de secularisatie: herleving van zingeving 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal een korte culturele situatieschets gegeven worden om de achtergrond 

waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt in het juiste perspectief te plaatsen. Zoals reeds in de 

inleiding genoemd is, zijn media en religie beiden onderdeel van het grotere geheel van ‘de cultuur’ 

in Nederland. Om de relatie tussen beiden goed weer te kunnen geven, heeft het mijns inziens ook 

alleen zin om deze fenomenen te analyseren binnen de context waarbinnen zij zich manifesteren. 

Deze context zou ik op dit punt gemakshalve de cultuur willen noemen, maar de samenleving als 

systeem zou in principe ook voldoende zijn om het kader waarbinnen deze fenomenen zich afspelen 

af te bakenen. De uitgangspositie van dit onderzoek is om zowel media als religie als culturele 

praktijken te bestempelen en hiermee sluit ik aan bij de werkdefinitie van Stewart Hoover (Hoover 

2006: 23). Voordat hier dieper op ingegaan kan worden, zal eerst een iets bredere analyse gemaakt 

moeten worden van het ‘cultuur’-veld.  

De culturele analyse zal zijn gebaseerd op Taylors werk A secular age, om aan te geven dat de 

religieuze herleving door christenen, een nogal vreemd verschijnsel moet zijn voor mensen die de 

secularisatiethese aanhangen, met name vanuit de atheïstische hoek. Vanuit Taylors kritiek op de 

secularisatiegedachte is het mogelijk om beter zicht te krijgen op de herleving van zingeving en 

religie in Nederland. Deze invalshoek biedt de mogelijkheid om religie als praktijk in de bredere 

context te overzien. De herleving van zingeving, de aandacht die kerken en andere christelijke 

organisaties daaraan schenken en de wijze waarop media wordt gebruikt in deze context zijn allen 

een logisch gevolg van een brede culturele transformatie.   

2.2 Cultuuranalyse: einde van de secularisatie? 
De scheiding van kerk en staat wordt gezien als het klassieke model voor de secularisatiegedachte. 

Vanuit deze scheiding is de these opgeworpen dat mensen vanzelf minder in God zouden gaan 
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geloven, nu de kerk geen autoriteit meer heeft en de wetenschap de raadsels zonder God op kan 

lossen. Kerken lopen ook vandaag de dag nog steeds leeg, dus dat lijkt te bevestigen dat de these 

klopt. Maar is God echt weg uit de maatschappij? Ton Bernts heeft een empirisch onderzoek gedaan 

naar de status van religie in Nederland en constateert inderdaad dat de klassieke kerken leeglopen. 

Echter, is er een grote groep mensen die zich bezighouden met het transcendentale en zich niet 

verbindt aan een kerkgenootschap. En deze groep groeit snel (Bernts, 2006: 89). Daarnaast zijn er 

diverse splintergroeperingen die zich van de traditionele kerken hebben afgezonderd en op een 

eigentijdse manier het christendom willen neerzetten. Van deze groep, vaak bekend als de 

charismatische christenen, stijgt het ledenaantal juist explosief (Bernts, 2006: 108). 

Theoloog en filosoof Charles Taylor bekritiseerd de secularisatiegedachte vanuit een geheel ander 

perspectief. Hoewel Taylor overtuigd katholiek is, heeft hij in zijn werk geen bekeringsdrang. Hij 

bekritiseerd de secularisatiethese als filosoof. In zijn analyse stelt hij de secularisatie gelijk aan het 

vieren van de mens als individualistisch en rationeel wezen, los van God en een authentiek 

intelligent wezen: 

 

“The fractured culture of the nova, which was originally that of elites only, becomes generalized 

to whole societies. This reaches its culmination in the latter half of the twentieth century. And 

along with this, and integral to it, there arises in Western societies a generalized culture of 

“authenticity”, or expressive individualism, in which people are encouraged to find their own 

way, discover their own fulfillment, “do their own thing”.” 

 (Taylor, 2007: 299)  

 

In dat opzichte ziet Taylor een sterke parallel tussen het moderne denken en de wijze waarop er 

vandaag gedacht wordt over het seculier-zijn van de mens. Het moderne denken2 heeft het denken 

van een bestaan zonder God alleen maar versterkt. Hoewel er wat kritische kanttekeningen 

geplaatst kunnen worden bij Taylors opvatting, dat het seculiere denken inherent gelijk staat aan 

rationalisme, maakt hij het onderscheid wel duidelijk: atheïsten zijn mensen die niets kunnen met 

een idee van god, of een bovennatuurlijk wezen, met als gevolg dat deze mensen aan zichzelf zijn 

overgeleverd en in wezen niets anders hebben dan het rationeel nadenken. Daar tegenover staan 

mensen die geloven in ‘iets’ en daarbij is het op dit punt nog van ondergeschikte waarde wat of wie 

dit ‘iets’ is. De centrale vraag die Taylor vervolgens stelt, is hoe men moet nadenken over moraal en 

ethiek en zijn these is dat een puur rationele en materialistische benadering, die volgens Taylor bij 

atheïsten te vinden is, geen juiste voedingsbodem biedt wanneer men op zoek gaat naar 

antwoorden op morele en ethische kwesties: 

 

“The buffered identity is deeply anchored in our social order, our embedding in secular time, the 

disengaged disciplines we have taken on. This anchoring ensures our invulnerability. But it can 

also be lived as a limit, even a prison, making us blind or insensitive to whatever lies beyond this 

ordered human world and its instrumental-rational projects. The sense can easily arise that we 

                                                             
2 Met het moderne denken verwijst Taylor naar het denken van de mens sinds de Verlichting. 
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are missing something, cut off from something, that we are living behind a screen. *…+ I am 

thinking much more of a wide sense of malaise at the disenchanted world, a sense of it as flat, 

empty, a multiform search for something within, or beyond it, which could compensate for the 

meaning lost with the transcendence; and this not only as a feature of that time, but as one 

which continues into ours.” 

(Taylor, 2007: 302) 

 

Taylors kritische noot richting het atheïsme staat niet op zichzelf, het maakt deel uit van een breder 

gedragen kritiek op het seculiere denken. Bijvoorbeeld in het werk Religion and Media  door Hent de 

Vries en Samuel Weber wordt ook uitvoerig het seculiere denken onder de loep genomen en wordt 

het vraagstuk opgeworpen of deze these vandaag nog wel houdbaar is (Vries, 2002). Als we kijken 

naar onderwerpen die vandaag de dag aan de orde zijn, zien we dat tijdschriften (bijvoorbeeld 

“Happinez”, maar ook “Psychologie”) vol staan met artikelen over geestelijk welzijn zoeken, 

identiteit zoektochten, hoe om te gaan met intens leed (echtscheiding, verlies van een dierbare), en 

soortgelijke onderwerpen. In een tijd dat mensen alles kunnen beredeneren, zijn alle antwoorden 

echter nog niet gegeven op dit soort vraagstukken door het rationeel denken. Er is dus een culturele 

verschuiving waar te nemen, waarbij de frustratie over het niet vinden van antwoorden doormiddel 

van het rationeel en materialistisch denken het verstrekpunt is, naar een niet-materialistische 

benadering (Donk, 2006: 32). Er is ruimte voor zingeving, meditatie en het transcendentale.   

2.3 Religie en media in een post-seculiere tijd 
Van deze verschuiving maken een groot aantal kerken in Nederland gebruik om aansluiting te 

realiseren bij deze zoekende groep mensen. Met deze verschuiving, zien we ook een transformatie 

in kerken zelf. Waar het eerst gebruikelijk was dat religie een fenomeen was wat zich uitsluitend in 

de privésfeer afspeelde, zien we dat kerken zich weer naar buiten richten, naar de maatschappij toe. 

Sommige kerken zijn hiervoor een complete metamorfose ondergaan: om van het stoffige imago af 

te komen is het orgel ingeruild voor een band en worden er liederen gezongen die passen bij deze 

tijd; het somber gestemd-zijn over zonde wordt een feestelijke bijeenkomst waarin de aanwezigheid 

van God gezocht wordt. En ook het sceptische tegen al het wereldse is verruild in een omarming wat 

de wereld te bieden heeft. Zo worden tegenwoordig ook nieuwe media ingezet om medechristenen 

en de groeiende doelgroep van zoekende mensen te bereiken. 

Met als speerpunt in dit onderzoek de relatie tussen media en religie in Nederland, kunnen we 

constateren dat het religieuze veld in bepaalde mate overlap vertoont met het veld waarbinnen 

media opereren. Zoals media diep geworteld zijn in onze cultuur, zo is het geloof net zo goed diep 

ingeworteld in het dagelijks bestaan van een christen, weliswaar op een ander niveau als bij media, 

maar wel in hetzelfde ‘veld’, dat van het alledaags bestaan, het bestaan als individu en als burger 

van een collectieve samenleving.  

2.4 Onderzoeksmethoden: de Hoover benadering 
Een analyse naar de relatie tussen media en religie vraagt om een gemeenschappelijke deler. In 

bepaalde onderzoeken wordt in een dichotomische tegenstelling beweerd dat media en religie 
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onverenigbaar zijn, bijvoorbeeld omdat religie zich uitsluitend in de privésfeer zou afspelen en 

media bij uitstek thuishoort in het publieke domein (Hosseini, 2008: 58). Ook bij Jürgen Habermas is 

een sterke dichotomie in zijn denken te zien. Habermas stelt de publieke sfeer bijvoorbeeld gelijk 

aan politieke aangelegenheden (veel media-aandacht) en religie gelijk aan privésfeer (weinig media-

aandacht). De enige plausibele verklaring dat religie weer terug in de publieke sfeer is, zou daarom 

te maken hebben dat religie sterk op de politieke agenda staat, zoals bijvoorbeeld de invasie in Iraq 

als gevolg van de terroristische aanslagen op het World Trade Center in de VS gepleegd door 

Moslimextremisten (Habermas, 2006: 2). Religie is tot een politieke kwestie geworden, en daarom 

zou volgens Habermas de herleving van religie in de openbaarheid legitiem zijn. Kritisch gezien is 

volgens Habermas’ definitie echter religie geenszins terug in de publieke sfeer, hooguit het praten 

over religie in de openbaarheid, waardoor het dus een politieke kwestie is geworden met veel 

media-aandacht als gevolg. Met name de negatieve connotatie die het spreken over 

Moslimextremisten heeft in politieke zin, staat in schril contrast met de herleving van spirituele 

religiositeit voor het individu als positief fenomeen. Mijns inziens heeft Habermas het daarom over 

politiek, terwijl de terugkeer van het religieuze een geheel andere is, die door Habermas niet wordt 

beschreven. 

Deze dichotomie tussen religie en de openbaarheid wordt beargumenteert aan de hand van een 

aantal vooronderstellingen, welke een uitsluitingmechanisme werkzaam maakt. Hierdoor wordt 

religie, mijns inziens onterecht, uitgesloten van de cultuur. Ten eerste wordt aangenomen dat religie 

uitsluitend een bezigheid is voor de privésfeer. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben 

aangetoond dat religie (geloven in iets in de breedste zin van woord) juist weer terug is in de 

publieke arena. En een overtuigd christen, moslim, hindoe, of andersoortige aanhanger van een 

religie is ook participerend burger in een samenleving. Met name de politieke kwestie omtrent 

hoofddoekjes van Moslims heeft aangetoond dat religie zich ook buiten de muren van thuis afspeelt. 

Ten tweede wordt aangenomen dat media zich vooral in het publieke domein afspelen. Media 

hebben een connotatie van een samenbindende factor, bijvoorbeeld het gezamenlijk kijken naar 

een voetbalwedstrijd of het informeren over politieke besluiten. Het gaat over kwesties die men 

met anderen kan delen en die deel uitmaken van de samenleving. Dit is een nogal brede benadering, 

want zo zijn er ook media die gericht zijn op kleinere subgroeperingen van de samenleving. Met 

name in Nederland zijn de effecten van de verzuiling nog steeds zichtbaar, voor elke subgroepering 

in Nederland is een aparte omroep, zelfs vandaag nog. Dus aan het ‘massa’-zijn van media kunnen 

zeer kritische kanttekeningen geplaatst worden. Social network sites als Facebook stellen je in staat 

om met iedereen in verbinding te komen, maar op het moment dat er contact plaatsvindt is het 

meestal een één-op-één contact. Het klassieke één-op-veel model van media is inmiddels niet meer 

van toepassing op alle media (Hoover, 2006: 139).  

Of alle vraagtekens op basis van dit dichotomisch denken terecht zijn, laat ik voor nu even in het 

midden. Gegeven het feit dat er op dit moment vele christelijke organisaties zijn die media 

gebruiken, zou op basis van bovenstaande kritiek geen vruchtbare voedingsbodem bieden voor een 

analyse tussen media en religie. De zoektocht naar de eerder genoemde gemeenschappelijke deler 

lijkt mij een geschiktere bodem om de analyse op uit te voeren. Stewart Hoover heeft onderzoek 
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gedaan naar de rol van religie in een gemediatiseerde cultuur. Het vertrekpunt van zijn analyse is 

om zowel religie als media te zien als praktijken van de cultuur (Hoover, 2006: 23). Hoewel de 

definitie die hier door Hoover wordt aangereikt niet erg concreet is, maar het heeft als voordeel dat 

er (in ieder geval voor religie als cultureel fenomeen) geen uitsluitingmechanisme werkzaam is in de 

definitie. Zowel religie als media worden gezien als gelijkwaardige onderdelen in het grotere veld 

van de cultuur waarbinnen zij opereren. Deze definitie heeft als nadeel dat het niet heel concreet is, 

maar volgens Hoover is het gevaar van een exacte definitie – het antwoord op de “wat is” vragen- 

dat het te beschrijven fenomeen buiten zijn context wordt gedefinieerd. De ontologische vraag 

wordt in het onderzoeksobject zelf gezocht. Hij zou liever zien dat men vraagt “waar is”, omdat men 

hierbij het fenomeen in zijn culturele en historische context moet plaatsen alvorens men tot een 

definitie kan komen (Hoover, 2006: 14).  

Zeker bij mediaonderzoek is het een mogelijkheid om effectstudie als methode toe te passen bij de 

analyse naar media. Hierbij wordt gekeken welke invloeden media hebben op het handelen van 

mensen om zo te achterhalen wat media zijn of kunnen doen. Een dergelijke benadering gaat uit van 

een deterministisch denkbeeld over media. Media hebben een kracht die maar moeilijk te temmen 

is, en we moeten maar kijken wat deze kracht met mensen doet. Allereerst wordt bij deze 

benadering aangenomen dat media dingen zijn die simpelweg bepaalde eigenschappen hebben 

welke de interactie met mensen beïnvloeden. Een dergelijke benadering is nogal utilistisch van aard. 

Een medium doet er pas toe op het moment dat mensen beïnvloed worden, door het gebruik van 

het medium. Het medium wordt als onderzoeksobject geïsoleerd en alle afwijkende patronen van 

het menselijk handelen worden toegeschreven aan het medium. Een vaak voorkomend probleem bij 

dit soort onderzoeken is dat men niet met zekerheid kan stellen welke invloeden het medium 

precies op mensen heeft en welke afwijkende patronen wellicht een andere oorzaak hebben. Een 

goed voorbeeld hiervan is het besluit van de Duitse regering om gewelddadige videogames te 

verbieden naar aanleiding van een zelfmoordaanslag gepleegd door een jongen die zijn handelen 

zou hebben ontleend aan het spel “Counterstrike” (Meller, 2007). Het spel zou in dit geval de 

determinerende factor zijn geweest voor zijn afschuwelijk handelen. Er wordt echter amper 

aandacht besteedt aan de context waarin dit alles heeft plaatsgevonden. De jongen zou een 

moeilijke jeugd hebben gehad en daarnaast presteerde hij op school slecht en bovendien had hij 

vrijwel geen vrienden (Lehmann, 2006), maar de Duitse regering ziet dat niet als potentieel 

probleem voor gewelddadig handelen. Dit voorbeeld rechtvaardigt Hoovers benadering om de focus 

te verleggen naar de context waarin een medium opereert. We moeten niet alleen kijken naar het 

medium, of de effecten van een medium, maar de focus iets breder leggen, om te voorkomen dat er 

eenzijdige uitspraken gedaan worden. We moeten kijken naar de interactie tussen mens en 

medium, waarbij we uitgaan van gelijkwaardigheid en niet een mediadominantie zoals bij de 

klassieke effectstudies. En willen we goed naar deze interactie kunnen kijken, is een grondige 

analyse van het medium, de mens en het bredere veld waarbinnen de eerder genoemden opereren 

nodig. Vandaar dat Hoover pleit om religie en media beiden als praktijken te benaderen, omdat 

hierin de evenwichtigheid tussen mens en medium gerealiseerd wordt en ook ruimte is voor de 

context waarin religie en media zich afspelen.  
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2.5 Christelijke media analyseren 
In dit onderzoek naar de wijze waarop christelijke organisaties en instellingen media gebruiken voor 

het overbrengen van hun boodschap, zal ik de benadering gebruiken zoals die door Hoover wordt 

aangeboden. Om elke “praktijk” goed te analyseren, zal mijn analyse zich richten op de organisatie 

achter het medium en de specificiteit van het ingezette medium. Wie zijn deze mensen? Wat zijn 

hun visies? Wat willen ze bereiken? In wat voor milieu opereren zij? Met dit soort vragen wordt het 

bredere veld waarbinnen de betreffende organisaties opereren verkend.  

Om vervolgens vanuit de brede analyse ook een diepteanalyse te kunnen doen, wordt specifiek naar 

het veld gekeken dat het medium gecreëerd heeft. Een belangrijke inspiratiebron voor dit deel van 

het onderzoek biedt het Journal of Media and Religion. Dit digitale tijdschrift biedt diverse artikelen 

aan waarin onderzoeken geplaatst zijn die de relatie tussen media en religie vanuit een culture 

studies benadering hebben geanalyseerd. Bij de theoretische reflecties van de media die in mijn 

onderzoek zijn geanalyseerd, zal ik gebruikmaken van theoretische en methodische kaders die in het 

JRM worden aangeboden. Zo zal er bekeken worden hoe de interactie plaatsvindt tussen mens en 

medium. Is bijvoorbeeld sprake van media (il)literacy onder de gebruikers? En welke invloed heeft 

dat? Zijn er sterke verschillen tussen de virtuele geloofswereld  en de fysieke geloofswereld van een 

christen, of wordt de grens tussen virtueel en fysiek juist vertroebeld? Wordt het medium ingezet 

voor een persoonlijke geloofsbeleving, of juist voor een groep, zoals een kerkgenootschap? En hoe is 

dat terug te zien in de wijze waarop het medium wordt ingezet? 

3. Christelijke media in Nederland 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen drie verschillende media geanalyseerd worden, die door verschillende 

christelijke organisaties worden onderhouden. Het doel van dit hoofdstuk is om inzicht te krijgen in 

deze media, waarbij ook gekeken zal worden naar de organisaties die deze media gemaakt hebben. 

Eerst wordt het themakanaal Spirit 24 van de NCRV besproken, daarna de organisatie “Luisterpost – 

Bralectah” en als laatste een christelijk forum dat wordt onderhouden door de Gereformeerde 

Kerken Vrijgemaakt. 

3.2 Spirit 24 

3.2.1 Introductie 
Het digitale themakanaal Spirit 24 is een televisiezender die via digitale televisie en internet te 

bereiken is. Eind 2005 kreeg de publieke omroep een grote subsidie toegekend met als doel te 

experimenteren met het toen nieuwe digitale televisie. De NCRV, een publieke omroep, diende het 

verzoek in om een themakanaal (een zender op digitale televisie) met een religieus karakter op te 

zetten en kreeg daarvoor groen licht. De NCRV had het plan om een multi-religieus portal op te 

richten, waarbij diverse partners videomateriaal aan konden leveren die een religieus of zingevend 

karakter hadden (Kok, 2008). De herleving van religie en zingeving was de NCRV opgevallen en het 

idee was om mensen te bereiken die zich met zulke dingen bezighielden. De visie: 



14 
 

“De zender Spirit 24 heeft de ambitie programma's te brengen die aansluiten bij de specifieke 
levensovertuigingen van haar kijkers. Daarnaast wil de zender programma's bieden waarin haar 
kijkers informatie krijgen over andere religieuze tradities en gebruiken. Het kanaal wil door de 
verspreiding van deze kennis bijdragen aan een saamhorige, tolerante en betrokken 
samenleving. Een maatschappij waarin mensen begrip en interesse tonen voor de 
levensbeschouwing en overtuigingen van een ander. Zo inspireert Spirit 24 tot samen-leven.”3  

 
Het themakanaal zendt haar programma’s uit via digitale televisie en via internet. De programma’s 

zijn uiteenlopend van kerkdiensten, praatprogramma’s, documentaires over spiritualiteit en 

religieuze tradities en rituelen en meditatiesessies.  

Hoewel de NCRV van oorsprong een christelijke traditie kent, is de focus nu breder dan alleen de 

christelijke visie. Het doel, namelijk een bijdrage leveren voor een saamhorige, tolerante en 

betrokken samenleving, is qua grondslag christelijk. In deze houding zien we ook terug dat religieuze 

instellingen uit hun schulp kruipen en het dialoog met de niet-religieuze samenleving aangaat. De 

NCRV constateert terecht dat er weer ruimte is voor religie in het publieke domein. 

Inmiddels is de proeffase van de digitale televisie bij de publieke omroep ten einde, maar de NCRV 

heeft laten blijken dat een multi-religieus portal een waardevolle toevoeging is. Van de zeventien 

proef-themakanalen zijn er nu nog maar negen over die mogen blijven voortbestaan, waarvan Spirit 

24 er één is, de enige overigens met een religieus karakter. Omdat Spirit 24 deel uitmaakt van de 

publieke omroep, betekent dat haar bestaan afhankelijk is van de overheid en het geld wat de 

overheid uit wil geven aan dit soort zenders. Het feit dat Spirit 24 bestaat kan daarom gezien 

worden als een politiek statement, waarin duidelijk wordt dat religie in de samenleving als een 

belangrijk aspect wordt gezien. 

3.2.2 Multi-religieus portal  

Hoewel de NCRV een christelijke oorsprong kent, willen zij met Spirit 24 een religieus objectief 

portal neerzetten, waarbij diverse partners van verschillende geloofs- en levensovertuigingen hun 

videomateriaal aan kunnen bieden. Omdat Spirit 24 het enige themakanaal (van de publieke 

omroep) is met een religieus karakter, kunnen ook andere kleine omroepen zonder eigen zendtijd 

gebruikmaken van het portal. De lijst met partneromroepen is een bont gezelschap van allerlei 

verschillende omroepen die vanuit verschillende geloofs- of levensovertuigingen werken: de 

Boeddhistische Omroepstichting (BOS), de Evangelische Omroep (EO), Human (humanistische 

omroep), de Interkerkelijke Omroep Nederland (Ikon), de Joodse Omroep, de Katholieke Radio 

Omroep (KRO), de Nederlandse Islamitische omroep (NIO), de Organisatie Hindoe Media (OHM), de 

Nederlandse Moslim Omroep (NMO), het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (uitzendingen worden 

door de KRO verzorgd) en de Zendtijd voor Kerken (ZvK). Deze lijst met partneromroepen wordt 

sterk gedomineerd door omroepen die vanuit een christelijke traditie werken, wat niet heel vreemd 

is gezien Nederland een sterke Joods-Christelijke historie kent.  

                                                             
3 Bron: http://www.spirit24.nl/content/over-spirit-24  

http://www.spirit24.nl/content/over-spirit-24
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In de programmering van het themakanaal is terug te zien dat er een religieuze objectiviteit 

geconstrueerd wordt. Het doel van Spirit 24, namelijk om begrip te ontwikkelen voor een ieders 

geloofs- of levensovertuiging, begint met een presentatie van elke geloofs- en levensovertuiging. Zo 

is er van elke stroming een programma in de programmering opgenomen die een stukje eigenheid 

van die stroming weergeeft. 

3.2.3 Uit het leven gegrepen   

Wat betekent het om praktiserend gelovige te zijn? Voor zover het materiaal van de 

partneromroepen dat toelaat, zendt Spirit 24 programma’s uit waarin mensen hun verhaal vertellen 

over hun leven met God, Jahwe, Allah of ‘iets’. Hierbij gaat het om ervaringen van een hogere 

macht, toewijding en de worsteling die een gelovige ervaart. Een paar voorbeelden: ‘Het hoogste 

woord’, waarin bekende Nederlanders vertellen over belangrijke momenten in hun leven aan de 

hand van een Bijbeltekst; ‘De Wandeling’, waarin mensen hun schokkend levensverhaal vertellen en 

hoe ze er weer bovenop zijn gekomen; ‘Jouw spiritualiteit’, waarin mensen hun spirituele 

momenten voor de camera delen; ‘Niet alleen op zondag’, waarin het dagelijks leven van een 

gemeentelid van een kerk in beeld wordt gebracht. 

In deze programma’s zijn verschillende aspecten waar te nemen. Te zien valt hoe mensen een 

gewoon bestaan hebben als gelovige, maar er zijn opvallend veel programma’s die over hevig 

persoonlijk leed of ongewone gebeurtenissen gaan en de wijze waarop de persoon in kwestie daar 

mee omgaat als gelovige. Met name in de gewone dingen van het dagelijks leven komt sterk naar 

voren wat Hoover in zijn onderzoek “onderhandelen” noemt: christenen komen veel in aanraking 

met niet-christelijke zaken en het is voor een hoop christenen elke dag weer een uitdaging om 

vanuit de christelijke normen en waarden te leven en daarom moet onderhandelt worden met het 

seculiere leven. De familie Johnson in Hoovers onderzoek is een doorsnee christelijk gezin en is 

daarmee ook een doorsnee voorbeeld van dit onderhandelen: 

“Families such as the Johnsons clearly must constantly negotiate their way through the hurdles 
that challenge their plans for where to invest time and attention. Most of us can empathize with 
them, and few of us could probably describe our lives in as straightforward a way as we would 
like. We strive to be consistent and to act in ways that reflect our values. And, like the Johnsons, 
we would be likely to describe ourselves in the first instance as being successful in doing so. Also 
like the Johnsons, it would probably become clear the more we talked that we are not always 
the people and families we wish to describe.” 

(Hoover, 2006: 125) 
 

3.2.4 Zoektocht naar zingeving 

In de programmering van Spirit 24 is ook ruimte voor zingeving en meditatie. Zo worden er 

yogasessies aangeboden en kunnen mensen thuis vanuit de woonkamer meedoen aan yoga. Het 

zingevingaspect zit vaak ook tussen de regels in de programma’s die in 3.2.3 aan bod zijn gekomen. 

Bij zingeving speelt vaak de vraag “wat moet ik met mijn leven?” een cruciale rol en de verhalen die 

verteld worden in de programma’s die in 3.2.3 besproken zijn, hebben soms parallellen met 

kwesties over zingeving. De vraag wat men met het leven aanmoet, wordt vaak gesteld na een 
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ingrijpende gebeurtenis. De worstelingen die de mensen meemaken om hun leven weer op de rails 

te krijgen kunnen ook als voorbeeld dienen voor mensen met (wellicht minder aangrijpende) 

zingevingvragen.   

Wat ook vaak meespeelt bij kijkers van Spirit24, is dat een aantal van de kijkers vroeger gelovige 

kerkgangers waren, maar tegenwoordig het ‘oude’ geloof vaarwel hebben gezegd en op een 

eigentijdse wijze op zoek gaan naar God (Kok, 2008: 11). Deze mensen zoeken naar geestelijke 

vernieuwing of een diepere relatie met God, oftewel spiritualiteit. Ook Hoover is in zijn onderzoek 

deze categorie mensen tegen gekomen. Omdat deze mensen vaak het oude geïnstitutionaliseerde 

geloof niet meer aanhangen en vaak ook een sterke aversie hebben tegen geïnstitutionaliseerde 

geloofsinstellingen, zijn dit bij uitstek mensen die naar media grijpen om hun honger naar 

spiritualiteit te stillen (Hoover, 2006: 129).  

Deze zoekende mensen hebben vaak iets onvoorspelbaars, zo maakt het voorbeeld ‘Judy Cruz’ in 

Hoovers onderzoek duidelijk (Hoover, 2006: 126). Ze voldoen vrijwel nooit aan geijkte patronen: ze 

geloven wel, maar gaan niet naar de kerk; ze bekritiseren vaak kerkelijke tradities, maar zijn wel op 

zoek naar vaste geloofsvormen. Voor een bedrijf als de NCRV is het nogal lastig om deze groep te 

bereiken, aangezien ze lastig te kaderen zijn. In de programmering van Spirit24 is een nogal grote 

variatie aan zingevende en meditatieve uitzendingen opgenomen, waarbij elk programma een 

unieke vorm heeft waarin het spirituele of zingevende aspect tot uitdrukking komt. Hiermee hoopt 

de NCRV dat elke zoeker iets vindt wat bij zijn belevingsvorm van spiritualiteit of zingeving past.  

Het is daarnaast ook niet vreemd dat uitgerekend een bedrijf als de NCRV er bewust voor kiest om 

de zoekende mens een handreiking te bieden. Reeds in 1929 werd een van de doelen van de NCRV 

door bestuurslid J.A. Tazelaar als volgt omschreven: 

“*Om+ kranken op te zoeken; geestelijk hongerenden te spijzen; velen, die op eenzame post 

staan, te verkwikken door de gemeenschap der Heiligen, midden op zee, midden in het 

heidendom; ouden van dagen, die niet meer tot samenkomst kunnen opgaan, te bemoedigen 

door prediking, door gebed en door lied – in één woord om vele treurigen te troosten.” 

(Tazelaar geciteerd in: Van der Goot, 1989: 60) 

Nu was de NCRV van oorsprong uitsluitend voor de christelijke zuil bedoeld en was de zorg die 

hierboven genoemd wordt door en voor christenen bedoeld, maar tegenwoordig worden de 

christelijk principes maatschappijbreed uitgedragen. De NCRV wil met haar programmering 

bijdragen aan een betere samenleving en omdat zij constateert dat er vraag is naar geestelijke 

verdieping, antwoordt zij daarop met de programmering aangeboden via Spirit24.  

3.3 Luisterpost – Bralectah 

3.3.1 Introductie 

De Luisterpost – Bralectah is een organisatie die zich tot doel heeft gesteld om opnames te maken 

van activiteiten van haar kerkgenootschap. Ze maken opnames van kerkelijke activiteiten, zoals 
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lezingen, Bijbelstudies, concerten, vergaderingen, bezinningsdagen en festivals, echter worden geen 

opnames gemaakt van kerkdiensten. De gemaakte opnames zijn bestemd voor mensen die niet 

aanwezig konden zijn en zo een middel hebben om toch naderhand de activiteit te beleven. De 

doelgroep voor wie de opnames gemaakt worden is daarom erg breed en dat is ook terug te zien in 

de grote diversiteit van de soort opnames die gemaakt worden. In het verleden waren het vooral 

ouderen die bij de Luisterpost – Bralectah een CD of DVD bestelden, omdat zij vanwege hun 

ouderdom niet bij bepaalde activiteiten aanwezig konden zijn. Tegenwoordig is het aanbod op een 

dermate groot publiek gericht en ook met het internet als distributiekanaal zijn de opnames ook in 

trek bij jongeren. Ook het drukke bestaan van mensen wordt vaak als argument genoemd waarom 

mensen niet naar activiteiten kunnen komen, echter willen ze wel betrokken zijn. Bij de meeste 

activiteiten worden uitsluitend geluidsopnames gemaakt, welke later op CD worden uitgebracht. Bij 

grotere activiteiten, zoals festivals, grote concerten of grote conferenties, worden ook video-

opnames gemaakt. Deze worden later op DVD uitgebracht. Naast CD en DVD worden de opnames 

van de activiteiten ook als on-demand service aangeboden op de site van de Luisterpost – 

Bralectah4. De organisatie wordt voor een groot gedeelte gesubsidieerd door het overkoepelend 

orgaan van een kerkgenootschap. Daarnaast leeft de organisatie van giften, de verkoop van DVD’s 

en CD’s en de inzet van hardwerkende vrijwilligers.  

3.3.2 Referaten en lezingen 

De kerkgenootschap waaronder de Luisterpost – Bralectah valt is van een van de gereformeerde 

denominaties. Deze Bijbelgetrouwe christenen kenmerken zich door hun leven toe te wijden aan de 

leefregels die in de Bijbel worden aangereikt. De Bijbel is de belangrijkste bron van inspiratie voor 

deze christenen en het leven als christen wordt getoetst aan de hand van de Bijbel. Uitleg over de 

Bijbel en de reflectie van actualiteiten aan de hand van de Bijbel zijn voor de gereformeerde christen 

een belangrijke vorm van geloofsbeoefening. Dat dit belangrijk is valt ook terug te zien in de 

hoeveelheid opnames die de Luisterpost – Bralectah maakt van referaten en lezingen. 

De onderwerpen die in deze lezingen aan bod komen zijn zeer verschillend. Er zijn grofweg drie 

categorieën: ten eerste lezingen die voor persoonlijke geloofsgroei bedoeld zijn. Deze lezingen 

hebben tot doel de individuele christen te inspireren en daarmee het geloof sterker te maken. Een 

voorbeeld van een dergelijke lezing gaat over hoe je moet bidden. De tweede categorie zijn lezingen 

die Bijbeluitleg geven over bepaalde geloofsleer aspecten. Een van de lezingen gaat bijvoorbeeld 

over de mythes die over hemel en hel bestaan. Wat staat er nou echt in de Bijbel? De derde 

categorie lezingen gaat over gemeenteopbouw. Hoe kunnen we als gemeente naar buiten gericht 

zijn, dus naar de maatschappij? Bij elke lezing wordt het onderwerp door de lector besproken aan 

de hand van de Bijbel. 

3.3.3 Concertregistraties 

Muziek en samenzang zijn een wezenlijk onderdeel in de christelijke traditie. Het wordt gebruikt om 

God te prijzen en het wordt gezien als een alternatieve manier van communiceren met God, meer 

                                                             
4 Voor de audio- en videodiensten is de website “Opkijken” in het leven geroepen: www.opkijken.nl  
De normale website van de Luisterpost – Bralectah is: http://www.luisterpost.nl   

http://www.opkijken.nl/
http://www.luisterpost.nl/
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vanuit het hart dan bijvoorbeeld het rationele denken over Bijbelteksten. Dat muziek belangrijk is 

voor christenen is ook terug te zien in de hoeveelheid opnames die de Luisterpost – Bralectah maakt 

van muziekevenementen. Van de muziekevenementen zijn er verschillende soorten, de 

belangrijkste worden genoemd. 

Stipt op nummer één zijn de orgelconcerten. Deze opnames zijn vooral in trek bij de ouderen van 

dage. Naast het orgel worden ook andere instrumenten gebruikt bij concerten. Nummer twee zijn 

de zangconcerten, dit kunnen koren zijn die optreden, of samenzangevenementen. Soms worden 

deze samenzangevenementen begeleid door een koor, al dan niet in combinatie met een band. Een 

heel stuk schaarser zijn de opnames van bandoptredens.  

Een paar keer per jaar worden er ook grote evenementen opgenomen, zoals de Schooldag van de 

Theologische Universiteit in Kampen of de DVN-dag. Dit zijn vaak evenementen waarbij muziek, 

toneel en lezingen zich in al hun variatie kunnen afwisselen. 

3.3.4 Meeleven 

Bepaalde vergaderingen worden soms ook opgenomen. Vaak gaat het dan om vergaderingen 

waarbij meerdere kerken betrokken zijn of om zogenoemde classisvergaderingen. Bij dit soort 

vergaderingen worden vaak besluiten genomen die van invloed kunnen zijn op een groot aantal 

kerken. Deze vergaderingen worden doorgaans alleen door de voorgangers van de verschillende 

kerken belegd, met als gevolg dat het gewone gemeentelid geen weet heeft van de inhoud van de 

gesprekken die gevoerd worden. Door de opnames van de Luisterpost – Bralectah kunnen ook 

gemeenteleden meeleven in de vergaderingen.    

3.3.5 Geen commercie 

De Luisterpost – Bralectah biedt een zeer breed scala aan type opnames aan. De opnames worden 

vrijwel altijd door (semi-)professionele mensen uitgevoerd en met behulp van deugdelijke 

apparatuur. Puur vanuit een bedrijfsvoering perspectief zou er met deze expertise en de kwaliteit 

van de producten geld verdiend kunnen worden, echter is dat niet het speerpunt in de 

bedrijfsvoering van de Luisterpost – Bralectah. Het doel is om opnames te maken van activiteiten en 

de opnames te distribueren aan mensen die de opname wensen te ontvangen. Vanuit dit 

perspectief is de Luisterpost – Bralectah een puur dienstverlenende organisatie. De Luisterpost – 

Bralectah heeft bijvoorbeeld amper invloed op de regie van bepaalde activiteiten.  

Een dergelijke houding constateert Melissa M. Smith ook bij Amerikaanse religieuze 

vrijwilligersinstellingen (Smith, 2007). In het algemeen constateert zij dat vrijwilligersorganisaties 

vaak een slecht bedrijfsvoeringmodel hanteren, wat de kwaliteit van de dienst die zij leveren niet 

ten goede komt en met name ook dat deze organisaties efficiënter kunnen functioneren. Het 

onderzoek gedaan door Smith accentueert de noodzaak van een goed functionerende website, 

enerzijds voor naamsbekendheid, maar anderzijds ook voor interne communicatie (Smith, 2007: 

275). Het buzz-woord wat Smith gebruikt waaraan zij de kwaliteit van de website beoordeelt, is de 

mate van interactie die een website biedt. Statische websites met hooguit wat algemene 

organisatie-informatie halen significant minder hits dan interactieve websites (Smith, 2007: 274). 
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“Although it is now common for nonprofit organizations to incorporate Web sites into their 
overall marketing plans, it is still unclear exactly how important these sites are to an 
organization and if they facilitate a dialogue between the organization and its members.” 

(Smith, 2007: 275) 
 
Wanneer we het onderzoek van Smith naast de situatie van de Luisterpost – Bralectah leggen, zijn 

een aantal van de aspecten die zij noemt te herkennen. Het organisatiemodel van de Luisterpost – 

Bralectah zorgt ervoor dat de organisatie uitsluitend een dienstverlenende organisatie is, niets 

meer, maar ook zeker niet minder. Deze statische houding is terug te zien op de wijze waarop de 

twee eerder genoemde websites van de Luisterpost – Bralectah worden ingezet. Met name op 

Opkijken is relatief weinig interactie. Er worden op de site enkel audio- en videobestanden 

aangeboden die on-demand kunnen worden bekeken of beluisterd. Er is geen “dialogue” met 

andere kijkers of organisatiemedewerkers. Iets minder statisch van aard is de normale website van 

de Luisterpost – Bralectah. We zien hier een rijk gevulde homepage met een activiteitenagenda, 

nieuw toegevoegde opnames, een poll, een gastenboek en een opname-besteloptie. Hoewel 

duidelijke pogingen ondernomen zijn om de potentiële bezoeker te enthousiastmeren, is echter nog 

geen sprake van een duidelijk dialoog, zoals door Smith gepresenteerd.  

De vraag is echter of het gebrek aan voldoende dialoog voor een organisatie als de Luisterpost – 

Bralectah ook daadwerkelijk de nadelige gevolgen heeft die door Smith gevreesd worden: 

“A well-designed and maintained Web site can allow organizations that might otherwise be 
limited by scarce funding to be more visible, have a higher degree of interaction with members, 
and be seen as a more credible and empowered source of information.” 

(Smith, 2007: 275) 
 
Aangezien de Luisterpost – Bralectah niet per se financieel afhankelijk is van haar eigen prestaties, is 

de noodzaak voor een uiterst gestroomlijnd organisatiemodel en een flitsende interactieve website 

niet de eerste prioriteit. Daarnaast gebruikt Smith een analysemodel voor websites die impliceert 

dat een goede website “two-way communication” nodig heeft voor een deugdelijke interactie met 

de bezoekers(Smith, 2007: 276). De vraag is echter of deze benadering ook zo sterk geldt voor een 

christelijke gemeenschap. Uitgaande van een scenario dat bijvoorbeeld iemand in een willekeurige 

kerk een specifiek videobestand vindt op Opkijken, dan heeft deze persoon niet per se de 

samenbindende middelen van een website of online-community van de Luisterpost - Bralectah 

nodig om met soortgenoten zijn reactie op het videobestand te delen, het kerkplein functioneert 

ook prima. En aangezien de Luisterpost – Bralectah onderdeel is van een specifieke 

kerkgenootschap, is het bovengenoemde scenario zeker niet ondenkbaar en is de houding van enkel 

een 'dienstenaanbieder' legitiem. De wat beperkte inzet van nieuwe media in het distributiekanaal 

laat echter wel een groot aantal mogelijkheden liggen. Zo zou de website van de Luisterpost – 

Bralectah uitstekend dienst kunnen doen voor online pastorale zorg, of dat er een mogelijkheid is 

om na te praten naar aanleiding van een video- of audiobestand die via Opkijken is aangeboden.   
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3.4 GKV forum 

3.4.1 Introductie 

Het forum van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt5 (afgekort: GKV)6 is opgezet door de 

overkoepelende organisatie van deze denominatie met de intentie een discussieplatform te bieden 

voor christenen. De GKV als christelijke stroming kan in zijn algemeenheid gekenmerkt worden door 

Bijbelgetrouwheid en een gematigd conservatieve geloofswijze. Qua stroming zijn ze gemiddeld, ze 

zijn niet extreem orthodox, maar hebben evenmin weinig charismatische invloeden. Orthodoxe 

kerkstromingen typeren zich door streng conservatisme. De Bijbel is een absolute autoriteit en 

teksten uit de Bijbel worden vaak letterlijk overgenomen in het dagelijkse bestaan. Het leven als 

christen wordt in dit soort stromingen getypeerd door een strenge plichtmatige onderwerping aan 

Gods wet. Aan de andere kant van dit spectrum zijn de charismatische7 stromingen. De Bijbel wordt 

in deze kringen wel gezien als Gods woord, echter worden Bijbelteksten vaak al naar gelang vrij 

geïnterpreteerd. Het leven als christen in deze stroming wordt sterk gedomineerd door het zoeken 

en ervaren van Gods geest. Het doel van deze christenen is om een actieve relatie met God te 

onderhouden. In dit spectrum kan de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt zich plaatsen in het 

midden van het spectrum, met een lichte afwijking naar het orthodoxe extreem. 

Door de degelijke aanpak van de moderatoren wordt het forum in leven gehouden en indien nodig 

worden te enthousiaste debatanten getemperd. Hoewel het forum is opgericht door één van de 

vele denominaties in Nederland, heeft het forum zich bewezen als een stabiel discussieplatform 

voor vrijwel iedereen. Opvallend is dat zowel christenen van andere denominaties als ook niet-

christenen participeren aan de debatten die op het GKV-forum worden gevoerd. En wellicht het 

meest opvallende: een groot aantal participanten die niet-christen zijn of van een andere 

denominatie komen, zijn vaak ook de topic-starter, degene die de discussie begint of een vraag 

opwerpt. Op het forum is ruimte voor discussie over het volle spectrum van het christen-zijn: er is 

een apart subforum voor gereformeerd leven (lees: Bijbelgetrouw leven), christen-zijn in het 

dagelijks leven en zelfs een apart subforum voor opvoedende christelijke ouders. Daarnaast is er 

ruimte om over actualiteiten, muziek en politiek te discussiëren. Met een dergelijke opzet is 

duidelijk dat beoogd is om een zo breed mogelijk publiek te trekken. De aard van de discussies die 

gevoerd worden kan in drie categorieën opgedeeld worden. We zien christenen onderling met 

elkaar discussiëren; maar ook niet-christenen het debat aangaan met christenen (of visa versa) en 

als laatste categorie het bespreekbaar maken van taboes. Vooral deze laatste categorie behandel ik 

apart, omdat zowel christenen onderling als christenen met niet-christenen zich met deze 

problematiek bezighouden. 

3.4.2 Intern debat: christenen onderling 

Het zal niet vreemd zijn dat juist op een christelijk forum met name christenen met elkaar in 

discussie geraken over allerlei onderwerpen. De onderwerpen lopen heel uiteen, van vragen over 

                                                             
5 Zie voor meer uitleg over deze christelijke stroming: http://www.gkv.nl/gereformeerd-vrijgemaakt/242 
6
 Het forum is te bereiken via: http://forum.gkv.nl  

7 Met het woord 'charismatisch' wordt in dit verband verwezen naar een christelijke stroming. Zie voor uitleg: 
http://www.protestant.nl/geschiedenis/historische-encyclopedie/charismatische-beweging 

http://www.gkv.nl/gereformeerd-vrijgemaakt/242
http://forum.gkv.nl/
http://www.protestant.nl/geschiedenis/historische-encyclopedie/charismatische-beweging
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geloofstwijfel, hoe men als christen in de wereld staat, verslavingen, relatieproblemen, enzovoorts. 

Meestal wordt de discussie gevoerd met Bijbelteksten om vervolgens een standpunt in te nemen, of 

het standpunt wordt eerst ingenomen en vervolgens de juiste Bijbeltekst erbij gezocht. Hieruit blijkt 

dat het merendeel van de participanten een gedegen Bijbelkennis heeft en aangenomen mag 

worden dat het merendeel ook een gereformeerde christelijke achtergrond heeft. Er zijn echter ook 

christenen die men niet tot een van de gereformeerde denominaties kan scharen en deze zijn in 

ieder geval op het GKV-forum schaars. In sommige gevallen ontsporen discussies in moddergooien 

over wie er het betere geloof heeft en wie er het meeste recht van spreken zou hebben. Hieruit 

blijkt er een stevige rivaliteit heerst tussen sommige denominaties. Normaliter wordt dit soort 

gedrag op het forum niet getolereerd en grijpen de moderators in. 

Naast discussie is er voor velen ook ruimte voor meeleven. Mensen met problemen zoeken vaak 

maar al te graag het anonieme internet op om problemen bespreekbaar te maken die in de fysieke 

wereld bemoeilijkt worden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan christelijke taboes, zoals 

zelfbevrediging, homofilie, echtscheiding, vreemdgaan en dergelijke. Soms worden de 

discussieopeners bemoedigd met een troostende Bijbeltekst, in andere gevallen geven participanten 

in het topic aan voor degene te bidden. Daarnaast worden tips gegeven om met de situatie om te 

gaan. 

De drukkende werking van taboes in de fysieke wereld is voor vele christenen een reden om dingen 

bespreekbaar te maken op een virtueel forum. Zo barste er bijvoorbeeld een enorme discussie los 

toen iemand zich afvroeg of sadomasochisme binnen het huwelijk wel is toegestaan. Voor vele 

christenen zijn media altijd al een belangrijk middel geweest om taboes bespreekbaar te maken, 

met name vanwege de anonimiteit die doormiddel van media gewaarborgd wordt. Programma’s op 

de radio en televisie zijn voor christenen vaak een bron van inspiratie als het over moeilijke 

onderwerpen gaat. De kijker is anoniem voor de rest van de wereld, maar toch kan deze persoon 

geestelijk ondersteund worden. Ditzelfde geldt ook voor tijdschriften, boeken en websites. Van der 

Goot ziet bij omroepen de mogelijkheid dat televisie ingezet kan worden voor geestelijke 

ondersteuning: 

“Alle mediagebruik is zoeken naar enigerlei vorm van ‘Lebenshilfe’. En hoewel men in het Duitse 
taalgebied weliswaar expliciet is gaan spreken over ‘Lebenshilfe’ als aparte tak van de media en 
als doel van mediagebruik, wordt ook daar niet ontkend dat de dimensie van ‘Lebenshilfe’ in 
‘Information’, ‘Bildung’ en ‘Unterhaltung’ aanwezig is / kan zijn. In de praktijk blijkt ‘Lebenshilfe’ 
dan synoniem met ‘Hilfeleistung’, ‘Aufklärung’, ‘Ratschläge zur Bewältigung des täglichen 
Lebens’, ‘Beratung’, ‘Orientierungshilfe’, ‘Ratgeberfunktion’.” 

(Van der Goot, 1989: 74) 
En iets verderop: 
 

“Zielzorg laat zich zeker bij de media moeilijk natrekken, ze onttrekt zich meestal aan directe en 
objectieve waarneming.” 

(Van der Goot, 1989: 76) 
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Hoewel Van der Goot zich in zijn proefschrift heeft gericht op televisie, kunnen de bovenstaande 

uitspraken zeker voor meerdere media van toepassing zijn, ook voor het internet. Televisiegebruik 

kan volgens Van der Goot in vier categorieën opgedeeld worden: Informatie, educatie, vermaak en 

“Lebenshilfe”. Deze categorisering is in wezen redelijk universeel toepasbaar op alle media, inclusief 

nieuwe media. Hoewel Van der Goot zijn proefschrift in 1989 heeft geschreven, is zijn zienswijze op 

de wijze waarop media worden ingezet ook bruikbaar voor de situatie in 2010. Terugkijkend naar dit 

specifieke voorbeeld van het GKV-forum, is het aspect van ‘Lebenshilfe’ goed te herkennen, en wel 

in een zeer brede zin van het woord. Er is ruimte voor persoonlijke kwesties, zoals relatieproblemen 

of verslaving, maar ook problemen met het geloof, individueel of in de gemeenschap. En daarnaast 

is er ook ruimte voor minder zware kwesties, zoals het praten over politiek, muziek, kunst en 

dergelijke. We zien dus dat ‘Lebenshilfe’, zoals dat in het laatste deel van het eerste citaat wordt 

omschreven, vrijwel volledig van toepassing is op de manier waarop christenen onderling met elkaar 

omgaan op het GKV-forum.   

3.4.3 Extern debat: christenen en niet-christenen in debat 

De meeste niet-christenen die zich op het GKV-forum melden zijn mensen die op een of andere 

manier toch wel geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof, maar bijvoorbeeld niet naar de kerk 

durven te gaan of simpelweg niemand in hun omgeving kennen die hun antwoorden kan geven op 

vragen waar zij mee zitten. Meestal komen ze met nogal praktische vragen, zoals “hoe gaat het er in 

een kerk aan toe?” of “mag ik zomaar een kerkterrein oplopen om naar iemands graf te gaan”? 

Uiteraard worden ook wat minder eenvoudige onderwerpen ter discussie gesteld, zoals de 

tweestrijd tussen schepping en oerknaltheorie. Omdat het vaak niet-christenen zijn die de 

onderwerpen opwerpen, wordt er vanuit alle christelijke hoeken gereageerd en zo blijken 

christenen het nogal vaak met elkaar oneens te zijn. Zo zijn er conservatieve christenen die 

standvastig volhouden aan het scheppingsverhaal uit de Bijbel en elke afwijking van dat verhaal 

verwerpen, maar zo zijn er ook christenen die geloven dat er misschien wel een oerknal is geweest, 

maar dat het niet toevallig is gebeurd, maar door Gods interventie. 

Ironisch genoeg zijn de meeste niet-christenen vaak de meest beschaafde participanten in 

discussies. In bijvoorbeeld de discussie van het scheppingsverhaal versus oerknaltheorie waren de 

niet-christelijke participanten doorgaans beleefd, terwijl sommige christelijke participanten het 

nodig vonden om mensen als achterlijk te bestempelen die geloofden dat de wereld door een knal 

was ontstaan. Ook wanneer christenen onderling met elkaar aan het discussiëren waren over dit 

onderwerp, liepen de gemoederen soms nogal hoog op en in sommige gevallen ging het er niet 

bepaald christelijk aan toe. 

Algemeen gesteld, kan men zeggen dat debatten tussen christenen en niet-christenen een stuk 

minder soepel verlopen dan wanneer christenen onderling debatteren. Een van de redenen hiervoor 

is dat christenen vaak hulp zoeken op het internet, waarbij de nadruk in de conversatie die volgt ligt 

op troosten en bemoedigen. Wanneer niet-christenen vragen stellen of opmerkingen hebben, zijn 

dat vaak niet gevoelskwesties, maar eerder rationele kwesties. De discussie die daarop volgt 

kenmerkt zich daarom in het geven van logische, vaak zeer kritische argumenten, in plaats van 

emotioneel gedreven medeleven. Onderzoekster Pauline Hope Cheong en haar onderzoeksteam 
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hebben verschillende internetblogs die door christenen worden onderhouden geanalyseerd. Haar 

centrale vraag is hoe christenen op het internet handelen om hun geloof uit te dragen. Cheong en 

haar team constateren dat christenen die online op blogs en fora participeren, vooral bezig zijn met 

hun persoonlijk geloof (hetgeen wat sterk in 3.4.2 naar voren kwam), didactiek, en het uiten van 

kritiek op religieuze denkwijzen: 

“Of the 200 blogs, the most frequent appearance of religious motifs was found in descriptions of 
personal experiences, emotional reactions, and thoughts about God (89 of the 200 blogs). This 
was followed by didactic content (78), religious and social criticism (45)” 

(Cheong et. al., 2008: 115) 
 

Met name de laatste twee aspecten, didactiek en kritiek, komen sterk naar voren tijdens discussies 

tussen christenen en niet-christenen. Bij beide aspecten wordt een sterke vorm van autoriteit 

beoefend, bijvoorbeeld vanuit de Bijbel, of door rationeel en logisch correcte argumentatie (Cheong 

et. al., 2008: 116). De argumenten die worden aangedragen worden bezegeld met Bijbelteksten en 

een daaraan gekoppelde interpretatie. Discussies ontaarden vaak doordat men het niet eens is over 

de specifieke interpretatie die aan een Bijbeltekst wordt gegeven, of omdat er een andere 

Bijbeltekst is, die, samen met de daaraan gekoppelde interpretatie, het argument van de opponent 

juist verwerpt.   

3.4.4 Individualistisch samenzijn 

In feite zijn twee opvallende zaken op het GKV forum in een nogal bijzondere balans met elkaar. 

Enerzijds wordt er door de relatief conservatieve christelijke moderators toezicht gehouden en 

wordt op die manier de typische gereformeerd vrijgemaakte zienswijze op geloofszaken in 

discussies ingebracht. Ondanks de wellicht wat conservatief overkomende achterban van dit forum, 

is er echter ruimte voor soms nogal bijzondere onderwerpen, waarover door GKV-leden niet snel in 

het normale leven zal worden gediscussieerd. Het opvallende hiervan is dat de conservatieve 

moderators toelaten dat er over aan taboeaangrenzende (of zelfs -overschrijdende) onderwerpen 

wordt gediscussieerd. Anderzijds is het evenmin opvallend dat er ook een groot aantal mensen op 

het forum afkomen die uit charismatische en minder conservatieve stromingen komen, terwijl de 

gereformeerde kerken vrijgemaakt wel een reputatie binnen kerkelijk Nederland heeft om andere 

denominaties om hun geloofspunten minder serieus te nemen. Met andere woorden, de grenzen in 

het normale leven omtrent de verschillende denominaties, zijn op dit forum vele malen vager. Er 

wordt niet zo sterk onderscheid gemaakt vanuit welke geloofshoek je komt.  

Dit gegeven heeft een bijzonder effect op de deelnemers van de discussies. Mensen worden nu op 

basis van hun eigen discussiestandpunt beoordeeld. Een groot aantal christenen is lid van een 

gemeente, dus een gemeenschap van mensen die allen tot dezelfde denominatie behoren en vaak 

een met elkaar gedeelde zienswijze op geloofszaken hebben. Een lid is onderdeel van die massa en 

het is vaak zo dat het individu voor een groot gedeelte de opvatting over het geloof deelt dat door 

de gemeenschap wordt aangereikt. Vaak is verantwoording van de omarmde opvatting over het 

geloof in de gemeenschap niet nodig, immers, iedereen deelt dezelfde opvatting. Uiteraard wordt 

de kwestie lastiger als een enkel lid het oneens is met de algemeen geaccepteerde opvattingen over 
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het geloof. Op het internet geldt deze vanzelfsprekendheid voor algemene acceptatie over 

opvattingen niet. Het is geen vanzelfsprekendheid dat de ene virtuele christen dezelfde opvatting 

over het geloof heeft als de ander. Het GKV-forum is in dat opzichte zeker geen virtueel kerkplein, 

omdat de mensen die op het forum aanwezig zijn allerlei verschillende opvattingen over het geloof 

hebben, waarbij het verwerpen van het geloof ook een optie is. De neuzen staan op dit virtuele 

forum allemaal andere kanten op, dit in tegenstelling tot een kerkgemeenschap.  

Hierin is een trend onder christenen waar te nemen, waarbij, zoals Heidi Campbell het verwoord, 

mensen bewust kiezen om te geloven zonder aan een religieus instituut verbonden te zijn: 

“While people actively choose not to affiliate with religious institutions, they still hold to certain 
religious beliefs and practices. If society is still influenced by its religious heritage and history, 
one may assume this influence may spill over into Internet culture as well.” 

(Campbell, 2005: 310) 
 
De aanname waar Campbell het over heeft, blijkt in ieder geval bij het GKV-forum waarheid te zijn 

geworden. Christenen, ook al hebben zij in hun fysieke bestaan het institutionele geloof niet vaarwel 

gezegd, zijn op het internet een individu. Persoonlijk geloof en de reflectie daarop wordt voor vele 

christenen tegenwoordig belangrijker geschat dan christen te zijn van een specifieke 

kerkgemeenschap en de daaraan gekoppelde identificatie met de aldaar gepredikte geloofsleer. 

Deze houding van het individueel christen-zijn is zowel in de fysieke wereld te zien, als ook op het 

internet, zoals Cheong en haar onderzoeksteam hebben aangetoond (Cheong et. al., 2008: 112). Op 

het GKV-forum is dit goed te zien: mensen identificeren zich niet snel met een kerkgemeenschap 

waaraan zij verbonden zijn, maar veeleerder met het geloof wat zij zelf bezitten. Hierin wordt niet 

gezegd dat actief participerende christenen op het internet per definitie het geïnstitutionaliseerde 

geloof vaarwel hebben gezegd, op het internet identificeren christenen zich alleen veel minder snel 

met de kerkgemeenschap waaraan zij verbonden zijn.  

 

4. Apologetiek en christelijke media: retorische werking 

4.1 Inleiding 
In hoofdstuk drie is er aandacht besteedt aan drie verschillende organisaties en de media die zij 

gebruiken, waarbij de focus lag op het specifieke medium dat ingezet wordt. Een heel belangrijk 

aspect in de christelijke geloofsbeoefening is het verantwoorden van het geloof. Deze 

verantwoording wordt zowel door individuen gedaan, alsmede door christelijke instituten. Omdat 

de geloofsverantwoording enerzijds een belangrijk aspect is, maar ook een heel veelomvattend 

fenomeen is, heeft de theologie een aparte discipline die zich richt op geloofsverantwoording. In de 

theologie heet de leer over geloofsverantwoording Apologetiek. De reden waarom apologetiek 

belangrijk is voor dit onderzoek, heeft te maken met de wijze waarop de geloofsverantwoording 

wordt beoefend door de diverse organisaties die in hoofdstuk drie aan de orde zijn gekomen. Vanuit 

een wetenschappelijk perspectief is namelijk een retoriek te ontdekken, die ontstaat door de wijze 
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waarop geloofsverantwoording wordt gebruikt. Het doel van dit hoofdstuk is om inzicht te krijgen in 

de retoriek aanwezig in de drie media die in hoofdstuk drie zijn besproken. In de volgende paragraaf 

(§4.2) zal allereerst een beknopte introductie over Apologetiek worden gegeven. In de 

daaropvolgende paragraaf (§4.3) zullen de in hoofdstuk drie besproken media op hun retorische 

werking worden onderzocht. 

4.2 Postmoderne apologetiek 
Voor de bespreking van de term apologetiek, zal ik gebruik maken van het werk Breuk en brug: in 

gesprek met Karl Barth en postmoderne theologie over geloofsverantwoording van Benno van den 

Toren (1995). In zijn werk plaatst hij de apologetiek in de postmoderne tijdgeest. Hieruit blijkt dat de 

wijze waarop geloofsverantwoording wordt beoefend, een fenomeen is, wat zich in de cultureel 

temporale sfeer afspeelt. 

4.2.1 Algemene apologie en apologetiek 

Het verantwoorden van het geloof is ongeveer zo oud als de christelijke leer zelf. Al in het nieuwe 

testament van de Bijbel roept apostel Petrus op tot verantwoording van “de hoop, die in u is”: 

“Zo staat ‘apologia’ voor ‘verdediging’ voor een gerecht, maar het kan in een veel wijdere 

context gebruikt worden als de verdediging, verantwoording of verontschuldiging van een 

bepaalde handelswijze of visie tegenover kritiek. In de geschiedenis van de apologetiek heeft de 

aansporing in de eerste Petrusbrief ‘altijd bereid te zijn tot verantwoording (‘apologia’) aan al 

wie rekenschap vraagt van de hoop, die in u is’ (1 Petr. 3:15) een grote rol gespeeld. Het ‘altijd’ 

en ‘al wie’ maakt duidelijk dat het hier om een doorlopend element van de christelijke 

levenswandel gaat en niet alleen om een verantwoording in de juridische sfeer.” 

(Van den Toren, 1995: 27) 

 

In de theologie wordt onderscheid gemaakt tussen de geloofsverantwoording als handeling 

(apologie) en de wetenschappelijke reflectie op apologie, de apologetiek (Van den Toren, 1995: 30). 

Binnen de wetenschappelijke discipline van de apologetiek, zijn er diverse niveaus te onderscheiden 

van apologie. Ten eerste is er positieve en negatieve apologie, die met name de wijze waarop 

apologie bedreven wordt, kenmerkt. Van den Toren definieert als volgt: “De negatieve vorm heeft 

een defensief karakter en wil het christelijk geloof verdedigen tegen aanvallen.” (Van den Toren, 

1995: 28). Historisch gezien zijn er verschuivingen waar te nemen, waarbij in het ene tijdperk met 

name intellectuele argumenten werden gegeven en in andere tijdperken met name 

gevoelsargumenten. Positieve apologie “wil laten zien dat het christelijk geloof niet slechts een 

acceptabele optie is, maar een intellectueel voordeel biedt ten opzichte van alternatieven.” (Van 

den Toren, 1995: 28). Naast positieve en negatieve apologetiek, wordt er ook onderscheid gemaakt 

tussen externe en interne apologie, waarbij de beoogde doelgroep waarvoor de verantwoording 

moet worden afgelegd bepalend is: 

 

“Interne verantwoording is gericht op het versterken van gelovigen tegen aanvallen van 

buitenaf met behulp van negatieve en positieve geloofsverantwoording. […] Externe of 

missionaire apologie, vraagt of en op welke wijze wij de christelijke hoop kunnen 
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verantwoorden in gesprek met niet-christenen, die we daar zo graag deelgenoot van willen 

maken.” 

(Van den Toren, 1995: 29) 

 

Interne apologie is vooral voor christenen onderling bestemd, waarbij de nadruk ligt op troost, 

bemoediging en versterking van het geloof van de ander. Externe apologie daarentegen is bedoeld 

om het geloof aan niet-christenen over te dragen. 

4.2.2 Naar een postmoderne apologie en apologetiek 

Wanneer Van den Toren het begrip postmodern gebruikt, verwijst hij naar een tijd waarin een crisis 

van het Verlichtingsdenken (of moderne denken) heeft plaatsgevonden:  

“Onze cultuur schudt op haar grondvesten. Overal zijn er signalen dat het grootste project van 

de Verlichting, die de idealen van onze tijd vorm gegeven heeft, gefaald lijkt te hebben. In een 

‘Dialektik der Aufklärung’ zien we hoe de Verlichtingsidealen van vrijheid en autonomie omslaan 

in nieuwe vormen van onderdrukking en gebondenheid.”  

(Van den Toren, 1995: 45) 

 

Deze crisis, het postmodernisme, zou volgens Van den Toren een belangrijke invloed hebben op het 

denken van tegenwoordig. Hij constateert een heersend relativisme en pluralisme met betrekking 

tot normen, waarden en geloofs- en levensovertuigingen (Van den Toren, 1995: 48), waarbij 

stuiptrekkingen van het moderne denken, zoals individualisme en autonomie, nog zichtbaar zijn 

(Van den Toren, 1995: 76). De vraag die hij zich vervolgens stelt, is welke invloed deze denkomslag 

heeft op het christelijk geloof in het algemeen en specifiek de invloed op apologie. Van den Toren 

schetst de kritiek op het moderne denken nogal radicaal, daarmee implicerend dat in het 

postmoderne denken (in zijn definitie kritiek op het moderne denken) geen enkele vorm van denken 

van het moderne denken mogelijk is in het postmoderne denken. Aan deze stellige dichotomische 

tegenstelling kunnen serieuze bedenkingen geplaatst worden, ik zal hier later op terug komen. 

Vanuit deze stellige dichotomie tussen modern en postmodern denken, werkt Van den Toren toe 

naar een postmoderne benadering van apologetiek. Volgens hem is de oude Verlichtingsapologie 

niet meer bruikbaar, aangezien deze sterk werden gedreven door rationele argumenten, echter zijn 

deze in een pluralistische en relativistische cultuur onbruikbaar. Vanwege het doorgeslagen 

relativisme, is Van den Toren van mening dat mensen de verantwoordelijkheid voor het nastreven 

van hun eigen overtuiging hebben verloren (Van den Toren, 1995: 327). Mensen maken zichzelf het 

slachtoffer van hun eigen nihilisme. Van den Toren is van mening dat dit geen levenshouding is die 

perspectief biedt, waardoor postmoderne apologie zich kenmerkt door mensen uit te dagen “wat 

hen in het leven drijft kritisch te toetsen” (Van den Toren, 1995: 328). 

Vanwege de dichotomie die Van den Toren stelt tussen modernisme en postmodernisme, is naar 

mijns inziens het kind met het badwater weggegooid. De kritiek op het moderne denken is 

weliswaar in het postmoderne denken ingebed, dat wil echter nog niet zeggen dat het moderne 

denken in zijn volledigheid is verworpen wanneer men het postmoderne denken omarmt. Als er 
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naar het huidige culturele klimaat gekeken wordt, zien we dat individualisme nog steeds zichtbaar is 

in de maatschappij. Ook dat er sprake zou zijn van een overrelativeringhouding, met als gevolg een 

absoluut nihilisme, lijkt mij onhoudbaar. Er is inderdaad bij velen de prangende vraag naar de zin 

van het leven, maar er zijn genoeg mensen (ook niet-gelovigen) die weldegelijk een 

levensovertuiging nastreven en daaruit voldoening putten. Het ontbreekt mij aan het standpunt van 

Van den Toren aan nuances op de juiste plek.  

In de conclusie van zijn werk noemt Van den Toren als belangrijkste functie voor apologie een 

cultuurkritische houding aannemen. Hoewel hij aanvankelijk het gebruik van rationele argumenten 

in de postmoderne apologie verwierp, lijkt hij daarvan in zijn conclusie teruggekomen te zijn. Voor 

een degelijke cultuurkritische houding zou namelijk een degelijke cultuuranalyse gemaakt moeten 

worden, welke gevoed wordt door goed inzicht en feiten. Op basis daarvan zou een christen in staat 

zijn het geloof te kunnen verdedigen in een pluralistische samenleving, omdat mensen behoefte 

hebben aan zekerheden, die in de pluriformiteit van het hedendaags bestaan ontbreken. Hoewel 

aan de argumentatie van de kritiek op het moderne denken door Van den Toren wel wat aan te 

merken was, lijkt zijn conclusie echter wel de tegenwoordige houding te weerspiegelen die een 

hoop christenen naleven wanneer zij in discussie raken met niet-gelovigen. Christenen 

verantwoorden hun geloof vaak niet meer vanuit Godsbewijzen, maar zoeken eerder een 

gespreksingang via zingeving. 

4.2.3 Retoriek door apologie  

Paul Bernabeo definieert apologie als “a powerful rethorical device” (Bernabeo geciteerd in: Van 

den Toren, 1995: 29). Zeker wanneer christenen media gebruiken voor het overbrengen van 

christelijke boodschappen, zijn de boodschappen die uitgezonden worden in wezen van 

apologetische aard. Wanneer media worden ingezet voor de verspreiding van de christelijke 

boodschappen, worden de apologetische eigenschappen van de boodschap in wezen overgedragen 

op het medium dat wordt gebruikt ter verspreiding van de boodschap. Hierdoor fungeert een 

medium als apologetisch doorgeefluik. Het zijn vervolgens mediaspecifieke eigenschappen die deze 

apologie kunnen accentueren of verkleinen, met als gevolg dat de mediaspecifieke eigenschappen 

van het ingezette medium bepalend kunnen zijn voor de wijze waarop het medium als “rethorical 

device” kan opereren. De getuigenissen die door diverse mensen gegeven worden werken als 

retorische krachten in de media. Deze relatie tussen apologie, retoriek en media wordt bijvoorbeeld 

ook in het onderzoek van Armstrong en zijn medeonderzoekers aangetoond. Richard Armstrong en 

zijn team doen aan de Wichita State University in Texas onderzoek naar de wijze waarop de 

christelijke talkshow-host John Ankerman media inzet om zijn niet-christelijke gasten te overtuigen 

dat het geloof een serieuze optie is (Armstrong et. al., 2005). Hierin is een driehoeksverhouding te 

zien tussen media, apologie en retoriek.  

4.3 Apologetische retoriek in media 
In deze paragraaf zullen bij de verschillende media die eerder geanalyseerd zijn, de apologetische 

aspecten gedestilleerd worden om vervolgens te kijken naar de retorische werking die daaruit 

voortvloeit.  
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4.3.1 Spirit24 

Bij het themakanaal van de NCRV komt duidelijk naar voren dat zij zich richten op de zoekende 

mensen. Vrijwel alle programma’s die worden aangeboden maken geen gebruik van “autoritaire 

argumentatie”. Dit houdt in dat vrijwel geen enkel programma van Spirit24 een absolute waarheid 

verkondigd. Wat wel veel te zien is, zijn programma’s waarin specifieke individuen hun verhaal 

kunnen vertellen over hun leven en hun omgang met of afwijzing van een god. Er straalt geen 

autoriteit van deze mensen af, zij zijn net als alle andere mensen ‘iemand met een verhaal’. Qua 

retoriek is dit een lastig parket: als de kijker zich niet kan identificeren met het verhaal van het 

programma, dan zal het apologetische effect minder zijn, dan wanneer iemand zich bijvoorbeeld wel 

kan identificeren. Wanneer iemand zich wel kan identificeren met het verhaal, kan de apologetische 

werking erg sterk zijn. Om deze reden heeft de NCRV besloten om zo veel mogelijk van dit soort 

niet-dwingende verhalen uit te zenden, in allerlei verschillende variaties, zodat er een grote 

diversiteit aan mensen geraakt kan worden.  

Hoewel de meeste programma’s een niet dwingend karakter hebben, voldoet het themakanaal wel 

aan de definitie die door Van den Toren is geleverd voor postmoderne apologetiek. De verhalen die 

aan bod komen, zijn veelal de worsteling die mensen meemaken in hun zoektocht naar een 

levensovertuiging. De soort worsteling en het type beoogde / verloren levensovertuiging kan kijkers 

mentaal stimuleren.  

Vanwege het niet-dwingende karakter van de programma’s, is de retorische kracht van deze 

programmering in de breedte niet heel sterk. De retorische kracht van de programmering is vooral 

aanwezig als kijkers ‘toevallig’ geraakt worden door een verhaal, maar er zit vrij veel ‘trial and error’ 

in deze benadering. 

De ‘trial and error’-factor is overigens wel een stuk lager indien de kijker bijvoorbeeld bewust op 

zoek is naar een specifiek onderwerp en in zijn / haar zoektocht de website van Spirit24 gebruikt 

voor mediaconsumptie. Op de site is het namelijk mogelijk om programma’s te zoeken op basis van 

tags. Zodoende kan iemand eenvoudiger zoeken naar verhalen van mensen die aansluiten bij het 

soort verhaal wat de kijker wil horen. In dat geval is de retorische kracht van het medium Spirit24 

een stuk hoger. 

4.3.2 Luisterpost – Bralectah 

De retorische kracht van de Luisterpost – Bralectah is wat ambigue. De Luisterpost – Bralectah 

maakt uitsluitend opnames van evenementen. Zij hebben vaak niet de regie in eigen handen en 

hebben als doel een (objectieve) weergave te geven van het evenement wat is opgenomen. De 

retoriek die zou moeten voortvloeien uit de CD’s of DVD’s moet daarom in grote mate al zijn 

ingebed in het evenement zelf. Deze retorische werking kan bijvoorbeeld een goede spreker zijn, of 

een mooi muziekconcert.  

De gemaakte opnames zijn bedoeld voor mensen binnen dezelfde kerkdenominatie. Zoals eerder in 

hoofdstuk drie is aangegeven, beleven de meeste mensen van denominaties in grote lijnen 

hetzelfde geloof. De specifieke geloofsleer, de tradities in de kerkgemeenschap, zij zijn bij vrijwel 
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alle leden van het kerkgenootschap bekend en worden vaak ook met elkaar gedeeld. In vrijwel alle 

aspecten van het gepraktiseerde geloof onder leden, zal de leiding van de kerkgemeenschap zorg 

dragen dat het geloof van de kerkleden regelmatig vernieuwd en bevestigd wordt. De retoriek die 

hierbij wordt toegepast begint zondagochtend op de preekstoel en wordt in alle facetten van het 

kerkleven tot uiting gebracht. Wanneer de Luisterpost – Bralectah daarom opnames maakt van 

kerkelijke activiteiten, zal het geloofsbevestigende aspect bij deze activiteiten groot zijn en ook als 

zodanig worden vastgelegd via de opnameapparatuur van de Luisterpost – Bralectah.  

Onder vele kerkgemeenschappen in Nederland, maar ook wereldwijd, is deze alomvattende 

geloofsbevestigende werking in kerken aanwezig. Niet-christelijke critici typeren dit fenomeen als 

hersenspoeling. Wat echter niet ontkend kan worden, is dat de retoriek van deze benadering 

fenomenaal werkt. De reden hierachter is een complete studie op zich, dus daarover zal ik helaas 

niet uitweiden.  

De retoriek die aanwezig is in opnames van de Luisterpost – Bralectah kan heel sterk zijn, maar de 

kracht van deze retoriek wordt voornamelijk bepaald in het evenement zelf. Daarnaast is de 

doelgroep van essentieel belang waarom deze retoriek werkt. Omdat de kerkgenootschap graag aan 

geloofsbevestiging doet, werkt de retoriek ook uitsluitend voor die specifieke kerkgenootschap. 

Wanneer een katholieke christen naar dezelfde opnames zou kijken, zou de retoriek veel minder 

sterk werken, omdat het geloof van de katholieke christen op andere normen is gebaseerd dan de 

normen waarop de kerkgenootschap van de Luisterpost – Bralectah haar geloof op baseert.  

4.3.3 GKV-forum 

In het GKV-forum is mijns inziens het meest te herkennen wat Van den Toren omschreef als 

cultuurkritische reflectie bieden op overtuigingen. In de eerste plaats komen alle vormen van 

apologie aan bod, dus interne en externe apologie, en positieve en negatieve apologie. De primaire 

reden voor dit verschil met de andere geanalyseerde media heeft te maken met het interactieve 

karakter van een forum. Nu wil ik niet impliceren dat de eerdere media niet interactief zijn, echter is 

het forum beduidend interactiever vanwege de gelijkwaardigheid van gesprekspartners in de 

tweeweg-communicatie.  

In de retoriekanalyse van het GKV-forum maak ik onderscheid tussen de retoriek aanwezig bij 

discussies tussen christenen onderling en de retoriek aanwezig bij discussies tussen christenen en 

niet-christenen. De reden voor dit onderscheid is dat de retorische werking bij de eerstgenoemde 

categorie hoger is als bij de laatste.  

Bij discussies tussen christenen onderling was sterk te zien dat meeleven centraal stond. Vaak 

kwamen mensen met problemen die voor onzekere christenen in de fysieke wereld moeilijk 

bespreekbaar zijn naar het forum om daar advies te zoeken. Deze persoon werd vaak niet alleen 

geholpen met tips, maar ook met bemoediging en waarnodig ook troost. Omdat de persoon met 

een probleem kwetsbaar is en zich door het benoemen van het probleem op een forum ook 

kwetsbaar opstelt, worden de tips, bemoedigingen, troost en aangereikte Bijbelteksten vaak graag 

ontvangen. De mensen met problemen getuigen na afloop vaak een intense dank en zijn soms 
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‘geraakt’ door de weldaden. Wanneer mensen in nood verkeren, zijn ze ontvankelijk. In een 

dergelijk geval kunnen berichten op het forum een hele sterke retorische kracht uitoefenen. 

In de andere categorie waarbij christenen met niet-christenen discussiëren, is goed te zien wat Van 

den Toren beschrijft als postmoderne apologetiek. De aanwezige christenen op het forum stellen 

maar al te graag kritische vragen omtrent het leven en de overtuigingen waaruit een niet-christen 

leeft. Wat vaak gezien wordt, is dat christenen in hun omgang met niet-christenen, toch een sterke 

vorm van bekeringsdrang hebben, vaak impliciet door een stellige afkeuring van de levensstijl van de 

niet-christen, maar ook expliciet, waarin de christen naast de afkeuring ook duidelijk maakt dat 

alleen de christelijke levensovertuiging de enige goede optie is. De retoriek die vanuit een dergelijke 

houding werkt is niet bepaald positief te noemen. Vaak voelen niet-christenen zich niet serieus 

genomen, omdat vanwege de bekeringsdrang de christen niet echt ook heeft voor de niet-christen. 

5. Conclusie 

5.1 Beknopte samenvatting 
In dit onderzoek is de wijze waarop christelijke organisaties media inzetten voor de verkondiging van 

de christelijke boodschap onderzocht. Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren, moeten media 

en religie als wetenschappelijke onderzoeksobjecten in een harmonie tot elkaar worden gebracht. 

Aan de hand van Hoovers “practices” is het mogelijk om religie en media samen als objecten te 

analyseren in het bredere veld van de cultuur. Omdat de cultuur de basis is waaruit het onderzoek 

wordt verricht, is ook een culturele analyse op basis van A secular age gegeven, om aan te geven dat 

een aantal wetenschappelijke vooronderstellingen die aan de secularisatiethese ten grondslag 

liggen onjuist zijn en om herziening vragen. Zo is geïnstitutionaliseerde religie nog steeds aan het 

afnemen, maar groeit het aantal gelovigen dat niet aan een kerk verbonden is juist explosief. De 

vraag naar zingeving is meer actueel dan ooit. 

Het onderzoek werd gedaan aan de hand van drie christelijke organisaties die een medium 

gebruiken ter verspreiding van de christelijke boodschap. Allereerst werd het themakanaal Spirit24 

van de NCRV geanalyseerd. Dit themakanaal voor digitale televisie richt zich op mensen die op zoek 

zijn naar zichzelf, naar God, of ‘iets’. Doordat deze zender een zeer breed pallet aan geloofs- en 

levenskwesties uitzendt, wordt niet elke kijker op een evenwichtige manier voorzien. De retorische 

kracht van Spirit24 is niet heel sterk te noemen, maar de zender is ook niet met de intentie opgezet 

om uitsluitend de christelijke boodschap te verkondigen.  

Het tweede geanalyseerde medium is de Luisterpost – Bralectah, een organisatie die voornamelijk in 

leven wordt gehouden door de overkoepelende organisatie van een kerkgenootschap. Het doel van 

deze organisatie is opnames te maken van diverse kerkelijke activiteiten, zoals workshops, lezingen, 

concerten en festivals. De Luisterpost – Bralectah is een puur dienstverlenende organisatie, zij regelt 

uitsluitend het vastleggen van het evenement en de eventuele distributie van de opnames per CD, 

DVD en / of internet. De retoriek aanwezig op de opnames zijn veelal uitsluitend afkomstig van de 

retoriek aanwezig in het evenement zelf.  
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Als laatste is een discussieforum van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt geanalyseerd. Hierop 

bespreken met name christenen van allerlei verschillende denominaties de meest uiteenlopende 

onderwerpen. Het forum wordt tijdens deze discussie voornamelijk bedoeld voor geestelijke 

ondersteuning. Omdat er soms moeilijk bespreekbare onderwerpen worden aangesneden, biedt 

een virtueel forum voor velen een uitkomst wanneer de bespreking van een probleem in de fysieke 

wereld onmogelijk is. In dit gegeven is heel sterk het naastenliefde aspect te herkennen en daaruit 

gaat veel retorische kracht. Daarnaast wordt het forum ook gebruikt door niet-christenen die op 

enigerlei wijze geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof. Discussies tussen christenen en niet-

christenen verlopen op het GKV-forum niet altijd soepel. Dit komt omdat christenen vaak minder 

tolerantie hebben naar andersdenkenden. Hoewel een virtueel forum bij uitstek geschikt zou zijn 

om nader tot elkaar te komen, blijkt dat in de praktijk niet te werken. 

5.2 Conclusies      
Met name reflecterend op het vierde hoofdstuk kan er in zijn algemeenheid gesteld worden dat 

christelijke organisaties moeite hebben om op een adequate wijze media in te zetten voor het 

bereiken van niet-christenen. Het bedienen van hun eigen christelijke doelgroep gaat daarentegen 

relatief goed. 

Terugkijkend naar de inleiding, waarbij gesteld werd dat er in Nederland een trend bezig was waarin 

mensen actief op zoek gaan naar transcendentie, is het op z’n minst opvallend dat uitgerekend 

christelijke organisaties die doelgroep niet kunnen bereiken. Een van de redenen hiervoor zou 

kunnen zijn dat het merendeel van deze zoekende mensen geen boodschap heeft aan God, maar 

meer op zoek is naar meditatie, innerlijke rust en een betekenisvol doel in het leven. Een andere 

reden kan worden gezocht in het feit dat een groot deel van de zoekers gelovig is opgevoed, maar 

nu wil geloven zonder kerk, of ander instituut. De mediaorganisaties die ik in dit onderzoek heb 

geanalyseerd, behoren tot de typische kring van ‘leeglopende’ instituten, niet bepaald het type 

organisatie waar een zoekende van de laatst genoemde categorie zijn geestelijk voedsel vandaan 

zou halen. Zeker de NCRV probeert echt haar best te doen om deze groep te bereiken, juist omdat 

zij besef heeft dat deze doelgroep een moeilijk te bereiken groep is. Het is niet zonder reden dat de 

programmering van de NCRV erg breed is, om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Echter, 

en daarbij sluit ik mij aan bij de kritiek die door Melissa Smith eerder in dit werk al genoemd werd, 

ook de NCRV is met Spirit24 niet interactief genoeg. Als de NCRV daadwerkelijk een vorm van 

“Lebenshilfe” wil toepassen of inzetten door media, dan zal er een transitie moeten plaatsvinden in 

de wijze waarop er over media wordt gedacht bij de NCRV. Zoekende mensen willen zelf ook 

gehoord worden, dus het hele project Spirit24 moet veel interactiever. Als het echt een platform 

moet zijn voor mensen met vragen over het leven, dan moeten die vragen ook eerst gesteld kunnen 

worden, en niet simpelweg aannemen dat er bepaalde vragen zijn en op basis daarvan een 

programmering aanbieden. Interactieve platforms, zoals het GKV-forum, bieden wel de mogelijkheid 

voor niet-christenen en zoekenden om hun vragen te stellen. Echter bij het GKV-forum is er dan in 

zijn algemeenheid te weinig tolerantie voor andersdenkenden. Hierin zien we sterk dat de 

Verlichtingsapologie in het denken van christenen ook tegenwoordig nog heerst, waarbij vooral uit 
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rationele argumenten en veel minder uit daadwerkelijk meeleven wordt gedacht en vanuit die 

positie te vertellen over de liefde van God. 

Het mediagebruik onder christelijke gebruikers is eveneens interessant. Vooral de rol die voor media 

is weggelegd om taboes onder christenen te doorbreken is interessant. Volgens Campbell raken het 

virtuele geloofsleven en het fysieke geloofsleven steeds meer met elkaar verweven (Campbell, 2005: 

310). Met name met het bespreekbaar maken van taboes zou dit een hele interessante ontwikkeling 

kunnen worden. Daarnaast laat het GKV-forum heel duidelijk zien dat er ook onder christenen erg 

behoefte is aan persoonlijke aandacht, “Lebenshilfe”. Blijkbaar wordt daar in sommige fysieke 

kerkgemeenschappen (te) weinig aandacht aan besteedt. Hoewel christenen altijd achtervolgd 

zullen worden door taboes, neemt het niet weg dat elke stap om taboes te doorbreken ook 

bewandeld moet worden. Hierin kan een hele cruciale rol voor media weggelegd zijn, maar 

christenen zijn nog maar in de beginfase van het ontdekken van dit krachtige middel voor 

“Lebenshilfe”.      
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