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WANNEER DE EEN VALSE GEWICHTEN GEBRUIKT, DE ANDER ZIJN HUIS IN BRAND STEEKT 

NADAT HIJ HET HOOG VERZEKERD HEEFT,...WANNEER DRIEKWART VAN DE HOGERE LAGEN 
VAN DE MAATSCHAPPIJ GEOORLOOFD BEDROG NASTREEFT...WAT DRIJFT HEN? GEEN 
EIGENLIJKE NOOD, HET GAAT HUN HELEMAAL NIET ZO SLECHT...MAAR EEN VRESELIJK 

ONGEDULD OVER HET FEIT DAT GELD ZICH TE LANGZAAM OPHOOPT, HOUDEN HEN BIJ DAG 
EN BIJ NACHT IN HUN GREEP. ...WAT MEN VOORHEEN OM GODS WIL DEED, DOET MEN NU 
OMWILLE VAN HET GELD, DAT WIL ZEGGEN OMWILLE VAN WAT NU IN DE HOOGSTE MATE 

BIJDRAAGT AAN EEN GEVOEL VAN MACHT EN EEN GOED GEWETEN. 
 

-NIETZSCHE- 
 
 

WE LIVE IN A GREEDY LITTLE WORLD, 
THAT TEACHES EVERY LITTLE BOY AND GIRL 
TO EARN AS MUCH AS THEY CAN POSSIBLY, 

THEN TURN AROUND AND 
SPEND IT FOOLISHLY 

WE 'VE CREATED US A CREDIT CARD MESS 
WE SPEND THE MONEY THAT WE DON'T POSSESS 

OUR RELIGION IS TO GO AND BLOW IT ALL 
SO ITS ‘SHOPPIN’ EVERY SUNDAY AT THE MALL 

 
-SHANIA TWAIN- 

 
 

 WANT ER KOMT EEN TIJD DAT DE MENSEN DE HEILZAME LEER NIET MEER VERDRAGEN, 
MAAR LERAREN OM ZICH HEEN VERZAMELEN DIE AAN HUN VERLANGENS TEGEMOET 

KOMEN EN HUN NAAR DE MOND PRATEN. 
 

- 2 TIMOTHEUS 4:3 - 
 
 

ALLEEN VREES IK DAT, ZOALS EVA DOOR DE SLANG OP SLUWE WIJZE BEDROGEN WERD, UW 
GEDACHTEN WORDEN WEGGELOKT VAN DE OPRECHTE EN ZUIVERE TOEWIJDING AAN 

CHRISTUS. U HEBT ER IMMERS GEEN ENKEL BEZWAAR TEGEN DAT IEMAND U EEN ANDERE 
JEZUS VERKONDIGT DAN WIJ HEBBEN GEDAAN, OF DAT U EEN ANDERE GEEST OF EEN 

ANDER EVANGELIE ONTVANGT DAN U ONTVANGEN HEBT. 
 

-2 KORINTIËRS 11:3,4 – 
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Woord Vooraf 
 
Tien jaar na de scriptie Kennis Delen is Groei Vermenigvuldigen, die ik schreef in het 
kader van de doctoraalstudie ‘Economische Geografie en Internationale Economie’ over 
het belang van kenniswerkers voor de regionale economie, opnieuw een scriptie van 
mijn hand waarmee ik de Masterstudie ‘Godsdienst in de Moderne wereld’ afrond.  
 
Het zal bij de titel Vraag en je zal gegeven worden al niet ontgaan zijn dat in deze scriptie 
de wetenschapsgebieden economie en theologie samenkomen: economie als godsdienst 
van de moderne wereld. Deze synthese kwam niet uit de lucht vallen. Al snel na mijn 
afronding van mijn studie economie kwam ik als belijdend christen in aanraking met 
allerlei veranderingen in vorm en inhoud binnen de kerk, die vaak in verband werden 
gebracht met het werk van de Heilige Geest. Tegelijkertijd las ik over en sprak ik met 
kerkleiders die stelden dat inpassing van economische kennis ook de groei van kerken 
kan vermenigvuldigen. Behoeftegerichte evangelisatie lijkt het sleutelwoord geworden 
voor iedere zichzelf respecterende kerkelijke gemeente. Een ontwikkeling die ik als een 
uitnodiging zag om vanuit een wetenschappelijk theologisch kader te doordenken. 
 
Het verlangen theologie te studeren was al jarenlang latent aanwezig, maar ik liet mij 
lange tijd tegenhouden door de gedachte dat ware religie toch met name “het omzien is 
naar weduwen en wezen” (Jak 1:27). Waarom boekenkennis vergaren als de christelijke 
identiteit toch met name tot uidrukking komt in het dagelijks leven? Het was de 
theoloog Bram van der Beek die mij liet inzien dat wetenschappelijke doordenking van 
het christendom ook in de 21e eeuw noodzakelijk en zelfs urgent is. Van der Beek pleit 
voor een theologieopleiding met twee spitsen: het kennen van de eigen traditie (en de 
gemeenschap met Christus daarbinnen), en het kennen van de niet-christelijke wereld. 
Ik bespeurde een roeping  het gewone leven, waarin economische vraagstukken 
domineren, te doordenken vanuit de eigen christelijke traditie.  
 
Met veel plezier kijk ik terug op de periode waarin ik Godsdienst in de Moderne Wereld 
studeerde. Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand 
brengen van deze scriptie. Ik wil Ina ter Avest bedanken voor haar kritisch meedenken 
tijdens het gehele onderzoek. Daarnaast gaat mijn dank uit naar de geïnterviewde, die 
bereid was mij thuis te ontvangen en zijn ideeën met mij te delen. 
 
Mijn grote dank gaat uit naar mijn vrouw Christine, die zo vaak een praatpaal was waar 
ik gewild of ongewild tegen aanpraatte als ik mijn pessimisme over kerk en samenleving 
niet meer voor mij kon houden.  Jij bent degene die de noties van geloof, hoop en liefde 
concreet maakt. Daarnaast moeder van onze Nathan en Jemimah, die je meer dan eens  
moest vermaken zodat ik bezig kon zijn met de studie. Een  dankwoord is ook op zijn 
plaats voor Erik van Winkelhoff met wie ik al jaren de ‘boekenclub’ Fellowship of the 
King vorm. Vele onderwerpen bespraken we samen onder andere de doorwerking van 
de marktgerichte benadering in de kerk waar we elkaar ontmoetten, de NGK Houten. 
Het is die King, Koning Jezus, die ondanks alle dwalingen die de mensheid in zijn greep 
heeft, Zijn Koninkrijk bouwt.                
 
         

      Houten, februari  2011 
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Hoofdstuk 1.  
Inleiding en probleemstelling 
 
1.1 Aanleiding 
Er zijn maar een beperkt aantal woorden die elkaar op het eerste gezicht zo weinig te 
zeggen lijken te hebben als economie en religie. Het eerste als representant van Epicurus 
die een immanent materialisme en zakelijk pragmatisme lijkt te vertegenwoordigen, het 
laatste de vlag voor alles wat te maken heeft met een transcendent idealisme waarbij 
juist een principiële positie centraal staat. Bovendien zijn de traditionele vormen van 
religie iets uit het verleden1, en staat economie voor actuele levensvragen, bewijze de 
afgelopen Tweede Kamerverkiezingen waarin economische vraagstukken domineerden. 
Het lijkt dan ook niet toevallig dat in een maatschappij waarvan de tijdsgeest wordt 
gekenmerkt door de dominantie van economische waarden de kerk als een 
georganiseerde uiting van het christendom onder invloed van de huidige cultuur in 
verval is.2  
 
De ontwikkeling van de kerk wordt doorgaans niet direct in verband gebracht met de 
economie, maar met het begrip secularisatie. Veel meer is de teruggang van het 
kerkelijke leven beschreven met de zogenaamde secularisatiethese die aan het begin 
van de twintigste eeuw werd ontwikkeld door sociologen als Durkheim, Tönnies en 
Weber.3 Deze aartsvaders van de sociologie was het vooral om een afbakening van de   
moderne tijd te doen. Zij gebruikten daarvoor gedachten over de ontwikkeling van de 
plaats van het christendom. Aan de basis van de secularisatiethese staat de gedachte dat 
godsdienst in de moderne tijd een eigen plaats heeft, los van de wereld van de politiek 
en de economie. Moderniteit wordt daarmee tegenover religie gesteld. Verdere 
modernisering moet dan wel gepaard gaan met voortschrijdende secularisatie, dat wil 
zeggen dat het alledaagse leven van mensen in steeds mindere mate wordt beheerst 
door traditionele godsdienstige vormen en waarden, wat zich bijvoorbeeld uit in 
ontkerkelijking. Het secularisatieproces echter is meer dan ontkerkelijking. Het kan ook 
begrepen worden als een krimpende relevantie van waarden die ooit door kerken zijn 
geïnstitutionaliseerd.4  
 
Niettemin is het opvallend dat aan het eind van de 20e en het begin van de 21e eeuw 
waarin de invloed van kerkelijke waarden en instituties verder is afgebrokkeld met 
name de invloed van het económische denken op de publieke ruimte, door commerciële 
op winst gerichte ondernemingen, dominant is geworden. In toenemende mate worden 
facetten van het menselijk bestaan uitgevoerd door een organisatie, een bedrijf of 
onderneming, die er commerciële doeleinden op nahoudt. Onze maatschappij wordt 
daarmee in toenemende mate beïnvloed door waarden die overeenkomen met de 
waarden van een ‘homo-economicus’.5 Waar marktwerking en deregulering haar 

                                                 
1 Dit blijkt uit zowel het WRR-rapport Geloven in het publieke domein als het rapport van het SCP God in 
Nederland. 
2 Hoogerwerf, A. (2007), De toekomst van het christendom. Van instituut naar beweging. Uitgeverij: Damon, 
Budel, p. 27-32. 
3 Harskamp, A. van  (2000), Het nieuwe religieuze verlangen, Uitgeverij Kok, Kampen. 
4 Hoogerwerf, A. (2007), De toekomst van het christendom. Van instituut naar beweging. Uitgeverij: Damon, 
Budel, p. 45. 
5 De meeste economische modellen gaan uit van het (welbegrepen) eigenbelang als de grote drijfveer van 
economisch handelen. ‘What’s in it for me’ is de centrale vraag voor de homo economicus die staat voor 
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intreden doen in gebieden als onderwijs, zorg en politiek, worden waarden die tot dan 
toe dominant waren verdrongen. Passagiers zijn klanten van spoorweg-ondernemingen, 
academici leveren modules en patiënten zijn veranderd in cliënten. Dat er andere 
woorden worden gebruikt voor dezelfde dienst of product geeft de veranderde 
verhouding weer. Wanneer we zicht willen krijgen op onze veranderende werkelijkheid, 
dan past het om in de verborgenheid van een andere vocabulaire ook de ideologische of 
religieuze vooronderstellingen te beschrijven.  
 
Centraal staat in deze studie de economische theologie van Arend Th. van Leeuwen, 
waarvan de kern is dat de economische dimensie van de maatschappelijke werkelijkheid 
een verborgen economische religie vormt van de huidige commerciële samenleving. Van 
Leeuwen kwam tot die opvatting na bestudering van het werk van Smith, dat ten 
grondslag ligt aan de moderne economische theorievorming waarin hij fundamenten 
vond van een economische religie.6 In deze studie wordt  onderzocht in hoeverre deze 
economische religie niet alleen de geseculariseerde samenleving, maar ook de kerk 
beïnvloedt. Hoewel beschrijvend van aard zou dit onderzoek kunnen bijdragen aan een 
theologie die in staat is kritisch in te gaan op pseudo-goden en pseudo-religies die zich 
in kerk, theologie en maatschappij voordoen. 

Het is opvallend dat relatief weinig theologen dit fenomeen onderzoeken.7 Van Leeuwen 
is in de discussies over theologie en economie uit beeld geraakt omdat zijn radicale 
positie uit gaat van een uitzichtloze situatie. In 1999 heeft Trinus Hoekstra in zijn studie 
Economie en Geloven8 een poging gedaan om de theologische inzichten van Van Leeuwen 
opnieuw onder de aandacht te brengen. Desondanks is er maar beperkt 
wetenschappelijk onderzoek verricht naar de specifieke doorwerking van economische 
religiositeit op traditionele religies.  

Toch is de toekomst van religie in het algemeen en het christendom in het bijzonder een 
onderwerp wat veel mensen binnen de theologische wetenschap bezighoudt. Het verval 
van kerkelijke instituten lijkt onstuitbaar, net als de daling van het aantal kerkleden en 
mensen die een kerkdienst bezoekt. Tegelijkertijd zijn er ook kerkgenootschappen of 
kerkgemeenschappen die wel groei kennen.9 Dit zijn vooral kerken waarvan de stijl en 
de vorm zich heeft aangepast aan de dominante vormen van de maatschappij: het 
kerkorgel en het kerkkoor worden in toenemende mate vervangen door een band en 
worshipleiders, de psalmen en de gezangen worden ingeruild voor relirock. De kerk en 
haar leden hebben de neiging zichzelf allereerst theologisch of geestelijk te verstaan en  
is het vaak 'not done' ontwikkelingen vanuit sociologisch perspectief te bezien. Wie de 
kerkgeschiedenis bestudeert zou kunnen concluderen dat niet alleen bepaalde 

                                                                                                                                                         
een ideaaltype. Binnen de economische wetenschap bestaat de zienswijze dat de homo economicus een 
rationeel wezen dat waardenloos door het leven gaat. Echter, waar de homo economicus zijn intreden 
doet verandert de mentaliteit en daarmee de cultuur. 
6  Hoekstra, T. (1999), Economie en Geloven, een zoektocht naar een kritische theologie, Uitgeverij Kok, 
Kampen, p. 2. 
7 Arend Th. van Leeuwen kan beschouwd worden als de laatste theoloog die een leerstoel heeft en als 
hoogleraar economische theologie actie is. In Nederland  verschijnt in 1984 Van Leeuwens omvangrijke 
‘De Nacht van het Kapitaal' waarin hij het religieuze karakter van de economie onderzoekt. 
8 T. Hoekstra (1999), Economie en Geloven, een zoektocht naar een kritische theologie, Uitgeverij Kok, 
Kampen (diss). 
9 Hoogerwerf, A. (2007), De toekomst van het christendom. Van instituut naar beweging. Uitgeverij: Damon, 
Budel. 
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theologische inzichten invloed hebben op het praktisch handelen van degenen die ze 
aanhangen. Het zijn ook de maatschappelijke ontwikkelingen die doorwerken op de 
theologie en religiositeit. Op die manier kan sociologisch onderzoek de kerk bewust 
maken van haar eigen keuzes en mogelijke veranderingen in waarden, godsbeeld en 
dagelijks handelen van de leden.  

Op het snijvlak van economische religie en traditioneel christendom is er daarom 
aanleiding om te onderzoeken of het moderne economische denken doorwerkt in het 
christendom. Het is zinvol, als men wil nadenken over de toekomst van de vorm en de 
inhoud van religiositeit en die van het christendom in het bijzonder, dit fenomeen te 
beschrijven en ook empirisch te onderzoeken.  
 
1.2 Probleemstelling en onderzoeksvraag  
Om de toekomst van de kerk te kunnen verkennen is het gepast om te onderzoeken in 
hoeverre de hedendaagse dominante waarden die horen bij economische religiositeit 
van buiten de kerkelijke gemeenschap worden opgepikt en deel gaan uitmaken van leer 
en leven. Het moge vooraf duidelijk zijn dat de waarden en de identiteit van mensen 
nooit adequaat kunnen worden gerepresenteerd door vaste begrippen of deelgebieden 
als kerk, economie of politiek. In werkelijkheid vormen al deze dimensies of 
levensgebieden van het menselijk leven een complex netwerk van (soms verborgen) 
relaties. Onze leefwereld is een resultaat van informatie en ideeën die via instituties, 
organisaties en individuen wordt overgebracht. Onze waarden en ideeën zijn dan ook 
door complexe processen van sociale interactie gevormd als gevolg van onze 
gefragmenteerde samenleving. De tijd dat leden van een kerkelijke gemeenschap, zich 
kunnen afsluiten in hun eigen groep en zich daarmee konden afschermen van niet 
groepseigen waarden lijkt voorbij. 
 
Het economisch denken te beschouwen als een invloedrijke verborgen religie maakt het 
mogelijk om vanuit een theologische invalshoek de doorwerking ervan te doordenken 
en empirisch te toetsen op welke, vaak aan het oog ontrokken, manier de deelgebieden 
van het menselijk bestaan worden geïnfiltreerd. Een voortschrijdende economisering 
van alle levensterreinen van de samenleving kan namelijk andere waardevolle 
waardesystemen, waaronder de traditionele waarden van het christendom, verdringen. 
 
In dit onderzoek wordt ingezoomd op de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Utrecht als 
onderdeel van de orthodox-protestantse traditie, omdat doorgaans het orthodoxe 
protestantisme, ook in de 20e eeuw, de overgeleverde leer als de absolute waarheid ziet 
en zich er daarom (streng) aan vast wil houden. Hoewel het lastig is om op eenduidige 
wijze het orthodox protestantisme te beschrijven, hebben de orthodox protestantse 
denominaties (Nederlands Gereformeerde Kerk, Christelijke Gereformeerde kerk, 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Gereformeerde Bond) met elkaar gemeen dat zij in 
meer of mindere mate bepaalde aspecten van het secularisatieproces en de 
verscheidene levensbeschouwelijke stromingen in de moderne cultuur die daarbij 
horen, in de leer althans, afwijzen. Leden van de gemeenschap verwachten van elkaar 
dat ze de eigen doctrines onderschrijven.  
 
Toch houdt de secularisatie ook voor hun poorten niet stil. Ook orthodoxe protestanten 
hebben in meerdere of mindere mate deel aan het moderne leven, waardoor moderne 
waarden steeds meer een plaats krijgen. Waar orthodox-protestanten zich tot voor kort 
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konden opsluiten in hun eigen zuil, is de invloed van grote bedrijven en de media, die 
steeds vaker een commercieel doel dienen, niet meer uit hun leven weg te denken. 
Opvallend is bijvoorbeeld dat het orthodox protestantse volksdeel dan wel een 
regelmatig kerkbezoek kent en trouw is aan de eigen zuil, op sociaal-economisch opzicht 
vormen orthodox-protestanten een groepering die weinig anders is dan de doorsnee 
Nederlander.10  
 
Aan de ene kant zijn er veel godsdienstsociologen die verwachten dat de orthodoxie 
langzaam zal uitsterven, met name vanwege het feit dat zij over zaken spreekt en 
begrippen gebruik die voor de moderne mens  onbegrijpelijker worden. Anderen, zoals 
de bekende en invloedrijke godsdienstsocioloog en filosoof Charles Taylor, zien 
orthodoxe kerken als blijvend, ook in de verre toekomst. Men moet volgens hem niet 
alleen naar de macro-verbanden  en ontwikkelingen kijken, maar ook naar de 
organisatie van de gemeente en de persoonlijke overtuiging van individuele gelovigen 
om te kunnen verklaren op welke manier het orthodox protestantisme zich zal 
ontwikkelen.11 Het is vanuit deze zienswijze dat de protestantse orthodoxie als 
geïnstitutionaliseerde (leef)gemeenschap in dit onderzoek centraal staat. 
 
De drieledige onderzoeksvraag luidt vervolgens: 
 
Hoe worden in onze hedendaagse geseculariseerde samenleving kenmerken van 
economische religie onderscheiden, op welke manier werken deze kenmerken door binnen 
orthodoxe vormen van christelijke religiositeit en welke van deze kenmerken zijn aanwezig 
in de orthodox protestantse GVK van Utrecht? 
 
1.3 Werkwijze  
Voor het uitvoeren van dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeks-
methoden. De scriptie bestaat uit twee delen, een literatuurstudie en een daaruit 
voortkomend empirisch onderzoek. De literatuurstudie, hoofdstuk 2 tot en met 4 geeft 
antwoord op het eerste deel van de hoofdvraag namelijk naar de kenmerken van 
economische religie en op welke manier deze kenmerken doorwerken binnen orthodoxe 
vormen van christelijke religiositeit. Bovendien geeft het een theoretische reflectie op de 
drie belangrijkste elementen uit de hoofdvraag: ten eerste zal worden verkend wat de 
plaats van religie in de hedendaagse geseculariseerde samenleving betekent. Dat is van 
belang voor de toelichting bij de relatie van economisch denken en huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen. Vervolgens zal aan de hand van deze verkenning 
worden gesproken over het begrip economische religie als verschijnsel die de 
levensbeschouwing van de hedendaagse mens domineert. Er zal niet alleen worden 
ingegaan op het werk van de economisch theoloog Arend van Leeuwen, maar ook op het 
werk van de econoom Robert H. Nelson en de filosoof Peter Sloterdijk. De 
laatstgenoemden hebben meer recent de maatschappelijke ontwikkelingen geduid als 
een proces waarbij economisch gedachtegoed de vorm van een religie heeft 
aangenomen die de moderne mens in toenemende mate omarmt. Ten derde zal in 
hoofdstuk 4 ingegaan worden op welke manier economische religie doorwerkt in het 

                                                 
10 Manenschijn, G. (2008) , Religie, terug van even weggeweest, Maar waar Is God? uitgeverij Meinema, 
Zoetermeer. In hoofdstuk 5 schrijft Manenschijn over: Geloven is een manier van leven. p, 55-64. 
11 Volgens Charles Taylor wordt al sinds het denken van John Locke en Thomas Hobbes tot tegenwoordig, 
in het werk van denkers als John Rawls en Ronald Dworkin de interactie tussen de eenling en de 
gemeenschap en/of 'significant others' (echtgenoten/naaste familie) genegeerd en onbelangrijk geacht 
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orthodox protestantisme en op welke manier dat leidt tot een synthese van deze 
verschillende religieuze waardensystemen.  
 
In het tweede deel van deze scriptie is een empirisch onderzoek opgenomen naar de 
vraag in hoeverre kenmerken van de economische religie en de bijbehorende 
religiositeit herkenbaar aanwezig zijn in orthodox-protestantse kerkgemeenschappen. 
In Als een briesende leeuw definieert Stoffels religieuze orthodoxie ideaaltypisch als “een 
geloofssysteem dat onder verwijzing naar een heilig geschrift of een bovennatuurlijke 
openbaring een exclusieve, absolute en universele waarheidsclaim behelst inzake 
uiteindelijk heil en onheil van mens en wereld waarbij de loyaliteit van de aanhangers 
van vitaal belang geacht wordt.”12  
 
Onderzocht is de identiteit van één orthodox kerkgenootschap, de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt van Utrecht Noord-West. Volgens Dekker zijn vrijgemaakten relatief zeer 
orthodox en zijn orthodox-gereformeerden ook vooral te zoeken in de groepering van de 
vrijgemaakt-gereformeerden. In veel opzichten blijken de vrijgemaakt-gereformeerden 
sterke overeenkomsten te hebben met de vroegere synodaal-gereformeerden. Hoewel 
de verschillen de afgelopen jaren zijn toegenomen was er tot voor kort sprake van een 
grote homogeniteit in opvattingen en gedragingen, een hechte groep die betrokken is op 
de samenleving.13 Via kwalitatief onderzoek wordt onderzoek gedaan naar eventuele 
aanwezige kenmerken van economische religiositeit. Het empirische deel wordt 
afgesloten met conclusies en een discussie over de bevindingen van het empirisch 
onderzoek en anderzijds welk licht zij werpen op de theorie enerzijds, en wat de 
uitkomsten van het theoretisch kader te betekenen hebben voor het gehouden 
empirisch onderzoek anderzijds. 
 
1.4 Terminologie 
Om toe te lichten hoe het begrip economische religie zal worden gebruikt wordt eerst 
kort ingegaan op de begrippen economie en religie, omdat ook de betekenis van deze 
begrippen niet eenduidig is. Vervolgens zal uit het theoretisch kader blijken hoe deze 
termen in andere onderzoeken met elkaar in verband zijn gebracht. 
 
Economie 
Economie is dát deel van de wetenschap dat zich bezighoudt met het menselijk gedrag 
voor zover dat betrekking heeft op de keuze tussen schaarse middelen. Economie is 
zodoende geen positivistische wetenschap, die losstaat van de maatschappelijke 
omgeving waarin zij optreedt, zoals vaak wordt verondersteld. Het is een sociale 
wetenschap omdat al het menselijk gedrag gestuurd wordt vanuit bepaalde normatieve 
(religieuze) uitgangspunten. Deze normatieve uitgangspunten dienen te worden 
meegenomen om tot een adequate verklaring van dit gedrag te komen. Met dit 
uitgangspunt wordt niet uitgegaan van een autonoom mensbeeld dat vaak ten grondslag 
ligt aan de manier waarop de moderne mens zijn eigen leven zou vorm geven. Die 
vanzelfsprekendheid daarvan is namelijk betwistbaar. 
 

                                                 
12 Stoffels, H.C. (1995), 18, citaat uit: G. Dekker, Oude wijn in nieuwe zakken: over de christelijke godsdienst 
in de moderne samenleving, Baarn: Ten Have, 1983, 74. 
13 Stoffels, H.C. (1995). Als een briesende leeuw: orthodox-protestanten in de slag met de tijdgeest, Kampen: 
Kok. 
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Onze economie kan getypeerd worden als een kapitalistische maatschappij, die de 
individuele vrijheid als uitgangspunt neemt.14 Daarbij is de kern van het kapitalistische 
systeem gelegen in particulier bezit van productiemiddelen en de vrije markt, waarbij  
overheidsingrijpen in de economie met name nodig is om te waarborgen dat een markt 
goed blijft functioneren. De overtuiging dat de markt een systeem is die de mensheid een 
zo groot mogelijke vrijheid en welvaart biedt kent haar wortels in de klassieke economie  
die er vanuit gaat dat vrije markten zichzelf kunnen reguleren. Haar belangrijkste 
vertegenwoordigers waren Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas 
Malthus, Jeremy Bentham en John Stuart Mill. Daarbij staat vaak de onzichtbare hand 
centraal, een concept afkomstig van Smith die van mening was dat het nastreven van het 
eigen individuele belang in het grootste maatschappelijk belang zou resulteren. De 
'onzichtbare hand' van de vrije markt zou zorgen voor harmonie en evenwicht. Sinds de 
val van De Muur in 1989 en de ineenstorting van het communistische systeem is er 
eigenlijk geen alternatief voor dit op de klassieke economie geschoeide kapitalistische 
systeem. Het kapitalisme waarin het vrije marktdenken het fundament is voor de 
wereldhandel is in vrijwel alle landen ter wereld de basis van de economische ordening. 
Als er in dit onderzoek wordt gesproken over economie dan wordt daarmee impliciet 
verwezen naar het klassiek economische denken, alsmede naar de begrippen 
kapitalisme en het bijbehorende vrije marktdenken.  
 
Religie 
Het begrip religie is moeilijk te definiëren, omdat geen enkele definitie universeel wordt 
geaccepteerd. Het religieuze wordt in onze hedendaagse geseculariseerde samenleving, 
in de lijn van John Locke, beschouwd als een persoonlijke zaak, waarvan de invloed in 
het 'neutrale' publieke domein moet worden beperkt. Recentelijk is in verschillende 
kwesties door politieke partijen op landelijk of gemeentelijk niveau geopperd de 
subsidiering van op een godheid geïnspireerde religieuze organisaties stop te zetten, 
zoals eind 2009 de Amsterdamse gemeenteraad een motie aannam om te voorkomen 
dat er subsidie wordt verstrekt aan christelijke hulporganisaties.15 Deze benadering is 
tot op zekere hoogte misleidend, omdat daarmee religie niet als een algemeen 
verschijnsel wordt gezien, maar als een fenomeen wat hoorde bij een niet-verlichte 
periode in de geschiedenis. Religie is meer dan de tradities die door het moderne 
denken zijn geclassificeerd als religie.16 

Hoewel de mens zich vanaf de 'moderniteit' niet meer verstaat vanuit een 
verbondenheid met een (door God gegeven) wereld of ‘het zijn’ (zoals in de antieke 
oudheid), maar vanuit een punt van waaruit hij zich in alle vrijheid tegenover die wereld 
geplaatst weet, is ook daar sprake van een bepaalde vorm van levensbeschouwing met 
betrekking tot de zin van het leven. De Franse socioloog Marcel Mauss spreekt derhalve 
van een 'fait social total'; we dienen menselijke verschijnselen in hun totaliteit te 
bestuderen.17 Religie mag dan niet op een ontologische werkelijkheid teruggaan, zij staat 
voor de constitutie van een bepaalde sociale werkelijkheid. Religie kan breder, dat wil 
zeggen fenomenologisch, worden geduid als een vorm van levensbeschouwing, 
gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven.18 Ook in een 

                                                 
14 Achterhuis, H. (2010), De utopie van de vrije markt. Lemniscaat, Rotterdam. p. 115,116 
15 Dit is geen vrije stad meer. Christelijke organisaties boos na motie, Parool 20-11 2009. 
16 Harskamp, A.  (2000) Het nieuwe religieuze verlangen, Kampen, Kok. 
17 Karsenti, Bruno (1994), Marcel Mauss. Le fait total social, Paris, Presses Universitaires de France.  
18 Mauss, M. (1981) Sacrifice: Its Nature and Functions. University Of Chicago Press. 
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geseculariseerde samenleving blijven mensen betrokken op zingeving. Het 
definitieprobleem kan worden opgelost door gebruik te maken van een opsomming van 
de fenomenen die alle religies gemeenschappelijk hebben. De Amerikaanse 
godsdienstsocioloog Ninian Smart beschouwt religie als een verzameling van 
geïnstitutionaliseerde rituelen van een groep mensen die verbonden zijn met een 
traditie en die spirituele sentimenten met een buiten-menselijke focus uitbeelden of 
oproepen en ten minste ten dele gebaseerd op mythologie en/of doctrines.19 Op die 
manier is religie een van de vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle 
verbindingen, waarbij een hogere macht, opperwezen óf een (bewust) niet nader 
gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit centraal staat.  

Economische religie 
De moderne mens die zichzelf niet langer ziet in ‘het zijn’ of een opperwezen wordt 
daarmee zélf de zingevende grond – het subject – van zijn verhouding tot de 
werkelijkheid. De moderne mens is daarmee gedwongen een eigen gezichtspunt te 
verwerven van waaruit hij de realiteit benadert. In het verlichte Europa werd 
Aufklärung bij uitstek een uitdrukking waarin de moderne mens verwees naar zijn 
positie van subject (in de zin van drager) van de moderniteit. Er ontstaat de overtuiging 
dat de mens een wezen is die zich dingen kan voorstellen en die ook kan  aanpassen aan 
hoe hij ze zich voorstelt.20 
  
Met de denkers Nietzsche, Freud en Marx komt echter de vraag op in hoeverre een 
dergelijke autonome mensopvatting realistisch is. Is de mens en de religieuze 
denkbeelden die uit deze mens voortkomen niet de uitkomst van bekende en onbekende 
krachten?21 In deze scriptie wordt er vanuit gegaan dat het economisch denken een 
dergelijke kracht zou kunnen zijn. Volgens Van Leeuwen wordt de moderne mens vooral 
bepaald door de maatschappelijke verhoudingen die worden bepaald door ‘het Kapitaal’. 
Economie is volgens Van Leeuwen zodoende niet hoofdzakelijk een verbeelding van de 
mens, maar een religie waarin niet de mens zelf als subject, maar ‘het Kapitaal’ op 
verborgen wijze als zingevend centrum fungeert. En pas op die grond is de mens wie hij 
is en bepaalt het hoe hij zich gedraagt.22 
 
Van Leeuwen baseert zich hoofdzakelijk op het werk van Smith en niet zozeer op 
huidige maatschappelijke verhoudingen waardoor zijn analyse een speculatief karakter 
krijgt. De vraag is in hoeverre zijn analyse recht doet aan de complexe werkelijkheid, 
waarin niet alleen economische, maar ook politieke en andere ideologische invloeden 
aanwijsbaar zijn. Daarentegen, in een samenleving waarin de vrije markt als uitvloeisel 
van het moderne economische denken van Smith nog steeds aan invloed wint zijn er ook 
andere wetenschappers als de econoom Nelson en de filosoof Sloterdijk die vanuit een 
eigen wetenschapsgebied concluderen dat economie zich voordoet als een religie. Het is 
daarom zinnig de inzichten van Van Leeuwen te actualiseren, te beginnen bij de 
wordingsgeschiedenis van onze geseculariseerde samenleving.  

                                                 
19 zie: Smart, N. (1998), Dimensions of the Sacred: An Anatomy of the World's Beliefs. Berkeley, CA: 
University of California Press, 1998. 
20  Mazlish, B. (1996), Progress: A Historical and Critical Perspective in: L. Marx e.a. (red.), Progress. Fact 
or illusion?, Michigan 1996, 1.  
21 Van Alphen, E. (2007), kritiek op het autonome subject, de plek en functie van het subject bij Jean 
Baudrillard en Peter Sloterdijk, dissertatie, p. 7-9. 
22 Leeuwen, p. 661-663 
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Deel 1: Theoretisch Kader 
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Hoofdstuk 2  

Een seculiere tijd. Afscheid van het zelfgegeven Ik  
 

Imagine there's no Heaven  
It's easy if you try  
No hell below us  
Above us only sky  
Imagine all the people  
Living for today  
   -John Lennon-  

 
In de zomer van 2006 trok het artikel getiteld God is Winning23 meer dan gewone 
aandacht. De gangbare voorstelling dat de moderniteit onvermijdelijk leidt tot de 
ondergang van religie werd volgens de schrijvers van dit artikel, Timothy Shah en Monica 
Duffy, door breed internationaal onderzoek tegengesproken.24 Met een overvloed aan 
bewijzen tonen de schrijvers van God is winning aan dat modernisering ook kansen biedt 
aan de groei van allerlei vormen van religiositeit. In Nederland wordt deze stellingname 
onderbouwd door in het eveneens in 2006 gepubliceerde rapport van het WRR Geloven 
in het publieke domein, waarin wordt gesteld dat de secularisatie niet heeft doorgezet.25  
 
Toch is de ‘terugkeer van religie’ verre van eenduidig. In welke vormen of gestalten 
manifesteert zich dan dat ‘religieuze’? Als 'God' aan de winnende hand is, welke 'God' is 
dat dan? Om te kunnen duiden waarom en op welke wijze moderne vormen van religie 
zich manifesteren is het noodzakelijk allereerst het secularisatieproces uiteen te zetten. 
Welke inzichten liggen ten grondslag aan het betwisten van de nog recent dominante 
visie dat modernisering leidt tot minder religiositeit? Dit zal in paragraaf 2.1 aan de orde 
komen. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de invloedrijke inzichten van Charles Taylor 
uit zijn Een seculiere tijd ontvouwd, waarin Taylor uitlegt op welke manier religiositeit 
en modernisering samen kunnen gaan. In een geseculariseerde samenleving heeft het 
individu namelijk de mogelijkheid er een eigen religieuze overtuiging op na te houden, 
waarmee de nieuwe religiositeit door Taylor in verband wordt gebracht met het ideaal 
van authenticiteit26. Paragraaf 2.3 ten slotte gaat daarom in op de vraag in hoeverre 
Taylors opvatting van secularisatie rekenschap geeft van de kritiek op het 
overheersende mensbeeld in de huidige westerse samenleving waarin het autonome zelf 
de oorsprong of oorzaak van zijn handelen is. De hamvraag is of  de religiositeit in een 
geseculariseerde samenleving inderdaad te herleiden is naar het autonome 'zelf' dat in 
staat moet worden geacht het eigen religieuze leven te ordenen, te beheersen en 
eventueel te veranderen of dat dit 'zelf' vooral het resultaat is van bekende en 
onbekende krachten die op dit 'zelf' invloed uitoefenen? 
 

                                                 
23 Shah & Duffy Toft (2006), God is Winning, Foreign Policy, juli/augustus 2006.  
24 idem. p.  
25 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2006), Geloven in het publieke domein, 
Verkenningen van een dubbele transformatie, WRR-Verkenning nr. 13. 
26 Authenticiteit is een begrip in de existentialistische filosofie. In deze filosofie wordt het bewuste zelf 
gezien als iets dat een adequaat begrip moet vormen van het zijn in de materiële wereld en van het 
omgaan met externe krachten en invloeden die erg verschillend en anders zijn dan zichzelf. Authenticiteit 
is de mate waarin iemand trouw is aan dit "zelf', dat wil zeggen zijn eigen persoonlijkheid, geest, of 
karakter, ondanks deze externe krachten. 
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2.1 Voorbij de secularisatiethese 
In de sociale wetenschappen woedt al jaren een debat over de interpretatie van het 
secularisatieproces waarbij de persoonlijke levensbeschouwing medebepalend is voor 
de duiding ervan. De oordelen zijn gekleurd door uiteenlopende discoursen die 
samenhangen met alternatieve visies op godsdienst en secularisatie. Hoewel er 
voortdurend verschil van mening is geweest over de interpretatie van het 
secularisatieproces is er tot de jaren '90 van de vorige eeuw sprake geweest van een 
dominante invloed van godsdienstsociologen wiens ideeën  bekend zijn geworden onder 
het begrip secularisatiethese.27 In deze these wordt betoogd dat er drie processen zijn die 
zich weliswaar niet volstrekt lineair en in hetzelfde tempo voltrekken, maar 
desalniettemin een weergave zijn van een monocausale tendens in de moderne ge-
schiedenis van het christelijke Westen: 1) de verdergaande ontkerkelijking, 2) de 
afkalvende maatschappelijke en culturele betekenis van de christelijke traditie en 3) de 
verminderende invloed van het christelijk geloof op het individu.28  
 
Niettemin stelt de godsdienstsocioloog Anton van Harskamp in zijn boek Het nieuwe 
religieuze verlangen (2000) aan het begin van de 21e eeuw dat de secularisatiethese aan 
vervanging toe is. Er is volgens hem toenemende historische en godsdienst-
wetenschappelijke kritiek die de boodschap van de monocausale these relativeert.29 Er is 
allereerst kritiek op de secularisatiethese omdat die stelt dat religie een van de ballasten 
van de mens was, die de mens nu is kwijtgeraakt waardoor we dichter bij de menselijke 
kern zijn gekomen. Dat is volgens critici, zoals van Harskamp zelf, niet correct, omdat 
religie een essentieel onderdeel is van het verhaal dat de mens over zichzelf vertelt en 
daarmee van de mens zelf.  
 
Een ander element van de secularisatiethese die ter discussie staat is dat critici van 
mening zijn dat sociologen die deze these aanhangen ten onrechte hebben gesteld dat 
naarmate de samenleving meer moderniseert, zij minder religieus wordt. Religiositeit is 
in onze moderne samenleving nog springlevend. Het dominante beeld dat religie in een 
moderne samenleving een verdwijnend fenomeen is, doet volgens vele 
godsdienstsociologen geen recht aan bepaalde historische feiten noch aan de actuele 
religieuze ontwikkelingen. Veel recente publicaties over dit onderwerp gaan over het 
fenomeen dat religie lijkt terug te keren in een veelvoud aan vormen en inhouden. 30 31  
 
Juist in de tijd dat de twijfel over de secularisatiethese  salonfähig blijkt te worden, schrijft 
de invloedrijke Canadese filosoof Taylor het boek A Secular Age (2007), waarin hij het 
secularisatieproces plaatst in een ontwikkeling, die zijns inziens vanaf de Middeleeuwen 
aan de gang is. Wat volgens Taylor ooit in de Middeleeuwen begint als een beweging die 
de West-Europese samenleving wilde hervormen naar Bijbels perspectief, bleek achteraf 
de motor achter de verregaande autonomie van de hedendaagse mens die van geen God 
wil weten.32  
 

                                                 
27 Harskamp, A. van (2000), Het nieuwe religieuze verlangen, p. 18-20. 
28 Laeyendecker in Harskamp, A. van (2000), Het nieuwe religieuze verlangen Kampen : Kok 2000, p. 48. 
29 Harskamp, p. 20-25. 
30 Van Rooden in A. van Harskamp, p. 35. 
31 Manenschijn. G. Religie terug van even weggeweest. Maar waar is God? Zoetermeer, Meinema, 2008. 
32 Taylor, C. (2009), Een seculiere tijd, Lemniscaat, Rotterdam, 2009. 
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Volgens Taylor is er weliswaar sprake van secularisatie maar is er in de moderniteit 
sprake van een grote spanning tussen een afwijzing van het transcendente enerzijds, en 
de ervaring ervan anderzijds.33 Taylor komt tot drie karakteriseringen dat wil zeggen 
betekenissen van secularisatie. 34 1) De eerste richt zich op de menselijke instellingen en 
praktijken waarbij er in de moderne samenleving niet langer een verbinding is met God. 
Secularisatie is in deze betekenis de afname van een verwijzing naar een ultieme 
werkelijkheid. 2) In de tweede betekenis bestaat secularisatie volgens Taylor uit het 
afstand nemen van religieuze overtuigingen die verbonden zijn met God, waar 
ontkerkelijking een manifestatie van is. 3) Deze derde betekenis richt zich op 
omstandigheden dat het geloof in God als een keuzemogelijkheid naast andere bestaat. 
Zo opgevat zouden ook samenlevingen met hoge statistische cijfers voor religieuze 
overtuiging en godsdienstbeoefening (zoals de Verenigde Staten) als geseculariseerd 
kunnen worden beschouwd. Daarbij komt Taylor tot de volgende definitie van 
secularisatie:  
 
Secularisatie is de totale context van interpretatie waarbinnen onze morele, spirituele of 
religieuze ervaring en onze zoektocht zich voordoen.35 
 
Het is deze definitie van secularisatie die recht lijkt te doen aan de keuzevrijheid van de 
hedendaagse mens waarmee Taylor een oplossing lijkt te hebben voor de moderne 
spanning tussen een afwijzing van het transcendente of bovennatuurlijke enerzijds, en 
de nieuwe religieuze vormen die opkomen anderzijds.  
 
2.2 Charles Taylor: Secularisatie als keuzemogelijkheid. 
Wie de hedendaagse seculariseerde samenleving wil karakteriseren zal een bepaalde 
geschiedvisie, het standpunt over het verleden, heden en toekomst, moeten 
verantwoorden. Taylor zelf acht het van groot belang te weten hoé wij in het hier en nu 
gekomen zijn. Het secularisatieproces heeft zich volgens hem in drie stadia voltrokken die 
in deze paragraaf aan bod zullen komen. In de eerste en langste tijdspanne van het 
secularisatieproces ontstaat er een exclusief humanistisch alternatief voor het christelijk 
geloof. In het tweede stadium komt er volgens Taylor een verdere diversificatie tot stand 
waarbij er ook vormen van geloof kunnen ontstaan die zich buiten de christelijke traditie 
en het humanistisch alternatief bevinden. De derde en laatste fase, die volgens Taylor 
deels samenvalt met de tweede, is betrekkelijk recent waarbinnen mensen worden 
aangemoedigd hun eigen zoektocht te ondernemen en keuzes te maken op het gebied van 
levensbeschouwing.36 
 
2.2.1 Secularisatie: de moeder aller omwentelingen37 
Taylor stelt in het begin van zijn boek Een seculiere tijd (2007) de volgende vraag 
centraal: "Waarom was het vrijwel onmogelijk in onze westerse samenleving omstreeks 
1500 niet in God te geloven, terwijl velen van ons dat niet alleen eenvoudig vinden, maar 

                                                 
33 Vanheeswijck, Guido, ‘Charles Taylor en het zig-zag parcours van de westerse secularisering’, in: 
Tijdschrift voor Filosofie 70 (2008) 2, pp. 373-395. 
34 Taylor, p. 41,42. 
35 Taylor, p. 43. 
36 Taylor,p. 71. 
37 Op pagina 116 geeft Taylor er blijk van dat hij de beweging, die in de late Middeleeuwen is begonnen en 
tot doel had de Europese samenleving te vernieuwen, ziet als de moeder aller revoluties waaruit de 
voortschrijdende transformatie naar een geseculariseerde samenleving moet worden verklaard. 
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zelfs onvermijdelijk?"38 Volgens Taylor zijn er verschillende momenten in de 
geschiedenis aan te wijzen die elk hebben bijgedragen tot de totstandkoming van onze 
geseculariseerde samenleving: de Renaissance, de wetenschappelijke revolutie en de 
Reformatie. Deze ontwikkelingen zélf zijn pas te begrijpen, zegt Taylor, als we het belang 
erkennen van een beweging die in de late Middeleeuwen aan invloed wint die als doel 
heeft om Europa te veranderen zodat zij kan beantwoorden aan de eisen van het 
evangelie en later aan het geseculariseerde ideaal van beschaving. Het is dit streven dat 
de kern vormt van wat volgens Taylor ‘de moeder van alle revoluties’39 is. Vanuit een 
ontevredenheid met allerlei kwesties in de samenleving manifesteren zich op 
verschillende niveaus bewegingen die het doel hebben om de gelijkwaardigheid tussen 
leken en geestelijken tot stand en op een hoger christelijk peil te brengen. Voor God is 
iedereen gelijk, dat betekent dat Hij van ieder een volledig geheiligd leven vraagt, wat 
ook op sociaal niveau in de samenleving zichtbaar moet zijn. Het zijn deze impulsen die 
tot verschillende hervormingen en vernieuwingen leiden.40  
 
In toenemende mate komt er een steeds grotere nadruk te liggen op persoonlijke inzet, 
op individueel geloof. In de Middeleeuwen kan men, zonder zich zorgen te maken over 
het hiernamaals, een werelds leven leiden, terwijl een kleine groep mensen in de 
samenleving zich volledig aan God wijdt. Na de Reformatie werd dat onmogelijk: als men 
zich niet persoonlijk aan God wijdt, dreigt hel en verdoemenis. Het proces van 
secularisatie wordt door Taylor op deze manier verbonden aan hervormingen in het 
christendom. Dat elk individuele leven een afspiegeling zou moeten zijn van de 
Evangeliën opende namelijk een deur die, via het besef dat elk mens zelf 
verantwoordelijk is voor zijn eigen zielenheil, uiteindelijk ertoe leidde dat elk individu 
ook de keuze heeft níet te geloven. Kortom, de aandrang om een ieder te bewegen het 
christendom te omarmen lijkt het begin van de secularisatie.41 
 
2.2.2 Stadium 1: De breuk tussen immanentie en transcendentie.  
Vanuit deze ‘moeder aller revoluties’ zijn er volgens Taylor twee nauw met elkaar 
verbonden processen die het secularisatieproces in onze hedendaagse Westerse 
samenleving grotendeels hebben bepaald, maar wel degelijk onderscheiden moeten 
worden. Eén in de richting van persoonlijke toewijding en één in de richting van 
onderdrukking van ’magische’ elementen – van praktijken die uitgaan van het bestaan 
van geesten in de kosmos, goede en slechte, en van hogere machten die aan dingen 
verbonden zijn (bijvoorbeeld aan relikwieën).42 
 
Om met de laatste te beginnen. Een belangrijke stap van het secularisatieproces is de 
onttovering van de wereld.  Taylor stelt dat de autonomie van de natuur niet losstaat 
van het geloof, maar daar juist in is geworteld.43 De vanuit het christendom 
geïnspireerde hervormingsbewegingen probeerden magische praktijken te 
onderdrukken, waaronder bepaalde sacramenten die in de kerk plaatsvonden. 
Calvinisten schaarden daar zelfs de ‘vervloekte’ mis onder. Elke toevlucht tot van God 
onafhankelijke krachten werd als laakbaar gezien. Het is dit door hervorming ingegeven 

                                                 
38 Taylor, p. 71. 
39 Taylor, p. 116. 
40 Taylor, p. 116-133. 
41 Taylor, p.140-145. 
42 Taylor, p. 147. 
43 Taylor, p. 151. 
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verlangen dat sterk heeft bijgedragen aan de onttovering van de westerse wereld die 
zich in die tijd kenmerkte door een verwevenheid van de wereld waarin men leefde met 
de wereld van geesten en hogere krachten.44  
 
Daarnaast heeft de Reformatie volgens Taylor ook in de richting van een persoonlijke 
toewijding bijgedragen aan een baanbrekende wijziging in ons begrijpen van en onze 
hedendaagse houding tegenover de natuur in ons en buiten ons. Al eerder wordt door 
Thomas van Aquino het idee gelanceerd dat het goede, het normatieve niet in de natuur 
is verscholen, maar ten diepste erbuiten: de nominalistische revolutie tegen het 
aristotelische concept van de natuur. De consequentie voor de Godsleer is dat God het 
goede wil omdat het goed is. God heeft geen van tevoren gegeven mogelijkheden waaruit 
hij kan kiezen, maar realiseert alles wat hij zijn kan. Na de Reformatie wordt dit denken 
doorgetrokken naar de individuele gelovige. Hij bevindt zich in het domein van het ‘ens 
creatum’, de wereld als geordend geheel. Maar nu is de orde niet meer normatief en van 
buiten gegeven, maar wordt elke gelovige geroepen in een wereld als handelend wezen 
die het universum kan laten werken om Gods bedoelingen te realiseren.45 
 
Hoewel de gelovige God nog steeds ziet als Schepper van een geordende kosmos kan een 
variatie binnen deze zienswijze ertoe leiden dat een mechanistisch wereldbeeld kan 
ontstaan. Zo wordt niet alleen het volksgeloof in de kosmos, als een wereld van geesten, 
onttoverd, maar ook in de wetenschap. Het intrinsieke teleologische denken over de 
natuur van Plato en Aristoteles, die door Thomas van Aquino het christelijke denken is 
binnengebracht kan daarmee worden ingeruild voor een mechanisch naturalisme: 
mensen als Rene Descartes beginnen belangstelling te krijgen voor de natuur, voor het 
leven om hen heen, niet alleen maar met betrekking tot God. De autonomie van de 
natuur zal later als leidraad dienen van het exclusieve humanisme.46 Het is zodoende 
geen toeval dat deze vorm van wetenschap in protestantse landen als Engeland en 
Nederland tot bloei komt. Hier vinden de twee kenmerkende processen als eerste plaats: 
onttovering en de actieve houding om Gods bedoeling in het alledaagse leven en alle 
contexten daarvan na te leven.47 
 
De zienswijze op het menselijk handelen als actief, constructief en vormend wezen kan 
vervolgens verzelfstandigen op basis van menselijke constructieve activiteit. Uiteindelijk 
is openbaring hiervoor niet nodig, omdat de redelijke aard van mensen ook op een 
andere manier kan worden voorondersteld. Een klimaat waarin deze verzelfstandiging 
op de verschillende terreinen zich ontwikkelde kon een antropocentrisch wereldbeeld 
tot bloei brengen, waarin de voorwaarden aanwezig waren om tot een exclusief 
humanisme te komen. Binnen deze context van onthechte rede gaan onttovering en 
instrumentele controle hand in hand. Ook dit heeft bijgedragen aan de mogelijkheid om 
het seculiere leven van het exclusief humanisme te omarmen. 48  
 
Samenvattend, aan het einde van de achttiende eeuw ontstaat er een levensvatbaar 
alternatief voor het christendom, waarbij er volgens Taylor verschillende krachten aan 

                                                 
44 De protestantse theoloog Harry Kuitert drukte dit beginsel uit als hij schrijft: "alle spreken over boven 
komt van beneden, ook de uitspraak dat iets boven komt". 
45 Taylor, p.158. 
46 Taylor p. 151. 
47 Taylor, p. 161. 
48 Taylor, p. 200, 208. 
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te wijzen zijn die in de westerse christenheid hebben bijgedragen aan de breuk tussen 
immanentie en transcendentie. Theologische interpretaties van het christendom en 
maatschappelijke ontwikkelingen vroegen om een streven naar orde dat samenvalt met 
een intensere vroomheid, waaruit de drang tot onttovering is te verklaren waaruit 
nieuwe vormen van levensbeschouwing zijn gevormd. De ironie is dus dat een streven 
naar een intensere vroomheid heeft kunnen leiden tot een levensbeschouwing die louter 
immanent is.49 
 
2.2.3 Stadium 2: De nieuwe orde rondom het individu 
De poging de samenleving te hernieuwen volgens de eisen van een christelijke orde, 
haar te onttoveren van geesten en hogere krachten en het elimineren van de niet 
wenselijke scheiding tussen een aan God gewijd leven door de geestelijken en een 
lekenleven in de 'wereld', zou niet alleen  een levensvatbaar alternatief bieden voor het 
christendom. Het betekent ook een sterke stimulans voor de moderne staat die bestond 
uit vrije individuen.50 Zoals de kerk op haar volmaaktst is wanneer al haar leden zich 
vanuit eigen keus bij haar aansluiten, zo is de samenleving nu op te vatten als volmaakt 
indien bestaande uit individuen. Taylor betoogt dat zich daarmee een grote 
ontworteling voordoet waarin het westen zich ontdoet van collectieve rituelen en 
verbintenissen, en zich richt op de individuele ontplooiing.51 Er ontstaan nieuwe ideeën 
van denkers als Hugo de Groot en John Locke omtrent een ordening rond dit individu. De 
samenleving bestaat ten behoeve van het wederzijdse profijt van individuen en van de 
verdediging van hun (natuur)rechten. De moderne staat wordt gezien als een bepaalde 
orde waarin individuen samenkomen om een politieke eenheid te vormen om bepaalde 
doeleinden na te streven.52  
 
Rond 1700 doet zich een opvallende antropologische verschuiving voor die veroorzaakt 
wordt door weerzin bij de elite tegen agressieve religieuze scheidslijnen en 
partijdigheid.53 Dat zal uiteindelijk leiden tot de Franse Revolutie en de Amerikaanse Bill 
of Rights die aan het eind van de 18e eeuw een grondwettelijke scheiding tussen kerk en 
staat bewerkstelligt. Het is een uitvloeisel van de alternatieve ordening voor economie, 
cultuur en politiek die werd nagestreefd om de godsdienststrijd van eerdere eeuwen te 
voorkomen.54 Niet toevallig waren het de Verenigde Staten die als een van de eerste 
landen ter wereld een grondwet opstelden waarbij een dergelijke scheiding tussen kerk 
en staat werd vastgesteld. Religieuze vluchtelingen, die Europa waren ontvlucht 
vanwege vervolging door de staat, zochten in hun nieuwe thuisland godsdienstvrijheid 
wat met deze grondwet kon worden vastgelegd.55 Dat kon omdat in navolging van John 
Locke het religieuze werd gezien als een persoonlijke zaak, dat niets te maken had met 
het publieke terrein van politiek, economie en filosofie.  
 
De antropologische verschuiving leidt ertoe dat de organisatie van de samenleving 
wordt gebaseerd op basis van natuurrechten en zich richt op twee hoofddoelen: 
veiligheid en welvaart. Men was in die tijd nog niet van mening dat deze orde een 

                                                 
49 Taylor, p. 218. 
50 Hale, J. (1993), The civilization of Europe in the Renaissance, Macmillan, New York, p. 362. 
51 Taylor, p. 233. 
52 Taylor, p. 235. 
53 Taylor, p. 238. 
54 Taylor, p. 240.  
55 Taylor, p. 242. 
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menselijke uitvinding was, maar in overeenstemming met Gods doelstellingen.56 Het 
denkbeeld dat God de wereld regeert volgens een heilzaam plan is al veel ouder, 
voorchristelijk, maar in de achttiende eeuw wordt daaraan toegevoegd dat God het 
menselijk leven heeft ontworpen met het doel om wederzijdse hulp te realiseren omdat 
daarmee de welvaart en het geluk van de mensheid wordt gediend. Voor de moderne 
staat wordt economische ontwikkeling het overheersende doel. De economie57 bepaalt 
en definieert de wijze waarop we met elkaar verbonden zijn. In An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) doet Smith de wijze van deze 
wederzijdse hulp uit de doeken via het mechanisme van de onzichtbare hand: ons 
streven naar eigen individuele voorspoed draagt bij aan het algemene welzijn. Het enige 
dat God nog met ons voorheeft is dat we tot een totale aanvaarding komen van deze 
orde, waarin dus wederkerig nut centraal staat. Een orde die wij volgens Taylor 
'economie' zijn gaan noemen.  De economie is niet meer het beheer door de elite van de 
middelen die we collectief nodig hebben, maar een door God geschapen manier waarop 
we met elkaar verbonden zijn.58 Na de onttovering ontstaat er een ander besef van God 
als de onmisbare bron voor ons religieuze en maatschappelijke leven. Hij staat niet meer 
garant voor de triomf van het goede, maar wordt de motor om de wereld door ordening 
te onttoveren. Hij blijft wel de oorsprong en is zo onze eerbied en trouw waardig. Maar 
die eerbied versmalt zich tot de uitvoering van Gods doelstelling, dat is: ons geluk in de 
wereld, die bereikbaar is door een hogere welvaart. Het gaat er daarbij om een orde op 
te leggen aan onszelf en aan de wereld. 59 Het zijn deze inzichten die de basis blijken te 
zijn voor een 'economische' religie, waarover meer in het volgende hoofdstuk.    
 
De ontwikkeling van de gedisciplineerde rationele orde van wederkerig nut is volgens 
Taylor in ieder geval een belangrijke voedingsbodem geweest voor verdere 
secularisatie. Waar de samenleving in premoderne samenlevingen bij elkaar werd 
gehouden door een netwerk van persoonlijke relaties, zijn het nu de onpersoonlijke 
maatschappelijke structuren die mensen met elkaar verbindt. Technologische en 
economische ontwikkelingen en de bijbehorende verstedelijking hebben een grote 
bijdrage geleverd aan de vrijheid van het individu omdat de van generatie op generatie 
overgedragen religie steeds meer los kwam te staan van andere dimensies van het leven. 
De nieuwe stadsbewoner, die geen contact meer heeft met een levende gemeenschap, 
wordt geconfronteerd met een leegte in zijn spirituele leven, en moet een weg vinden 
om nieuwe vormen en gemeenschapsbanden in zijn nieuwe situatie te verweven. Door 
verstedelijking en industrialisatie verlaten mensen de context van een bepaalde 
gemeenschap of parochie en ontstaat er ontworteling van grote massa’s mensen. Deze 
mensen worden gevormd door de nieuwe, hoofdzakelijk economische, maatschappelijke 
orde rond het individu.60  
 
De drie vormen waarin de orde om het individu zichtbaar wordt, de natuurlijke, de 
politieke en de economische, gaan in tegen een besef van God als actief handelende 
persoon. Taylor redeneert dat de waarden en de praktische vertaling van deze nieuwe 
orde alleen volledig in praktijk konden worden gebracht door de stap naar het ongeloof. 

                                                 
56 Taylor, p. 244. 
57 Economie komt van het grieks oikos en nomos, ofte wel: de leer van het huishouden. Economie wordt 
op het collectieve niveau van de staat ook wel staathuishoudkunde genoemd. 
58 Taylor, p. 256-268. 
59 Taylor, p. 268-269. 
60 Taylor, p 587. 
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Dat een God persoonlijk in kan grijpen in onze wereld past niet binnen een moderne 
wetenschappelijke visie op een universum dat beheerst wordt door wetten.61 Er is een 
mensensoort ontstaan die erin geslaagd is haar wereld als volkomen immanent te 
ervaren.62 
 
Hier betreden we ook de periode van de lange tijd in zwang zijnde interpretatie van het 
secularisatieproces waarin is betoogd dat verdere modernisering onmiskenbaar leidt tot 
een verdere verdwijning van religie uit het openbare leven en het verval van geloof en 
godsdienstbeoefening. Taylor benadrukt dat de beide veranderingen niet identiek zijn 
noch dat ze noodzakelijkerwijs met elkaar moeten samengaan. Belangrijk voor dit 
onderhavige onderzoek is Taylors overtuiging dat secularisatie het best begrepen kan 
worden als de mate van keuzemogelijkheden die in een geseculariseerde samenleving 
toeneemt. Dat er sprake is van keuze maakt secularisatie gecompliceerd en secularisatie 
kent dientengevolge in verschillende gemoderniseerde landen, landstreken, klassen, 
milieus etc. grote variaties.63 
 
2.2.4 Stadium 3: De transformatie naar authenticiteit 
De stappen in ongeloof, waarin men zich niet langer verbindt met het christendom, 
deden zich aanvankelijk voor binnen de intellectuele elite. Pas veel later hebben  
dergelijke stappen zich bij de massa's voorgedaan. De feitelijke weg van de secularisatie 
is hobbelig en minder direct dan de verspreiding van deze seculiere gedachten betoogt. 
Om te beginnen neemt volgens Taylor in de negentiende en twintigste eeuw de 
religieuze beoefening in tal van landen juist toe. Enerzijds schiet de republiek en haar 
agenda niet massaal wortel, anderzijds is de cruciale plaats van de kerk niet zomaar 
verdreven.  
 
Taylor plaatst deze opleving in de context van het streven naar hervorming, ‘de moeder 
aller revoluties’, waarvan 'secularisatie' enkel een uitloper is. Het streven van de elite 
om de invloed van de kerk en het christendom te doen verminderen leidt tot verzet in de 
kerk. Er is daar een blijvend verlangen om de kerk de behoeder en woordvoerder te 
laten zijn van een beschaafde samenleving. De kerk is door al haar inspanningen van de 
eeuwen daarvoor de kerk van de massa geworden, van de hele samenleving of natie. Aan 
het eind van de achttiende eeuw werd iedereen geacht tot een kerk te behoren. Die kerk 
biedt de mensen ook wat, zoals het gevoel dat ze bij elkaar horen. Zij geeft, in haar 
rituelen, de mensen een wij-gevoel. Daarmee ordent en integreert religie de 
samenleving en motiveert ze de leden ervan. Ze kan de leden van de samenleving ertoe 
brengen alles te geven aan de gemeenschap, zelfs het eigen leven, zo vat Taylor het 
denken van Durkheim over de functie van geïnstitutionaliseerde religie samen.64 De  
religieuze mobilisaties die dus nauw vervlochten zijn met de modernisering leidde ertoe 
dat  de publieke rol van godsdienst juist toenam.  
  

                                                 
61 Taylor, p. 271-275. 
62 Taylor, p. 553-556. 
63 Taylor, p. 563,564. 
64 Volgens de socioloog Emile Durkheim is een belangrijke functie van de godsdienst in het bevorderen 
van de sociale cohesie. Durkheim  wordt als een van de eerste sociologen beschouwd, en heeft zich als 
wetenschapper vooral bezig gehouden met het probleem van de sociale cohesie, één van de hoofdvragen 
in de sociologie 
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Toch waren deze hecht georganiseerde kerken, uiterst kwetsbaar voor een onverhoeds 
verval in het volgende tijdperk, zo concludeert Taylor.65 In de laatste halve eeuw is er 
iets gebeurd dat de geloofsomstandigheden in onze samenleving diepgaand heeft 
veranderd, dat door Taylor het ‘tijdperk van authenticiteit’ is genoemd. De Westerse 
samenleving heeft een culturele revolutie ondergaan die bestaat uit de revolutie van 
individualisatie: een differentiëringsproces dat de ontwikkeling van de persoon als 
autonoom en authentiek individu ten doel heeft. Naast een instrumenteel individualisme 
zoals die in de nieuwe maatschappelijke ordening werd nagestreefd, zien we nu ook een 
wijdverbreid expressief individualisme.66 
 
Een van de duidelijkste manifestaties van dit expressief individualisme is de 
consumentenrevolutie geweest.67 Daar zijn allerlei externe oorzaken voor aan te wijzen, 
zoals de sociale en geografische mobiliteit, maar toch ook zeker de toegenomen 
welvaart, dat het individu de mogelijkheid biedt om allerlei activiteiten en goederen 
persoonlijk te consumeren. Het belangrijkste gevolg is dat mensen zichzelf gaan 
begrijpen vanuit een cultuur van authenticiteit, van het 'zelf' en niet langer vanuit de 
hele samenleving, de natie óf de kerk. Dit expressivisme richt zich aanvankelijk op de 
jeugd met een overvloed aan nieuwe goederen, waarbij een nieuw bewustzijn wordt 
gecreëerd van jong-zijn als een afgebakende levensfase; het is belangrijk om als jong 
persoon je éigen individuele levenswijze te ontdekken en te realiseren.  
 
Het is deze jonge generatie die zich afzet tegen de gevestigde orde, waarin kerken nog 
steeds een belangrijke positie innamen. De samenleving van de jaren vijftig van de 20e 
eeuw werd gehekeld als conformistisch en statisch.68 Er was een honger naar 
creativiteit, individualiteit en verbeeldingskracht waarbij zelfcultivering het 
belangrijkste streven is geworden. Het is de jeugdcultuur die zich op een andere manier 
begrijpt en welke te verbinden is met het romantisch expressivisme, waarin de 
menselijkheid wordt afgemeten aan de eigen levenswijze in plaats van te zwichten voor 
een door buitenaf opgelegde levensstijl. Het leven binnen de onttoverde immanente 
orde, gericht op welvaart en veiligheid, wordt door menigeen als leeg, vlak en verstoken 
van een hoger doel ervaren:  'Is that all there is'? Vanuit de authenticiteit moet je dit 
alles zelf ontdekken. 
 
De algehele westerse cultuur ondervindt vervolgens tegengestelde krachten: enerzijds 
de aantrekkingskracht van verhalen over immanentie en anderzijds het besef van de 
ontoereikendheid ervan. De tijd is enkel en alleen seculiere tijd geworden, zonder 
hogere verwijzingen. Toch is er ook behoefte aan ‘betekenisvolle’ tijd.69 De 
fundamentele vorm van het religieuze leven is volgens Taylor deze zoektocht naar die 
betekenisvolle tijd.  
 
Taylor voorziet een toekomst, waarin elk individu reageert op vormen van ‘volheid’, die 
verbonden zijn met een transcendente werkelijkheid. In onze geseculariseerde 
samenleving zijn religieuze verlangens een antwoord op het seculiere 
transformatieperspectief, zoals die eeuwen geleden in gang is gezet. Religieuze  
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66 Taylor, p. 602. 
67 Taylor, p. 610. 
68 Taylor, p. 625-630. 
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verlangens die ook binnen de moderniteit een krachtige onafhankelijke bron van 
motivatie blijven.70 
 
Samenvattend, secularisatie opgevat als een toename van de individuele mogelijkheid 
om een eigen religieuze overtuiging te moeten samenstellen werd noodzakelijk door het 
verdwijnen van de betoverde wereld. Vervolgens werd binnen de context van deze 
nieuwe orde een levensvatbaar alternatief voor geloof geïntroduceerd waarin het 
exclusief humanisme voor het eerst als een reëel alternatief op het toneel verschijnt 
(stadium 1). De verbinding van God met de maatschappelijke en politieke ruimte werd 
steeds verder ondermijnd, hoewel de kerk de maatschappelijke ordening nog lange tijd 
wist te verbinden aan de christelijke God. Deze orde werd ontwricht tijdens de 
industrialisatie en de christelijke traditie bleek niet meer te voldoen als onderbouwing 
voor de maatschappelijke orde, waardoor andere moderne vormen van ordening 
opkwamen. In een plurale wereld verdringen geloof en ongeloof elkaar en kunnen 
allerlei vormen van religiositeit opkomen, waarbij de optie om niet te geloven door de 
elite wordt omarmd (stadium 2). Sinds de jaren '60 van de vorige eeuw leven we 
volgens Taylor in een tijdperk van authenticiteit waarin de individuele religieuze 
overtuiging afhangt van intuïtieve ingevingen van datzelfde autonome individu, die 
vanuit het 'zelf' op zoek is naar betekenisvolle tijd. (stadium 3). 
 
2.3 De ont-eigening van het autonome individu  
Taylor heeft een belangrijke bijdrage geleverd om te beschrijven en te duiden hoe het 
komt dat in onze hedendaagse geseculariseerde samenleving het individu de vrije keuze 
heeft om een bepaalde religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging of religieus gevoel 
te verkennen en zich er al dan niet toe te bekennen. De hierboven beschreven culturele 
verschuiving die zich sinds de Middeleeuwen heeft voltrokken heeft het mogelijk 
gemaakt voor het individu om religieuze alternatieven te verkennen, zonder angst te 
hebben voor de omgeving.  
 
Hoewel Taylor uitvoerig beschrijft hoe het gekomen is dat we in een cultuur leven 
waarin  mensen een persoonlijke religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging kunnen 
kiezen, weet Taylor de essentie van het authentieke 'zelf' niet te funderen. Voor Taylor is 
het centrale begrip authenticiteit een leven waarbij we trouw zijn aan ons ‘zelf’ met 
maatschappelijke waarden die ons eigen ‘ik’ overstijgen en die ons tot unieke mensen  
maken.71 
 
De vraag is of wij als individuen wel zelfstandig onze eigen horizon overstijgen: is de 
mens in staat zichzelf buiten de eigen context voor te stellen? Taylor is het enerzijds met 
veel van de kritiek, op de zogenaamde vrije keuze van het individu, eens. Als men ervan 
uitgaat dat het betekenisvolle leven door iedereen zelf bepaald dient te worden, 
verdwijnt de authenticiteit van de inhoud van dat leven meteen op de achtergrond, zo 
stelt Taylor.72 Anderzijds beschrijft Taylor in lijn met zijn omvangrijke Sources of the self: 
The making of the modern Identity (1992) dat mensen hun eigen identiteit niet zelden 
zoeken in afwijking van de algemeen geldende moraal. Taylor neemt authenticiteit 
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72 Taylor, p.669. 
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daarmee principieel serieus.73 De fundamentele vraag is echter hoe het 'ik' een 
maatschappelijke orde ontstijgt waarin vrijheid juist centraal staat? Hoe kom ik in een 
wereld waarin het juist de dwingende norm is om vrij te zijn nog bij het ware 'zelf'?   
 
De Duitse filosoof Martin Heidegger gaf ooit aan dat de essentie van het proces dat wij 
individualisering noemen, niet in de eerste plaats ligt in de bevrijding van het individu 
uit allerlei traditionele bindingen. De essentie van individualisering wordt niet diep 
genoeg gepeild door te menen dat de moderne vrijheid werd gewonnen door afstand te 
nemen van de oude morele horizonten. De essentie van individualisering ligt namelijk in 
de gedachte, dat de mens zelf verandert, doordat het individu tot subject van de hele 
werkelijkheid wordt. We leven in een cultuur waarin elk mens als vanzelf zijn eigen 
omgeving aftast, weegt én beoordeelt op de vraag of het precies zíjn subjectieve 
beleving/behoefte prikkelt. Daarbij moeten we dan de oorspronkelijke betekenis van 
‘sub-jectum’ in gedachte nemen: datgene wat als laatste grond onder alles gelegen is, het 
voor-alles-liggende. Ondanks de pluriformiteit is er een verborgen eenheid te 
ontdekken. De westerse maatschappij heeft een Copernicaanse wending ondergaan 
waarin ‘de’ individu het éérste en beslissende referentiepunt wordt voor alles wat 
bestaat. 74 
 
Alle levenssferen, geeft Heidegger aan, de cultuur, de kunst, de wetenschap, de wereld, en 
zelfs ‘God’ worden naar aard, inhoud en betekenis ingeschat overeenkomstig de waarde 
die zij hebben voor het individu.75 Dat begrip ‘waarde’ is dan op te vatten als een soort 
supercategorie, een werkend selectiecriterium, dat als vanzelf benut wordt om de 
werkelijkheid, ook de transcendente werkelijkheid, te benaderen en te typeren: slechts 
wanneer iets waarde voor míj heeft, is het ontdekt als werkelijkheid.76 Dit gedrag kan 
worden beschouwd als winkelgedrag. Het is een gedrag waarin de ‘religieuze consument’  
zich voortdurend afvraagt waarom precies dit element of deze activiteit kiest en niet die 
andere. Men zou dit als religiositeit kunnen definiëren omdat de zin die een persoon aan 
iets geeft wordt afgetast, gewogen én beoordeeld op de vraag of het precies de 
individuele subjectieve beleving/behoefte prikkelt.77 Voor zover religie uitdrukking 
geeft aan de diepste ervaring in het leven is het dus de eigen subjectiviteit die daarmee 
de hoogste plaats heeft verworven.78 
 
In navolging van Heidegger schrijft Ad Verbrugge in zijn boek De verwaarlozing van het 
zijnde79 (2001) evenals in zijn latere boek Tijd van onbehagen (2002) dat in de 
geflexibiliseerde en gesubjectiveerde levensstijl van onze consumptiemaatschappij de 
richting van onze ogenschijnlijk vrije subjectieve voorkeur beïnvloed wordt door een 
cultureel klimaat dat maakt dat elk individu zo sterk op het uitwendige is gericht, dat er 
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met zijn verleden en omgeving en brengt hem hardhandig de werkelijkheid onder ogen. 



 - 26 -

sprake is van verwaarlozing van ‘het zijnde’ in de zin dat de eigen persoonlijkheid 
verdwijnt door maatschappelijke ontwikkelingen.80  
 
Taylors duiding van secularisatie geeft derhalve blijk van Kantiaans denken. Begreep 
Kant de ruimte zelf reeds als een aanschouwingsvorm van het subject zelf, in de huidige 
mondiale door de economie aangedreven cultuur zou het technisch-economisch 
wereldbeeld onze eigen kijk op het leven kunnen overheersen.  
 
Wie bepaalt wat die authenticiteit is als het niet mijn subjectieve waardering is 
waarnaar ik handel? Kan men dan nog wel spreken over een vrije authentieke keuze. 
Waar is het authentieke zelf in gefundeerd als het 'zelf' in onze samenleving vrij denkt te 
zijn? Een ‘zelf’ dat tegelijkertijd, in de aard en inrichting van onze arbeid, ons huiselijk 
leven en ons sociale leven, wordt bepaald door een culturele bovenindividuele macht. 
Een macht die wordt gevormd door een technisch-economisch bestel dat ons doen en 
denken bepaalt, vormt in bepaalde zin onze nieuwe biotoop.81  
 
Deze leefwereld waarin de invloed van techniek als symbool van de overheersing van de 
natuur voor de menselijke behoeften alom aanwezig is, heeft belangrijke consequenties. 
Allereerst wordt de moderne mens bepaald door een leefwereld die hij zelf heeft 
gevormd. De vraag komt op, wie nu eigenlijk wie vormt: De mens de materie of de 
materie de innerlijke mens? Daarmee komen we op het tweede aspect van onze nieuwe 
biotoop: is de gezamenlijke en individuele concentratie op de beheersing van de materie 
voor de eigen behoeften zo eenduidig dat de innerlijke levensrichting wordt verloren, 
zodat er helemaal geen sprake meer is van keuzevrijheid? Anders gezegd: is de mens, die 
zijn overvloedige leven laat bepalen door de wijze waarop de techniek wordt ingezet, 
nog steeds een autonoom wezen, zoals Taylor veronderstelt, of niet meer dan speelbal 
van de door hem zelf gecreëerde consumptiemaatschappij waarin de vrije keuze 
centraal staat?82 
 
2.4 Samenvatting 
De oorzaken van de secularisatie van de  Westerse samenlevingen kunnen als geheel 
niet los worden gezien van het christendom. Desalniettemin is er een nieuwe cultuur 
opgekomen waarvan de leden door andere grondslagen van levensbeschouwing en 
bijkomende waarden het leven vorm én zin geven. Een zin die mede gevormd wordt 
door een door de mens zelf gevormd technisch-economische bestel die het leven 
domineert.  
 
Het volgende hoofdstuk verkent of deze waarden kunnen worden begrepen als 
economische religiositeit, een moderne vorm van religie, waarvan de invloed reikt tot 
binnen de invloedsfeer van het orthodoxe christendom. 
 
 
 

                                                 
80  Verbrugge, A. (2002), Tijd van onbehagen, Sun, Nijmegen, p. 273. 
81 idem, p. 272 
82 idem, p. 277-284 



 - 27 -

Hoofdstuk 3  
Een economische tijd: economie als religie 
 

It's the economy, stupid. 
- Bill Clinton - 

 
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de vraag hoe onze geseculariseerde samenleving 
begrepen kan worden, zodat ook de opkomst van  vormen van hedendaagse religiositeit 
kunnen worden geduid. Dit hoofdstuk verkent alternatieve interdisciplinaire 
theoretische kaders om de hedendaagse vormen van religiositeit in een geseculariseerde 
samenleving te kunnen begrijpen. Theologen, zoals Harvey Cox83 en Arend Th. van 
Leeuwen84, economen als Robert H. Nelson85 en filosofen als Peter Sloterdijk komen 
vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines tot de conclusie dat een verklaring 
voor de herbetovering en de bijbehorende religieuze uitingen te vinden is vanuit het 
inzicht dat in onze maatschappij een door de mens gevormd technisch-economisch 
bestel het leven domineert en daarmee een moderne religie vormt. Wie de religieuze86 
krachten en uitingen van onze moderne tijd wil begrijpen zou zodoende niet om te 
economische inzichten en de  invloeden daarvan heen kunnen. 
 
Om te komen tot een adequate beschrijving van economische religie zal in dit hoofdstuk 
allereerst het fenomeen religie nader worden verkend en gedefinieerd (3.1). Vervolgens 
zal worden ingegaan op verschillende invalshoeken van verschillende theologen die 
economische religiositeit hebben onderzocht en beschreven (3.2 en 3.3). Van daaruit 
zullen kenmerken van economische religie worden gedestilleerd die nodig zijn om de 
onderzoeken in hoeverre deze kenmerken ook terug te vinden zijn in orthodox 
protestantse kerken (3.4).  
 
3.1 De essentie van religie 
Onder invloed van de moderne wetenschap met haar streven naar niets dan 
controleerbare wetmatigheden is de westerse wereld verder onttoverd geraakt, dat wil 
zeggen dat ‘processen’ eenvoudigweg ‘plaatsvinden’ en ‘gebeuren’, maar niet langer iets 
betekenen.87 We moeten vaststellen dat de onttovering van de wereld ingrijpende 
gevolgen heeft gehad voor zowel religie als de wetenschap zelf, omdat de laatste niet 
simpelweg de plaats van de eerste heeft overgenomen. Bijna de helft van alle volwassen 
Nederlanders geeft aan dat zij minstens één keer, een religieuze ervaring hebben 
gehad.88 Het zijn deze ervaringen die bij veel mensen doet vermoeden dat er meer is 
tussen hemel en aarde dan het horizontale wereldbeeld dat de wetenschap 
communiceert. Religie is op haar beurt onder invloed van de onttovering van de wereld 
in het westen getransformeerd in de richting van een post-seculiere religiositeit. In 
nauwe samenhang met deze dubbele transformatie zijn het de existentiële verlangens, 

                                                 
83 Zie: Cox, H. (1999), The Market as God, The Atlantic Monthly, March. 
84 A. Th. van Leeuwen schreef in 1984 het omvangrijke De Nacht van het Kapitaal. Met dit monumentale 
werk rondt hij een lange speurtocht af naar het religieuze karakter van de economie. 
85 Nelson, Robert H. (2001), Economics as Religion: From Samuelson to Chicago and Beyond,  Pennsylvania 
State University Press.  
86 Religie komt van het Latijnse woord religare, wat verbinden bekent. Religie is verbinden van mensen 
met elkaar (en met het hogere). 
87 Weber, M. (1978), Economy and Society, Berkeley/Los Angeles: University of California Press. 
88 Harskamp, p.55-58. 
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alsmede dromen over het eigen individuele leven die in westerse samenlevingen een 
steeds prominentere plaats gaan innemen. Kortom, in onze geseculariseerde 
samenleving zijn transcendente en het immanent transcendente niet duidelijk van 
elkaar te onderscheiden.89 
 
Begrippen als religie en religiositeit kennen geen universele essentie of betekenis. Een 
definitie is bedoeld om een bepaald fenomeen af te bakenen zodat het geschikt is voor 
theoretische analyse. De wens om universele kenmerken van religiositeit te vinden, 
ontkent de tijd- en plaatsgebondenheid en daarmee de culturele verschillen in het 
gebruik van dit begrip. De moeilijkheid om consensus te bereiken over de definitie van 
religie, wordt vaak toegeschreven aan het feit dat elke substantiële of functionele 
definitie van religie een theorie veronderstelt en het probleem is dat er nu eenmaal geen 
algemeen geaccepteerde theorie van godsdienst bestaat.90 In de periode dat de 
secularisatie-these hoogtij vierde, leek het definiëren van religie voor veel theologen en 
godsdienstsociologen een nodeloze verkwisting van tijd en energie. Uit het vorige 
hoofdstuk bleek al dat de secularisatiethese stuk liep op de ontdekking dat de grenzen 
van het religieuze niet samenvallen met die van de geïnstitutionaliseerde religiositeit. 
Wegens de eruptie van nieuwe vormen van religiositeit werd men toch geconfronteerd 
met de noodzaak de grenzen van het religieuze te beschrijven.91  
 
In respons op de nieuwe religiositeit die zich met name manifesteert als een religieuze 
ervaring, bestaat de neiging om de essentie van religie juist daarmee in verband te 
brengen. Friedrich Schleiermacher, de grondlegger van de moderne theologie, zei al dat 
de kern van religie gevormd wordt door Anschauung en Gefuhl voor het oneindige. 
Religie betekent voor hem 'al het afzonderlijke beschouwen als een deel van het totaal, 
al het beperkte als een realisering van het oneindige'.92 Hoewel Schleiermacher zeer 
invloedrijk is geweest, zijn er daarentegen theologen die aannemelijk hebben gemaakt  
dat het problematisch is om het wezen van religie intrinsiek te verbinden met een 
gevoel. Je bewijst daarmee namelijk niet dat er zoiets bestaat als een specifiek religieuze 
emotie.93 
 
Om uit de impasse te komen hebben anderen voorgesteld geen algemeen geldende 
definities na te streven maar gecontextualiseerde definities die plaats- en tijdgebonden 
zijn. Elke religie, en filosofie, behoort daarmee tot de oppervlaktestructuur van een 
beschaving. Dat wil zeggen dat ze zich uit in bepaalde vormen, woorden en beelden die 
eigen zijn aan een cultuur. Als men religies echter benadert als oppervlaktestructuur van 
de cultuur blijken ze onvergelijkbaar.94 De Britse antropoloog Evans-Pritchard stelt 
daarom: "One must not ask 'What is religion?' but what are the main features of a certain 
people?"95  
 
Deze benadering roept natuurlijk de vraag op welke manier of in hoeverre onze 
geseculariseerde samenleving die zich ogenschijnlijk kenmerkt door keuzevrijheid kan 
                                                 
89 Harskamp, p. 30-34. 
90 Clarke, P. en P. Byrne (1993), Religion Defined and Explained, Palgrave, p. 14. 
91 Harskamp, p. 34. 
92 Willems, A. (2007), Religie na de grote verhalen, Valkhof Pers. p. 53-56. 
93 Clarke, p. 15. 
94 idem, p. 20-26. 
95 citaat uit: Neckebrouck, V. (2008), Antropologie van de godsdienst, de andere zijde, Studia 
Anthropologica, UP Leuven, p. 207. 
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worden beschouwd als een eenheid? Al in het vorige hoofdstuk is gesteld dat de notie 
van individuele autonomie ontkent dat elke individuele keuze en oordeel is ingebed in 
zijn omgeving. Ogenschijnlijk schrijdt de functionele differentiëring en individualisering 
van de samenleving nog steeds voort. Dus op welke manier zou de geïndividualiseerde op 
vrijheid gerichte westerse maatschappij gemeenschappelijke (religieuze) waarden 
kennen? Zijn niet onder invloed van het 'geseculariseerde' wereldbeeld het begrip 
transcendentie en de daarmee verbonden intuïties steeds meer in diskrediet geraakt, 
uitmondend in de dood van God? In de hedendaagse filosofie en theologie is sprake van 
een opvallende terugkeer van het transcendente, hoewel deze volgens Harry Kunneman 
verschuift van een verticale naar een horizontale notie van transcendentie, waarin de 
laatste staat voor seculiere vormen van zingeving die het eigenbelang overstijgen.96 In 
een dergelijk perspectief blijft het moeilijk onderscheid te maken tussen religieuze en 
niet-religieuze alledaagse zaken en de keuzes die daaruit voortkomen.  
 
De manier waarop mensen hun religieuze levensbeschouwing in een westerse, 
geseculariseerde samenleving bijeen vergaren, is vergelijkbaar met de wijze waarop dat 
plaatsvindt in een niet-geseculariseerde samenleving. Ogenschijnlijk zijn de eenheid, de 
overzichtelijkheid en de vaste beddingen uit het bestaan van hedendaagse individuen 
grotendeels verdwenen. De voortschrijdende processen van secularisatie en 
individualisering maken dat mensen hun leven anders en telkens op een unieke manier 
inrichten, wat blijkt uit het feit dat de religieuze kaart is veranderd. De wettelijke en 
ervaren vrijheid om een bepaalde religieuze levensbeschouwing erop na te houden 
blijkt door (godsdienst)sociologen te kunnen worden ‘gemeten’ door veranderende 
waarden en praktijken.97 Wat echter overeenkomt is de tijd- en plaatsgebondenheid die 
een bepaalde religieuze levensbeschouwelijke invulling geeft aan levenservaringen of 
existentiële vragen van mensen.  
 
Daarom gebruik ik, na verschillende definities van religie te hebben onderzocht, de 
definitie van Smart. Hij kiest in zijn zoektocht naar wat een religie is voor een 
fenomenologische benadering van dit begrip, juist omdat het zo moeizaam blijkt om het 
wezen van religie in een definitie te vangen. In zijn boek An anatonomy of the world’s 
beliefs (1996) onderscheidt Smart zeven dimensies van religie: de mythische, de 
doctrinaire, de emotionele, de materiële, de rituele, de sociale en de morele dimensie.98  
 
Bij iedere religieuze levensbeschouwing kun je in meer of mindere mate deze dimensies 
onderscheiden. Dit resulteert dus in een zeer brede opvatting van het begrip religieuze 
groeperingen, waaronder dan alle groeperingen vallen waar op de een of andere manier 
enkele of meerdere dimensies te herkennen zijn. Het zijn deze dimensies of kenmerken 
die als leidraad zullen dienen voor het onderwerp dat in dit onderzoek centraal staat: 
economische religie. 
 
                                                 
96 Kunneman, H. (2005), Het dikke ik - Bouwstenen voor een kritisch humanisme, Humanistics University 
Press, Amsterdam, p.62,63. 
97 Uit het rapport God in Nederland uit 2006 van het SCP blijkt dat de traditionele kerken onverminderd 
leeglopen, dat de kerk in maatschappelijk en publiek opzicht steeds minder invloed heeft, en dat steeds 
minder mensen geloven dat de Bijbel het Woord van God is, om een aantal punten uit het rapport te 
noemen. Tegelijkertijd zien we echter dat nieuwe vormen van spiritualiteit juist wortel schieten. 
98 Smart, N. (2003),  Dimensions of the Sacred: An Anatomy of the World's Beliefs. Berkeley, CA: University 
of California Press. 
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3.2 De economisering van de religie 
In de vorige paragraaf werd duidelijk dat ook heden ten dage religiositeit onontwarbaar 
is verstrengeld met onze huidige leefwereld. Dat komt omdat niemand zich nog kan 
onttrekken aan de dynamiek van de voortgaande secularisatie en pluriformiteit en het 
daarmee verbonden beeld van het individu dat op basis van eigen voorkeuren zijn 
(geestes)leven construeert. Grote verhalen hebben hun eenheidstichtende vermogen 
verloren en iedere waarde wordt door de ander betwist die daar ook de wettelijke en 
culturele vrijheid voor heeft: secularisatie. Wat echter wel domineert is de vrije 
marktideologie met zijn kapitalistisch consumentisme die via verschillende kanalen het 
leven van de westerse mens bepaalt.99  
 
Sinds de val van de Berlijnse muur heeft de kapitalistische samenleving, met als 
kenmerkend principe dat zij wordt gedomineerd door de vrije marktideologie, de wind 
in de zeilen. Economen als Milton Friedman die veel invloed hadden op politici als 
Ronald Reagan en Margaret Thatcher bezongen opnieuw de lof van de markt die in de 
loop van de 19e eeuw en de 20e eeuw vanwege de 'sociale kwestie' aan banden was 
gelegd. De overwinning van het kapitalistische westen op het communistische oosten 
geeft de markt haar onaantastbare positie zoals het zich die in onze samenleving 
manifesteert.100 Een van de laatste opponenten van het economisch liberalisme, de 
sociaal-democratie, schakelt zichzelf uit. In Groot-Brittannië en Nederland bekeren de 
sociaal-democraten onder leiding van Tony Blair en Wim Kok zich expliciet tot de Derde 
Weg. Ze geven daarmee aan niet meer in een sterke staat of in het collectief te geloven 
en veel meer heil van het Klassieke economische denken101, dat wil zeggen de markt, te 
verwachten. Marktwerking is de ene Maagdenburger-halve-bol die perfect aansluit op 
de andere helft, die van het post-moderne levensgevoel waarin autonomie, 
individualiteit en pluriformiteit een centrale rol spelen.102 Omdat meer dan enig andere 
maatschappijvorm in staat lijkt te zijn de materiële welvaart te doen toenemen, in de 
huidige samenleving dé graadmeter voor het goede leven, lijkt haar positie 
onaantastbaar.  
 
In de geschetste ontwikkelingen wordt duidelijk dat de maatschappij meer en meer het 
aanzien van een ‘vrije markt’ gekregen heeft. Wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang kan gedijen omdat zij zich richt op maximaal rendement en daarbij gericht 
is op een voortdurende stijging van de materiële welvaart. Het goede leven blijkt via 
technologische vooruitgang en beperkt overheidsoptreden maakbaar en komt op 
efficiënte wijze tegemoet aan verlangens die bij de mensheid horen. De economische 
globalisering die zich de afgelopen decennia heeft voltrokken gaat daarom samen met 
een cultureel globaliseringproces. Het verkondigt een manier van leven waarvan 
productie en consumptie de twee brandpunten vormen.103 

                                                 
99 Kunneman, p. 17,18 
100 Achterhuis, H. (2010), De utopie van de vrije markt. Lemniscaat, Rotterdam. 
101 De Klassieke economie wordt algemeen beschouwd als de eerste moderne school binnen de 
geschiedenis van het economisch denken. De klassieke economie gaat er vanuit dat vrije markten zichzelf 
kunnen reguleren. Haar belangrijkste vertegenwoordigers waren Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David 
Ricardo, Thomas Malthus, Jeremy Bentham en John Stuart Mill. Daarbij staat vaak de onzichtbare hand 
centraal, een concept afkomstig van Adam Smith die van mening was dat het nastreven van het eigen 
individuele belang in het grootste maatschappelijk belang zou resulteren. De 'onzichtbare hand' van deze 
vrije markt zou zorgen voor harmonie en evenwicht. 
102 C.P. Boele (1998), Geloof in de markt - een kritisch pleidooi, ’s-Gravenhage.  
103 Kunneman p. 14-16. 
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Het is opmerkelijk dat het economische denken de status van een ‘neutrale’ waardevrije 
wetenschap bezit die met religie weinig van doen heeft. Hans Achterhuis wijst in zijn 
recente boek De utopie van de vrije markt (2010) op Ayn Rand als één van de 'Founding 
Mothers´ en zeer invloedrijke denkers van het vrije marktdenken in de Verenigde 
Staten, omdat zij een eigen filosofie schiep, het Objectivisme. Dit, volgens Acherhuis, 
nieuwe filosofische systeem kent een metafysica, epistemologie, ethiek, esthetiek en 
politiek, waarin de mens wordt geacht altijd te handelen 'met het oog op zijn rationele 
eigenbelang'. Achterhuis is van mening dat vele prestigieuze economen dit denken van 
Rand hebben omarmd, waardoor het mogelijk werd dat objectieve, neutrale rationaliteit 
zich verbond met het economische discours.104  
 
De voortschrijdende economisering van de samenleving, die alle levenssferen 
beïnvloedt, kan als een proces worden beschreven in termen van de overgang van 
substantiële naar functionele rationaliteit.105 Substantiële rationaliteit gaat over de 
inhoud en heeft betrekking op betekenisvolle instituties die expliciet bepaalde waarden 
willen overdragen, zoals kerken of politieke partijen. Functionele rationaliteit slaat juist 
niet op in de inhoud zelf maar op het realiseren van een willekeurig doel. Met betrekking 
tot deze overgang is er echter geen sprake van een neutraal proces, omdat de bij 
functionele rationaliteit behorende waarden – doeltreffendheid en doelmatigheid – 
uitgroeien tot kernwaarden in de kapitalistische westerse samenleving. Het zijn deze 
waarden die zijn geïnstitutionaliseerd in het commerciële bedrijf die daarmee het 
belangrijkste vehikel vormt van deze transformatie. Het zijn deze (economische) 
kernwaarden die de meetlat zijn geworden, waarop menselijk gedrag steeds meer is 
afgestemd en door middel van verdere marktwerking wordt georganiseerd. Met als 
gevolg dat de persoonlijke identiteit op een andere manier wordt vormgegeven.106  
 
Het is de grote invloed van het ogenschijnlijk 'neutrale' economisch gedachtegoed op 
onze maatschappij en de daaruit voortkomende instituties die het secularisatieproces 
met name in de tweede helft van de 20e eeuw hebben gevoed.107 Daarmee is het aantal 
theologen en godsdienstsociologen die de economische ontwikkelingen ook als 
religieuze ontwikkelingen beschrijven beperkt. Ten onrechte: Juist het geloof in een 
mythe van waardevrije wiskundige beschrijvingen van economische verschijnselen of in 
de idee dat je wetenschappelijk het ‘rationele’ gedrag van mensen kan aantonen, is 
precies dat: een religie.108 
 
Het economisch denken van invloedrijke economen blijkt ook te kunnen worden 
beschreven in religieuze taal. De econoom Nelson stelt bijvoorbeeld dat de invloedrijke 
econoom Paul Samuelson een impliciete theologie ontwikkelde door aan te geven hoe 

                                                 
104 Achterhuis, p. 15-17. 
105 Reverda, A. (2004), regionalisering en mondialisering, Een cultuursociologische analyse van het regionale 
perspectief in een Europese context. Eburon: Delft 
106 idem, p.88. 
107 Kunneman, p. 208-210. 
108 Kunneman noemt dit fenomeen in zijn boek Postmoderne moraliteit  ‘interplexiteit’. De samenleving is 
zo complex dat er volgens Kunneman een splitsing plaatsvindt tussen de leefwereld en de systeemwereld, 
die niet zonder meer overeenstemmen. Het slagwoord is interplexiteit, de uiterst complexe interacties 
mét amorele systemen en tussen de systemen. Zie: Kunneman, H. (1998), Postmoderne moraliteit. Boom:  
Amsterdam, p. 99, 100 
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het kwaad kon worden verbannen uit de wereld. Nelson beschrijft hoe volgens 
Samuelson het kwaad in de wereld bestaat omdat mensen worden gedreven door hun 
materiële omstandigheden. De strijd om te overleven zou mensen dwingen te liegen, te 
stelen en te  bedriegen. Op die manier neemt materiële schaarste de plaats in van de 
erfzonde in het christendom. Als het de schaarste is die mensen dwingt tot zondig 
gedrag dan kan een wereld van volledige materiële overvloed een wereld zijn zonder 
lijden en problemen. Het instrument voor de onvolkomenheden van de zonde in de 
wereld is de economische wetenschappelijke kennis.109 Het is de toepassing van 
economische expertise die de mensheid naar volledige overvloed kan brengen. Dit is 
volgens Nelson de reden dat economen en de bijbehorende wetenschappen hun 
leidende positie hebben in onze huidige samenleving.110 
 
De aanpassing van de maatschappij aan de functionele en daarmee doelmatige 
economische wetten van vraag en aanbod hebben ertoe geleid dat de moderne mens 
beroofd is van de (ruimtelijk beschermende) inkapseling in de bijna als natuurlijk 
ervaren religieuze en seculiere zingevingskaders van weleer, waarin ook andere 
waarden dan de materiële van belang waren. Het gevolg is een geïndividualiseerde 
netwerksamenleving waarin op een andere manier getracht wordt betekenis te geven 
aan het leven dan voorheen.111 Wanneer sociale systemen, religieuze doctrines, 
traditionele en moderne autoriteiten, maatschappelijke instituties en sociale rollen als 
gevolg van de onttovering van de wereld niet langer als ‘echt’ worden ervaren, maar als 
‘slechts bedacht door mensen’ en dus niet vanzelfsprekend en niet per se legitiem, dan 
resteert slechts de persoonlijke ervaring als toetssteen voor wat ‘echt’ en ‘waardevol’ is. 
Cultuursocioloog Stef Aupers spreekt in dit verband van een steeds verder oprukkend 
‘ontologisch pragmatisme’, waarbinnen alleen datgene wat ‘echt voelt’ nog als ‘echt’ 
wordt aanvaard.112 
 
Het is dezelfde vrije markt die in veranderende omstandigheden nog steeds doet waar 
hij goed in is. De markt zorgt niet alleen voor een functioneel en efficiënt systeem van 
handel waardoor mensen producten kunnen consumeren. De markt, met haar instituties 
om te voorzien in primaire en materiële behoeften, voorziet ook in de dromen en 
'religieuze' ervaringen van de eindgebruiker op de markt van religiositeit. De markt die 
als belangrijke krachtbron fungeerde voor de onttovering van de wereld is tevens de 
aanjager van de postmoderne religieuze ‘ervarings-’ of ‘emotiecultuur’. Wat we zien is de 
economisering van religiositeit waarbij ook religies meer en meer een product worden 
die zich aanpassen om zichzelf aantrekkelijker te maken in de marktcompetitie.113  
 
Nelsons gedachtegang volgende heeft het economische vrije marktdenken niet alleen 
stevige invloed gehad op de moderne maar ook op de postmoderne zin- en 
betekenisgevende structuren van onze huidige samenleving.114 Het zijn namelijk de 
diepe menselijke behoeften, bijvoorbeeld de behoefte aan erkenning en de behoefte aan 
veiligheid, die in een meer chaotische en dynamische samenleving als die van de 

                                                 
109 Nelson, p. 268-275. 
110 Idem. p. 277. 
111 Harskamp, p. 55-58. 
112 S. Aupers en Dick Houtman, (2006), ‘Beyond the Spiritual Supermarket: The Social and Public 
Significance of New Age Spirituality’, Journal of Contemporary Religion, p. 201-204. 
113 Carrete, J. en R. King (2005), Spiritualiteit in de uitverkoop. Ten Have: Kampen, p.42. 
114 Nelson, p. 193-196. 
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economisch geglobaliseerde pluriforme maatschappij minder goed kunnen worden 
bevredigd. Het is echter de toevalligheid van de eigen willekeur, met de daarin 
wisselende voorkeuren en modes die worden geproduceerd vanuit commerciële 
oogmerken, die de plaats van het religieuze innemen.  
 
Het is de economische discipline die ons leert dat in een dergelijke commerciële 
samenleving de spanning tussen de atomaire, op de eigen behoefte gerichte, individu en 
de maatschappij kan worden bewerkstelligd door de transcendente onzichtbare hand115.  
 
Oftewel, economische religiositeit is een (seculiere) religiositeit, die in het teken staat van 
en verklaring biedt voor een ervaren existentiële schaarste, een universum van oneindige 
verlangens.116 Het is de geseculariseerde levensstijl met zijn ogenschijnlijk vrije keuze 
die volgens de toevallige mode wordt geproduceerd door de markt en de ons 
omgevende socialiseringsmechanismen. De gedachte dat we toch vrij zijn om te doen 
wat we willen gaat voorbij aan het feit dat onze behoeften voor een groot deel door de 
markt worden gevormd in een schier eindeloze differentiering. De vraag naar zingeving 
van het leven wordt inhoudelijk niet meer beantwoord. De markt blijkt er brood in te 
zien, met als gevolg dat ook verlangens die we omschrijven als religieuze verlangens tot 
een product omgesmeed worden om er geld aan te verdienen.117 
 
3.3 Economische religie als kruispunt van economie, filosofie en theologie 
Ondanks de economisering van de samenleving wordt het begrip economische religie 
maar door weinig theologen en filosofen gebruikt om de levensbeschouwing van onze 
huidige samenleving te karakteriseren. Het is de Amerikaanse econoom Robert H. 
Nelson die de afkalving van de traditionele (christelijke) religie sinds de jaren zestig en 
de opkomst van nieuwe vormen van religiositeit heel duidelijk verbindt met de 
uitdijende invloed van het economische vrije marktdenken. Hij stelt in zijn boek 
Economics as Religion (2001) dat de economie in onze moderne en postmoderne 
samenleving in veel opzichten dezelfde functies heeft als die van de kerk en het 
christelijk geloof voorheen. Zij biedt de burger de hoop dat economische vooruitgang 
ons verlossing zal brengen, een ‘hemel op aarde’. Vanaf het midden van de 19e eeuw zijn 
steeds meer mensen op zoek naar een seculiere verlossing, die zou moeten bestaan uit 
materiële overvloed.118 Nelson is van wetenschappelijke betekenis omdat hij het als 
econoom heeft gepresteerd de ideeën over economie in een bredere 
levensbeschouwelijke context te plaatsten.  
 
De toonaangevende Duitse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk schrijft een paar jaar later, in 
2004, een essay dat in het Nederlands verschijnt onder de titel Het kristalpaleis. Daarin  
kenschetst hij de religieuze trekken die het verhaal van het kapitaal omcirkelt. De Duitse 
titel van het werk luidt dan ook Im Weltinnenraum des Kapitals. Für eine philosophische 
Theorie der Globalisierung. Deze verhandeling van het globaliseringproces kan 
vergeleken worden met Hoe God verdween uit Jorwerd119 maar dan op wereldformaat. Er 

                                                 
115 zie noot 99. 
116 Claassen, R. (2004), Het eeuwig tekort, een filosofie van de schaarste. Ambo: Amsterdam. p. 190 
117 Carrete, p.167 
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119 Geert Mak schreef in 1995 het boek Hoe God verdween uit Jorwerd. Het boek is een biografie van een 
dorp waarin de ontwikkelingen van de Nederlandse samenleving worden geschetst aan de hand van het 
dorp Jorwerd. 
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is volgens Sloterdijk een enorme behoefte aan een groot verhaal dat ons zinvol omvat en 
vertelt waar we samen geborgen zijn. In die zin is volgens Sloterdijk God en de vraag 
naar God terug als de vraag naar een werkelijkheid die ons zinvol omvat en draagt. Dit 
grote verhaal wordt volgens Sloterdijk geboden door onze huidige economische orde, 
die hij beschrijft door gebruik te maken van de metafoor van het ‘kristalpaleis’. Het is 
een metafoor die is ontleend aan de 19e-eeuwse Russische schrijver Dostojewski, die op 
zijn beurt van deze metafoor gebruikt maakt na zijn bezoek aan de beroemde grote hal 
van de allereerste wereldtentoonstelling van 1851 te Londen: The Crystal Palace. 
Sloterdijk gebruikt dit ‘kristalpaleis’ om het wezen van de westerse beschaving in haar 
meest geconcentreerde vorm uit te drukken. Volgens Sloterdijk is die metafoor treffend 
voor onze huidige westerse samenleving die alle immanente en transcendente aspecten 
onderbrengt in een groot kristallen paleis van comfort.120 "De mensheid ondergaat een 
permanente revolutie die wordt geleid door de economische klasse, die geleid wordt 
door een kleine groep van topeconomen, bankiers, productontwikkelaars en 
ontwerpers, die het dagelijks leven voortdurend vormt naar de waarden van dit 
kristalpaleis", zo verwoordt Sloterdijk het in de Tegenlicht aflevering Waar is de 
woede121 in 2010.  
 
Deze revolutie is volgens Van Leeuwen de sacralisering van de immanente werkelijkheid 
wat deze theoloog al in de jaren ’80 ertoe bracht in zijn De nacht van het Kapitaal, de 
transformatie van God in ‘Kapitaal’, te schetsen. Van Leeuwen is van mening dat er 
sprake is van een dubbele transformatie: er vindt tegelijkertijd secularisatie en 
sacralisering plaats: 'God' verwereldlijkt, dat wil zeggen dat 'God' in de eigen ‘natuurlijke 
termen’ wordt begrepen en het 'Kapitaal' vergoddelijkt, dat wil zeggen dat het 'Kapitaal' 
als subject fungeert, maar dat laatste gebeurt op een onzichtbare wijze. Volgens Van 
Leeuwen is het enkel schijn dat religie als totaliteit van het moderne bestaan is 
verdwenen, want niets is minder waar.122 De volstrekte autonomie van het 'ik' over de 
vraag wat waardevol is en wat niet, is slechts schijn. De moderne mens dient, zonder dat 
hij zichzelf bewust is, het ‘Kapitaal’ als godheid. Dit is ook de reden volgens Van 
Leeuwen dat de ‘goddelijke’ betekenis van het Kapitaal (als innerlijke grond en logica 
van de werkelijkheid) verborgen is en dat er dus sprake is van een verborgen 
economische religie met een nieuwe god: de creatie van geld en de accumulatie van 
kapitaal die het welzijn van de mensheid verzekeren. Of, in religieuze termen: die het 
heil brengen.123  
 
Van Leeuwen kwam dus al ruim voor Nelson en Sloterdijk tot de conclusie dat het 
verhaal van het kapitaal onze wereld en onze levens ‘betekenisvol’ omcirkelt en 
doordringt. Het verschil tussen Van Leeuwen en Sloterdijk is dat Sloterdijk van mening 
is dat juist het benauwende van dit verhaal ertoe kan leiden dat de mensheid zich kan 
bevrijden van dit dominante religieuze denken, terwijl Van Leeuwen het grote verhaal 
van het kapitaal die de economische mens vormt als gesloten beschouwt. Alleen een 
ramp die de wereld op zijn grondvesten doet schudden kan volgens Van Leeuwen 

                                                 
120 Hoogstraten, H.D. van (2006), Solidariteit in de polder. Hoofdstuk 6 Nacht en macht, armoede en afname 
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122 Van Leeuwen, A. Th. (1980), De Nacht van het Kapitaal. Door het oerwoud van de economie naar de 
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verandering brengen in de totalitaire greep die deze economisering van de samenleving 
op de hedendaagse mens heeft.  
 
3.4 Kenmerken van economische religie 
Dit hoofdstuk begon met de vraag hoe onze hedendaagse geseculariseerde samenleving 
begrepen kan worden, zodat ook nieuwe, niet-traditionele vormen van religie en 
religiositeit kunnen worden verklaard. Tot nog toe is het begrip economische religie in 
verband gebracht met een door de markt aangestuurde keuzevrijheid. De hedendaagse 
mens die vanuit een bepaald vrijheidsbegrip afstand heeft genomen van traditionele 
vormen van religie blijkt in toenemende mate te worden gevormd door het economische 
vrije marktdenken en het bijbehorende waardensysteem.124  
 
De ineenstorting van het communisme na de val van de Muur in 1989 kan ertoe leiden 
dat de markt de eerste echte wereldreligie is die niet alleen de westerse wereld maar 
wereldwijd een bepaald wereldbeeld en een reeks waarden communiceert en 
overdraagt waarvan de religieuze rol over het hoofd wordt gezien. Uit de vorige 
paragraaf blijkt dat meerdere auteurs hebben onderzocht op welke manier economie als 
religie, met de markt als god of transcendent wezen, kan worden begrepen. Ik maak 
gebruik van de eerdere dimensies of kenmerken van religie zoals die door Smart zijn 
geformuleerd (zie tabel 3.1) om duidelijk te maken welke elementen en kenmerken aan 
economische religie zijn te verbinden: de mythische (3.4.1), de doctrinaire (3.4.2), de 
emotionele (3.4.3), de sociale (3.4.4) de materiële (3.4.5), de rituele (3.4.6), en de morele 
dimensie (3.4.7). 
 
Tabel 3.1 De zeven dimensies  van religie van Ninian Smart125 
 
Mythische De ‘algemene zijnsorde’ is gesymboliseerd in verzamelingen van mythen, 

verhalen en beelden.  
Doctrinaire De ‘doctrine’ of ‘leer’ van een godsdienst probeert wat geopenbaard is en/of 

uitgedrukt in de mythologische en symbolische taal van het geloof rationeel te 
systematiseren  

Emotionele Op het persoonlijke vlak is de (hoop op) een religieuze ervaring - als een 
ontmoeting met het ‘heilige’ een zeer belangrijke motivatie voor de gelovige. 

Sociale Religie ontstaat en functioneert in een groep, een gemeenschap, een 
gemeente. Dit sluit niet uit dat een godsdienst of godsdienstige groepering de 
hoogste (religieuze) waarde kan toekennen aan het individu. 

Materiële Voor die religieuze toepassing worden bijbehorende materiële structuren 
opgetrokken zoals tempels, kerken, altaren. 

Rituele Elke religie wil zich uitdrukken door middel van bepaalde riten of rituelen 
(gebeden, aanbidding, offerandes, dansen). 

Ethische Godsdiensten bevatten meestal morele gedragsregels die voorschrijven hoe  
individuen zich dienen te gedragen. 

3.4.1 De mythe 
Een belangrijk aspect van religie is het verhaal of de mythe over de godheid of het 
transcendente wezen die zin geeft aan de cultuur en bindt als gemeenschappelijke 
                                                 
124 Loy, D. (1997), The religion of the market, New Theology Working Group. 
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geloofsbelijdenis. De mythe van de economische religie is dat het economisch systeem 
waarin het vrije marktdenken centraal staat rationeel en natuurlijk is. Een belangrijke 
indicator van de transcendentie van de markt is dat de voorstanders weigeren in te 
grijpen. Het begrip ‘transcendent’ kan staan voor alles wat op de een of andere manier 
‘buiten het subject’ is. Economen hebben de neiging om te geloven dat de markt een 
natuurlijk fenomeen is dat ten minste al even lang bestaat als de menselijke soort. 
Auteur Thomas Petzinger Jr. citeert de woorden van antropoloog en econoom William C. 
Fredericks: "Het leven op aarde is een groot economisch succesverhaal. De genen die 
ons mensen maken hebben ons geprogrammeerd voor het bedrijfsleven, het 
belangrijkste economische voertuig waar het georganiseerde menselijke leven van 
afhangt."126  
 
Deze mythe gaat terug naar de, op de natuurwetenschappelijke denkwijze gebaseerde, 
klassieke economie die getracht heeft het economisch gedrag van de mens in een 
wiskundig of natuurwetenschappelijk model te vatten. De Italiaan Galieni merkt in het 
midden van de achttiende eeuw op: "Hetgeen de zwaartekracht is in de natuur, is de 
zucht om winst te behalen of gelukkig te leven voor de mens."127 Galieni was van mening 
dat men voor het menselijk leven wetten kan opsporen van het zelfde karakter als die 
van de natuurkunde. Met de natuurlijkheid van de markt volgt dat het objectief, 
rationeel en waar is.128  
 
Het is in deze context treffend dat voormalig premier Balkenende de huidige 
economische crisis dan ook niet wijt aan het falen van de markt, maar aan menselijk 
falen, waaruit geconcludeerd kan worden dat Balkenende impliciet gelooft dat de markt 
zonder menselijk gedrag tot stand komt.129 Het marktmechanisme is echter geen 
natuurgegeven, het is een sociale constructie die als zodanig ook steeds bewust in stand 
gehouden moet worden. 
 
Een ander aspect van de mythe in het marktkapitalisme is dat de vrije markt ‘Alwetend’ 
is. Harvey Cox schrijft: "De markt, wordt ons geleerd, is in staat vast te stellen wat 
mensen nodig hebben, wat de rechtvaardige prijs voor een bepaald goed zou moeten 
zijn en hoeveel kappers en directeuren zouden moeten worden betaald."130 Met andere 
woorden: wie is de mens dat hij het kan opnemen tegen de 'Alwetende Markt'? Toen Cox 
het artikel schreef in 1999 was er volgens hem al sprake van een ‘totale markt’ waarin 
de economische trend zich verder doorzette om de markt ook te gebruiken op gebieden 
die daar tot dan toe van waren gevrijwaard zoals, daten, familieleven, huwelijken en het 
opvoeden van kinderen. Het is daarbij belangrijk om op te merken dat de markt slechts 
(al)wetend kan zijn met behulp van 'trendwatchers', marktonderzoeken en psychologen 
die nodig zijn om de behoeften van mensen te begrijpen en te exploiteren.131  
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3.4.2 de doctrines 
Het economische vrije marktdenken kenmerkt zich niet alleen door aan de markt 
transcendente eigenschappen toe te kennen. Er bestaan niet alleen waarheidsclaims 
over de markt zelf, maar ook over de kosmos, over de mens en over het heil of verlossing 
die het de mensheid brengt. Kortom het economische vrij marktdenken is een totaliteit 
aan ideeën en leerstellingen die een bepaalde levensbeschouwing vormen. Met de term 
levensbeschouwing wordt bedoeld wat in de Duitse literatuur met 'Weltanschauung' en 
in de Engelse literatuur met 'worldview' aangeduid wordt. Albert Wolters omschrijft het 
begrip levensbeschouwing als: "Het geheel van iemands fundamentele 
geloofsopvattingen aangaande de werkelijkheid."132 De werkelijkheid verwijst naar al 
datgene waarop iemands fundamentele geloofsopvattingen betrekking kan hebben. 
Wolters gebruikt het woord werkelijkheid in de meest ruime zin, zodat het de wereld 
omvat. Vertrekpunt daarbij is het reeds genoemde economisch schaarstebegrip. Er is 
impliciete of expliciete verwachting dat het lijden van de mensheid kan worden 
opgeheven door middel van economische vooruitgang. Zodra de zware druk van de 
materiële tekortkomingen volledig is opgeheven, zal de mens eindelijk echt vrij zijn om 
zijn eigen geluk te realiseren.133  
 
Binnen het economisch discours is een van de belangrijkste en bekendste leerstellingen 
de karakterisering van de mens als ‘homo economicus’, een opvatting waarin de mens 
eerst en vooral een economisch wezen is die als consument gericht is op de bevrediging 
van zijn eigen behoeften op efficiënte en rationele wijze. Deze ideaaltypische persoon 
wordt gekenmerkt doordat hij een ‘economisch doel’ of ‘motief’ nastreeft, dan wel 
doordat hij handelt volgens ‘het economisch principe’ van de doelmatigheid, of beide. 
Deze benadering vormt de basis van het economisch imperialisme, waarbij de 
economische logica in steeds meer maatschappelijke domeinen doordringt en deze – in 
termen van Habermas – koloniseert.134  
 
Rutger Claassen beschouwt deze levensbeschouwing, of werkelijkheidsopvatting zoals 
hij het noemt, waarin elk aspect van de natuur ‘onttoverd’ dus dood en betekenisloos is, 
als oorzaak dat mensen zich als homo economici gaan gedragen. Het is een 
levensbeschouwing waarin vrijheid en zelfontplooiing voorop staan, die volgens 
Claassen niet anders dan ten koste kan gaan van de natuur.135 

3.4.3 Ervaringen 
Duidelijk werd dat in de antropologie van de economische religie de consument centraal 
staat omdat die door de aankoop van producten en diensten zijn leven zin geeft. De 
consument is essentieel om de maatschappelijke orde, waarin economische religie 
centraal staat, overeind te houden. Consumptie is zo belangrijk dat na de aanval op de 
Twin Towers in 2001, de Amerikaanse regering, waaronder president Bush de mensen 
aanspoorde te blijven consumeren. Het maakt niet uit wat de mensen consumeren, als ze 
maar geld uitgeven. Hoewel dit uitzonderlijk was, worden mensen in onze huidige 
samenleving met name door de blootstelling aan reclame en marketingstrategieën 
voortdurend aangemoedigd om allerlei producten te consumeren om 'bij te blijven'. De 
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bedoeling van reclame is, mensen te leren dat zij behoeften hebben die ze nog niet 
eerder hadden onderkend en vervolgens waar ze in die behoeften kunnen voorzien, 
waardoor nieuwe ervaringen worden opgedaan.136 Consumeren helpt mensen om hun 
existentiële verlangens als aanvaarding en respect te bevredigen.137 "Man is an anxious 
animal", zo merkte Smith op.138 Hiermee doelde hij op de natuurlijke angst van de mens 
voor de mening van anderen. Elke handeling wordt immers beoordeeld door anderen en 
de mens is voortdurend bezorgd hoe anderen op hem reageren. Daarnaast zijn 
gevoelens als hebzucht, geluk, angst voor het lijden en de zoektocht naar luxe andere 
motieven of existentiële verlangens die mensen openstelt voor de mythen en doctrines 
van economische religiositeit.139 
 
Economische religie belooft dat door het schema verlangen-vervulling de mens gelukkig 
kan worden. De hoop en verlangens die mensen hebben werden ooit gestild bij 
traditionele religies en de bijbehorende instituties zoals kerken, maar worden nu 
verzadigd door economische groei die de mensheid voorziet in alles wat het hart 
begeert. We leven, volgens de Britse econoom Paul Ekins, in een 
consumptiemaatschappij waar het bezit en het gebruik van een toenemend aantal en 
toenemende variëteit aan goederen en diensten het belangrijkste culturele doel is, en 
tevens de verwachte kortste route naar individueel geluk, status en nationaal succes.140 
 
3.4.4 Sociale kenmerken  
De maakbaarheid van het goede leven die in de doctrines wordt beloofd, krijgt vooral 
gestalte in het gewone leven waarin de ideeën zijn geïnstitutionaliseerd: het 
commerciële bedrijf, een organisatie waarbij de hoofddoelstelling het streven naar 
maximale winst is. Het is daarom van belang dat veel consumenten verleid worden om 
het product te kopen. Daarom zijn de zichtbare kenmerken van een commerciële 
samenleving de uitingen van reclame die zich overal voordoen. Een samenleving waar 
de economische religie dominant is zal dit soort vormen van commerciële organisaties 
en bijbehorende aspecten als reclame voortbrengen, stimuleren en 
institutionaliseren.141 
 
De bedrijfscultuur kenmerkt zich ook door exploitatie, niet alleen van de grondstoffen, 
het kapitaal, maar ook van het personeel. De productieve vermogens moet zo hoog 
mogelijk worden ontwikkeld en zo efficiënt mogelijk benut. Productiviteitseisen lijken 
harmonieus samen te gaan met het verlangen van werknemers om op de eigen werkplek 
eigen verantwoordelijkheid en initiatief te mogen hebben. Kunneman concludeert 
echter dat er in dit licht gesproken moet worden van het koloniseren van professionele 
vermogens en het blokkeren van andere vormen van participatie of 
verantwoordelijkheid. Er is de religieuze overtuiging, zowel bij de werkgever als bij de 
werknemer, dat de tijd van de burger het meest efficiënt ingezet kan worden binnen de 
bedrijfscontext waar de wetten van de markt gelden. Een goed voorbeeld hiervan is het 
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stimuleren van de arbeidsparticipatie van moeders, waarbij er impliciet vanuit wordt 
gegaan dat de inbreng in het arbeidsproces waardevoller is dan bij het opvoeden van de 
eigen kinderen.142 
 
3.4.5 Materiële kenmerken 
De materiële vertaling van economische religie omarmen is de 'shopping mall', een groot 
overdekt winkelcentrum voor grootschalige detailhandel en vrijetijdsbesteding. Het is 
een sacrale plaats omdat daar de mythen en doctrines van de economische religie zijn 
gecentreerd en andere vormen van religie afwezig zijn. Daar kan de consument zich 
onbekommerd bezig houden met de belangrijkste zingevende bezigheid in de 
commerciële samenleving: consumeren. Volgens John Pahl die het boek Shopping Malls 
and Sacred Spaces: Clothing God in Place (2003) schreef zijn de 'malls' gebouwd met een 
aantal gemeenschappelijke elementen, zodat de 'malls' fungeren als kathedralen voor de 
religie van de markt.143 De 'mall' biedt een 'vrije' ruimte waar elke vorm van menselijk 
gedrag en activiteit - in sommige 'malls' kan je bijvoorbeeld zelfs trouwen - is 
gecommercialiseerd. James Rouse, een van de eerste architecten van een dergelijke 
'mall' omschreef het als volgt: "Het is op de marktplaats waar alle mensen samenkomen, 
rijk en arm, oud en jong, zwart en wit. Het is een democratische, samenbindende plaats 
die de mensen kracht en een levensinvulling biedt. 'Malls' zijn de nieuwe sacrale 
plaatsen omdat traditionele kerken, synagogen, tempels en moskeeën hebben 
gefaald.”144 Kortom, de ‘mall’ is een manifestatie van de beloftes die de economische 
religie biedt, waar geluk, liefde en overvloed aanwezig is voor een ieder die wil 
consumeren. In plaats van God is het winkelcentrum de plaats waar 'ervaringen' kunnen 
worden verkocht aan pelgrims die allerlei vormen van zingeving als 'geluk' of, 'liefde', 
die de bedrijven, die hoofdzakelijk winst nastreven, aanbieden.145  
 
3.4.5 Rituelen 
Het begrip "ritueel" kwam in eerste instantie naar voren in de antropologie en 
godsdienstsociologie die aan bepaalde expressieve vormen van gedrag bepaalde 
kosmologische en magische, mystieke, bovenmenselijke en / of heilige kenmerken 
toekende. Rituelen als menselijke gedragingen zijn een uiting om de dominante waarden 
te begrijpen, maar ook een manier van ervaren. 
 
Een samenleving waar de economische religie overal is doorgedrongen wordt gevormd 
door arbeiders en consumenten en de levenshouding die daarbij hoort. Uit paragraaf 
3.4.5 bleek al dat de ‘mall’ als sacrale plek van de economische religie kan worden 
beschouwd. Het zijn de tempels of kerkgebouwen van dit type religie. De gang naar het 
winkelcentrum of de plaats waar geconsumeerd wordt kan daarom gezien worden als 
het deelnemen aan een ritueel. Nataraajan en Goff146 merken op dat winkelen als 
activiteit in de literatuur wordt gezien als een soort ritueel dat de consument en de 
maatschappij als geheel van betekenis voorziet. Daar maakt de consument onderdeel uit 
                                                 
142 Kunneman, p. 20,21. 
143 Pahl, J. (2003). Shopping Malls and other sacred spaces, Putting God in place, Grand Rapids: Brazos 
press, p.70. 
144 Citaat uit Pahl, J. (2003), Shopping Malls and other sacred spaces, Putting God in place, Grand Rapids: 
Brazos press, p. 71. 
145 Woodruffe-Burton, H., Eccles, S. en R. Elliott,  Towards a theory of shopping: A holistic framework  
Journal of Consumer Behaviour , p. 256-266 
146 Nataraajan, R. en B. Goff, (1992) Manifestations of Compulsiveness in the Consumer-Marketplace , 
Psychology and Marketing, 9, p. 31-44. 
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van een leven waar wensen, dromen en verlangens kunnen worden bevredigd. Daar 
vertoont de consument gepast gedrag waarin de consumptieve levenshouding wordt 
gebezigd. 
 
3.4.7 Ethiek 
Gepast gedrag doet vermoeden dat economische religie een duidelijke notie heeft van 
goed en kwaad. Economische religiositeit is dan ook sterk verwant met het 
utilitarisme147,  een ethische stroming die de morele waarde van een handeling afmeet 
aan de bijdrage die deze handeling levert aan het algemeen nut, waarbij algemeen nut 
moet worden gedefinieerd als het welzijn en geluk van alle mensen. Voor de oorsprong 
van het utilitarisme wordt vaak teruggegrepen op de Griekse filosoof Epicurus, maar als  
specifieke filosofische stroming wordt het utilitarisme meestal toegeschreven aan 
Jeremy Bentham. Bentham vond pijn en genot de enige intrinsieke waarden in de wereld 
die daarom het leidend principe moesten zijn voor een ethisch grondbeginsel.148 
 
Het is vervolgens een kleine stap om uit te leggen dat binnen het economisch discours 
de normen en waarden van het utilitaristisch ethisch principe het vrije marktdenken 
vergezellen. Economen gaan er vanuit dat de hoogte van de welvaart de beste 
graadmeter is voor het welzijn en geluk van de mensen. Juist die welvaart is volgens veel 
economen gebaat bij een vrije markt, zodat er sprake is van perfecte concurrentie 
waadoor de prikkel aan de aanbodzijde maximaal is om zo efficiënt mogelijk te werken 
en productiviteitsverhogende innovaties te doen.149  
 
Deze ethische overtuigingen zijn gestoeld op de opkomst van handel en de ontwikkeling 
van omvangrijke markten van de zestiende tot en met de achttiende eeuw die vele 
auteurs heeft geïnspireerd om positief te denken over de invloed van de markten op de 
moraal. Door de sociale contacten die de handel noodzakelijk maakte, ontstond in deze 
visie een meer geciviliseerd menstype in vergelijking met de feodale periode. Succes in 
zaken gaat gepaard met eerlijkheid, het opbouwen van een goede reputatie en de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden.150 
 
Toch zijn er ook velen die juist de kwalijke kanten van de markt belichten en wijzen op 
de ondermijning van normen en waarden in de maatschappij. In de vroege geschriften 
van Marx, maar ook bij andere auteurs uit de 19e eeuw waar de markt opkomt wordt de 
visie uitgedragen dat een markteconomie zijn eigen bestaansgrond ondermijnt. 
Vertrouwen, eerlijkheid, etc., zijn belangrijke voorwaarden voor het systeem, maar 
worden door de nadruk op eigenbelang en materieel gewin naar de achtergrond 
verdrongen. Deze visie keert volgens de econoom Klundert in een meer uitgewerkte 
vorm terug bij economen als Joseph Schumpeter en Fred Hirsch.151 De groeiende 
welvaart stimuleert het individualisme en individuen voelen zich thuis op anonieme 
markten. Vrije markten stimuleren evenwel volgens velen innovatie en economische 
groei, waarmee de cirkel rond is.152 

                                                 
147 van Latijn utilitas: nut, ook wel: utilisme. 
148 Commers, R. Kritiek van het ethisch bewustzijn: van liefde met recht en rede, Acco, Leuven, p. 343-352. 
149 Klundert, T.C.M.J. (1998), Economische Efficiëntie en Ethiek.  
online: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=3779. 
150 idem, p. 18. 
151 Idem, p. 20. 
152 idem. p. 19. 
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Desondanks is het eigenbelang een van de belangrijke pijlers van economische vrije 
marktdenken en daarmee een belangrijke pijler van  economische religie. Het is een 
opvallende stellingname dat juist degene die als doel heeft om bij te dragen aan de 
maatschappij haar ondermijnt. Het zijn juist de ethische systemen uit de traditie die er 
vanuit gaan dat eigenbelang een kwaad is en altruïsme een deugd, wat volgens de vrije 
marktdenkers precies andersom is.153 De reden daarvoor is dat economie zich richt op 
de vraag, welk gedrag en welke maatschappelijke ordening optimaal is, dat wil zeggen 
welk gedrag of ordening leidt tot maximale materiële welvaart en economische 
efficiëntie. Het is juist de mening van vrije markt gelovigen dat de markt in het algemeen 
de efficiëntste weg is om transacties af te wikkelen. Elk menselijk gedrag dat daaraan 
bijdraagt is derhalve ‘goed’ en moet worden gestimuleerd, terwijl elke handelswijze die 
daarmee conflicteert ‘fout’ is en moet worden afgewezen. 
 
3.5 Samenvatting  
De keuzevrijheid uit alle handelingsmogelijkheden is door de alom aanwezige 
economische waarden beperkt. De levensbeschouwelijke gerichtheid wordt in onze 
ogenschijnlijk vrije samenleving niet door het individu zelf bepaald, maar gevormd door 
een omgeving die is onderworpen aan de productieve dienst van het ‘Kapitaal’. Als de 
dimensies van Smart, dat wil zeggen de mythische, de doctrinaire, de emotionele, de 
sociale, de materiële, de rituele en de morele dimensie, worden toegepast op het 
economisch denken dan kunnen we de gevolgtrekking maken dat economie als een 
seculiere religie kan worden beschouwd. Economie biedt een wereldbeeld die onderdeel 
uitmaakt van een coherente levensbeschouwing. Deze seculiere religie kent andere 
kenmerken dan het christendom, maar in hoeverre wordt het christendom beïnvloedt 
door deze economische religie? Dat zal in het volgende hoofdstuk aan bod komen. 
 

                                                 
153 Achterhuis, p. 16-18. 

http://www.google.nl/dictionary?source=translation&hl=nl&q=&langpair=en|nl
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Hoofdstuk 4  
Orthodox Protestantisme: antithese of synthese? 
 
 
 Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als een 

 gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden.  
              Marcus 3:24,25 
                
Dit hoofdstuk beschrijft hoe Nederland op het terrein van kerk en theologie het effect 
van de maatschappelijke ontwikkelingen ondergaat zoals die in hoofdstuk 2 en 3 zijn 
beschreven. Welke consequenties hebben secularisatie en de economisering van de 
samenleving die zich kenmerkt als economische religie voor de vorm en inhoud van het 
orthodox protestantisme? 
 
Het orthodox protestantisme verwijst naar dat deel van de (Nederlandse) christenen die 
de overgeleverde leer beschouwen als de absolute waarheid waar men zich aan wil 
blijven conformeren.154 Uit de al eerder aangehaalde sociologische rapporten over 
kerkverlating en levensbeschouwelijke oriëntatie blijkt dat de orthodoxe protestantse 
geloofsopvatting aan invloed op de samenleving en het gedrag van mensen heeft 
verloren. Het aantal mensen dat lid is van een orthodox protestantse kerk neemt 
langzaam maar gestaag af. Het is echter de vraag of de mensen die nog wel lid zijn of 
geregeld orthodox protestantse diensten bezoeken er een eenduidig christelijke 
levensbeschouwing en waardeoriëntatie op blijven nahouden.155 Juist dit onderzoek 
richt zich op de vraag in hoeverre er binnen orthodox protestantse kerkelijke 
gemeenten sprake is van een meervoudige religieuze waardeoriëntatie waarin de 
economisch religieuze oriëntatie de orthodox protestantse religie domineert en wellicht 
verdringt. In paragraaf 4.1 zal kort worden ingegaan op de levensbeschouwelijke 
identiteit van het orthodoxe christendom. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de vraag 
op welke wijze het orthodox protestantisme wordt beïnvloed door economische religie. 
In de paragrafen 4.3 en 4.4 beschrijf ik hoe deze beïnvloeding zichtbaar wordt in het 
orthodox protestantisme, gebruik makend van Smarts kenmerken van religie. 
 
4.1 Orthodox protestantisme 
Wie het orthodox protestantisme in Nederland adequaat wil beschrijven zal op zoek 
moeten gaan naar de wortels van het orthodox protestantisme en dient zodoende terug 
te gaan naar de 16e eeuw, toen gelovigen geïnspireerd door Luther en – vooral – Calvijn 
streefden naar hervorming van de Middeleeuwse kerk. De herontdekking van de Schrift 
bracht een definitieve breuk met het katholieke leerstelsel met zich mee, wat vanaf de 
tweede helft van de zestiende eeuw leidde tot hevige conflicten met het rooms-
katholicisme (concilie van Trente). Ook binnen het kamp van de hervormingsgezinden 
ontstonden allerlei conflicten, die uiteindelijk leidden tot het ontstaan van twee 
afzonderlijke kerken; de calvinistische en lutherse. Beide kerkelijke denominaties 
ontwikkelden hun eigen orthodoxe leerstellingen, maar kunnen gerekend worden tot 
het orthodox protestantisme.156 

                                                 
154 Hoogerwerf, A. (2007), De toekomst van het christendom. Van instituut naar beweging. Uitgeverij: 
Damon, Budel. 
155 Vroom, H. (2006), Plaatsbepaling, christelijk geloof in een seculiere en plurale cultuur, Zoetermeer. 
Meinema.  
156 Amelink, A. (2001)De gereformeerden. Amsterdam, Bert Bakker. 
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Nagenoeg alle kerkscheuringen en splitsingen die leidden tot de orthodoxe protestantse 
kerken die Nederland vandaag de dag kent, kwamen voort uit een afzetten tegen een 
vermeende té grote vrijzinnigheid van hun tijd. Ondanks grote onderlinge verschillen 
stellen deze kerken allemaal de almacht van God centraal en accepteren zij de Bijbel als 
het letterlijke en onfeilbaar geopenbaarde Woord van God.157 De waarheid is alleen te 
vinden in de Bijbel en is verwoord in de belijdenisgeschriften.  
 
In Als een briesende leeuw (1995) definieert Stoffels orthodox protestantisme als een 
geloofssysteem dat onder verwijzing naar de Bijbel een exclusieve, absolute en 
universele waarheidsclaim behelst inzake heil en onheil van mens en wereld waarbij de 
loyaliteit van de aanhangers aan deze waarheidsclaim van essentieel belang geacht 
wordt.158 Een dergelijke levensbeschouwing staat per definitie op gespannen voet met 
de moderne maatschappij waar er scheiding is tussen kerk en de neutrale staat.159 De 
tegenhanger van orthodoxie is vrijzinnigheid, die de rede, subjectieve ervaring of de 
moderne cultuur als referentiepunten heeft.160  
 
Toch staan de orthodox protestanten cultureel bezien niet aan de rand van de 
samenleving. Zij staan in de ideologische lijn van Abraham Kuyper, die vanuit het 
principe ‘soevereiniteit in eigen kring’ de Vrije Universiteit oprichtte, net als de Anti- 
Revolutionaire Partij en de Standaard, de voorloper van het Nederlands Dagblad.161 In 
zijn oratie aan de VU sprak Kuyper over de soevereiniteit in eigen kring en de manier 
waarop de wetten van de schepping gelden in de wetenschap, het gezin, het bedrijf en de 
kerk. De rol van de overheid is volgens Kuyper slechts het organiseren dat die kringen of 
domeinen vrij van overheidsbemoeienis hun gang kunnen gaan: wereldbeschouwing 
tegenover wereldbeschouwing, beginsel tegenover beginsel.162 
 
Orthodox protestanten kunnen worden beschreven met de woorden van Augustinus. Hij 
zag christenen als burgers van de civitas dei, als pelgrims die slechts tijdelijk in deze 
wereld op weg zijn naar iets beters.163 Deze theologische zienswijze en levenshouding 
wordt vaak herleid naar de bijbelse notie van het vreemdelingschap. Christenen staan 
allereerst afwijzend tegen een wereld, waarin afgunst, haat, egoïsme en geldzucht de 
samenleving doortrekken. Zij zijn niet van deze wereld en daarom vreemdeling omdat 
zij uitzien naar de volkomenheid van het Koninkrijk van God.164 Hun verblijf op de 
wereld is tijdelijk, zij gaan iets beters tegemoet. Vanuit de Bijbel geformuleerd, zij zijn 
misschien wel in de wereld, maar niet van de wereld.165 
 
Het is vanuit dit vreemdelingschap dat orthodox protestanten vervolgens nadenken 
over de relatie met de rest van de maatschappij. Daarbij wordt aan de waarheid van het 

                                                 
157 Veerman (1995): Mondig-bondig-zondig: drie stromingen binnen de gereformeerde wereld in Nederland. 
Proefschrift VU. p. 59. 
158 Stoffels, H.C. (1995). Als een briesende leeuw: orthodox-protestanten in de slag met de tijdgeest, Kampen: 
Kok, p.74. 
159 idem, p. 69. 
160 idem, p. 19. 
161 Amelink, A. (2001), De gereformeerden. Amsterdam, Bert Bakker. 
162 citaat A. Kuyper in  Amelink, p. 35. 
163 Visscher, W. in: Brink, G. van den en E. van Burg (2001), Strijdbaar of lijdzaam: de positie van christenen 
in het publieke domein. Groen: Heerenveen, p. 338. 
164 Van den Brink, p. 339. 
165 Graaf, A. van der (2008), Een land van minderheden, Groen: Heerenveen, p.195. 
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eigen normatief kader niet getornd, hetgeen immers de essentie is van het orthodox 
geloof. Het is vanuit dit perspectief dat orthodox protestanten verschillende accenten 
leggen. Aan de ene kant van het orthodox protestantse spectrum zal men zich 
voornamelijk richten op het beschermen van de eigen identiteit, wat kan leiden tot een 
bepaalde mate van isolatie. De andere zijde zal aansluiting zoeken bij de hedendaagse 
maatschappij, de eigen levensovertuiging blijvend uitdragend.  
 
4.2 Orthodoxie: Verzet of overgave? 
Aan welke zijde men van het spectrum ook staat, het orthodox protestantisme maakt 
deel uit van een snel veranderende wereld. Binnen het orthodoxe protestantisme zijn 
twee markeringspunten die de levensbeschouwelijke identiteit bepalen.166 Enerzijds is 
er de invloed die vanuit de opvoeding, via medegelovigen en via het kerkgenootschap de 
levensbeschouwing bepaalt. Deze levensbeschouwing is in de vorige paragraaf kort 
geschetst. Anderzijds zijn er de hedendaagse maatschappelijke invloeden die in deze 
studie centraal staan. 
 
Figuur 4.1: De levenbeschouwelijke invloeden op de plaatselijke orthodox 
protestantse kerkgemeenschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In hoofdstuk 3 is aangegeven waarom het economische denken niet alleen andere 
publieke domeinen als de politiek maar ook doorwerkt binnen het domein van zingeving 
en levensbeschouwing, zodat men dit fenomeen kan definiëren als economische religie. 
De invloed van het economisch denken, gepaard gaande met het geloof in markt en 
marktwerking, is zo sterk geworden dat het in toenemende mate de  
socialisatieprocessen, die traditioneel door gezin, religie en staatsinstellingen werd 
uitgevoerd, domineert.167 Het technisch-economische systeem schept daarmee een 
cultuur waarin niet alleen materialisme, maar ook de eigen behoeften en het 
eigenbelang de hoogste waarden zijn, wat tot uiting komt in de wijze waarop mensen 
met elkaar en met de natuur omgaan. De consument moet worden aangespoord om 
telkens nieuwe spullen te kopen wil het kapitalistische systeem overleven.168 Het 

                                                 
166 zie figuur 4.1 
167 Carrete, J. p.15 
168 Cox, H. (1999) The market as god; The Atlantic Monthly; March, No. 3; p. 19. 
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stimuleert een leven waarin produceren en consumeren dé belangrijkste zingevende 
activiteiten zijn. 
 
De doorwerking is van dien aard dat, vanuit het perspectief van deze economische 
levensbeschouwing, alle mogelijke contradicties tussen ‘het religieuze leven’ en ‘het 
dagelijkse economische leven’ met elkaar worden verzoend. Vanuit een orthodox 
protestantse context betekent dat bijvoorbeeld, dat de voelbare spanning tussen de 
sacrale zondag en de profane werkweek moet worden weggenomen. Dit leidt ertoe dat  
mensen die de economische religie aanhangen elke religieuze overtuiging die een 
bedreiging is voor haar functioneren zal tegenwerken. Waar aan de hand van Charles 
Taylor in hoofdstuk 2 is uitgelegd welke processen ten grondslag liggen aan een cultuur 
waarin de religieuze overtuiging een vrije keuze is, zorgt het economische denken 
ervoor dat de persoonlijke voorkeur zo wordt beïnvloed dat de hedendaagse burger een 
religieuze overtuiging kiest die niet conflicteert met het economische denken en de 
waarden die deze markt vertegenwoordigen.169 Hoofdstuk 3 maakt duidelijk dat 
keuzevrijheid in abstracte zin niet bestaat en dat de keuzevrijheid van individuen in het 
huidige maatschappelijke krachtenveld onder invloedssfeer staat van de doorgaande 
economisering. In plaats van het individu is op steeds meer domeinen het Kapitaal 
autonoom.170 Waar het orthodox protestantisme voorheen nog kon worden beschouwd 
als een soort tegenstem tegen het materialisme doet de economische religiositeit de 
consumptiedrang alleen maar toenemen. Het biedt geïndividualiseerde pakketjes van 
zingeving aan in plaats van recepten voor sociale verandering. De culturele hegemonie 
van deze vorm van religiositeit leidt er dus toe dat het economische denken niet 
belemmerd wordt in haar overname van alle aspecten van het menselijk leven. 
Economische religiositeit wekt slechts het verlangen naar steeds nieuwe vormen van 
religiositeit.171 
 
Daarmee komen we bij de vraag wat de economische religieuze invloeden voor gevolgen 
hebben voor het orthodox protestantisme. Hoe verhoudt de orthodox protestantse kerk 
zich ten opzichte van deze economische waarden? Uit verschillende onderzoeken blijkt 
dat kerkdiensten in toenemende mate het doel hebben de persoonlijke beleving van het 
individu te prikkelen.172 Dat is volgens Taylor iets nieuws, vergeleken met het recente 
verleden waarin de groepsbeleving de boventoon voerde, boven de individuele beleving, 
omdat men als vanzelfsprekend bij een groep hoorde. Dat gebeurde dan binnen een 
algemeen aanvaard kader, bijvoorbeeld dat van het algemeen christelijk geloof in God de 
Vader, in de wereld als schepping, in de verlossing of bevrijding door Jezus Christus. 
Men was dus geacht een kerk te kiezen die naar ieders oordeel het beste dat kader 
invulde en waarin men zich het meest comfortabel voelde.173 
 
De verborgenheid van de economische religiositeit maakt het mogelijk om nieuwe of 
veranderende vormen blijvend te definiëren als orthodox protestantisme. Complexe 
factor daarbij is volgens hem dat tal van vertrouwde christelijke begrippen als geloof, 

                                                 
169 Carette, J. p.61-64. 
170 Hoekstra, T. (1999), Economie en geloven, Kok: Kampen, p. 238. 
171 Moore, L. (1994), Selling God: American Religion in the Marketplace of Culture, Oxford University Press, 
p. 30. 
172 Erik Sengers beschrijft in zijn boek aantrekkelijke kerk verschillende bewegingen en kerken die 
activiteiten ontwikkelen die de moderne mens aanspreken, waarin beleving een belangrijke rol spelen.  
173 Taylor, C. (2002) Varieties of Religion Today.  Harvard University Press, p.14 
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genade en zegen gewoon klinken, maar intussen een andere betekenis hebben 
gekregen.174 Het religieuze, dus ook het orthodox protestantisme, is in de geschiedenis 
voor verschillende institutionele krachten en groepen altijd een plaats geweest waar 
gestreden werd om bepaalde (menselijke) waarden. Het zijn in de huidige tijd de 
economische waarden die steeds meer zijn gaan overheersen. Met als gevolg dat een 
voorstelbare adaptatie van de orthodox protestantse identiteit aan de dominante 
economische waarden niet langer aanzet om eventuele onderliggende waarden, die niet 
in overeenstemming komen met orthodox protestantse waarden, tegen te gaan. De 
veranderende identiteit van de orthodox protestantse kerkgemeenschap wordt niet 
langer gezien als iets dat tegengesteld is aan het orthodox protestantisme, maar er deel 
van uit maakt.175 
 
4.3 Meervoudige identiteit. Economische religie in de kerk. 
Door de eeuwen heen kon binnen de orthodox protestantse traditie een tweeërlei 
houding worden waargenomen. Enerzijds was er een houding van 'gij geheel anders' 
(Efeze 4:20) die waar nodig en mogelijk de eigen identiteit, trouw wilde blijven. 
Anderzijds is er aansluiting gezocht bij de heersende cultuur om daar waar mogelijk de 
eigen levensovertuiging te verbreiden. In de vorige paragraaf is duidelijk geworden op 
welke manier het economische denken de orthodox protestantse leefgemeenschappen 
kan transformeren. Dat leidt ertoe dat een toenemend aantal orthodox protestantse 
kerken gebruik maakt van economische inzichten, voornamelijk om mensen te winnen 
of te behouden voor hun zondagsdiensten. Dergelijke kerken maken gebruik van 
marketinginstrumenten die voortkomen uit het economische discours. Voor steeds meer 
leiders van deze kerken is er geen fundamenteel verschil tussen het verkopen van 
koekjes of het stimuleren van kerkbezoek.176  
 
Een toenemend aantal kerkleiders177 voelt zich aangesproken door godsdienst-
sociologische rapporten als God in Nederland waaruit zou blijken dat de religieuze 
belangstelling onder Nederlanders niet zo laag is als de aantallen kerkgangers doen 
vermoeden. Er is sprake van een ‘postchristelijke religiositeit’, waarin de ongebonden 
spiritueel178 zijn eigen religie creëert uit een mix van opvattingen en gebruiken. Het zijn 
deze kerkleiders die het nodig vinden om de groeiende discrepantie tussen kerken en 
het godsdienstige leven en de veranderde religiositeit vorm te geven of te kanaliseren.179 
De godsdienstsocioloog Erik Sengers heeft onderzocht in hoeverre kerkelijke 
organisaties gebruik maken van marketingmethoden om in te kunnen spelen op  vragen 
die in de samenleving leven met als doel deze vragen om kunnen zetten in een grotere 
betrokkenheid. Hij komt tot de conclusie dat wanneer kerken hun missie willen blijven 
volbrengen, zij marktgericht zullen moeten denken en gebruik moeten maken van 
marketingmethoden.180 
 

                                                 
20 Borgman, E. (2008) De werking van de Heilige Geest: in de Europese cultuur en traditie. Uitgeverij Kok, 
Kampen, p. 155. 
175 Moore, L. p. 37. 
176 Gilley, G. (2008), Marktdenken in de kerk, Oogstpublicaties, Amsterdam, p. 51 
177 Sengers, E. (2006), Aantrekkelijke kerk, Nieuwe bewegingen in kerkelijk Nederland op de religieuze 
markt Eburon, Delft, p.17-19, 31. 
178 deze typering is overgenomen uit het WRR-rapport Geloven in het publieke domein. 
179 idem, p. 50. 
180 Sengers, p. 121. 



 - 47 -

In Selling God: American Religion in the Marketplace of Culture (1994) laat Laurence 
Moore al een decennium eerder zien dat, als gevolg van deze economische religiositeit, 
in Amerika een nieuwe type kerk is ontstaan die bekend staat onder de term 
‘megakerk’.181 Een megakerk wordt vaak gedefinieerd als een kerk die gemiddeld meer 
dan 2000 bezoekers per week heeft. Volgens Moore is de megakerk echter niet alleen 
maar een getalsmatige definitie, maar ook het prototype van de synthese die ontstaat 
tussen orthodox protestantisme en het gebruik van vrije marktstrategieën: "Religious 
leaders delightedly seized upon market logic,... because it brought their mightiest 
dreams of doing God's work into the realm of possibility...Revivals became businesses 
because markets showed the way to evangelize the far corners of the globe. Market logic 
promised universal salvation".182 Het is daarom beter te spreken van marktgerichte 
kerken in plaats van megakerken. Deze marktgerichte kerken zijn meestal gevestigd aan 
de rand van de stad, meestal gelegen bij grote winkelcentra, waar gemakkelijk kan 
worden geparkeerd. Er worden in de kerkgebouwen niet alleen kerkdiensten gehouden, 
maar ook allerlei (commerciële) activiteiten en evenementen  georganiseerd die 
variëren van een McDonalds in het kerkgebouw tot verregaande sportfaciliteiten. Omdat 
kerkleden worden aangespoord hun tienden te betalen, zijn megakerken ook in staat om 
allerlei andere activiteiten naast de kerkdienst te ontplooien.183 
 
Het meest bekende voorbeeld is wel de Willow Creek Community Church in Barrington, 
Illinois, bij Chicago, de kerk die in de literatuur als hét voorbeeld wordt beschouwd hoe 
een kerkelijke organisatie in kan spelen op religieuze behoeften op de 'religieuze 
markt'.184 Deze kerk is in 1975 gesticht door Bill Hybels, die opgroeide in de Nederlandse 
subcultuur van de Christian Reformed Church, met het doel om zoveel mogelijk bui-
tenkerkelijken tot Christus te brengen. De organisatie is daar geheel op toegesneden. De 
zondagdiensten zijn massaal en zo opgezet dat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de 
behoeften en gedachten die men via eigen doorlopend marktonderzoek bij ‘baby boomers’ 
uit ‘suburbia’ heeft vastgesteld. Het is één van de model-gemeenten die de 
wetenschappelijke principes van getalsmatige groei planmatig heeft geïmplementeerd 
en ze worden om hun grote succes bewonderd en ook door velen in Nederland 
nagevolgd. Het is opvallend dat deze marktgerichte kerken met name hogere 
middenklasse gezinnen aantrekken die hoog opgeleid en consumptiegericht zijn. Deze 
nogal specifieke demografische kenmerken zijn geen toeval; kerken kopiëren de 
modellen van de meest succesvolle kerken. Dat model betekent een vereenvoudigde, 
aantrekkelijke boodschap, verpakt in psychologische termen: het evangelie als het middel 
voor zelfontplooiing, gevarieerd gebracht via moderne muziek en toneelspel. 185 
 
De meeste marktgerichte kerken in Nederland die zich blijven afficheren met het 
orthodox protestantisme hebben vaak nog een duidelijke binding met de eigen 
denominatie en daarmee met andere kerkgemeenschappen die de principes van de 
kerkgroei om wat voor reden dan ook minder hebben omarmd. Dat is een van de 
redenen waarom de synthese tot op heden kleiner is dan in de Verenigde Staten. Uit 
Sengers onderzoek blijkt, dat veel Nederlandse kerken nog nauwelijks marktgericht te 
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werk gaan. Marketingelementen bijvoorbeeld, komen niet sterk terug in de onderzochte 
methoden en de vertaalslag van de methoden naar de praktijk blijkt gebrekkig.186 Toch 
worden ook in Nederland in toenemende mate diensten van orthodox protestantse 
gemeenten aangepast. Verschillende organisaties nemen daarbij in de orthodox 
protestantse context het voortouw, zoals Alpha, bekend van de gelijknamige 
Alphacursus en het hierboven vermelde Willow Creek. Beide organisaties kennen hun 
oorsprong in een Angelsaksisch land en zijn bekend met de verregaande invloed van het 
economisch marktdenken. Wat deze organisaties verbindt is dat ze proberen lokale 
gemeenten te stimuleren aantrekkelijk te zijn voor rand- en buitenkerkelijken om op 
deze manier nieuwe vormen van christendom te kunnen aanbieden op de 'religieuze 
markt'.187 
 
4.4. Kenmerken van synthese 
In hoofdstuk 3 is gebruikgemaakt van de zeven dimensies van Smart om economische 
religie te beschrijven: de mythische, de doctrinaire, de emotionele, de institutionele, de 
sociale, de materiële, de rituele en de ethische dimensie. In deze paragraaf ga ik na op 
welke manier deze kenmerken kunnen worden teruggevonden in een kerkelijke 
gemeente. Het is de hierboven genoemde Willow Creek Community Church die als een 
standaardvoorbeeld van een synthese tussen orthodox protestantisme en economische 
religie fungeert waarin alle zeven dimensies van economische religie zijn terug te 
vinden. De uitkomsten hiervan dienen als uitgangspunt voor het empirisch onderzoek.   
 
4.4.1 Mythische 
Het eerste en belangrijke kenmerk van economische religie dat doorwerkt in de 
orthodox protestantse context is dat een kerkelijke organisatie van mening is dat 
orthodox protestantse identiteit via de 'religieuze markt' kan worden aangeboden 
zonder dat dit invloed heeft op de orthodox protestantse waarden en 
levensbeschouwing.188 Het gebruik van marketing bijvoorbeeld wordt daarmee als iets 
natuurlijks en neutraals gezien. De term ‘marketing’ komt van een samentrekking van de 
engelse woorden ‘market’ en ‘getting’. Het betekent zoveel als: naar de markt gaan, de 
markt veroveren en de markt behouden. In de jaren twintig is de term voor het eerst 
gelanceerd, maar betrof het bedrijven die materiële goederen verkochten. Vandaag de 
dag wordt het begrip ruimer opgevat en wel om alle activiteiten, dus ook de religieuze, 
waarin het ruilproces van vraag en aanbod een rol speelt.189 
 
Een invloedrijke persoon die het marktdenken in de kerk heeft gestimuleerd is de 
Amerikaan George Barna van het onderzoeksbureau Barna Group.190 Volgens Barna zal 
een kerk die wil inspelen op de religieuze markt van vraag en aanbod, proberen de 
vragen en trends op die markt te begrijpen. Dit gebeurt omdat is gebleken dat 
(kerkelijke) organisaties beter functioneren wanneer zij hart hebben voor hun klanten, 
de leden of een andere doelgroep en zich dus in hen verdiepen. Zij zoekt naar 
mogelijkheden om haar aanbod vanuit de christelijke traditie op die vragen aan te laten 
sluiten. Op die manier probeert zij de betrokkenheid van rand-kerkelijken en niet-
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kerkelijken te verhogen. Hieruit blijkt de overtuiging dat het niet zozeer God of Zijn 
Geest is, maar veelmeer de markt die in staat is de orthodox protestantse identiteit aan 
de man te brengen, alsmede de opvatting dat dit de orthodox christelijke identiteit niet 
verandert.  
 
Samenvattend, kerken die de mythe van economische religie omarmen blijken hoge 
verwachtingen te hebben van een marktgerichte benadering, waarin in toenemende 
mate de buitenstaander (de klant die overtuigd moet worden) centraal staat als het gaat 
om de vorm, de inhoud en de organisatie van de plaatselijke kerk.  
 
4.4.2 Doctrines  
Kimon Howland Sargeant stelt in zijn boek Seeker Churches: Promoting traditional 
religion in a non-traditional way (2000) dat kerkleiders die de marktgerichte benadering 
toepassen doorgaans van mening zijn dat ze dezelfde doctrine, leer of boodschap 
brengen als orthodox protestantse kerken die zich daar niet mee inlaten. Er zou enkel 
sprake zijn van hedendaagse werkwijzen en vormen waarop het evangelie in de huidige 
tijd overgebracht dient te worden als het trouw wil blijven aan haar roeping om zich uit 
te strekken naar de niet-gelovige.191 Volgens de aanhangers van de markgerichte 
benadering hangt deze nieuwe werkwijze samen met de constatering dat in onze 
geseculariseerde samenleving niet de boodschap van het orthodoxe protestantisme of 
het christendom wordt afgewezen, maar louter de kerkactiviteiten die worden 
ontplooid. Deze zijn saai, voorspelbaar en irrelevant en voorzien niet in de hedendaagse 
behoeften.192 Het fenomeen van waardengeneralisatie – waarin vorm en inhoud los van 
elkaar komen te staan – kan als een inhoudelijke aanpassing aan het economische 
denken worden beschouwd. Inhoud en vorm zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar 
verbonden, omdat in een gegeven vorm ook een bepaalde inhoud schuilgaat. Een 
boodschap die wordt gebracht in een vorm die aansluit bij het economische 
waardensysteem, zal een andere betekenis krijgen door de ontvanger dan wanneer dat 
niet het geval is.193  
 
Robert Schuller, een van de eerste invloedrijke kerkleiders die de marktgerichte 
benadering heeft toegepast, zette zijn visie uiteen in Self Esteem: The New Reformation 
(1982). Hij riep op tot een radicale verandering in de gerichtheid van de kerk: van God 
naar de behoeften van de mens.194 Bill Hybels, de invloedrijke kerkleider van Willow 
Creek besloot dat niet het gevoel van eigenwaarde maar het gevoel van voldoening de 
belangrijkste behoefte is waar de kerk op moet worden afgestemd. Zonde is daarom niet 
alleen zelfzucht of opstand tegen God, maar ook een gebrekkige strategie om voldoening 
in je leven te bereiken.195 Gregory Pritchard, die op wetenschappelijk verantwoorde 
wijze de inhoud van de diensten van Willow Creek onderzocht kwam tot de conclusie 
dat Hybels voortdurend gebruik maakt van theorieën die voortkomen uit de psychologie 
en waar nadruk ligt op de ervaren behoeften.196 Deze waarheidsclaims over de mens en 
de verschil in gerichtheid vormen daarmee een mengvorm van het economische denken 
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met de orthodox protestantse doctrines, waar God in vorm en inhoud centraal dient te 
staan.197 Alleen al door de gerichtheid op die behoeften vindt er een verschuiving plaats 
van de orthodox protestantse leer, waarin het dienen van de God (zoals die zich in de 
Bijbel presenteert) prioriteit is, naar het dienen van de menselijke religieuze 
behoeften.198 Hier legt het economisch denken, wellicht op verborgen wijze, beslag op 
het religieuze leven van de mensen die zich aangesproken voelen door het orthodox 
protestantisme. Op dat zelfde moment wordt namelijk het zicht ontnomen op het 
vormende aspect die van dit marktgerichte  denken uitgaat. Ook God verandert impliciet 
of expliciet in iets of iemand die voor de mens relevant is, vanwege zijn vervulling van 
menselijke behoeften. 
 
Samenvattend, kerken die de doctrines van de economische religie hanteren richten zich 
expliciet op de mens en zijn (religieuze) behoeften die daarmee alle georganiseerde 
elementen van de plaatselijke gemeente vormen. 
 
4.4.3 Ervaringen 
De synthese van economische religie en het orthodox protestantisme komt in de 
kerkdiensten vooral tot uiting in de manier waarop beleving een dominante factor 
wordt. Filosoof Gerard Visser heeft de levenshouding die past bij een dergelijke 
belevingscultuur gevat in de woorden: "Handel zo dat de situatie bevalt".199 Arjen 
Terlouw noemt in dat kader drie aspecten die deze gerichtheid in een orthodoxe 
protestantse context belichten. Allereerste het subjectieve aspect waar het er om gaat 
dat het mij bevalt in plaats van de gemeenschap of het collectief. Het tweede aspect wat 
Terlouw noemt is het woordje bevallen, waaruit naar voren komt dat de liturgie als 
aangenaam moet worden ervaren. Hierin zit ook een sterk lichamelijk of zintuiglijk 
component gevat. Hieruit blijkt ook het immanente godsbeeld, waarbij God kan worden 
waargenomen met onze zintuigen, aansluit bij de persoonlijke behoeften en verlangens 
van een ieder, in plaats van de beeltenis van een autonome en transcendente God. Een 
derde aspect die in de door Visser samengevatte levenshouding naar voren komt is de 
nadruk op het hier en nu. Niet wat goed is voor straks of later is doorslaggevend, maar 
dat wat nu bevrediging biedt.200 
 
Uit de dissertatie van Johan Roeland, die in Houten empirisch onderzoek deed naar 
christelijke jongeren blijkt dat vormen van religie die weten aan te sluiten bij de 
belevingscultuur succesvoller zullen zijn dan vormen die daar niet op zijn aangepast.201 
Terlouw merkt op dat uit deze ontwikkelingen een andere visie op preek en liturgie is 
voortgekomen. Steeds vaker gaat het in een preek om het oproepen van een ervaring of 
beleving, die volgens hem is terug te leiden naar de homiletische positie van de 
Romantisch theoloog Friedrich Schleiermacher. Het is diezelfde nadruk op beleving die 
haar oorsprong vindt in de Romantiek, waarin de beleving de toegang verschaft tot het 
ware leven die nu in de kerk doordringt.202   
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Verschillende middelen kunnen worden gebruikt om deze zintuiglijke beleving bij de 
aanwezige in de kerkdienst te realiseren: beamers, het creëren van een bepaalde 
atmosfeer door middel van lichtval en de aankleding van de kerkruimte, de 
herontdekking van lichamelijke aanraking bij gebed, maar bovenal de vorm en plek van 
sacrale muziek. Het centrum van de nieuwe liturgie is de aanbidding en viering, de 
‘worship’. Volgens Van Harskamp is muziek in deze bewegingen geen versiering, geen 
illustratie, maar hét middel om binnen de soms concertachtige en, zeker vergeleken met 
meer traditionele kerkelijke vieringen informeel lijkende bijeenkomsten, de gelovigen op 
het voortalige en voorbewuste niveau te raken, ze letterlijk te ontroeren.203 
 
Samenvattend, kerken die economische religie hebben geïmplementeerd organiseren 
bijeenkomsten waarin de bezoeker een goed (religieus) gevoel dient te ervaren. 
 
4.4.4 Sociaal   
De kerkelijke gemeente kan gezien worden als een organisatie, een sociale beweging en 
een gemeenschap. Het verschilt per kerkelijke gemeente waar het zwaartepunt ligt. 
Traditionele kerken als de orthodox protestantse hebben in Nederland lange tijd 
gefunctioneerd als een (verzuilde) vereniging, waarbinnen face-to-face contacten 
belangrijk wordt geacht. Het is dit verenigingsleven dat in onze geïndividualiseerde 
samenleving onder druk staat. Die eenheid vindt men buiten de kerk door het aangaan 
van netwerken, waar de uitoefening van activiteiten niet meer gebonden is aan een 
bepaalde geografische locatie.  
 
De gedachte van de kerk als een vereniging waar gelovigen elkaar ontmoeten is echter 
diep verankerd en daarom voelen kerkleiders en leden zich verplicht om de 
geloofsgemeenschap op een nieuwe manier vorm te geven, zoals dat zelfs is terug te 
vinden in de naam Willow Creek Community Church. De manier om dat mogelijk te 
maken in een kerk die vaak duizenden leden en bezoekers kent is de kerk meer 
bedrijfsmatig te organiseren. Kenmerkend voor een dergelijke managementvorm is 
vooral het doelrationeel handelen. De doelen die men gesteld heeft probeert men zo 
effectief en efficiënt mogelijk te bereiken. Ook kenmerken organisaties zich doordat ze 
taken uiteenleggen en die vervolgens weer op elkaar afstemmen.  
 
Hier is opnieuw een duidelijke doorwerking van het economisch discours in een 
kerkelijke context. De managementmodellen die in een bedrijf worden toegepast 
kunnen ook in kerken dienst leveren. Voor een onderneming is het doel winst maken, 
voor een maatschappelijke organisatie als een kerk is dat het veranderen van de 
maatschappij. De managementgoeroe Peter Drucker gebruikte Willow Creek als hét 
voorbeeld van een organisatie die is gedreven door een duidelijk besef van de eigen 
missie én door een oriëntatie op resultaten.204 Waar het orthodox protestantisme zich 
doorgaans richtte op de 'input', het ware geloven, daar richt de marktgerichte kerkelijke 
organisatie zich op de 'output', op meetbare doelen: Meer bezoekers en leden, de hoge 
kwaliteit die wordt aangeboden en een efficiënte organisatiestructuur. In een 
dynamische omgeving moet de organisatie flexibel zijn en is het trekken van 
organisatielijnen een continu proces.205 
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Samenvattend, kerken die economische religie absorberen zullen zichzelf zo organiseren 
dat elk onderdeel van de kerk op de behoeften van de buitenstaander is gericht om hem 
te verleiden zich aan te sluiten bij déze plaatselijke kerk. 
 
4.4.5 Materieel 
Niet alleen de organisatie van een de kerk verandert, ook de materiële presentatie van 
de kerk transformeert. Het gebouw zelf is niet totaal anders, zoals bij traditionele 
kerkgebouwen, maar sluit aan bij hedendaagse architectuur. Ook het interieur doet 
modern aan. Wie een plaats van samenkomst van Willow Creek binnenstapt komt 
allereerst in een ruime lobby of een winkelcentrum-achtige plek.206 Niet alleen kan men 
daar doorgaans eten of drinken, het is een plaats waar de religieuze behoeftige alles van 
zijn gading vindt. Vaak is er een winkel waar christelijk boeken, muziek en DVD's 
kunnen worden gekocht. De kerkzaal zelf lijkt vaak op een bioscoop- of theaterzaal met 
comfortabele stoelen, een groot podium, en een minimum aan religieuze symbolen. Veel 
megakerken bieden als een verstandig operend religieus bedrijf een scala van 
aanvullende religieuze activiteiten. Er worden gebedsdiensten, bijbelstudies, 
zangdiensten, en ook genezingsdiensten georganiseerd waar elke individuele bezoeker 
of lid naar toe kan gaan. Hoe groter de kerk hoe groter de diversiteit die kan worden 
aangeboden als het gaat om stijl, vorm en tijd, zodat een eredienst kan worden 
ondergaan die het best past bij iemands bepaalde behoefte.207 
 
Samenvattend, de materiële presentatie dient zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
behoeften van elke mogelijk nieuwe toetreder van de kerk. 
 
4.4.6 Rituelen 
Een van de effecten van het consumentisme, een belangrijk kenmerk van economische 
religie, is dat het gemakkelijker is geworden om de kerk te promoten als een 
levensstijlproduct dan als een ethische zaak. Personen voelen zich vrij te kiezen om zich 
aan te sluiten bij die religieuze gemeenschap ‘die biedt wat hun wensen” en waar men 
‘zich comfortabel voelt’. De vorm en presentatie van de megakerk past zich daarom 
gemakkelijk aan de dominanten waarden van de hedendaagse cultuur, die gevormd 
worden door het economisch denken. Megakerken bieden een religieus product dat 
aansluit bij de geseculariseerde samenleving. Het is de krachtige invloed die van dit type 
organisaties uitgaat die de mensen weer deel laat uitmaken van een gemeenschap en 
daarmee voorziet in een behoefte ergens bij te horen waarvan de vormen aansluiten bij 
de samenleving. Op die manier is het gaan naar een kerkdienst een vorm van 
behoeftebevrediging die zeer nauw aansluit bij andere vormen van behoeftebevrediging 
zoals die op andere plekken, zoals het winkelcentrum, worden ondernomen.208 
 
Samenvattend, het samenbindende ritueel van kerken waarvan economische religie een 
deel van de identiteit vormt, sluit nauw aan bij andere vormen van consumptief gedrag. 
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4.4.7 ethiek 
Het vertrouwen in marktgerichte methoden met als doel aan te sluiten bij de 
hedendaagse religieuze behoeften vormt ook de ethische uitgangspunten. We zagen al in 
de paragraaf over doctrines dat economische religieuze invloeden leiden tot een 
aanpassing van de orthodox protestantse leer in de richting van de mens en zijn 
behoeften. Dit sluit nauw aan bij het utilitarisme die de morele waarde van een 
handeling afmeet aan de bijdrage die deze handeling levert aan het algemeen nut, 
waarbij algemeen nut moet worden gedefinieerd als het geluk van mensen. 
 
Dit leidt vervolgens gemakkelijk tot een pragmatische aanpak waarbij de leiders van de 
kerk de vorm en inhoud van de eigen praktijk als juist ervaren als er sprake is van 
succes.209 Het pragmatisme oordeelt niet volgens de orthodox protestantse principes, 
maar veeleer op basis van meetbare aspecten, die gefundeerd zijn op het juist genoemde 
utilitarisme. Kortom, door economisch religieuze invloeden worden kerkactiviteiten en 
theologie aangepast aan de behoefte van de hedendaagse geseculariseerde samenleving, 
en omdat dit vervolgens tot meer bezoekers en leden leidt, wordt dit overeenkomstig 
het economisch religieuze denken als een succes en daarmee als een juiste werkwijze 
ervaren. 
 
Samenvattend, van kerken die denken vanuit economische religieuze kaders wordt een 
handelswijze als juist beoordeeld vanuit het perspectief of er iets beleefd kan worden 
en/of dat kerkgroei bevordert. 
 
4.5 Samenvatting en conclusie theoretisch kader 
In de orthodox protestantse identiteit die gebruikmaakt van de marktgerichte 
benadering wordt een religieuze transformatie zichtbaar (zie tabel 4.1).  
 
Tabel 4.1: Kenmerken van economische religie in een orthodox-protestantse kerk  
Kenmerk Toelichting 
mythische Er zijn hoge verwachtingen van een marktgerichte benadering, waarin in 

toenemende mate de buitenstaander centraal staat als het gaat om de vorm, 
de inhoud en de organisatie van de plaatselijke kerk. 

doctrinaire Men richt zich doelgericht op de mens en zijn (religieuze) behoeften die 
daarmee alle georganiseerde elementen van de plaatselijke gemeente 
beïnvloeden. 

emotionele: De kerk heeft als doel de bezoeker een bevredigend (religieus) zintuiglijk 
gevoel te laten ervaren bij de georganiseerde activiteiten. 

sociale: Kerken die economische religie absorberen zullen zichzelf zo organiseren dat 
elk onderdeel van de kerk op de (sociale) behoeften van de buitenstaander is 
gericht om hem te bewegen zich  bij hen aan te sluiten. 

materiële De materiële presentatie dient om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
behoeften van elke mogelijk nieuwe toetreder van de kerk. 

rituele Het kenmerk van het (samenbindende) ritueel van kerken waarvan 
economische religie een deel van de identiteit vormt is dat het nauw aansluit 
bij andere maatschappelijke vormen van consumptief gedrag. 

ethische Van kerken die denken vanuit economische religieuze kaders wordt een 
handelswijze als juist beoordeeld vanuit het perspectief of er iets beleefd kan 
worden en/of dat kerkgroei bevordert 

                                                 
209 Pritchard, G.A, p. 241. 
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Met het einde van hoofdstuk 4 wordt het theoretisch kader van dit onderzoek 
afgesloten, maar niet voordat antwoord is gegeven op dát deel van de onderzoeksvraag 
die vanuit de wetenschappelijke literatuur is onderzocht: (1) Hoe kunnen in onze 
hedendaagse geseculariseerde samenleving kenmerken van economische religie worden 
onderscheiden en (2) op welke manier werken deze kenmerken door binnen orthodoxe 
vormen van christelijke religiositeit. 
 
Allereerst geef ik antwoord op het eerste deel van de onderzoeksvraag. In een 
geseculariseerde samenleving heeft het economisch denken de kenmerken van een 
religie kunnen aannemen, omdat de gezamenlijke en individuele concentratie op de 
beheersing van de ‘onttoverde’ materie voor de eigen zinnelijke behoeften zo dominant 
is dat andere vormen van levensbeschouwing dreigen verloren te gaan. De 
aanwezigheid van een individuele of autonome keuzevrijheid, die een geseculariseerde 
samenleving lijkt te kenmerken, is in hoge mate te betwisten, omdat de keuze sterk 
wordt bepaald door de markt en de daarbij behorende socialiseringsmechanismen. De 
keuzevrijheid uit alle handelingsmogelijkheden is door de alom aanwezige economische 
waarden summier. De levensbeschouwelijke gerichtheid wordt in onze ogenschijnlijk 
vrije samenleving dus niet door het individu zelf bepaald, maar gevormd door een 
omgeving die is onderworpen aan de productieve dienst van het ‘Kapitaal’: Niet God 
noch het ‘ik’, maar de accumulatie van Kapitaal vormt het Subject van het bestaan van de 
mens. Uitgaande van een fenomenologische benadering van het begrip religie zijn 
vervolgens, op basis van de dimensies die Smart, zeven kenmerken van economische 
religie onderscheiden: de mythische, de doctrinaire, de emotionele, de sociale, de 
materiële, de rituele, en de morele dimensie.  
 
Het antwoord op het tweede deel van de onderzoeksvraag heeft betrekking op de 
doorwerking van economische religie op de orthodoxe protestantse kerkgemeen-
schappen. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat orthodox protestanten, in meer of 
mindere mate worden beïnvloed door economische religiositeit, waardoor zich een 
synthese voordoet van orthodox-protestantse religie en economische religie. Voor de 
orthodoxe protestant betekent die synthese dat binnen een algemeen aanvaard kader, 
bijvoorbeeld dat van het algemeen christelijk geloof in God de Vader, in de wereld als 
schepping en in de verlossing of bevrijding door Jezus Christus, een kerk wordt gekozen 
die naar ieders eigen oordeel het beste dat kader invult en waarin men zich het meest 
comfortabel voelt. Voor orthodox protestantse kerken betekent de synthese met het 
economisch religieuze denken dat men gebruik maakt van economische inzichten, dat 
wil zeggen marketinginstrumenten, om mensen te winnen of te behouden voor hun 
zondagsdiensten. Daarbij is er een verschuiving te signaleren van de transcendente 
dimensie van het christendom naar de immanent transcendente dimensie210 van 
economische religie, van het goddelijke naar het menselijke en van de Bijbelse notie van 
het vreemdelingschap naar het markgerichte denken waar het gaat om de aansluiting bij 
de hedendaagse mens.  
 
Dan volgt nu het empirisch onderzoek naar de vraag in hoeverre deze kenmerken van  
economische religie ook in de praktijk herkenbaar aanwezig zijn. Onderzocht is de 
identiteit van één orthodoxe kerkgemeenschap, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van 
Utrecht Noord-West.   

                                                 
210 Harskamp, p. 30-34. 
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Deel 2: Empirisch onderzoek 
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Hoofdstuk 5  

Methode, werkwijze en analyse  
 
In het theoretisch kader is antwoord gegeven op het eerste deel van de hoofdvraag, 
namelijk hoe economische religiositeit in onze geseculariseerde samenleving een 
verklaring biedt voor de hedendaagse vormen van religiositeit en op welke manier zij 
meer orthodoxe vormen van christelijke religiositeit verdringt. Uit literatuur onderzoek 
komt naar voren dat de met elkaar vervlochten processen van secularisatie (gericht op 
het immanente), individualisering (gericht op het 'ik') en commercialisering (gericht op 
geldelijk gewin) door een economisch religieus denken en handelen worden versterkt, 
waarbij andere (religieuze) waarden en hun bijbehorende organen of instituties worden 
verdrongen.211  
 
Literatuur onderzoek maakt duidelijk dat orthodox protestantse kerkelijke organisaties 
niet immuun zijn voor bovenstaande processen, waardoor zich een synthese voordoet 
van orthodox-protestantse en economische religiositeit. Dat wil niet zeggen dat de 
geloofsvisie en religieuze identiteit die voor déze kerk tot nog toe kenmerkend is, van de 
een op de andere dag volledig wordt opgegeven. Er zal (aanvankelijk) sprake zijn van 
een bepaalde mate van synthese waarin de reeds bestaande orthodox-protestantse 
religie en de nieuwe economische religie integreren tot een nieuwe religieuze identiteit. 
In hoofdstuk 4 is beschreven welke kenmerken van economische religie in een orthodox 
protestantse gemeente zouden kunnen worden teruggevonden, namelijk de mythische, 
de doctrinaire, de emotionele, de institutionele, de sociale, de materiële, de rituele en de 
ethische kenmerken. 
 
Vanuit deze invalshoek onderzoek ik in het empirische deel van mijn onderzoek de 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) in Utrecht Noord-West op de aanwezigheid van 
kenmerken van economisch religiositeit. Dit vormt dan ook het tweede deel van de 
hoofdvraag (welke van deze kenmerken zijn aanwezig in de orthodox protestantse GKV 
van Utrecht?). De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt behoort volgens Stoffels en Bakker 
tot het orthodox-protestantisme212, omdat in de kerkelijke documenten expliciet wordt 
gesteld dat de Gereformeerde Vrijgemaakte kerk zijn oorsprong vindt in de boodschap 
van de Bijbel.  
 
Het doel van dit empirisch onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het theologisch 
wetenschappelijk denken over de hedendaagse beïnvloeding van lokale kerken door 
economisch denken. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van wetenschappelijk 
onderzoek aangaande dit onderwerp beschouwen wij dit onderzoek als een verkenning 
over de vraag of het perspectief van economische religie een adequate verheldering 
biedt voor waargenomen, al dan niet religieus levensbeschouwelijke transformaties in 
onze hedendaagse samenleving. 
 
 
 
                                                 
211 zie de hoofdstukken 2,3 en 4 van deze scriptie. 
212 Stoffels en Bakker definiëren orthodox protestantisme als een geloofssysteem dat onder verwijzing 
naar de Bijbel een exclusieve, absolute en universele waarheidsclaim behelst inzake heil en onheil van 
mens en wereld waarbij de loyaliteit van de aanhangers aan deze waarheidsclaim van essentieel belang 
geacht wordt. 
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5.1 Methodische verantwoording  
Het beschrijven van de eventueel veranderende religieuze identiteit van de lokale kerk 
is niet eenvoudig. De kerk is een vrij complex fenomeen, waarin verschillende groepen, 
belangen en wijzen van handelen zichtbaar zijn en de identiteit van de kerk beïnvloeden. 
In de onlangs verschenen dissertatie van Gert-Jan de Jong Doen alsof er niets is (2008) 
beschrijft hij de lokale kerk als een configuratie waarbinnen een organisatie, sociale 
beweging en een geloofsgemeenschap aantoonbaar is.213 De kerk is niet alleen een 
gemeenschap met dezelfde overtuigingen, het is ook een organisatie die zich kenmerkt 
door het doelrationeel handelen: de doelen die de leiding gesteld heeft probeert men op 
effectieve wijze te bereiken.214 Hoewel de kerk als geloofsgemeenschap onderscheiden 
kan worden van de kerk als organisatie is het aannemelijk dat er sprake is van 
wederzijdse beïnvloedingen. Organisatiewetenschappers Sylvie Albert en David 
Whetten, die het denken over de identiteit van de (levensbeschouwelijke) organisatie 
lange tijd domineerden, stelden bijvoorbeeld dat de identiteit van een organisatie 
voornamelijk wordt bepaald door een bepaalde samenstelling van de leden van de 
organisatie.215 De organisatie van een kerk kan daarom niet alleen gezien worden als 
een institutionalisering van bepaalde waarden, maar heeft vanwege de gestelde doelen 
die het zichzelf stelt ook invloed op de identiteit van de kerk als geloofsgemeenschap. 
Om de kenmerken van economische religie in de GKV Utrecht Noord-West te kunnen 
beschrijven, richt ik mij voornamelijk op de belangrijkste uitingsvorm van de kerk als 
organisatie, namelijk het verloop en de structuur van de kerkdienst. 
 
Naast het onderzoeksobject, de kenmerken van de kerk als organisatie, is het ook van 
wetenschappelijk belang  om te doordenken hoe deze kenmerken zouden moeten 
worden onderzocht om tot zo objectief mogelijke resultaten te komen. De 
organisatiewetenschapper Cees van Riel geeft in zijn boek Corporate Communication 
(2001) aan dat er in de wetenschappelijke literatuur verscheidene pogingen zijn 
geweest om methoden aan te reiken die een alternatief willen bieden om tot een goede 
methode te komen om de identiteit van een organisatie te kunnen bepalen.  Van Riel 
schetst in zijn boek een vaak gehanteerde aanpak die ook als leidraad fungeert voor het 
huidige onderzoek: Allereerst wordt de identiteit van de organisatie onderzocht door 
een beschrijving, observatie en analyse van de uitingen van de organisatie, dat is in dit 
onderzoek hoofdzakelijk de kerkdienst, om pas in tweede instantie diepte-interviews te 
houden met diegene die de organisatie of uitingsvormen vertegenwoordigt.  
 
Om kenmerken van economische religie te onderzoeken kan men gebruik maken van 
verschillende onderzoeksmethoden die elkaar aanvullen. Ik heb ervoor gekozen om een 
kwalitatief onderzoek uit te voeren. Daar zijn verschillende redenen voor aan te dragen. 
De eerste reden is dat het hier een onderzoeksgebied betreft waarover nog weinig 
bekend is en is er geen empirisch onderzoek gedaan dat voldoende basis kan leggen 
voor het noodzakelijke vooronderzoek van een kwantitatief onderzoek. Als er in het 
onderzoeksgebied nog weinig vooronderzoek is gedaan, biedt een kwalitatief onderzoek 
goede mogelijkheden om verkenningen te plegen. 

                                                 
213 G. de Jong (2008), Doen alsof er niets is, sociologische gevalsstudie over een kerkelijke gemeente als 
dynamische configuratie. Uitgever: Ponsen & Looyen, Wageningen. 
214 G. de Jong, p. 32. 
215 Cees van Riel (2001) Identiteit en Imago. Recente inzichten in corporate communication theorie en 
praktijk. Schoonhoven, Academic Service, p.14. 
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Een tweede reden is dat ik mij in mijn onderzoek en mijn onderzoeksvraag richt op 
mogelijke kenmerken van economische religie die in een kerkelijke context 
hoofdzakelijk door de leiding worden geïnitieerd. Het onderzoek richt zich expliciet op 
‘hoofdrolspelers’ en niet op de aanwezigen in een kerkdienst of alle leden van de 
kerkgemeenschap.  
 
Een derde reden is dat er weinig informatie voor handen is over de kenmerken van 
economische religie en houdingen attitudes en opinies die van belang zijn, waardoor 
kwalitatief onderzoek meer het aangewezen instrumentarium is. Ilja Maso stelt in het 
boek ‘Kwalitatief onderzoek en levensbeschouwing’ (1997) dat "het doel van kwalitatief 
onderzoek is het  ontdekken, beschrijven en met elkaar in verband brengen van een of 
meer mogelijke aspecten van de aard van een verschijnsel".216 Het gaat in het 
onderhavige onderzoek precies over verschijnselen die complex en bovendien in sterke 
mate in beweging zijn. Dan zijn uitgebreide ervaringen en overtuigingen van belang, 
waardoor juist kwalitatief onderzoek geschikt lijkt.  
 
Naast verantwoording van de methode is ook rekenschap nodig van de 
‘betrouwbaarheid’ en ‘validiteit’, de twee indicatoren voor de kwaliteit van het 
onderzoek. Zowel in de dataverzameling als de analyse ervan dient er te worden 
gestreefd naar betrouwbaarheid en validiteit. Als er sprake is van betrouwbare 
methoden van dataverzameling, zal bij dezelfde waarnemingen een gelijke uitkomst 
moeten volgen, ook als het gaat om de analyse.  
 
Naast betrouwbaarheid is de interne validiteit de andere indicator van de kwaliteit van 
het onderzoek. Validiteit wil zeggen dat met zekerheid vastgesteld kan worden dat de 
resultaten van de observatie en het interview een goede weergave zijn van wat is 
onderzocht. Een maatregel die is genomen om de interne validiteit van het onderzoek te 
waarborgen, is het zorgen voor geluidsopnames van zowel de kerkdienst als het 
interview. Het gebruik maken van geluidsregistraties vergroot de kwaliteit van de 
gegevens, aangezien de onderzoeker niet tijdens de observatie of het interview hoeft te 
selecteren wat hij/zij wel en niet noteert.  
 
5.2 Werkwijze 
Nu ik beschreven heb welke theoretische benadering ik voor dit empirisch onderzoek 
heb genomen en heb onderbouwd welke onderzoeksmethode ik heb gekozen, zet ik 
hieronder uiteen hoe ik in mijn onderzoek praktisch te werk ben gegaan.  
 
5.2.1 Onderzoekspopulatie  
In dit empirisch onderzoek ben ik gestart met het selecteren van een orthodox-
protestantse kerkgemeenschap in, of in de omgeving van, Utrecht. Daarbij heb ik bewust 
gezocht naar een kerkelijke gemeente die zich nadrukkelijk op buitenstaanders richt. Na 
bestudering van alle websites van orthodox-protestantse gemeenten in Utrecht heb ik 
gekozen voor de GKV Utrecht Noord-West. Uit globale lezing van de website 
(www.geloofhet.nl) van deze gemeente werd duidelijk dat er verschillende diensten zijn, 
namelijk reguliere diensten en zogenaamde 'vriendendiensten'. Via de website begreep 
ik dat deze vriendendiensten specifiek gericht zijn op bezoekers die vragen hebben over 
God en geloof. Vanuit het theoretisch kader (zie hoofdstuk 4) veronderstellen wij dat 
                                                 
216 Smaling, A. en Ellen Hijmans (1997), Kwalitatief onderzoek en levensbeschouwing, Boom: Amsterdam, p. 
120. 
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juist in laagdrempelige diensten gebruik gemaakt wordt van vormen die aansluiten bij 
om mensen om hen te bereiken met (een bepaalde variant van) de christelijke leer of 
boodschap. 
 
5.2.2 Dataverzamelingsmethoden 
In het empirisch onderzoek is gekozen voor (1) het observeren van een kerkdienst en 
(2) het houden van een interview met de dominee die in de kerkdienst voorgaat. Daarbij 
heb ik expliciet een kerkdienst geobserveerd waarin de dominee zou voorgaan die ook 
verbonden is aan de GKV Utrecht Noord-West, namelijk, ds. Karel Jan Egger.  
 
5.2.3 Werkwijze 
Twee dagen voordat ik de kerkdienst zou observeren heb ik telefonisch contact gehad 
met ds. Egger en heb mij en mijn onderzoek op de volgende wijze geïntroduceerd: 
 
U spreekt met Matthijs Langeraar. In het kader van mijn masterscriptie onderzoek ik op 
welke manier de huidige tijdsgeest doorwerkt in orthodox-protestantse kerken. De GKV 
Utrecht Noord-West beschrijf ik daarin als mijn casus. Graag zou ik aanstaande zondag, 3 
oktober, de kerkdienst om 11.30 willen bijwonen om daarover vervolgens met u een 
interview te houden. Mijn vraag is of  u daaraan mee wilt werken.  
 
Mijn vraag werd met instemming ontvangen. Er is gekozen om alleen met ds. Egger een 
interview te houden omdat in Gereformeerde Kerk Vrijgemaakten de dominees 
doorgaans veel invloed hebben op de (ochtend)diensten. Een interview met 
bijvoorbeeld de kerkenraad, waar formeel de verantwoordelijkheid voor de dienst ligt, 
lag minder voor de hand, omdat kerkenraden veel minder direct betrokken zijn bij de 
invulling van een kerkdienst. Een andere reden om niet te kiezen voor een 
groepsinterview, is dat -  vanwege mogelijke onenigheden over de te varen koers -,  
reacties op de gestelde vragen minder vrijmoedig en onverholen zouden zijn.  
 
De observatie van de betreffende kerkdienst werd gedaan met geluidsapparatuur waar 
de gehele dienst mee werd opgenomen en een foto-camera om eventueel opvallende 
visuele elementen van het gebouw of de liturgie vast te leggen. Na de observatie, waarbij 
ik bepaalde zaken direct noteerde, heb ik van de geluidsopname een transcript gemaakt 
van de hele dienst (zie bijlage 2), zodat naast mijn eigen beeldvorming de teksten als 
leidraad zouden kunnen dienen voor het interview dat enige tijd later zou moeten 
plaatsvinden. Bij het transcript is geen rekening gehouden met stiltes, intonatie of 
andere fonologische aspecten van de dienst. 
 
De observatie van de kerkdienst is vervolgens de leidraad voor de interviewvragen die 
nodig zijn voor het semi- gestructureerde interview dat uiteindelijk tweeënhalve week 
later zou plaatsvinden. Semi-gestructureerd, omdat de vragen weliswaar het raamwerk 
vormen voor het interview en tegelijkertijd de mogelijkheid moest blijven bestaan als 
dat nodig was in verband met de beantwoording van de onderzoeksvraag aanvullende 
vragen te stellen (zie bijlage 1 voor de interview items). Tijdens het interview is 
ingegaan op vermeende geobserveerde kenmerken van economische religie in de GKV 
Utrecht Noord-West. Het  interview is opgenomen met geluidsapparatuur (zie bijlage 3 
voor de getranscribeerde tekst van het interview).  
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5.3 Data-analyse 
Daarmee komen we bij de analyse van de verzamelde data om tot een juiste typering te 
komen van hetgeen is onderzocht. Volgens Baarda is het belangrijkste doel van de 
analyse van kwalitatieve gegevens het aanbrengen van een structuur of patroon in de 
berg van observatie- en/of interviewgegevens.217 De analyse richt zich op de in 
hoofdstuk 3 en 4 beschreven dimensies van Smart - de mythische, de doctrinaire, de 
emotionele, de sociale, de materiële, de rituele en de ethische dimensie - om te 
onderzoeken in hoeverre de kerkelijke organisatie een synthese vormt met het 
economische denken. Daarbij zijn verschillende stappen te onderscheiden:   
 
Stap 1: het selecteren van relevante tekst 
In de vorige paragraaf is aangegeven dat de observatie en het interview zijn 
getranscribeerd. De eerste stap daarbij is het selecteren in het transcript van de 
verschillende kenmerken van economische religie en de bijbehorende centrale 
elementen, zoals die in hoofdstuk 4 naar voren zijn gekomen (zie tabel 4.1 op pagina 
52).  
 
Om de betrouwbaarheid ervan te controleren zal intersubjectiviteit dienen worden 
vastgesteld. Daarmee wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het materiaal bij een 
andere onderzoeker een zelfde resultaat had opgeleverd. Dit is gedaan door met de 
begeleider het transcript door te nemen waarin ik mijn bevindingen deelde. 
 
Stap 2: beschrijven en analyseren van de resultaten 
Vervolgens vindt er een beschrijving en analyse plaats van de onderzoeksresultaten, die 
uiteindelijk moeten leiden tot de beantwoording van het laatste deel van de centrale 
onderzoeksvraag (in hoeverre werken deze kenmerken door binnen orthodoxe vormen 
van christelijke religiositeit en welke van deze kenmerken zijn aanwezig in de orthodox 
protestantse GKV van Utrecht?). Daarin wordt beschreven en geanalyseerd in hoeverre 
de kenmerken van economische religie zijn waargenomen in de geobserveerde 
kerkdienst en het interview met dominee Egger.  
 
Na het uitvoeren van alle bovengenoemde stappen volgt nu in het volgende hoofdstuk 
de presentatie van de resultaten en de analyse van de data. 

                                                 
217 Baarda, D.B., M.P.M. de Goede & J. Teunissen (1998), Basisboek kwalitatief onderzoek. 
Houten: Educatieve Partners Nederland. 
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Hoofdstuk 6 

Presentatie resultaten en analyse van de data  
 
In dit hoofdstuk worden de verzamelde data van mijn empirisch onderzoek beschreven, 
die betrekking hebben op de kenmerken van economische religie. De kenmerken en de 
bijbehorende toelichting zijn eerder genoemd in tabel 4.1 (pagina 52). 
  
Bij het onderzoek worden twee soorten gegevens gecombineerd en geïntegreerd. 
Gegevens van de observatie van de kerkdienst en de gegevens uit het  interview met ds. 
Karel Jan Egger. Een voor dit onderzoek belangrijke vraag is in hoeverre de observaties 
gerelateerd zijn aan de opvattingen en vooronderstellingen van ds. Egger. Omdat er 
sprake is van verschillende soorten gegevens, kijk ik eerst naar de geobserveerde 
kerkdienst (paragraaf 6.1) en naar de mogelijke kenmerken van economische religie die 
daarin voorkomen. Hier zal ik mijn voorlopige conclusies uit trekken in verband met de 
onderzoeksvraag. Vervolgens behandel ik de interviewgegevens met Egger (paragraaf 
6.2), waarin de observaties van de vriendendienst als leidraad fungeren. Deze laatste 
paragraaf (6.3) behandelt welke relatie er mogelijk bestaat tussen de analyse van de 
observatie en de uitkomsten die het interview met Egger verschaften, dit alles in relatie 
tot de onderzoeksvraag. 
 
6.1 De observatie van de vriendendienst 
In deze paragraaf presenteer ik de resultaten van de observatie van de kerkdienst, 
waarin ik beschrijf in hoeverre de kenmerken van economische religie (de mythische, de 
doctrinaire, de emotionele, de sociale, de materiële, de rituele en de morele) zich 
voordoen. 
 
6.1.1 Situatieschets 
De geobserveerde kerkdienst vond plaats op 3 oktober 2010 in de Opstandingskerk in 
Utrecht. Deze gemeente behoort tot de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Er waren 
ongeveer 350 mensen in de kerk. De dienst was aangekondigd als een vriendendienst, 
maar een groot deel van de aanwezigen bleek lid te zijn van deze gemeente. De 
voorganger was de predikant van deze gemeente.  
 
De observatie van de kerkdienst brengt mij in Utrecht in de wijk Zuilen. Het is niet de 
eerste keer dat ik een dienst bijwoon van de GKV Noord-West, maar het gebouw waar de 
dienst gehouden wordt, is mij onbekend. In mijn tocht van de fietskelder naar de 
kerkzaal kom ik met name twintigers en dertigers tegen, een eenzijdige demografie die 
overeenkomt met de aanwezigen in de kerkdienst waarin dezelfde bevolkingsgroep 
blijkt te domineren. Statafels met koffie, koekjes en chocolade staan al voor de 
kerkdienst klaar om genuttigd te worden, maar ik zoek een plekje achterin de kerkzaal 
voor voldoende overzicht.  
 
6.1.2 Kenmerken van economische religie  
Niet een dominee of iemand van de kerkenraad, maar gastvrouw Caroliene, een jonge 
vrouw met lang blond haar, vangt de kerkdienst aan. Ze introduceert zichzelf als 
gastvrouw en dat houdt volgens  haar in dat zij “af en toe op het podium komt en 
dingetjes vertelt wat we gaan doen”218.  Caroliene gaat er vanuit dat er mensen aanwezig 

                                                 
218 Transcript kerkdienst 5,6. 
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zijn die niet weten wat er gaat gebeuren. Dat blijkt ook uit haar tweede zin: de 
aanwezigen worden verzocht zich aan elkaar voor te stellen.219 De mensen kennen 
elkaar niet. Meerdere keren wordt in de dienst uitgelegd wat de bedoeling is. Er is 
iemand van de muziekgroep (bandleider) die uitlegt dat er liederen worden gezongen, 
en Caroliene legt uit wat bidden en de collecte is. De term vriendendienst, een dienst 
voor vrienden, vertaalt zich naar een vorm van eredienst waarin wordt uitgegaan van de 
aanwezigheid van mensen die niet bekend zijn met een kerkdienst.   
 
Het thema van de vriendendienst is ‘Zijn Regeerakkoord’. De verschillende elementen 
van de kerkdienst zijn deels gericht op God en deels op de mens en zijn behoeften. Het 
gebed en de collecte worden expliciet gerelateerd aan de behoeften van mensen. 
Caroliene: “bidden is praten met God waarin je vertelt wat je dwars zit of je vraagt God 
dingen die je wil”.220  De collecte is voor de diaconie en diaconie houdt volgens Caroliene 
in dat “mensen die het financieel een beetje lastig hebben of die hulp nodig hebben; de 
kerk kan dat dan geven”.221 Ook de bandleider verbindt God met de menselijke 
behoeften. God is volgens haar “iemand bij wie we altijd terecht kunnen en wie we om 
hulp kunnen vragen en als je het moeilijk hebt en je God om hulp vraagt, Hij er ook voor 
je zal zijn”.222 Ds. Egger, die steevast met KJ wordt aangeduid, onderstreept dit 
inhoudelijke perspectief in zijn “twintig minuten durend relevant verhaal”223 over het 
thema van de dienst ‘Zijn Regeerakkoord’. Gebruik makend van het bijbelboek Prediker, 
die Egger bestempelt als dissertatie, verkondigt hij een boodschap waarin God wil dat je 
geniet: “Dus het beste wat je kunt doen is stappen, uitgaan, carrière, plezier. Geniet van 
het leven. Prima conclusie Prediker”.224 Egger predikt een leer waarin de materiële en 
psychische noden en behoeften van de mens centraal staan. Zijn uitleg over de drie-
eenheid, waarin verschillende entiteiten een liefdesrelatie aangaan, is een 
onderbouwing van een leerstuk dat God wil dat de mens geniet. Wie geniet, vindt God. 
Egger: “Want genieten, de positieve kant pakken, dat brengt je bij God”.225 Genieten is 
volgens Egger echter niet goed mogelijk zonder Jezus: “Genieten zonder Jezus Christus 
zal uiteindelijk leiden tot een eenzaamheid in jezelf.”226 
 
Het is niet eenduidig of de leerstellige gerichtheid op genieten die in deze dienst naar 
voren kwam, ook vergezeld werd door een positief ervaren van deze kerkdienst. Over 
smaak valt niet te twisten en het is de aanwezigen niet gevraagd. In de kerkdienst werd 
echter meerdere keren terminologie gebruikt die onmiskenbaar in verband zou kunnen 
worden gebracht met ervaring. Egger begint bijvoorbeeld zijn verhaal met een aantal 
‘grappen’ om de aanwezige met het onderwerp in aanraking te brengen.227 Egger 
stimuleert expliciet de zintuigen tijdens zijn verhaal over genieten: “een geur, ruik eens 
even?”228 Even later vergelijkt Egger genieten zonder God met zelfbevrediging, wat hét 
uiteindelijk toch niet is.229 Naast Egger gebruikt de bandleider woorden die direct 
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geassocieerd kunnen worden met genieten. Als zij de kinderen toespreekt bezigt zij het 
woord ‘lekker’ op een opvallende manier: “Ga maar lekker op je stoel staan. Het is een 
lekker danslied dus als je wil dansen dan mag dat ook”.230 Dit dansen komt terug tijdens 
de collecte als er op de beamer een christelijk lied wordt geprojecteerd, waarin een 
groep mensen wordt getoond die op dat lied een vrije dans uitvoeren. De liederen zijn 
zonder uitzondering Opwekkingsliederen, waarvan bekend is dat zij over het algemeen 
toegankelijker zijn in tekst en melodie dan bijvoorbeeld de psalmen. In een deel van de 
gezongen liederen is zintuiglijke ervaring een belangrijk element: “terwijl u mijn glas 
vult, mijn lichaam verzorgt met veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht”.231 
 
De kerkdienst is in zichzelf een sociaal gebeuren, waarin mensen samenkomen. Het 
sociale element wordt een enkele keer onderstreept of gestimuleerd. Dat begint al bij 
gastvrouw Caroliene die de aanwezigen stimuleert zich aan elkaar voor te stellen. Bea, 
die een creatief element verzorgt, maakt in de dienst duidelijk dat de samenkomst, de 
vriendendienst, een aparte organisatie kent waar zij deel van uitmaakt. Egger benadrukt 
zijn eigen sociale behoefte als hij zegt: “Ik wil u ontmoeten in het glas wijn dat ik straks 
drink, in de visite, in de mensen die ik om mij heen heb. Ik wil ontmoeten, niet alleen 
hier.”232 

 
Het ‘hier’ waar Egger op doelt 
is de kerkzaal. Hoewel er in de 
dienst veel nadruk ligt op 
genieten, doet het 
kerkgebouw vrij ‘calvinistisch’ 
aan. Een groot orgel 
domineert de kerkzaal, 
hoewel deze niet gebruikt 
wordt.  
 
De aanwezige elementen die 
zich in de zaal bevinden zijn 
hoofdzakelijk functioneel. De 
stoelen, de band, het scherm, 
de beamer, de muziek-
installatie. Ten slotte valt op 

te merken dat er wel een podium is, maar geen spreekgestoelte.    
 
De kerkdienst kent een aantal opvallende onderdelen in vergelijking met traditionele 
kerkdiensten.233 Zo ontbreekt onder andere de handdruk van de ouderling en votum, is 
er de aanwezigheid van een gastvrouw en een creatief moment en kan zowel voor als na 
de dienst koffie en thee worden genuttigd. Het zijn aanpassingen die aansluiten bij 
andere vormen van entertainment, zoals het theater of de bioscoop. Al tijdens de dienst 
wordt duidelijk wat het doel is van het creatieve moment. Bea de Arme maakt duidelijk 

                                                 
230 Idem 109, 110. 
231 Idem 449, 450. 
232 Idem 533,534. 
233 De orde van een traditionele eredienst: binnenkomst van de kerkenraad, de handdruk van de 
ouderling, het stille gebed, afkondigingen, het votum, de groet, schuldbelijdenis en genadeverkondiging, 
lezing van de wet, de dienst der gebeden. 
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wat de doelstelling is van een creatief moment. Het is “een interactief moment… …zodat 
jullie er ook lekker bijblijven, even kunnen brainstormen over wat de dienst gaat 
betekenen en wat er eventueel naar voren gaat komen”234 Ook de al eerder genoemde 
grappen van Egger bij het begin van zijn verhaal en zijn veelvuldig gebruik van Engelse 
woorden of uitdrukkingen sluiten aan bij maatschappelijke vormen van trendy, 
marktconforme communicatie. 
 
Uit het voorgaande wordt al duidelijk dat in vorm en inhoud bedoeld of onbedoeld 
allerlei waarden gecommuniceerd worden waarin een bepaalde levenswijze wordt  
uitgedragen. Met de beantwoording van de vraag wat ‘Zijn Regeerakkoord’ inhoudt, 
koppelt Egger de moraal aan God: “wat zou God Almighty wat zou die willen?”235 Uit het 
voorgaande bleek al dat Egger instemt met Predikers stellingname te genieten van het 
leven als zijnde iets wat God zou willen. Egger impliceert daarmee dat het menselijk 
gedrag in het teken zou moeten staan van genieten. Egger haakt Gods wil vast aan het 
economisch discours door genieten en geluk te koppelen aan economische middelen. 
“Maar 8% van de wereld heeft het zoals jij het hebt. Als er ergens een plek is waar 
mensen gelukkig kunnen zijn, dan is het wel hier waar gezondheidszorg is, onderwijs, 
pensioenregeling…,”, aldus Egger. “Jij hebt het beter dan Karel de Grote, of noem een 
andere koning. Jij hebt het beter, jij hebt meer voor handen dan zij.”236 Beter wordt 
impliciet geassocieerd met een hogere materiële welvaart en niet zozeer met 
immateriële dimensies van het menselijk bestaan. 
 
Samenvattend, in onderstaande tabel 6.1 is uiteengezet op welke manier de kenmerken 
van economische religie zijn teruggevonden. 
 
Tabel 6.1: Kenmerken van economische religie in de geobserveerde 
vriendendienst 
 
Kenmerk Toelichting              

 
Op welke manier aanwezig in 
geobserveerde dienst?   

mythische De buitenstaander centraal qua 
vorm,  inhoud en de organisatie 
van de plaatselijke kerk. 

Vorm: Gastvrouw, voorstelmoment van 
de aanwezigen,  
Inhoud: Uitleg dienst en de elementen 
daarvan. 
Organisatie: Vriendendiensten worden 
apart georganiseerd. 

doctrinaire De mens en zijn (religieuze) 
behoeften staan centraal. 

Het gebed en collecte voor behoeften 
van mensen, God wil dat mens geniet 
van het leven, genietende mens komt 
dichterbij God. 

emotionele: Doel de bezoeker een bevredigend 
(religieus) zintuiglijk gevoel te 
laten ervaren. 

Terminologie indirect in verband met 
(zintuiglijke) ervaring, in deel van de 
liederenkeuze is zintuiglijke ervaring 
een belangrijk element.  
 

                                                 
234 Idem 134-136. 
235 Idem 199. 
236 Idem 305-310. 



 - 65 -

sociale: Organisatie gericht op (sociale) 
behoeften om aansluiting te 
bewerkstelligen 

Sociale element wordt onderstreept 
en/of gestimuleerd. De vriendendienst 
kent een aparte organisatie, uitnodiging 
voor verdere ontmoeting.  

materiële De materiële presentatie dient om 
zo goed mogelijk aan te sluiten bij 
de behoeften van elke mogelijk 
nieuwe toetreder van de kerk. 

Aanwezige elementen functioneel voor 
de doelstellingen van de dienst, wel 
podium, geen spreekgestoelte.    

rituele Kerkdienst sluit nauw aan bij 
andere maatschappelijke vormen 
van consumptief gedrag. 

Alternatieve liturgie die aansluiten bij 
andere vormen van entertainment. 
Informeel taalgebruik, veelvuldig 
gebruik van Engelse woorden.  

ethische Handelswijze wordt beoordeeld 
vanuit het perspectief of er iets 
beleefd kan worden en/of dat 
kerkgroei bevordert 

Gods wil is dat mens geniet, genieten 
koppelen aan economische middelen, 
moraal wordt geassocieerd met hoger 
welvaartspeil. 

 
6.2 Het interview met ds. Karel Jan Egger 
In deze paragraaf worden de resultaten beschreven van het interview met ds. Karel Jan 
Egger. In de beschrijving van de geobserveerde kerkdienst, blijkt dat alle kenmerken van 
economische religie in meer of mindere mate worden aangetroffen (zie bovenstaande 
tabel 6.1).  De observatie als onderzoeksmethode is niet geschikt om na te gaan in 
hoeverre de aangetroffen kenmerken ook bewust plaatsvinden. Daarom volgt nu het 
interview met Egger waarin dat wordt onderzocht. 
 
6.2.1 Situatieschets 
Het interview vindt plaats op het woonadres van Egger. In de huiselijke sfeer van de 
keuken bevinden wij ons tegenover elkaar aan de keukentafel. Zo nu en dan worden wij 
‘gestoord’. Egger blijkt ook kwakkels te houden met als doel ze te verkopen en tijdens 
het interview komt er een aantal keren iemand langs om voer of kuikens te kopen. 
 
Egger is een man van middelbare leeftijd en sinds een aantal jaren verbonden aan deze 
gemeente. Hij introduceert zichzelf uitvoerig en beschrijft daarin zijn levensloop waaruit 
blijkt dat hij pas op latere leeftijd dominee is geworden. Zijn komst naar deze gemeente 
heeft volgens hem te maken met het feit dat de kerkenraad van deze gemeente hem 
verzocht te komen omdat ze echt iemand nodig hebben “die kan enthousiasmeren en als 
jij preekt, komen er meer mensen dan voorheen.”237 Zijn komst heeft geleid tot de 
organisatie van een speciale kerkdienst met als naam ‘vriendendiensten’.  Egger heeft 
iets met de Engelse taal. Niet alleen in de dienst, maar ook in het interview gebruikt 
Egger dikwijls Engelse woorden.  
 
6.2.2 Kenmerken van economische religie  
Deze door mij geobserveerde vriendendienst blijkt bewust te zijn aangepast aan de 
buitenstaander. Egger stelt in het interview dat hij zich ten doel heeft gesteld de 
verschillende aspecten van de kerk, waaronder de kerkdiensten, af te stemmen op de 
buitenstaander: dat is de Utrechter wiens levensbeschouwing niet christelijk is. De 
aanpassingen zijn het gevolg van Eggers streven de gemeente missionair te laten zijn, 
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wat volgens hem een belangrijk aspect is van kerk-zijn: “Sommige mensen zeggen dat 
kun je helemaal niet zeggen, want elke gemeente is missionair, dus je bent missionair of 
geen gemeente.”238 Volgens Egger staat de gemeente nog maar aan het begin van een 
veranderingsproces met als doel in alle facetten van de kerk missionair te zijn:  
 
"Er zijn drie punten: Zijn de diensten werkelijk gericht op binnen en buiten of is het een 
gepimpte versie van wat je zelf leuk vindt? Bereiken ze, spreken ze de taal van 
buitenstaanders? Dan heb je nog de huiskringen. Op dat niveau functioneert ook een 
gemeente. Is dat voor binnen of ook voor buiten? En dat heb je nog een derde niveau, dat 
is de laatste stap, dat is dat in een missionaire gemeente elk lid missionair is die 
uitstekend apologetisch is en in liefde de boodschap kan vertegenwoordigen."239  
 
Een leidmotief voor al deze gewenste veranderingen is de overtuiging om ongelovigen te 
winnen voor Jezus en daarom in alles op de buitenstaander gericht te zijn. Egger is ervan 
overtuigd dat die ongelovige het best bediend kan worden als de kerk zich aanpast aan 
deze buitenstaander. Dit wordt gestaafd door Eggers overtuiging dat het criterium voor 
de liederen niet vanuit de eigen orthodox-christelijke identiteit dient te worden 
voorgeschreven, maar dat de vriend de toetssteen is. Egger: “Het criterium voor de 
liederen is dat een vriend of collega zich er niet aan moet stoten en dat zijn dus de 
vrienden/collega's van de leden van de vriendenteamclubs.” 240 Een ander voorbeeld 
waaruit blijkt dat niet zozeer de orthodox-protestantse identiteit, maar de 
buitenstaander als maatstaf wordt genomen is het feit dat Egger het votum heeft 
afgeschaft:  
 
“Votum is langzaamaan verdwenen, omdat we dachten dat een hand die omhoog gaat 
meer doet denken aan een klassiek concert of dirigent dan het doet denken aan een 
popconcert en wij denken dat de toehoorders zich meer thuisvoelen in een popconcert, 
dus dat heeft een vervreemdend effect.”241 
 
Een laatste voorbeeld is de rol van de gastvrouw die verschillende aspecten van de 
dienst aan ‘elkaar praatte’. Volgens Egger is er vanaf het begin een gastvrouw en een 
prediker geweest. Zijn argumentatie daarvoor is dat “In televisieprogramma's als ‘So you 
think you can dance’ zijn er altijd twee, een man en een vrouw, dus zie je altijd twee 
presentatoren, dat zijn elementen geweest, dus laten we met twee presentatoren 
werken.”242  
  
Zijn doel, een missionaire gemeente te zijn, heeft ook invloed op de manier hoe mensen 
in de kerk met elkaar dienen om te gaan. Hoewel de huiskringen van belang worden 
geacht, lijkt gemeenschapsvorming niet het belangrijkste doel. Op mijn vraag of veel tijd 
samen doorbrengen goed is voor de gemeenschap antwoordde Egger: “Nee, niet teveel 
samen, want anders doe je het weer met je eigen clubje.”243  Het zijn de huiskringen die 
zich samen inzetten voor anderen die Eggers waardering krijgen: “Sommige huiskringen 
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zijn actief, zij geven aan, wij hebben de ‘brains’. Die geven bijvoorbeeld belastingadvies, 
dat vind ik voorbeeldig.”244  
 
De kerk, waaronder de diensten, dient volgens Egger te worden afgestemd op de 
buitenstaander en niet op de leden zelf.245 De opties die Egger zichzelf voorhoudt zijn 
beide gericht op de mens en niet direct op God. Egger is consistent dat de dienst daarom 
gepimpt moet worden. Pimpen “is het leuker maken van de diensten”.246 Diensten die 
bedoeld zijn voor mensen, moeten zich vanzelfsprekend richten op die mens. Egger wil 
het vooroordeel tegengaan dat de kerkdienst “saai is, dat het niet creatief is dat het niet 
bij de tijd is, dat er een gebeuren plaatsvindt die geen raakvlakken heeft met iemand.”247 
Er moet een boodschap verkondigd worden “waar de gemiddelde Utrechter… ….over 
denkt, okay, het gaat ergens over, het is relevant voor mij.”248  
 
Naast zijn gerichtheid op de mens, beklemtoont Egger meerdere keren dat hij niets 
anders wil dan Jezus Christus verkondigen: “Het moet gaan over Jezus Christus over zijn 
persoon en zijn leven waar in hij staat. En dat moet in alles terugkomen.” Egger 
expliciteert deze focus als hij in het interview afgeeft op collega’s die volgens hem de 
Bijbel centraal stellen in plaats van Jezus: “Jullie zijn gebonden aan een boek, ik vind het 
boek aardig, maar het gaat om een persoon, ik wil een persoon vertegenwoordigen. Ik 
weet niet...maar dat, dat is een andere insteek.” Egger lijkt zich bewust te zijn dat het 
centraal stellen van Jezus Christus, dat gelijk staat aan het in het middelpunt zetten van 
de menselijke behoeften, niet in alle orthodox protestantse kerken gebruikelijk is.  Zijn 
benadering leidt er bijvoorbeeld toe dat hij van mening is dat je psalmen of zelfs het hele 
Oude Testament eigenlijk niet meer kunt lezen als je daar “de omwenteling der tijden, 
Jezus Christus, niet meeneemt… ….Omdat daarmee het gevaar bestaat dat je ook zelf 
weer teruggaat naar vóór het grote ‘event’.”249 Op mijn vraag wat er volgens Egger 
vanuit het christelijk evangelie zou moeten worden gecommuniceerd werd deze 
gerichtheid op de menselijke behoeften onderstreept. De boodschap is “in ieder geval 
niet” om mensen te tonen op welke manier God genadig is zodat we Hem kunnen 
verheerlijken en behagen. Het is een “boodschap van Jezus Christus en dat is zowel een 
oplossing voor het lijden als het levensgeluk.”250 Egger predikt “zonder meer de 
Amazing Grace”251 Wie je bent en wat je ook doet, je bent bij God en in de kerk altijd 
welkom. Het is een boodschap die nauw aansluit bij het economische leven waarin de 
klant altijd gelijk heeft.  
 
Uit zijn introductie blijkt dat in Eggers leven deze dubbele gerichtheid van het 
thuisvoelen in een gemeente en het centraal zetten van Jezus Christus is aan te treffen.  
Zijn eigen zoektocht naar een kerk waar hij zich thuis voelde bracht hem in eerder leven 
“in de ontspannen sfeer van een evangeliegemeente.”252 Mogelijk dat Egger de door hem 
georganiseerde kerkdiensten wil inrichten dat de aanwezigen deze ontspannen sfeer 
ook ervaren. In de kerkdienst is er tijdens de collecte een lied te zien en te horen waarin 
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een dansgroep een vrije dans uitvoert. Egger blijkt dit geïnitieerd te hebben als 
ondersteuning van de boodschap die hij wil verkondingen: “Geniet, draag mooie kleren, 
er wordt nog net niet gezegd, ga dansen, maar ik wilde daarmee laten zien: zet ook heel 
je lijf in voor je Heer.”253 De boodschap is dan ook dat “genieten zonder God in principe 
hetzelfde is als genieten met God, met dien verstandhouding dat genieten mét God beter 
lukt.”254 
 
Uit het voorgaande bleek dat Egger als doel heeft de gemeente zo te transformeren dat  
de buitenstaander centraal staat. Aanvankelijk werd er geflyerd om de buitenstaander 
aan te spreken, maar nu is dat enkel het netwerk van de leden die wordt opgeroepen 
vrienden of collega’s uit te nodigen. Om de vriendendiensten te organiseren zijn twee 
vriendenteamclubs opgericht. Egger: “Die doen eigenlijk alles, ze denken na over het 
thema, ze denken in overleg met de band na over de liederen, denken na over het 
creatieve element. Ik mag mij beperken tot eeh..het praatje.”255 De inspanningen blijken 
voor Egger niet het gewenste resultaat te hebben. De leden van de kerk zijn volgens 
Egger een vrij homogene groep, hoogopgeleid. Egger: “Ik ben niet er blij mee dat er een 
homogene groep aanwezig is, daarmee bereik we dus de gemiddelde Zuilenaar niet.”256 
 
De materiële vertaling naar deze ideeën zijn volgens Egger wel van belang, maar worden 
niet benadrukt. Het nieuwe kerkgebouw biedt meer mogelijkheden, vanwege de vele 
ruimtes die het kerkgebouw bezit. De kerkdienst moet worden ‘gepimpt’ met de 
middelen die daarvoor nodig zijn, maar dat is voor Egger niet een knelpunt. 
 
De aanwezige moet zich thuis voelen, deels omdat hij zich herkent in de vormen. 
Daarvoor is het votum afgeschaft, heeft men een gastvrouw geïntroduceerd en is het 
creatieve moment ingevoerd. Niet alleen om “te laten zien dat het ook ontspannen kan, 
dat je ook kunt grappen en grollen”, maar ook omdat je zo laat zien dat “geloven opgaat 
met het gewone leven”257 Het gewone leven waarin het leven bol staat met kopen en 
verkopen van diensten, goederen en evenementen. De herkenbaarheid wordt versterkt 
door het gebruik van Engelse slogans, die in het economische leven dominant zijn. Zo 
gebruikt Egger het uit het economische discours geplukte woord ‘shoppen’, om aan te 
duiden dat hij een periode in zijn leven heeft gekend waarin hij verschillende gemeenten 
bezocht.  “We shopten heel breed van ger gem tot evangeliegemeente.”258  
 
Eggers eerder genoemde boodschap van ‘Amazing Grace’ vertaalt zich ook naar wat hij 
wel en niet wil overdragen. Egger “wil ze niet allerlei gebodjes aanleren en regeltjes.” Hij 
gaat er vanuit dat mensen vanzelf goed gedrag vertonen als ze wordt gewezen op Jezus 
Christus: “Net als dat je verliefd bent dat je zaken dan vanzelf gaan.” Egger blijkt dat voor 
zichzelf niet te hebben geëxpliciteerd. Gebodjes en regeltjes doen afbreuk aan de 
‘Amazing Grace’, die bij hem centraal staat. Als gevraagd wordt welke zaken Egger van 
belang acht en hij kan kiezen tussen verschillende deugden en waarden, blijkt Egger veel 
betekenis te geven aan die deugden en waarden die ook in het maatschappelijke leven 
van belang zijn. Talenten gebruiken, creativiteit stimuleren en het bevorderen van 
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sociale gerechtigheid en bijvoorbeeld niet ontzag voor God, onzelfzuchtigheid of 
gehoorzaamheid. Het zijn deze waarden en deugden die Egger van belang acht die ook 
goed gebruikt kunnen worden voor het eigentijdser maken van de diensten waarmee 
buitenstaanders zover kunnen worden gebracht dat ze zich voegen bij de gemeente. Het 
zijn de huiskringen die zich richten op de buitenstaander die volgens Egger voorbeeldig 
zijn. Het is een morele gezindheid die ook aanwezig blijkt bij de kerkenraad. Op de vraag 
van Egger aan de kerkenraad waarom ze hem zouden willen beroepen was het 
antwoord volgens Egger: “we hebben echt iemand nodig die kan enthousiasmeren en als 
jij preekt, komen er meer mensen dan voorheen.”259 
 
6.3 Conclusie  
In het empirische deel van dit onderzoek verkenden wij op welke manier in de 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) in Utrecht Noord-West kenmerken van 
economisch religie aanwezig zijn. Daarbij werd gebruik gemaakt van twee verschillende 
soorten gegevens, waarvan de presentatie en analyse van de resultaten in de 
bovenstaande paragraaf zijn weergegeven: 1. de observatie van de kerkdienst en 2. de 
opvattingen en vooronderstellingen van ds. Karel Jan Egger. In deze paragraaf worden 
de belangrijkste bevindingen samengevat, die als leidraad fungeren voor de 
eindconclusie waar de resultaten worden geïnterpreteerd in het licht van de hoofdvraag.  
In de volgende tabellen worden per kenmerk van economische religie de resultaten 
weergegeven van de observatie van de kerkdienst alsmede van het interview met ds. 
Egger.  
 
 
Tabel 6.2a: Kenmerken van economische religie in vriendendienst: mythische 
Kenmerk Op welke manier aanwezig in 

geobserveerde dienst?   
Op welke manier aanwezig bij 
interview Ds. Egger?   

Mythische 
 

Vorm: Gastvrouw, voorstelmo-
ment van de aanwezigen. 
 
 
Inhoud: Uitleg dienst en de 
elementen daarvan. 
 
 
 
Organisatie: Vriendendiensten 
worden apart georganiseerd. 

Vorm: afschaf votum en rol van 
gastvrouw moeten vervreemdend 
effect verminderen. 
 
Inhoud: kerk inclusief diensten 
moeten doel hebben buitenstaander 
te bereiken, buitenstaander is 
criterium voor de liederen. 
 
Organisatie: Bewuste aanpassing  aan 
de buitenstaander. 

 
 
In tabel 6.2a zien we dat in de kerkdienst het mythische kenmerk van economische 
religie is geobserveerd en dat in het interview bleek dat geconstateerde aanpassingen 
aan de buitenstaander bewust zijn gedaan, vanuit de overtuiging dat aanpassing aan de 
buitenstaander kan worden bereikt. 
 
 
 

                                                 
259 Idem, 26,27. 
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Tabel 6.2b: Kenmerken van economische religie in vriendendienst: doctrinaire  
Doctrinaire Het gebed en collecte voor 

behoeften van mensen, God wil 
dat mens geniet van het leven, 
genietende mens komt dichterbij 
God. 

Kerkdiensten zijn gericht op de mens 
en dienen leuker gemaakt te worden,   
selectief gebruik van Oude Testament, 
Jezus centraal die een oplossing voor 
het menselijk lijden als het menselijk 
geluk. 

 
Dit geldt eveneens voor het doctrinaire kenmerk. Uit tabel 6.2b maken we op dat in 
meerdere aspecten van de dienst expliciet de behoeften van de mens centraal staan. Uit 
het interview blijkt dat ds. Egger de mening is toegedaan dat de behoeften van de mens 
in kerkdiensten centraal dienen te staan, des te meer omdat hij van mening is dat de 
stichter van de orthodox protestantse religie, Jezus Christus, bovenal een oplossing is 
voor menselijk geluk. 
 
Tabel 6.2c: Kenmerken van economische religie in vriendendienst: emotionele   
Emotionele: Terminologie indirect in 

verband met (zintuiglijke) 
ervaring, in deel van de 
liederenkeuze, begeleid door 
band, is zintuiglijke ervaring een 
belangrijk element.  

Diensten dienen een ontspannen sfeer 
te creëren.   Religieuze ervaring wordt 
gekoppeld aan zintuiglijk genieten.  

 
Het derde kenmerk van economische religie, de emotionele, is meer indirect aanwezig 
en niet eenduidig. In tabel 6.2c kunnen we lezen dat er in de geobserveerde kerkdienst 
zo nu en dan woorden worden gebruikt waarin de zintuiglijke ervaring benadrukt werd 
en dat de liederen worden begeleid door moderne instrumenten en niet door het ook 
aanwezige orgel. Uit het interview komt naar voren dat ds. Egger ervaring uitdrukkelijk 
koppelt aan zintuiglijk genieten.  
 
Tabel 6.2d: Kenmerken van economische religie in vriendendienst: sociale  
sociale: De vriendendienst kent een 

aparte organisatie, uitnodiging 
voor verdere ontmoeting.  

Leden worden opgeroepen vrienden 
of collega’s uit te nodigen, organisatie 
van diensten door 
vriendenteamclubs, een vrij 
homogene groep die diensten 
bezoekt. 

 
De sociale dimensie van economische religie is net als het emotionele kenmerk niet 
volkomen aanwezig. In de geobserveerde kerkdienst (zie tabel 6.2d) wordt melding 
gemaakt van een apart vriendendienstteam dat zich specifiek richt op het organiseren 
van diensten die gericht zijn op de buitenstaander. Uit het interview met ds. Egger blijkt 
dat het opzetten van deze vriendendienstteams inderdaad te maken heeft met het 
expliciet afstemmen van de kerkdienst op buitenstaanders, met als doel meer 
buitenstaanders naar de kerk te krijgen. Tegelijkertijd is het opzetten van het 
vriendendienstteam ook praktisch als gevolg van tijdtekort bij ds. Egger om alles zelf te 
doen. 
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Tabel 6.2e: Kenmerken van economische religie in vriendendienst: materiële   
Materiële Aanwezige elementen 

functioneel voor de 
doelstellingen van dienst, wel 
podium, geen spreekgestoelte.    

De materiële vertaling van belang, 
maar niet benadrukt. De kerkdienst 
moet worden ‘gepimpt’ met mogelijke 
middelen. 

 
Ook het materiële kenmerk van economische religie is in beperkte mate aanwezig.  
Gebruik van beamers, projecties van liederen op projectieschermen, zijn volgens ds. 
Egger voorbeelden van ‘gepimpte’ onderdelen van een kerkdienst, die diensten leuker 
moeten maken voor de aanwezigen. 
 
Tabel 6.2f: Kenmerken van economische religie in vriendendienst: rituele  
Rituele Alternatieve liturgie die (ten 

dele) aansluit bij andere vormen 
van entertainment. Informeel 
taalgebruik, veelvuldig gebruik 
van Engelse woorden.  
 

Mensen moeten zich thuisvoelen en 
dat wordt bereikt met herkenbare 
vormen, geloven gaat op in het 
gewone gewone leven, gebruik van 
Engelse slogans.  
 

 
De observatie van de kerkdienst (zie tabel 6.2f) etaleerde een liturgie die ten dele 
aansluit bij hedendaagse vormen van entertainment die als ritueel fungeert van 
economische religie. In het interview kwam nadrukkelijk naar voren dat het thuisvoelen 
van de buitenstaander in de kerkdienst een belangrijk ingrediënt vormt van het 
kerkelijke leven. 
 
Tabel 6.2g: Kenmerken van economische religie in vriendendienst: ethische 
Ethische Gods wil is dat de mens geniet, 

genieten koppelen aan 
economische middelen, het 
‘goede leven’ wordt 
geassocieerd met hoger 
welvaartspeil. 
 

Geen gebodjes aanleren en regeltjes, 
Relevante deugden en waarden voor 
het aantrekken van buitenstaanders 
zijn belangrijk.  
 

 
Het laatste kenmerk van economische religie, de ethische, is al openlijk aanwezig in de 
geobserveerde kerkdienst (tabel 6.2g). Ds. Egger maakt daar in zijn praatje aan de 
toehoorders helder dat het Gods wil is dat de mens geniet, waarbij goed wordt 
geassocieerd met een hogere mate van behoeftebevrediging. In het interview benadrukt 
ds. Egger een ander element van dit kenmerk van economische religie als blijkt dat hij 
met name die deugden waardeert die het aantrekken van buitenstaanders  stimuleert. 
 
6.3 Samenvatting en conclusie empirisch deel 
In het empirisch onderzoek is door middel van een observatie van een kerkdienst en een 
interview met de aan deze gemeente verbonden dominee geanalyseerd of er kenmerken 
van economische religie herkenbaar aanwezig zijn. Uit de observatie kwam naar voren 
dat economische waarden en waardepatronen aanwezig zijn en uit het interview werd 
duidelijk dat het kerkelijke leven doelbewust wordt gemodelleerd waarin andere 
waarden dan alleen de orthodox-protestantse een plaats krijgen. 
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Na de resultaten te hebben weergeven van het gehouden empirisch onderzoek kan  
vervolgens antwoord worden gegeven op het laatste deel van de centrale  
onderzoeksvraag: ‘… welke van deze kenmerken zijn aanwezig in de orthodox protestantse 
GVK van Utrecht?’ 
 
Uit het empirisch onderzoek blijken alle kenmerken van synthese tussen economische 
religie en orthodox protestantisme in zowel de geobserveerde kerkdienst als in het 
interview met ds. Egger in meer of mindere mate teruggevonden. De strategie om in te 
spelen op de religieuze behoefte van de buitenstaander om relevant te zijn voor de 
buitenstaander leidt tot een getransformeerde kerkdienst waarin persoonlijke 
voldoening een leidmotief vormt. Op die manier presenteert de kerkdienst zich als een 
vorm van behoeftebevrediging die nauw aansluit bij andere vormen van 
behoeftebevrediging zoals die ook op andere plekken in de maatschappij aanwezig zijn. 
Het is een getransformeerde vorm van christendom die zich niet tegenover de 
maatschappij positioneert, maar er in opgaat.  
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Hoofdstuk 7  
Conclusies en discussie  
 
In dit onderzoek stond de voortschrijdende economisering van onze geseculariseerde 
samenleving centraal en de manier waarop dat doorwerkt in orthodox protestantse 
kerken. Het onderzoek vond plaats in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakte in Utrecht 
Noord-West. Niet alleen vond er uitgebreid literatuuronderzoek plaats, ook is er op een 
kwalitatieve manier onderzoek gedaan door middel van een observatie van een 
kerkdienst en een diepte-interview met de aan deze gemeente verbonden dominee. Dit 
onderzoek had als doel de volgende onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden: 
 
Hoe kunnen in onze hedendaagse geseculariseerde samenleving kenmerken van 
economische religie worden onderscheiden, op welke manier werken deze kenmerken door 
binnen orthodoxe vormen van christelijke religiositeit en welke van deze kenmerken zijn 
aanwezig in de orthodox protestantse GVK van Utrecht? 
 
Wat heeft het uitwerken van de drieledige onderzoeksvraag nu opgeleverd? Het 
resultaat wordt in drie punten besproken. Daarna eindigt dit onderzoek met een 
discussie aangaande de significantie ervan. 
 
7.1 Conclusies 
1. Ten aanzien van het eerste deel van de onderzoeksvraag, de vraag hoe in onze 
hedendaagse geseculariseerde samenleving kenmerken van economische religie kunnen 
worden onderscheiden blijkt uit de literatuur dat in een geseculariseerde samenleving 
het economisch denken de kenmerken van een religie heeft kunnen aannemen. De 
keuzevrijheid, die een geseculariseerde samenleving lijkt te kenmerken, is door de alom 
aanwezige economische waarden summier. De gezamenlijke en individuele gerichtheid 
op het bevredigen van de eigen zinnelijke behoeften is in onze geseculariseerde 
samenleving zo dominant is geworden dat er sprake is van een omgeving die is 
onderworpen aan de productieve dienst van het ‘Kapitaal’. Daarmee wordt de 
keuzevrijheid aan banden gelegd omdat deze op verborgen wijze wordt bepaald door de 
markt en de daarbij behorende socialiseringsmechanismen. Net als de ‘religie’ in het 
verleden wordt nu ‘de Markt’ gepresenteerd als iets dat ‘natuurlijk’ is en op alle 
terreinen van het leven ‘noodzakelijk’. Uitgaande van een fenomenologische benadering 
van het begrip religie zijn op basis van de zeven dimensies of kenmerken van religie 
zoals die door Smart zijn geformuleerd - de mythische, de doctrinaire, de emotionele, de 
sociale, de materiële, de rituele, en de ethische dimensie – vervolgens uiteengezet welke 
elementen en kenmerken aan economische religie zijn te verbinden.  
 
Dat deze kenmerken gerelateerd kunnen worden aan het economisch denken is een 
onderbouwing van denkers als Van Leeuwen, Nelson en  Sloterdijk die stellen dat er 
sprake is van een levensbeschouwelijke overname door de wereld van het ‘Kapitaal’. De 
levensbeschouwelijke gerichtheid wordt in onze samenleving dus niet (alleen) door het 
individu zelf bepaald, maar beïnvloed door een culturele macht, een fenomeen dat is 
aangeduid als economische religie.    
 
2. Hier komt het tweede deel van de onderzoeksvraag aan de orde, namelijk op welke 
manier werken deze kenmerken van economische religie door binnen orthodoxe vormen 
van christelijke religiositeit. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat deze synthese op twee 
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manieren mogelijk is. Ten eerste kan de beïnvloeding plaatsvinden via kerkbezoekers 
die in het maatschappelijke leven allerlei economische waarden oppikken en daar in 
denken en gedrag door zijn beïnvloed. De synthese van orthodox-protestantse religie en 
economische religie doet zich dan voor binnen een algemeen aanvaard kader, waarin 
bepaalde doctrines belangrijk blijven, maar vervolgens een kerk wordt gekozen die naar 
ieders eigen oordeel het beste dat kader invult en waarin men zich het meest 
comfortabel voelt. Ten tweede is het ook mogelijk dat via georganiseerde 
geïnstitutionaliseerde onderdelen, zoals kerkdiensten, van de lokale kerk niet alleen 
orthodox protestantse waarden en doctrines verkondigen, maar ook kenmerken van 
economische religie worden overgedragen. In figuur 7.1 hieronder is te zien op welke 
manier de lokale orthodox-protestantse kerk onderhevig zou kunnen zijn aan de invloed 
van de economische religiositeit.  
 
figuur 7.1: Beïnvloeding van orthodox-protestantse gemeente  

        door economische religie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat de synthese met het economisch religieuze 
denken binnen een kerkelijke gemeente optreedt door gebruik te maken van 
economische inzichten, dat wil zeggen marktgerichte instrumenten, om mensen te 
winnen of te behouden voor hun zoekersgerichte of behoeftegerichte zondagsdiensten.  
 
Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat orthodox protestanten door hun plaats 
in de maatschappij in meer of mindere mate economisch denken oppikken. De 
behoeftegerichte benadering die door kerken in toenemende mate wordt toegepast laat 
een verschuiving zien van de verticale dimensie naar een horizontale dimensie, van het 
theologische naar het praktische en van de Bijbelse notie van het vreemdelingschap 
naar het markgerichte denken waar het gaat om de aansluiting bij de hedendaagse 
mens. De kerken danken hun verworven succes, dat wil zeggen, een toenemend aantal 
leden en bezoekers, aan de onderwerping aan de logica van het economische 
wetmatigheden. Daarmee vindt, theologisch gezien, een synthese plaats tussen de God 
uit het orthodox protestantisme en het ‘Kapitaal’ het subject van de geseculariseerde 
mens van waaruit de eigen leefwereld wordt ervaren en gedacht. 

2. De kerk als organisatie. 
De invloed vanuit Bijbel en 
orthodoxe leer op de religieuze 
levensbeschouwelijke identiteit: 
orthodox protestantisme 

1. De kerk als sociale 
gemeenschap. Leden gevormd 
door hedendaagse 
geseculariseerde samenleving: o.a. 
economische religie 
 

Kenmerken van economische 
religie in een orthodox-
protestantse kerk:  
Synthese van orthodox-
protestantse religie en (o.a.) 
economische religie   
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3. Met de vraag naar de actuele betekenis van deze bevindingen is het derde deel van de 
onderzoeksvraag aan de orde: welke van deze kenmerken zijn aanwezig in de orthodox 
protestantse GVK van Utrecht? Uit het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat alle 
kenmerken van synthese tussen economische religie en orthodox protestantisme in 
zowel de geobserveerde kerkdienst als het interview met ds. Egger in meer of mindere 
mate herkenbaar zijn teruggevonden. De kenmerken van economische religie die in deze 
gemeente zijn gesignaleerd hebben in dit onderzoek hoofdzakelijk betrekking op de 
kerk als organisatie. Het empirisch onderzoek beperkte zich namelijk tot de 
geobserveerde kerkdienst en de dominee, die een belangrijke rol vervult in de 
organisatie van deze kerkdienst, hoewel die deels ook door gewone leden is 
vormgegeven. De stippellijn in figuur 7.1 maakt duidelijk dat er enerzijds wel 
onderscheid gemaakt dient te worden tussen de kerk als gemeenschap en de kerk als 
organisatie, maar dat anderzijds de beïnvloeding van de kerk als organisatie ook via de 
inzet van gewone leden kan worden veroorzaakt. 
 
Kortom, we kunnen de gevolgtrekking maken dat de GKV Utrecht Noord-West  
onderhevig is aan de dominante economische tijdsgeest. Binnen de orthodox-christelijke 
traditie blijken er gemeenten te zijn die transformeren in de richting van deze 
dominante religie. Het is een getransformeerde vorm van christendom die zich niet 
tegenover de maatschappij positioneert, maar er in opgaat. Onmiskenbaar is de relatie 
tussen de missionaire gerichtheid van deze gemeente en de absorptie van economische 
religiositeit. Het absorberen van economisch denken kan getalsmatige groei genereren 
door aan te sluiten bij de tijdsgeest, waardoor zij aantrekkelijk is voor de individu die 
gevormd is door deze dominante tijdsgeest. Een gemeente die in een tijd van verdere 
ontkerkelijking de aandacht van de ‘religieuze consument’ wil krijgen zonder 
economische religieuze kenmerken over te nemen, kan rekenen op het vertrek van 
leden die naar een kerk gaan die wel kenmerken heeft van economische religie. Het is de 
economische moraal ‘hoe groter, hoe beter’, die kerkelijke gemeenten aanzet 
economisch denken te implementeren, op straffe van een kleiner aantal leden en 
bezoekers.  
 
7.2 Discussie  
Deze studie heeft de effecten onderzocht van het economisch discours op de religieuze 
vorm en inhoud van orthodox protestantse kerken. Ik had verwacht dat er in bepaalde 
mate kenmerken van economische religie zouden worden aangetroffen, maar ik was 
verwonderd over de expliciete aanwezigheid ervan. De analyses hebben mijn 
verwachtingen overtroffen. De economisering van de kerk voltrekt zich in een hoog 
tempo.  
 
De relevantie en significantie van dit onderzoek is dat het een bijdrage kan leveren aan 
het inzichtelijk maken op welke manier de christelijke identiteit in beweging is onder 
invloed van de dominante tijdsgeest. Ik pleit dan ook voor verder vervolgonderzoek 
waarin de actuele betekenis van de kritische theologie, zoals Van Leeuwen die voor ogen 
had, centraal staat. Dat wil zeggen een manier van theologie bedrijven die als doel heeft 
de economische dimensie te onderkennen, expliciteren en te bekritiseren om de invloed 
van de verborgen economische religie aan het licht te brengen, omdat deze religie op 
bepaalde terreinen in tegenspraak is met (de waarden) van het orthodoxe christendom. 
Naast kwalitatief onderzoek zoals dit onderzoek, zou het aan te bevelen zijn ook 
kwantitatief onderzoek te doen naar de religieuze identiteit van leden, dominees en 
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kerkenraden van verschillende kerkgemeenschappen om een completer beeld te krijgen 
van de doorwerking van het economisch discours op de orthodox-protestantse traditie. 
Er zou gebruik gemaakt kunnen worden van de inzichten uit het boek Levend Lichaam260 
(2007) die via verschillende perspectieven en spanningsvelden handvaten biedt om de 
complexe religieuze identiteit van een kerkelijke organisatie in kaart te brengen. Deze 
benadering houdt expliciet rekening met interne en externe veranderingen, dat ook het 
ook het brandpunt vormt van dit onderzoek.  
 
Onderzoek alleen zal niet voldoende zijn om het proces van economisering van het 
orthodoxe christendom tegen te gaan. In een tijd dat het gevoel steeds meer leidend is 
zal een publicatie meer of minder niet veel uitrichten. De theoloog Schleiermacher had 
niet kunnen vermoeden dat zijn beschrijving van de religie als schlechthinniges 
Abhängighkeitsgefühl, juist in een godloze samenleving als die van ons zo relevant is 
geworden. God zelf, de gans andere, zal moeten naderen om het subject in de mensheid 
wakker te schudden. Het ‘ik’ zal alleen dán meer blijken te zijn dan trendvolger of een te 
bespelen consument. Vraag het Hem en je zal gegeven worden.  
 
 

                                                 
260 Brouwer, R., e.a., (2007), Levend lichaam. Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in 
Nederland, Kok, Kampen, p. 54,55. 
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Samenvatting 
 
 
In deze studie is onderzocht op welke manier het moderne economische denken 
doorwerkt in het christendom. De ontwikkeling van het christendom wordt doorgaans 
in verband gebracht met het secularisatieproces. In onze geseculariseerde samenleving 
blijkt een cultuur te zijn opgekomen waarvan de leden door andere grondslagen dan het 
christendom het leven vorm én zin geven dan het christendom. De hamvraag is of de 
levensbeschouwing in een geseculariseerde samenleving te herleiden is naar het 
autonome 'zelf' dat in staat moet worden geacht het eígen religieuze leven te ordenen, te 
beheersen en eventueel te veranderen of dat dit 'zelf' veeleer het resultaat is van 
bekende en onbekende krachten die op dit 'zelf' invloed uitoefenen.  
 
De levensbeschouwelijke gerichtheid blijkt in onze ogenschijnlijk vrije samenleving niet 
alleen door het individu zelf bepaald, maar onder andere gevormd door een omgeving 
die is onderworpen aan de productieve dienst van het ‘Kapitaal’. Als de dimensies van 
Smart, dat wil zeggen de mythische, de doctrinaire, de emotionele, de sociale, de 
materiële, de rituele en de morele dimensie, worden toegepast op het economisch 
denken dan kunnen we de gevolgtrekking maken dat economie als een seculiere religie 
kan worden beschouwd.  
 
Orthodox protestanten blijken niet ongevoelig voor de economische religiositeit, 
waardoor zich een synthese voordoet van orthodox-protestantse religie en economische 
religie. Voor orthodox protestantse kerken betekent de synthese met het economisch 
religieuze denken dat men gebruik maakt van economische inzichten, dat wil zeggen 
marktgerichte instrumenten, om mensen te winnen of te behouden voor hun 
zondagsdiensten. In het empirisch gedeelte is onderzoek gedaan naar één orthodox 
kerkgenootschap, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Utrecht Noord-West. Via 
kwalitatief onderzoek is nagegaan of eventuele aanwezige kenmerken van economische 
religie in deze gemeente aanwezig zijn. Daaruit bleek dat de kenmerken van 
economische religie herkenbaar zijn teruggevonden.  

http://www.google.nl/dictionary?source=translation&hl=nl&q=&langpair=en|nl
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Bijlage 1 Vragenlijst voor dominee 
 
de mythische  
 

1. Ik heb begrepen dat u een Master Missionaire Gemeente doet. Wat is volgens u een missionaire 
gemeente te zijn? Welke aspecten van deze gemeente zouden nog moeten worden veranderd om 
beter missionair te zijn? Wat zou u nog beter kunnen doen? 

 
2. Richt de vriendendienst zich op een aparte doelgroep? Zijn er nog meer doelgroepen waar u zich 

op richt? 
 

3. Kunt u aangeven wat het doel is van de vriendendienst? Op welke manier denk u dat doel te 
bereiken? Op welke manier heeft dat daadwerkelijk geleid tot andere invulling van de liturgie? 

 
4. Op welke manier wordt het bestaan van de vriendendienst gecommuniceerd naar de doelgroep? 
 
5. U gebruikt in de dienst andere woorden. Zo wordt u zelf voorgesteld als JP, heeft u het over een 

dissertatie en positieve kortsluiting en niet over een dienst maar een viering. Gebeurt dat bewust 
en zo ja, waarom gebeurt dat? 

 
6. Is de inhoud van een vriendendienst gelijk aan een gewone dienst? Of zijn er andere elementen? 

Waarom is daarvoor gekozen? 
 

Zijn er in een gewone dienst elementen die in een vriendendienst juist wel aanwezig zijn? 
Gastvrouw, elkaar voorstellen, een creatief of in dit geval een interactief moment, tijdens collecte 
lied met beeld met een soort apotheose aan het eind net voordat u begon te spreken. Waarom is 
gekozen voor een gastvrouw en door wie is besloten wie de gastvrouw zou moeten zijn? 

 
7. Wat is het (gewenst) beeld van de gemeente van jullie hebben? Wordt hier bewust aan gewerkt? 

 
8. Wat is uw mening van de verschillen die er zijn zowel binnen de Vrijgemaakte denominatie, 

Centrum gemeente, en daarbuiten? Is dat wat u betreft juist goed of zou het anders moeten zijn? 
 
de doctrinaire  
 

1. Aan het begin van uw preek/voordracht zegt u dat u in goed 20 minuten een relevant verhaal 
over te houden. Aan het eind geeft u aan dat u eigenlijk nog maar vijf minuten heeft. Door wie of 
wat bent u tot het inzicht gekomen dat de voordracht 20 minuten moet duren? 

 
2. Als ik de preek goed heb beluisterd dan komt het op mij over dat genieten zonder God in principe 

hetzelfde is als genieten met God, met dien verstandhouding dat genieten mét God beter lukt. Heb 
ik dat juist geconcludeerd? 

 
3. U concludeert uit één vers uit één boek uit de Bijbel, namelijk Prediker, dat geloven in God een 

legitimatie is om te genieten. In hoeverre is dat verantwoord? Ik noem bijvoorbeeld een ander 
vers in de bijbel Collosenzen 3: 5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, 
hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, 6 want om deze dingen treft 
Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 
8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. 

 
4. U heeft het over de betekenis van het kruis. U zegt: omdat mensen een andere chef kozen is die 

harmonieuze eenheid. Wat bedoelt u daarmee? En waarom legt u het op deze wijze uit? 
 

5. Een ander citaat uit de preek is de volgende: God ziet alles wat je doet, blijkbaar allang met 
welbehagen aan. Ben ik nou gek hebben we als christenen eeuwenlang iets verkeerd gedaan of zit er 
nog ergens een adder onder dit mooie genietende gras.  

 
 -Wat zouden christenen eeuwenlang verkeerd hebben gedaan? 
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 - Een element die in de Bijbel regelmatig naar voren komt is dat God juist kwaad is op degene die 
zich niet houdt aan zijn geboden. Hoe ziet u dat? 
 

6. Wat moet er volgens u vanuit het christelijk evangelie worden gecommuniceerd?  
U kunt kiezen uit: 
 
A. Om mensen met een ontwikkeld laag zelfbeeld erop te wijzen dat God de oplossing pijn en het 
lijden die daarmee gepaard gaat weg te nemen. 
B. Om mensen te wijzen op het levensgeluk wat volgt als je leeft met God 
C. Om mensen te tonen op welke manier God genadig is zodat we Hem kunnen verheerlijken en 
behagen. 
 
Waaruit bleek dat in dienst? Komt dat overeen? 
 

 
de emotionele   
 

1. Wat vindt u de belangrijkste elementen in een kerkdienst?  
 
zeer belangrijk       tamelijk belangrijk           niet erg belangrijk            niet belangrijk 
 
A. Liederen / muziek          
B. Preek/voordracht          
C. Koffie drinken voor en na de dienst      
D. De Wetslezing         
E. Collecte          
 
2. De keuze voor de liederen. Hoe komt die tot stand? Zijn daar bepaalde criteria voor? Kiest u de 
liederen uit of worden die bepaald door de band? Is het toevallig dat het allemaal 
opwekkingsliederen waren? 
 
3. Waarom worden er liederen gezongen? Komen die redenen terug in de teksten van de 
liederen? 
 
4a. Tijdens de collecte was er een lied te horen en te zien, waarin een dansgroep een vrije dans 
uitvoert. Wie heeft dat bedacht en is dat doorgesproken?  
 
4b. Net voordat u voor het eerst opkomt, zwelt de muziek nog iets aan, waarna het helemaal 
stilvalt als u op het podium staat. Wie heeft daarin de regie? 

 
de sociale  
 

1. Als u de gemeente een cijfer zou geven, hoe tevreden bent u met de huidige gemeente? Waarom 
dat cijfer? 
 
2. Zou u iets kunnen vertellen over de manier waarop de organisatie van deze dienst vorm krijgt? 
Wie is waar verantwoordelijk voor, en wat op welke manier verloopt de overdracht, overleg om de 
dienst tot een eenheid te smeden? 
 
3. Heeft dat de afgelopen jaren anders vorm gekregen? 
 
4. Er waren verschillende mensen betrokken bij de organisatie van de dienst. Kunt u zeggen hoe dat 
in zijn werk gaat? Wie stuurt wie aan, wie doet wat? 

 
de materiële  

1. Ik heb een lijst van aspecten die kunnen bijdragen tot een succesvolle kerk als gemeenschap. 
Wilt U mij voor elk daarvan zeggen of het volgens U  
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zeer belangrijk, tamelijk belangrijk of niet erg belangrijk is. 
 
A. Trouw  
B. Dat men dezelfde sociale achtergrond heeft  
C. Gelijke overtuiging over de christelijke dogma's zoals doop, positie van Jezus,  
D. Goede huisvesting voor de kerk en goede materiële voorzieningen, zoals muziek, beamer en 
talentvolle leden. 
E. Goede organisatie, het vastleggen van de taken  
F. Bereidheid om over problemen en meningsverschillen te praten  
G. Naast de kerk ook doordeweeks zoveel mogelijk tijd samen doorbrengen  

 
de rituele  
 

1. Wat voor mensen komen mensen naar deze kerk/zijn lid?  
 
A. Dichtbij  
B. Prettige mensen  
C. Het is een kerk die in het algemeen wordt gewaardeerd  
D. Geschikte kerktijden. 
E. De mogelijkheid om in de kerk te participeren.  
F. De doctrines / de leer 
G. De muzikale begeleiding 
H. De morele gedrag van de mensen 
I. Zijn al vrijgemaakt, dichtstbijzijnde vrijgemaakte Kerk 
 
 

de morele dimensie  
1. Wilt U voor elk van de volgende onderwerpen aangeven hoe belangrijk ze zijn voor het huidige 
kerkelijke leven. U kunt kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden. 
 
zeer belangrijk       tamelijk belangrijk           niet erg belangrijk            niet belangrijk 
 
A. Samen komen in huisgroepen 
B. De kerkdiensten - waarom, welke elementen uit de kerkdienst? 
C. Sociale Gerechtigheid    
D. Milieu / rentmeesterschap  

 
2. Succes is dat bereiken wat je nastreeft. Bent u van mening dat de GKV Utrecht noord-west een 
gezonde succesvolle christelijke gemeente is?  
 
3. Verschillende veranderingen zouden in de nabije toekomst de kerkelijke gemeente kunnen 
beïnvloeden. Welke elementen zouden de kerkelijke gemeente nog kunnen verbeteren. 
 
4. In de kerk zijn verschillende aspecten die te maken hebben met geloofsopvoeding. Welke 
aspecten zijn volgens u met name van belang? (Aanvankelijk niet de keuzemogelijkheden 
voorleggen) 
 
A. Goede manieren/beschaafd gedrag  
B. Talenten inzetten  
C. Toewijding voor minder aantrekkelijke activiteiten / Vastberadenheid/volharding 
D. Creativiteit stimuleren.  
E. Verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar nemen  
F. Verdraagzaamheid en respect voor anderen  
G. Goed zijn voor milieu 
H. Sociale Gerechtigheid.  
I.  Ontzag voor God  
J. Onzelfzuchtigheid  
K. Gehoorzaamheid  
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Waaruit bleek dat in de vriendendienst? 
 
4. Wilt U voor elk van de volgende onderwerpen aangeven hoe belangrijk ze zijn voor het huidige 
hele kerkelijke leven. Nu wél voorleggen. 
 
zeer belangrijk       tamelijk belangrijk           niet erg belangrijk            niet belangrijk 
 
A. Goede manieren/beschaafd gedrag  
B. Talenten inzetten  
C. Toewijding voor minder aantrekkelijke activiteiten / Vastberadenheid/volharding 
D. Creativiteit stimuleren.  
E. Verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar nemen  
F. Verdraagzaamheid en respect voor anderen  
G. Goed zijn voor milieu 
H. Sociale Gerechtigheid.  
I.  Ontzag voor God  
J. Onzelfzuchtigheid  
K. Gehoorzaamheid  
 
Hoe krijgt dat vorm? Op welke manier wordt dat binnen de kerkelijke organisatie gestimuleerd? 
 
 

 

1 
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Bijlage 2 Transcript Vriendendienst GKV Utrecht Noord-West  2 
 3 
Mythe Doctrines Ervaring Sociaal/Instituties Materieel Ritueel Ethiek 

Gastvrouw Caroliene: Als de laatste mensen een plekje kunnen zoeken 4 
Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn, met als thema: Zijn regeerakkoord. Ik 5 
zal mij even voorstellen, ik ben Caroliene en ben gastvrouw van deze viering. Dat houdt in 6 
dat ik af en toe op het podium kom en dingetjes ga vertellen wat we gaan doen.  7 
Misschien is het goed om te kijken wie er bij je in de rij zitten en even voor te stellen aan 8 
elkaar. 9 
Eerst zal ik iets vertellen iets over het thema Zijn regeerakkoord. In de NRC Next stond dat 10 
het regeerakkoord Top Secret is. Nou weten we wel wat meer, maar wat heeft dat te maken 11 
met het thema van vandaag. God heeft ook een regeerakkoord maar voor sommige mensen 12 
is die nog top secret. Misschien denk ik je ik weet het inderdaad niet, voor mij is het een 13 
geheim, wat houdt het regeerakkoord van Jezus in, daar gaan we het vandaag over hebben 14 
en JP zal het thema verder uitleggen. 15 
We willen eerst drie nummers gaan zingen. Het eerste nummer is Ik hef mij ogen op.  16 
Bandleider: We gaan inderdaad drie liederen zingen om God de eer te geven. We zien God als 17 
iemand bij wie we altijd terecht kunnen en wie we om hulp kunnen vragen en als je het 18 
moeilijk hebt en je God om hulp vraagt, hij er ook voor je zal zijn. Laten we daarbij gaan 19 
staan. 20 
 21 
opwekking 640 22 
 23 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 24 
waar komt mijn hulp vandaan? 25 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 26 
die mij bij zal staan. 27 
Mijn hulp is van U, Heer 28 
die alles heeft gemaakt. 29 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 30 
U bent mijn beschermer 31 
die over mij waakt, 32 
die niet sluimer of slapen zal. 33 

Wat kan mij gebeuren 34 
door zon of door maan? 35 
U bent mijn schaduw, 36 
U bent er altijd. 37 
Bewaart heel mijn leven, 38 
mijn komen en gaan. 39 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 40 
Mijn hulp is van U,Heer. 41 
Mijn hulp is van U, Heer. 42 
O, van U 43 

 44 
Opwekking 237 Jezus, wij verhogen u 45 
 46 
 Jezus, wij verhogen U 47 

Wij erkennen U als Heer 48 
U bent hier, in ons midden Heer 49 
En onze lofprijs geeft U eer 50 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 51 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 52 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 53 
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats 54 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 55 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 56 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 57 
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats 58 
 59 

Jezus, wij verhogen U 60 
Wij erkennen U als Heer 61 
U bent hier, in ons midden Heer 62 
En onze lofprijs geeft U eer 63 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 64 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 65 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 66 
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats 67 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 68 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 69 
Als wij aanbidde, bouw Uw troon 70 
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats 71 

Opwekking 576 72 Als wij samen U aanbidden 73 
dan maakt uw Geest ons één.  74 
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U bent welkom in ons midden,  75 
wij eren U alleen. 76 
Ons hart staat voor U open,  77 
Heer, neem de ereplaats;  78 
wij heffen onze handen naar U op.  79 
Refrein:  80 
Immanuël, God zelf is met ons. )  81 
Vredevorst, machtig God, )2x  82 

de allerhoogste heer. )  83 
Zie hoe, als wij voor Hem zingen,  84 
de hemel opengaat  85 
en als frisse morgenregen  86 
zijn liefde mensen raakt.  87 
Want U alleen bent waardig,  88 
dat Sion U aanbidt,  89 
de koning die voor eeuwig heersen zal! 90 

 91 
Caroliene: Ik wil zo meteen met jullie gaan bidden. Bidden is praten met God waarin je 92 
vertelt wat je dwars zit of je vraagt God dingen die je vraag wil. Soms bidt je God ook voor 93 
andere mensen als mensen in je omgeving het moeilijk hebben dan vraag je dan God kracht 94 
voor. Ik wil ook nu met jullie gaan bidden. 95 
 96 
Machtig God, vader in de hemel. Aan het begin van deze viering komen we bij u. Wij danken 97 
u dat we met elkaar mogen zijn. We zullen het hebben over Zijn regeerakkoord, het gaat 98 
over uw regeerakkoord over het plan wat u heeft met ons leven. Vinden we het lastig om dat 99 
te zien? Misschien zien we dat u leiding heeft over ons leven. Wilt u ons helpen de 100 
boodschap begrijpen die JP ons gaat vertellen. Wilt u zijn bij degene die hier voor het eerst 101 
zijn. Wilt u zijn bij de mensen die er niet zijn. Wilt u bij alle mensen zijn die aan deze viering 102 
hebben meegewerkt en in het bijzonder bij JP dat hij de boodschap op een goede manier 103 
mag overbrengen. Wilt u bij ons allemaal zijn. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. 104 
We gaan nu verder met het kindermoment, dat is een moment dat de kinderen naar voren 105 
mogen komen. De Kidzzleiding gaat eerst iets vertellen en daarna wordt er nog een 106 
kinderliedje gezongen. Er gaat hier even wat mis. Ze mogen staan op hun stoel. Het is iets 107 
heel bijzonder. Even een improvisatiemoment. De kinderen mogen gaan staan en dan een 108 
lied zingen.  109 
Bandleider: Willen alle kinderen even zwaaien, dan kan ik jullie goed zien. Gaan maar lekker 110 
op je stoel staan. Het is een lekker danslied dus als wil dansen dan mag dat ook. 111 
 112 
Kinderlied God heeft een plan met je leven 113 
God heeft een plan met je leven 114 
Je bent hier met een doel 115 
Geloof het diep van binnen 116 
Het is meer dan een gevoel 117 
Hij doet meer dan je kan bidden 118 
Hij is groter dan je denkt 119 
Ik weet dat hij je helpt 120 
Ik weet dat hij je kent 121 
Dus stap uit je boot 122 
Durf op water te lopen 123 
Vraag God om hulp 124 
En de Hemel gaat open 125 
Wees maar niet bang 126 
Hij is altijd bij jou 127 
In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd 128 
God is trouw 129 
Hallelujah 130 
 131 
Bandleider: De kinderen mogen nu naar de bends. 132 
Bea de Arme: Goedemiddag, ik ben Bea de Arme voor de mensen die mij niet kennen en ik 133 
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help één keer in de twee maanden ook mee met de vriendendienst te organiseren. Wij willen 134 
altijd een beetje een creatief moment, een interactief moment in de dienst zodat jullie er ook 135 
lekker bijblijven even kunnen brainstormen over wat de dienst gaat betekenen en wat er 136 
eventueel naar voren gaat komen. Nou dat gaan we nu doen. 137 
Even een inleidend praatje. Vorige maand hebben we nagedacht over het thema van de 138 
dienst en zijn toen op Zijn regeerakkoord uitgekomen. We zijn nu een maand verder en het 139 
is heel actueel, want er is deze week eindelijk een regeerakkoord gekomen. En gisteren 140 
natuurlijk nog een stap verder gezet om daadwerkelijk een nieuw kabinet te krijgen. Fijn dat 141 
het zo actueel is en voor mij heeft ook wel heel veel betekent. Van de week op nu.nl las ik dat 142 
iedereen het wel gaat voelen dat iedereen er wel mee te maken krijgt en dat er op veel 143 
vlakken gewoon heel veel gaat veranderen en dat iedereen er eigenlijk wel bezig is en gaat 144 
merken. En wij waren een maand geleden wat is nou de toekomst voor ons. Hoe staan wij 145 
over vijf jaar, wat moeten wij doen om als land draaiende te houden om vrede te bewaren en 146 
wij zaten een beetje te denken, dat doen wij op een heel menselijk vlak, maar wat is Zijn 147 
regeerakkoord nou eigenlijk? Ik zou jullie willen vragen om in 1 minuut de tijd geven om in 148 
groepje van 4,5 wat nou eventueel in Zijn regeerakkoord zou kunnen staan. Daar hebben 149 
jullie nu even 1 minuutje de tijd voor. 150 
 151 
Okay, als iedereen weer even rustig zijn gesprekken af wil ronden. We gaan zometeen van JP 152 
horen wat er Zijn regeerakkoord staat, maar ik ben wel heel erg benieuwd waar jullie mee 153 
zijn gekomen. Is er misschien iemand wil delen waar jullie het over hebben gehad. Dat kan je 154 
gewoon even gaan staan dan zie ik... 155 
 156 
1. Dat is een hele goede. God sluit geen compromissen, dus geen regeerakkoord. Nog iemand 157 
anders? Over de toekomst over ons? 158 
2. Okay, God blijft ons wel altijd trouw, ook al blijven wij hem niet altijd trouw. Vind ik een 159 
mooie.  160 
3.Wou jij ook nog wat zeggen? Okay, dus vanuit onszelf voor anderen zorgen, dat dan denk 161 
ik dat JP hier wel meer over gaat vertellen en dan wens ik jullie nog een fijne dienst. 162 
Gastvrouw Caroliene: Leuk dat jullie zo leuk meedoen en dat jullie er met elkaar over praten.  163 
Willen nu doorgaan met de collecte. De collecte die is bestemd voor de diaconie. Diaconie 164 
houdt in dat mensen die het financieel beetje lastig hebben of die hulp nodig hebben de kerk 165 
kan dat dan geven. 166 
 167 
(Tijdens collecte wordt lied op beamer geprojecteerd, waarin een dansgroep meedanst op 168 
de muziek: zie http://www.youtube.com/watch?v=uyvCRtYy9bA) 169 
 170 
Light of the world  171 
You stepped down into darkness  172 
Opened my eyes let me see  173 
Beauty that made this heart adore You  174 
Hope of a life spent with You  175 
 176 
Here I am to worship  177 
Here I am to bow down  178 
Here I am to say that You're my God  179 
 180 
You're altogether lovely  181 
Altogether worthy  182 
Altogether wonderful to me  183 
King of all days 184 

Oh so highly exalted  185 
Glorious in heaven above  186 
Humbly You came to the earth You 187 
created  188 
All for love's sake became poor  189 
I'll never know how much it cost  190 
To see my sin upon that cross  191 
Call upon the name of the Lord  192 
And be saved 193 
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Karel Jan Egger: Goedemiddag. Toen ik denk ik een jaar of 18 was dacht ik dat mijn plan met 194 
mijn leven was dat ik hereboer zou worden in Groningen. Dus pas op met uitdenken van je 195 
plannen. We gaan het zeker hebben over het regeerakkoord. De grap die ik deze week 196 
hoorde was het regeerT akkoord, en beetje kantje misschien wel, ik ben benieuwd hoe het 197 
zich gaat ontwikkelen, maar of het bruin1 blijft heten, daar zit wel een akelige rand aan vind 198 
ik. Laten we, we duiken samen.. het is niet voor het eerst dat we ons afvragen wat is het nut 199 
van het leven, wat zou God Almighty wat zou die willen. Ik wil jullie meenemen naar iemand 200 
die een tijdlang studie naar heeft gedaan. Die studie deed hij niet alleen met boeken, maar 201 
ook empirisch. Hij dacht bijvoorbeeld is nou veel plezier gelegen in drank. Dus hij dronk veel 202 
bier. Nee geen bier, want bier was zeg maar 500 zo voor Christus nog niet ontdekt in de 203 
buurt van het middenoosten maar wel veel wijn. De outcome lees je hoofdstuk 2, wat zijn 204 
outcome is zegmaar, uiteindelijk was het hem niet, de wijn. Ik neem je mee naar het negende 205 
hoofdstuk van zijn dissertatie en nou lees mee:  206 
 207 
Prediker 9; 208 
1 Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onderzocht: Wat de wijzen en 209 
rechtvaardigen tot stand brengen, is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen 210 
mens kan in de toekomst zien. 2 Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een 211 
rechtvaardige of zondaar, goed en rein of onrein, offer je wel of offer je niet, ben je goed of 212 
zondig, durf je makkelijk een eed te zweren of ben je bang een eed te zweren – 3 alle mensen 213 
treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon; en hoe triest ook 214 
dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de doden. 4 215 
Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode leeuw. 5 Wie nog 216 
in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets 217 
meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. 6 Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit 218 
hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de 219 
zon.  220 
 221 
7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet 222 
allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9 Geniet 223 
van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft 224 
gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op 225 
elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 10 Doe wat je hand te doen vindt. Doe het 226 
met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het 227 
dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. 11 Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd 228 
een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd 229 
zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn 230 
afhankelijk van tijd en toeval. 12 Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is: zoals de 231 
vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en de vogels door de val, zo wordt de mens 232 
verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op hem valt.    233 
 234 
Tot zover uit de dissertatie van Prediker. Ik probeer daar in goed 20 minuten een relevant 235 
verhaal over te houden. We kwamen er daarstraks nog niet uit, dus antwoorden waren zeg 236 
maar behoorlijk wishful over Gods regeerakkoord. Dat is niet, als wij midden in Utrecht 237 
staan, dat niet direct antwoorden die boven tafel komen als er al een God is..dan is er vast 238 
een ander regeerakkoord is. Laten we eens kijken hoe dat alweer een jaar geleden in 239 
Engeland begonnen is. Je ziet daar links staan. There's probably no God. Er is waarschijnlijk 240 
geen God, dus op hou op met je zorgen te maken, geniet van het leven. Dat is in januari 2009 241 
in de bussen van Londen te zien. De journaliste die kwam op het idee in Londen omdat ze 242 
zich ergerde, je kunt allemaal wel lezen denk ik. Het waren niet alleen de teksten die haar 243 
stoorde. God is liefde enzo en harde oordelen over Goddelozen die naar de hel gaan. Het is 244 
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zinniger om het even te lezen, want dan weet je de aanloop waarom iemand tot zo'n actie 245 
komt. Want deze actie leverde wel in no time 5500 pond op. Ik weet niet of de bussen in 246 
Londen nu nog zo rondrijden? Is er iemand onlangs nog in Londen geweest? Maar een 247 
tijdlang hebben ze werkelijk rondgelopen. Laten we nog een closer look hebben op het 248 
plaatje. Ook in Nederland natuurlijk. We volgen graag.  249 
 250 
Er is waarschijnlijk geen God.  251 
Durf zelf te denken. 252 
Geniet van het leven.  253 
 254 
Op de website stond nog probably, dat is juridisch handig. Als ik zeg Er is geen God, dan 255 
volgt een juridische weg, als je waarschijnlijk er tussen zet, dan heb je een escape. Er is ook 256 
een biermerk in Engeland dat zegt. Probably the best beer. Als ze probably weg zouden laten 257 
hebben ze natuurlijk een probleem, want het beste bier is....... dat bedoel ik. 258 
Ben je bewust dat als je hier zit als christen, ben je bewust dat dit een vrij heersende 259 
gedachte is. Er is geen God. Hee kom op. pak het nou zelf. Niet God dit God dat. durf zelf te 260 
denken. en geniet van het leven. Iemand die Christen was en toch heb ik de dissertatie 261 
gelezen. Het volgende plaatje.. 262 
 263 
Er is een God. de G is weggeplakt. 264 
Durf zelf te denken en 265 
Geniet van het leven. 266 
 267 
Dat is ook de tekst die wij hebben gelezen en natuurlijk vind je op internet hier weer heel 268 
veel commentaar op. Maar, het is denk ik het idee dat als er een God is dat gewoon onprettig 269 
is, dat je niet geniet en dat je niet durft te denken. Laten we nog een keer naar de tekst kijken 270 
waar God dat toch echt anders zet. Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je 271 
wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies 272 
een feestelijke geur. 9 Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen 273 
van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt 274 
onder de zon, dus geniet op elke dag.  275 
 276 
We willen dit proefschrift dus wat dieper induiken. We hebben al een heel pakket gelezen. 277 
Maar Prediker heeft dat echt gedaan, zich niks aangetrokken van vooroordelen: dit mag niet 278 
dit moet niet, maar gewoon gezegd, ik doe een stap terug en ik kijk eens naar het leven en ik 279 
kijk ook eens wat ik dan overhoud. Er is wel een verschil 500 jaar geleden was het 280 
ondenkbaar om je al voor te stellen dat er geen God was, hoe die er ook uit moest zien. Dat is 281 
een verschil, maar voor de rest doet hij gewoon zijn onderzoek, dus hij duidt dit ook vanuit 282 
wel of niet een god, maar ook komt niet uit met: er is een God dus je levensplan... Nee, Hij 283 
komt eigenlijk vrij triest uit. Ik neem je mee naar het volgende vers van zijn onderzoek. Ik 284 
heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht want ik wil alles wat onder de 285 
hemel gebeurt doorgronden. Dat was zijn insteek. En direct daar achteraan geef die al deze 286 
conclusie. Het is een trieste bezigheid. Tamelijk deprimerend, het is 300 jaar voor Christus, 287 
Nietzsche heeft er gebruik van gemaakt. En dit zijn echt geen plukken die ik er uit haal. Kijk 288 
maar naar het begin van het boek. Het is ook een soort een refrein in het boek. Lucht en 289 
leegte zegt Prediker. Lucht en leegte. Alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles 290 
wat hij heeft verworven als hij moeizaam gezwoeg onder de zon. Welk voordeel heeft de 291 
mens ervan? Lucht en leegte. Voor degene die Asterix en Obelix kennen wil ik graag even 292 
horen in het Latijn. Volgens mij was het die kaper, bovenin die zeeboot die altijd naar 293 
beneden gaat die zegt altijd: Vanitas, Vanitatum Omnia Vanitas. Alles is IJdelheid. Vanitas. En 294 
dat is wel een beetje Utrecht. Toch? Wat heeft het nou voor nut? Ik maak me er nu vreselijk 295 
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druk. Over 5 jaar maak ik mij niet meer druk over. Over 500 jaar. Lucht en leegte. Dus het 296 
beste wat je kunt doen is stappen, uitgaan, carriere, plezier. Geniet van het leven. Prima 297 
conclusie Prediker. Wat is wijsheid? Ach, wijsheid. Het ene wijsheidsideaal volgt op het 298 
andere. Je moet gewoon doen, we hebben al zoveel dingen gezien. Je moet gewoon doen wat 299 
je gelukkig maakt. Carpe Diem. Pluk de dag. En een nieuwe stroming in de psychologie, 300 
positieve psychologie? Weet je wat de psychologie verkeerd doet? Zij legt altijd de nadruk 301 
op wat niet goed is, wat niet gezond is in de mens, en wat zwak is in mensen. Dat is niet 302 
goed. Je kunt veel beter letten op wat gezond is in mensen, je kunt beter het sterke deel 303 
bevorderen. Positieve psychologie let op het gezonde. Dus in die zin klopt dat met Prediker 304 
en hoe makkelijk is het dan om te dag te plukken. Hoe makkelijk is het om plezier te hebben. 305 
Wij leven met zijn allen op de top van de wereld. Maar 8% van de wereld heeft het zoals jij 306 
het hebt. Als er ergens een plek is waar mensen gelukkig kunnen zijn, dan is het wel hier 307 
waar gezondheidszorg is, onderwijs, pensioenregeling, ook al gaan we het merken met het 308 
pensioen, acht procent. En die acht procent die op de top van de wereld leeft die leeft als 309 
koningen, meer als koningen 500 jaar geleden. Jij hebt het beter dan Karel de Grote, of noem 310 
een andere koning. Jij hebt het beter, jij hebt meer voor handen dan zij. Lukt het ons om de 311 
dag te genieten? Weet je als je praat over top, dan is het altijd zo dat op de top uiteindelijk 312 
het uitzicht saai wordt of niet? Het is mooi om die top te bereiken het is mooi om er te zijn, 313 
het is mooi om er je huis te bouwen, maar ja. Het kan ook vervelen. Is dat niet zo met drank, 314 
is dat niet zo met sex, is dat niet zo macht, er is altijd wel weer een nieuwe prikkel om een 315 
nieuwe top te zoeken en hopelijk te vinden.  316 
 317 
En bovendien wat stond daar. Laten we nog eens keer naar de tekst kijken. Laten we nog 318 
eens naar de tekst kijken. Eet je brood met vreugde. Dat gaat lukken. Drink met een vrolijk 319 
hart je wijn. Gaat lukken. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Dat is een.. 320 
he? Laten we even doorlezen. Draag altijd vrolijke kleren. Kijk eens om je heen? Lukt he. 321 
Kies een geur. Ruik eens even? Ja? Geniet van de vrouw die je bemint. Geniet van alle dagen 322 
van je leven die God je heeft gegeven. Daar komt ie weer. Het bestaan is leeg en vluchtig en je 323 
zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. 324 
 325 
Maar ho is eens even beste mensen is dat dan Gods regeerakkoord? God ziet alles wat je 326 
doet, blijkbaar allang met welbehagen aan. Ben ik nou gek hebben we als christenen 327 
eeuwenlang iets verkeerd gedaan of zit er nog ergens een adder onder dit mooie genietende 328 
gras. Ik ben er stellig van overtuigd dat dit Gods Regeerakkoord is. Ook dat het geen 329 
makkelijk akkoord is. Waarschijnlijk heb je in je leven al de andere kant ervaren. Pijn, rouw, 330 
overhoop met jezelf, iemand anders verliezen. Heel veel jonge mensen voor me. Maar dat wil 331 
niet zeggen dat er geen pijn zit in jouw hart. Als het nog niet gebeurd is. Prijs God. 332 
Gegarandeerd komen er momenten dat je de pijn als een zwaard in je buik voelt. Dat het 333 
even zo zwaar is als een last op je schouders. Dat je je ogen 's ochtends open doet. Ik ben niet 334 
depressief, maar gewoon als ik om mij heen kijk, dat je 's morgens je ogen doet, dat je denkt 335 
My goodness er komt weer een dag. En tot is dit Gods regeerakkoord, zijn oorspronkelijk 336 
regeerakkoord, en ik maak het je niet makkelijk vanmorgen, maar ik wil je meenemen 337 
waarin je dat regeerakkoord gewoon ziet gebeuren. En dan neem ik je mee. Je hoeft je nu 338 
niet te bekeren. Maar stap even in. Denk in dat er een God is. In het boek Genesis. God zei: 339 
laten wij mensen maken, die op ons evenbeeld lijken. God keek naar alles wat hij had 340 
gemaakt en zag dat het zeer goed was.  341 
 342 
 (Ik moet even stoppen, want ik hoor mijzelf door de microfoon niet goed.) 343 
 344 
Dit is magnifiek. Ik kan dat onvoldoende uitpakken. Ik heb eigenlijk nog maar vijf minuten. 345 
31 oktober op een zondag pak ik dit verder uit. Gaat over de Drie-eenheid, kijk op internet. 346 
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Dit is ongelooflijk belangrijk voor het christelijk geloof. Onze God van de christenen die drie-347 
een is. Voordat je zegt flauwekul, klopt in mijn denkraam is het flauwekul, maar wil jij een 348 
god die je begrijpt? Als je god begrijpt is hij geen God meer. 2. Mag ik mijzelf zijn? Mag God 349 
zichzelf zijn? Je zal maar drie-een zijn. It's God. En hij vertelt van zichzelf, ik ben drie-een en 350 
kijk eens wat ik ga doen. Ik ga mensen maken die ons evenbeeld zijn. Mensen die op ons 351 
lijken. Ik maak even een uitstap. Laten we even kijken naar de natuur. Laat maar zien 352 
(beamer). Hier zie je water, wind en rotsen. En dat werkt al eeuwen op mekaar in en dan 353 
krijg je Grand Canyon. Hier zie je op de volgende slide, beton, en bewapening en een hoge 354 
vormgeving. Drie dingen, mogen ook meer zijn, die er elkaar vasthouden en bouwen tot iets 355 
moois. Volgende. Hier zie je een pen, hier zie je inkt en papier. En een hand die schrijft. En de 356 
mooiste liefdesbrief vloeit eruit voort. Terug naar Genesis. Laat ons mensen maken naar ons 357 
evenbeeld. Wat je om je heen ziet, wat je aan krachten en machten die elkaar in stand 358 
houden, dan is een reflectie van de drie-enig God. Wat je in jezelf ziet. Het samenwerken, 359 
botten, spieren en gedachten is een reflectie van God naar zijn evenbeeld. Wat je ontmoet in 360 
de ander, de ontmoetingen die je hebt. Zullen we een test doen? Geef even aan je buurman 361 
een compliment. Een buurvrouw een compliment. Moet je menen he? Iets leuks.  362 
 363 
Jaja, straks verder. 364 
 365 
Wat wij samen meemaakten. Jij deed iets aardigs of knulligs of je sloeg iemand. Je maakt 366 
even contact, maar die ander maakt weer contact, het was gezellig het geroezemoes moest 367 
stoppen. Lieve mensen, dat is een fractie wat God doet, met vader, zoon en heilige geest. De 368 
vader is eeuwig verliefd op de zoon, en de zoon is eeuwig verliefd op de vader en de heilige 369 
geest is eeuwig verliefd op de zoon en... 370 
 371 
Het is een om elkaar heendraaien en bij elkaar zijn van het beste uit de ander halen. Dat 372 
merk jij in jezelf en zo heeft God jou gemaakt tot een evenbeeld. Dat is niet bedoeld om een 373 
bevolkingsgroep weg te zetten, maar bedoeld om met die bevolkingsgroep samen te leven 374 
en moeilijkheden te overwinnen. Dus de consequentie, i have to go fast. 31 oktober. er is een 375 
consequentie. Stel je voor dat de hand niet beweegt, no love letter. Stel je voor dat er geen 376 
water is of geen wind of geen rots. Stel je voor dat een van de drie dingen: het beton, de 377 
bewapening weg valt aan kracht. Geen gebouw. Stel je voor  dat je niet meer de ander hebt 378 
met wie je kan communiceren die je kan complementeren. Eenzaam. Het laatste dat God wil 379 
is. Stel je voor dat je niet met God leeft. Dan ben je als mensen eenzaam. Dan leef je in een 380 
tweedimensionale omgeving, terwijl het drie kan zijn. Gods bedoeling om mensen naar zijn 381 
evenbeeld zou maken die met hem leefden en leven en dat kun jij. Jij kunt met die drie-ene 382 
God leven vandaag. Want alles wat fout gaat, heeft te maken met de breuk tussen die drie-383 
ene god en mensen. Omdat mensen een andere chef kozen is die harmonieuze eenheid, die 384 
in God zelf is, en op mensen reflecteert is verbroken. En ik zou je willen vragen om naar het 385 
kruisteken, het kruis van Jezus Christus, ik zou je daarna te willen kijken als een kortsluiting. 386 
Meestal zorgt een kortsluiting dat iets helemaal uit is. Maar het kruis van Jezus Christus is 387 
nou precies een positieve kortsluiting. Het zorgt ervoor dat jij weer verbonden kunt zijn met 388 
God. Het zorgt ervoor dat je vanuit je hart, dat is niet altijd zo, ook niet voor alle mensen die 389 
hier zijn, dat je vanuit je hart kunt zingen: Ooh, God ik aanbid u. Weet je wat je wat je dan 390 
doet. Dan doe je hetzelfde als Jezus Christus tegen zijn vader zingt: Vader ik aanbid u. En de 391 
Vader zegt tegen zijn zoon: ik aanbid u. En de heilige geest zegt tegen de vader. vader ik 392 
aanbid u. en de zoon zegt tegen de heilige geest. heilige geest ik aanbid je. Wat jij allemaal 393 
doet hier op aarde. En als jij een lied pakt en je heft al of niet je stem, dan door Jezus Christus 394 
kun je die god weer aanbidden en ben je opgenomen in die oorspronkelijke bedoeling in dat 395 
oorspronkelijke regeerakkoord. Nogmaals 31 oktober ga ik het verder uitbouwen. Specifiek 396 
dit stuk. Ik wil nu afronden, maar dat niet makkelijk doen. 397 
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Is het makkelijk om te genieten? Nee, dat valt tegen en daarom staat in de bijbel, daarom 398 
zegt God het wel, want genieten, de positieve kant pakken dat brengt je terug bij God. 2. Dat 399 
gaat niet zonder de heer jezus christus. Genieten zonder Jezus Christus zal uiteindelijk 400 
leiden tot een eenzaamheid in jezelf. Vergelijk het maar heel plastisch met zelfbevrediging. 401 
Uiteindelijk is het het toch niet. Als we toch als mens, in bredere zin in andere context 402 
geabstraheerd als mens voor onszelf zorgen dan zal alles blijken de verstomming te zijn, 403 
want dan is het de pen die niet schrijft, het gebouw wat in elkaar zakt, het voldoet niet  en 404 
jezus christus ziet ernaar uit om jou complimenten te geven, vica versa. God wil graag jou 405 
weer opnemen in zijn drie-eenheid, want hij heeft je gemaakt naar zijn evenbeeld. En wat 406 
kapot is gegaan kan door JC weer hersteld worden. Je zal hier maar zitten met een hart vol 407 
verdriet, met jezelf overhoop. En je gedachten gaan uit naar iemand die je mist. Lieve jij, hoe 408 
wil je dat ooit redden, zonder de hulp van God. Hoe verder je hem weggooit, hoe verder je 409 
ooit wegraakt van dat wat je bemint. Als je bij een graf staat, kan dat, met je tranen, maar in 410 
het besef dat diegene is opgenomen van het eeuwige spel van zorgen voor elkaar, de ander 411 
helpen. Bij Jezus Christus ben je dichtbij, dichterbij dan wat ook bij degene van wie je houdt. 412 
Hij herstelt werkelijk waar en nogmaals hoe kun je ooit het dragen in je eentje. En daarom 413 
de dis van prediker nog maar weer eens. Juist als het leven zwaar is probeer te focussen. 414 
Geniet van wat je hebt met je God. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 415 
Bedenk dat ik je tranen en in je vreugde je held Jezus Christus je terzijde staan, om je weer 416 
iets terug te geven van hoe hij het bedoelt heeft. Zijn Regeerakkoord, omdat te volmaken. 417 
God in de eeuwigheid. Amen. 418 
 419 
Drie-enig God, in het besef dat u om ons heen bent, voor ons, achter ons, in ons, in het besef 420 
dat we een reflectie zijn van u, willen we leven. Van sommige van ons, die gedompeld zijn in 421 
schuld en zonde, is dat razend moeilijk om te bedenken dat u door Jezus christus ons mooi 422 
voor u neerzet en werkelijk alles met plezier aanschouwt. Help Heilige Geest, help. Voor hen 423 
die niet bekend zijn met u is het wezensvreemd en toch Heer is dat niet de kern van 424 
menszijn. Help alstublieft. Voor anderen, geweldig God, die zitten in een moeilijke tijd, willen 425 
wij u vragen. Eens hebt u afscheid genomen van Jezus Christus en hem verlaten. Eens brak ik 426 
zelf de drie-eenheid op. Om ons te laten merken dat u nooit hoeft op te breken met ons, niet 427 
door schuld of zonde evenmin berouw door moeilijkheid. Heer alstublieft. Help ons om weer 428 
in uw regeerakkoord in te stappen. Wij, als een reflectie van ons, wij met u, u met ons, dat is 429 
wat we u bidden. In de naam van Jezus, door wiens positieve kortsluiting we kunnen 430 
bedenken dat u ons nu allemaal met plezier aankijkt. In Jezus naam dus. Amen. 431 
We doen een luisterlied. Ga niet praten, zak een beetje achterover, laat wat woorden nog 432 
eens tot je doordringen, bid wat mij betreft, met open of gesloten ogen. De heer is mijn 433 
herder. 434 
 435 
Bandleider: 436 
In de bijbel wordt vaak beeldspraak gebruikt en een andere naam voor God gebruikt. 437 
Ongeveer 3000 jaar geleden was er een koning, David, die schreef vaak liederen, en het lied 438 
wat wij nu gaan spelen is door hem geschreven. Daarin noemt hij God als zijn herder die net 439 
zo goed voor ons zorgt als een herder dat doet voor zijn schapen. 440 
 441 
De Heer is mijn herder en ik zal zijn schaap zijn 442 
tevreden en veilig, want hij zorgt voor alles. 443 
Hij weet waar het gras groeit en hij laat me slapen 444 
aan rimpelloos water, daar kom ik tot rust 445 
Ik durf hem te volgen: de paden zijn veilig 446 
zoals Hij belooft heeft, omdat hij de weg weet 447 
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Hoe diep en hoe donker het dal is U redt mij; 448 
Uw herdersstaf troost mij. Ik ben niet alleen 449 

Ik zit aan uw tafel, persoonlijk genodigd; 450 
ik zie voor het raam de jaloerse gezichten 451 
terwijl u mijn glas vult, mijn lichaam verzorgt met 452 
veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht. 453 
Met mij zal het goed gaan. Zolang ik zal leven 454 
wilt u van uw heerlijke liefde mij geven 455 
en altijd een plek met uw rust in mijn wereld 456 
omdat ik uw huis weet te vinden, mijn Heer 457 

Gastvrouw Caroliene 458 
We zijn nu aan het eind gekomen van deze viering. Wanneer je nog vragen hebt of 459 
opmerkingen, dan kan ik je een van ons even aanschieten en JP zal rondlopen zodat je aan 460 
hem vragen kunt stellen. Wanneer je zoiets hebt, ik wil hier vaker komen, dan kan je altijd 461 
even op de site kijken. Op www.geloofhet.nl, daar kun je zien wat voor diensten zijn en wat 462 
het thema is. Volgende maand een vriendendienst op dezelfde plek en dezelfde tijd. Ik wens 463 
jullie een fijne zondag. We gaan nu nog twee nummers zingen. 464 
 465 
Opwekking 476 Niemand is als U, 466 
niemand die mijn hart vervult zoals U; 467 
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, 468 
er is niemand zoals U. 469 
 470 
(m) Uw liefde stroomt als een brede 471 
rivier, 472 
genezing komt door uw hand. 473 
(v) Angstige kinderen schuilen bij U, 474 
niemand is als U. 475 
 476 
(laatste keer:) 477 
Niemand is als U, 478 
niemand die mijn hart vervult zoals U; 479 
ook al zoek ik ) 480 
heel mijn leven lang door, ) 2x 481 
er is niemand zoals U, ) 482 
niemand zoals U. 483 
 484 
Opwekking 589  485 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 486 
met blijdschap in mijn hart. 487 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 488 
mijn hart is vol ontzag. 489 
 490 
Ik erken: U, Heer, bent God 491 
en ik behoor U toe. 492 
Mijn aanbidding is slechts voor U 493 
wat ik ook denk of voel. 494 
 495 
Refrein: 496 

En ik ga door de poorten met een loflied, 497 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 498 
En ik zing U alle lof toe, 499 
'k hef mijn handen naar U op. 500 
Ik prijs uw naam, 501 
God van de eeuwigheid. 502 
 503 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 504 
met blijdschap in mijn hart. 505 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 506 
mijn hart is vol ontzag. 507 
 508 
Ik erken: U, Heer, bent God 509 
en ik behoor U toe. 510 
Mijn aanbidding is slechts voor U 511 
wat ik ook denk of voel. 512 
 513 
Want de Heer is goed. 514 
Zijn goedertierenheid  515 
is tot in eeuwigheid, amen! 516 
Ja, de Heer is goed, 517 
zijn liefde en zijn trouw  518 
zijn tot in eeuwigheid, amen! 519 
 520 
Refrein: 521 
En ik ga door de poorten met een loflied, 522 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 523 
En ik zing U alle lof toe, 524 
'k hef mijn handen naar U op. 525 
Ik prijs uw naam,  526 
ik prijs uw naam, 527 
ik prijs uw naam, 528 
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God van de eeuwigheid, 529 
God van de eeuwigheid,  530 

God van de eeuwigheid 531 

Egger 532 
Ik wil u ontmoeten in het glas wijn dat ik straks drink, in de visite, in de mensen die ik om 533 
mij heen heb. Ik wil ontmoeten, niet alleen hier. Nou kijk naar het regeerakkoord. Echt waar. 534 
De genade van die Here Jezus christus die die positieve kortsluiting veroorzaakte en de 535 
liefde van God en de verbondenheid met zijn sterke heilige geest is met jullie allemaal. 536 
Amen.537 
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Bijlage 3: Transcript interview ds. Karel Jan Egger. 
 

 
M: Misschien kunt u eerst kort iets over uzelf vertellen? 4 
KJE: Ik ben in Ulm geboren in het jaar 1958, een tijdje geleden, als jongste van 10, een groot 5 
gezin. Mijn vader is jong overleden in zijn vijftiger jaren, heel traumatisch allemaal. Als 6 
jochie van vijf was het niet gemakkelijk thuis, maar ik had een gelovige moeder en ben  7 
daarmee ook zelf altijd een gelovig jongetje geweest. Ik had graag het boerenbedrijf 8 
ingegaan, maar dat lukte niet, dus werd ik maar onderwijzer. eeh, met veel plezier 9 
overigens. Uhm, waar ben ik, onderwijzer geworden, Zwolle bewerkt, Ermelo gewerkt. Daar 10 
was de kerk erg traditioneel, we voelden ons daar niet thuis. Zijn toen hier en daar gaan 11 
shoppen, dat was toendertijd erg ongewoon. We shopte heel breed van ger gem tot 12 
evangeliegemeente. We voelden ons toch het meeste thuis in de ontspannen sfeer van een 13 
evangeliegemeente. Daar leerde ik Jezus Christus kennen en via het werk van Elly en Rikkert 14 
werd dit nog verder gestimuleerd. Daarna ben ik theologie gaan studeren. Erg leuk. Zat ik 15 
weer in de collegebanken. Uiteindelijk dominee geworden in Hilversum. Een tamelijk open 16 
gemeente. Daar kreeg ik een burn-out, dat was te wijten aan de grootte van de gemeente en 17 
daarbij was ik vrij succesvol als spreker. Toen ben ik door Christus gegrepen, waardoor mij 18 
duidelijk werd het moet alleen gaan over mij. Samen met Jos Douma hebben wij ons 19 
opnieuw toegewijd. Dat betekende ook een beetje een move als prediker, dat werd wat 20 
scherper, wat minder exegetisch zo je wil, hoewel niet iedereen dat verschil opmerkte. 21 
Hoewel een deel van de kerk wel reageerde enthousiast, maar een ander deel was wat 22 
minder enthousiast, waardoor ik dacht, mmmm. Toen kwam het beroep Utrecht Noord-23 
West, de beroepingscommissie was anders dan de kerkenraad. Ik zei, doe maar niet, ik wil 24 
het alleen hebben over Jezus Christus en dat levert alleen maar gedoe op. Maar goed ik werd 25 
toch beroepen en in het nagesprek met de kerkenraad die zei, we hebben echt iemand nodig 26 
die kan enthousiasmeren en als jij preekt, komen er meer mensen dan voorheen. Jij weet een 27 
snaar te raken bij jongere mensen en studenten. Dat is niet even leuk zijn, maar...dan halen 28 
ze niets meer. Ik voorzag allemaal classisgedoe, maar dat is allemaal enorm meegevallen.  29 
M: Bedankt voor deze uiteenzetting. Ik zal even uitleggen, ik heb drie onderdelen waar ik u 30 
vragen over wil stellen. Dat is allereerst inhakend op het missionaire gemeente, want ik 31 
begreep dat u daar een master in deed.. 32 
KJE: Je mag wel Karel Jan zeggen. 33 
M: Dan iets breder over de gemeente en dan heel specifiek het laatste onderdeel over de 34 
kerkdienst die ik heb bijgewoond waar ik een aantal vragen over heb. 35 
KJE: brand los. 36 
M: Nou, ik heb begrepen dat u eeh je een Master Missionaire Gemeente doet. Wat is volgens 37 
jou missionaire gemeente zijn? Wat houdt dat in?  38 
KJE: Dat je als gemeente niet gericht bent op jezelf, maar op de buitenwereld. Niet voorbij 39 
gaan aan jezelf, maar dat is ook de hele ring buiten de gemeente. Sommige mensen zeggen 40 
dat kun je helemaal niet zeggen, want elke gemeente is missionair, dus je bent missionair of 41 
geen gemeente. Eeh, maar dat je een missie hebt dat je Jezus Christus wil brengen niet alleen 42 
voor jezelf, maar voor de wereld om je heen. 43 
M: Welke aspecten van deze gemeente zouden nog moeten worden veranderd om beter 44 
missionair te zijn?  45 
KJE: Oe! Ik zeg oe, want er moet heel veel veranderd. Het is just a beginning. Er zijn drie 46 
punten: Zijn de diensten werkelijk gericht op binnen en buiten of is het gepimpte versie van 47 
wat je zelf leuk vindt. Bereiken ze, spreken ze de taal van buitenstaanders. Dan heb je nog de 48 
huiskringen. Op dat niveau functioneert ook een gemeente. Is dat voor binnen of ook voor 49 
buiten. En dat heb je nog een derde niveau, dat is de laatste stap is dat in een missionaire 50 
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gemeenten elk lid missionair is die uitstekend apologetisch en in liefde de boodschap kan 51 
vertegenwoordigen. 52 
M: je zegt, er is nu nog wel onderscheid, je hebt vriendendiensten en gewone diensten. Wat 53 
is dan het doel van de vriendendienst? Kunt u aangeven wat het doel is van de 54 
vriendendienst?  55 
KJE: Aan de ene kant een dienst voor vrienden, aan de andere kant ook naar binnen toe. 56 
Beste gemeenteleden, nu offer je wat op. Ook om binnen iets los te weken, het zou ook 57 
anders kunnen als we mensen willen bereiken.  58 
M: Maar hoe bereik je dat dan, dat doel van die vriendendiensten?  59 
KJE: Dat zoeken we, dan zoeken we naar vormen die horen bij deze tijd.  60 
M: Wat is bijvoorbeeld een aanpassing geweest? 61 
Geen votum meer, je kunt je afvragen of dat de aanpassing is, maar dat is wat we doen in de 62 
try-out, en altijd iets creatiefs. Als prediker begin ik heel duidelijk bij de cultuur, ik neem de 63 
tijd om die uit te leggen, en eindig ik bij Jezus Christus.  64 
M: Op welke manier wordt het bestaan van de vriendendienst gecommuniceerd naar de 65 
doelgroep? 66 
KJE:We hadden een slogan: dicht bij Jezus, dicht bij elkaar, dicht bij Utrecht. Dichtbij Utrecht, 67 
dat willen we ook vorm geven? Sindsdien doen we een keer per maand een vriendendienst. 68 
Er wordt een appel gedaan op de vrienden van de leden. Er is ook wel geflyerd, maar dat 69 
gebeurt nu niet meer. Slechts via de netwerk. 70 
M: Richt de vriendendienst zich op een aparte doelgroep?  71 
Ja, ook eeh... ja dat is ook een moeilijke, dat is ook een leerproces voor jezelf. Ook naar 72 
binnen toe. Dat is ook wel wat ik mensen terugmail. Dat is leuk thema, maar echt een thema 73 
voor jezelf. Dat is niet echt een thema wat je vrienden aanreikt. Wat was je vraag ook 74 
alweer?  75 
M: Nou of het een aparte doelgroep is: 76 
KJE: Ja het is een aparte doelgroep, maar het valt niet mee om het over de doelgroep en niet 77 
over jezelf te hebben. In de subgroepen is echt geformuleerd dat de vriendendienst bedoeld 78 
is voor de ongelovige vriend. Geen broers of zussen.  79 
M: Dan wilde ik het wat breder trekken, naar de hele gemeente. Wat voor mensen komen er 80 
naar deze gemeente? Wat voor mensen komen naar deze gemeente? 81 
KJE: Het is een vrij homogene groep, HBO/WO gemeente. Ze wonen grotendeels dichtbij in 82 
de stad Utrecht, ze zijn hier gekomen als student en blijven hangen. Een kleiner deel is 83 
komen lopen op latere leeftijd.  84 
M: Waarom gaan ze hierheen en niet naar een andere gemeente? 85 
KJE: Grotendeels zijn ze vrijgemaakt en een overloop naar Centrum. Sommige mensen 86 
kunnen daar niet mee uit de voeten. Mijn geloof verpieterd als ik niet bij jullie kerk, dus daar 87 
is een agreement over hoe we dat doen.  88 
M: Het zit bij die hem dus met name in de vormen of in de boodschap?  89 
Niet alleen de vormen, het gaat ook over de boodschap. Mensen voelen zich daar minder 90 
thuis in de vormen en prediking. Zonder meer de grace, de Amazing Grace bij ons voorop 91 
staat. Gisteren heb ik dat nog weer eens uitgepakt voor gefrustreerde kerkleden. 92 
M: Waarom zijn ze gefrustreerd: omdat ze Jezus niet ontdekt hebben of Jezus Christus in hun 93 
hart hebben kunnen kijken.  94 
KJE: Er is geen chemie. 95 
M: voelen ze zich zelf gefrustreerd of is dat een typering van jou? 96 
KJE: Nee, wat ze wel zeggen, als dit de kerk is en dat de bijpassende god, dan kan ik daar 97 
eigenlijk niet mee uit de voeten en dat kan ik eigenlijk niet loslaten.  98 
M: In ander kerken wordt Jezus Christus ook verkondigd. Wat is het verschil nou precies 99 
met jouw prediking? 100 
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KJE: Het idee dat ze altijd wat moeten doen, altijd zich inspannen, het is niet werkheiligheid, 101 
maar dat God mij nu vrij zet en mij helemaal perfect vindt en het plezierig om nu met mij op 102 
te trekken is niet in hun oren gekomen. 103 
M: Als u de gemeente een cijfer zou geven, hoe tevreden bent u met de huidige gemeente? 104 
Waarom dat cijfer? 105 
KJE: Als je mij het drie jaar geleden had gevraagd zou ik gezegd hebben een 8 of een 9, maar 106 
nu zeg ik een 6 of een 7. Daar ben ik eigenlijk minder tevreden over dan eerder. Het zou 107 
namelijk kunnen zijn dat we qua vormen hedendaagser, dus passender, dus prettiger, maar 108 
dat we nog evengoed binnen onszelf blijven, dus dat je er een leukere kerk voor jezelf maakt. 109 
Of maak je er een hedendaagse gemeente voor Utrecht, waar de gemiddelde Utrechter zich 110 
niet voor schaamt en denkt, okay, het gaat ergens over, het is relevant voor mij. Zijn we nu 111 
aan het pimpen of zijn we echt bezig met postmodern preaching? 112 
M: Pimpen? 113 
JGK: Pimpen is het leuker maken van de diensten, dan moet je doen. Qua vormen zijn we 114 
hedendaagser, maar evengoed binnen onszelf blijven. Een leukere gemeente voor jezelf zijn.  115 
M: Welke elementen zorgen in deze kerk dat ze fungeert als een hechte gemeenschap? Je 116 
kan kiezen uit zeer belangrijk, tamelijk belangrijk of niet erg belangrijk. Ik noem een aantal 117 
aspecten of je dat belangrijk acht of niet. 118 
M: Trouw,  119 
KJE: ja tamelijk belangrijk. 120 
M: Dat men dezelfde sociale achtergrond heeft  121 
KJE: Niet belangrijk, is wel makkelijk, maar omdat mensen vanuit die yuppengroep die zich 122 
bekeren één move hoeven te maken. Ze hoeven niet een culturele move te maken. Dus het 123 
kan gemakkelijk zijn voor de groei van kerk. Maar of het past bij Jezus Christus, zijn range is 124 
van Jozef van Arimathea tot arme Lazarus. Alle bevolkingsgroepen verbinden. Ik ben niet er 125 
blij mee dat er een homogene groep aanwezig is, daarmee bereik we dus de gemiddelde 126 
Zuilenaar niet. 127 
M:Gelijke overtuiging over de christelijke dogma's zoals doop, positie van Jezus.  128 
KJE: Jezus is wel belangrijk, doop is minder belangrijk. Als we het bij de twaalf artikelen 129 
houden, de apostolische geloofsbelijdenis, is zeer belangrijk. 130 
M: Dat er goede huisvesting is voor de kerk en goede materiële voorzieningen? 131 
KJE: Ja,ja, nou ja, ja ach, ja.  132 
M: Goede organisatie, het vastleggen van de taken.  133 
Dat is in onze gemeente heel erg belangrijk  134 
M: Bereidheid om over problemen en meningsverschillen te praten?  135 
KJE: Als we missionaire gemeente willen zijn dan moeten we ook zelf transparanter willen 136 
zijn.  137 
M: Naast de kerk ook doordeweeks zoveel mogelijk tijd samen doorbrengen.  138 
KJE: Nee, niet teveel samen, want anders doe je het weer met je eigen clubje.  139 
M:Op welke manieren worden dit soort aspecten in de kerk gestimuleerd? 140 
KJE:Vooral huiskringen vind ik heel belangrijk en dat moet ook heel erg goed georganiseerd 141 
worden anders is het een puinhoop. Groepjes mensen zijn bij elkaar. Dan moet het ook gaan 142 
om de essentie van het leven. De ouderling komt ook op de huiskring. Het moet gaan over 143 
Jezus, maar ook over Utrecht. Dan moet je die huiskringen wat meer missionair maken, dat 144 
is de volgende stap. Sommige huiskringen zijn actief, zij geven aan, wij hebben de brains. Die 145 
geven bijvoorbeeld belastingadvies, dat vind ik voorbeeldig.  146 
M: In de kerk zijn verschillende aspecten die te maken hebben met geloofsopvoeding. Welke 147 
aspecten zijn volgens u met name van belang? Welke waarden en ingrediënten zijn de zaken 148 
die van belang wil het geloof gaan groeien. 149 
KJE: Ja, daar hebben we nog niet zoveel over nagedacht. Want er waren geen kinderen. 150 
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M: Niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen, want die moeten weer vervolgens 151 
vertalen naar hun kinderen. Je bent een soort herder of leraar. Wat wil je overbrengen? De 152 
mensen die naar de kerk gaan, dat wil ik ze meegeven.  153 
KJE: Dat Jezus Christus echt enorm veel van ze houdt. Ik wil ze niet allerlei gebodjes 154 
aanleren en regeltjes. Het zou kunnen dat ik teveel ervan uit ga dat het vanzelf gaat als ik ze 155 
wijs op Jezus Christus. Net als dat je verliefd bent dat je zaken dan vanzelf gaan. Ik ga er 156 
misschien teveel vanuit dat alle andere elementen dan we goed komen.   157 
M: Wilt U voor elk van de volgende onderwerpen aangeven hoe belangrijk ze zijn voor het 158 
normale christelijke / gereformeerde leven. U kunt kiezen uit de volgende 159 
antwoordmogelijkheden. 160 
KJE: ik zeg wel streepje als ik vind dat het erbij hoort. 161 
M: Goede manieren/beschaafd gedrag.  162 
M: Talenten inzetten,  163 
KJE: ja doe maar een streepje 164 
M: Toewijding voor minder aantrekkelijke activiteiten.  165 
KJE:Ook een streepje 166 
M: Creativiteit stimuleren. KJE: Ook een streepje, doe maar twee streepjes. 167 
M: Verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar nemen. 168 
M: Verdraagzaamheid en respect voor anderen  169 
M: Goed zijn voor milieu 170 
M: Sociale Gerechtigheid.  171 
KJE: Ook een streepje 172 
M:  Ontzag voor God  173 
M: Onzelfzuchtigheid  174 
M: Gehoorzaamheid  175 
KJE: Nee die verder niet  176 
M: Dus talenten inzetten, toewijding minder aantrekkelijke activiteiten, creativiteit 177 
stimuleren en sociale gerechtigheid.  178 
KJE: ja, dat is wel een mooi rijtje. 179 
M: Nou dan gaan we nu naar de dienst. Wat zijn volgens u de belangrijkste elementen in een 180 
kerkdienst?  181 
KJE: Een vriendendienst of een kerkdienst?  182 
M: Nou laten we maar onderscheid maken. Eerst de kerkdienst en de vriendendienst, want 183 
dat is uiteindelijk de focus. Dus eerst de kerkdienst. Want zijn de belangrijkste elementen 184 
daarin? 185 
KJE: Dat het ongelooflijk relevant moet zijn.  186 
M: Wat is dat relevant: 187 
KJE: Het moet gaan over Jezus Christus over zijn persoon en zijn leven waar in hij staat. En 188 
dat moet in alles terugkomen. Dat moet ook gaan over de liederen. Daarom moet je dus niet 189 
teveel zingen over Jeruzalem. Ten minste.. ik hoop dat dat voor kerkgangers Jeruzalem is de 190 
gemeente van de Heer waar Hij thuis is, maar dat vraag ik mij af. Ja, dat is het. 191 
M: Is er nog een rangorde aan te brengen? Zijn dat de liederen of de preek of het gebed 192 
belangrijk? 193 
KJE: Bidden is concentratiepunt. Omdat de grondgedachte dat Jezus Christus een relatie met 194 
je wil, geloof is dus een relatie, dat is communicatie.  195 
M: En dan de vriendendienst, maakt dat nog uit.  196 
KJE: Nu maakt dat nog uit, maar wellicht op termijn veel minder, want dat is het streven. In 197 
een gewone dienst, het is nauwelijks waar wat ik zeg en ik wil het ook niet, kun je uitgaan 198 
van een aantal bepaalde zaken. Appelleert aan een hoeveel basiskennis, maar ja als je Jezus 199 
kent is dit wel een hele vreemde move.  200 
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M: Zijn er andere elementen in de kerkdienst belangrijk of minder belangrijk dan in een 201 
vriendendienst. Dat is de vraag? 202 
KJE: Ja...ik denk dat het onvruchtbaar onderscheid is en anderzijds is het onderscheid wel 203 
weer heel vruchtbaar. Herkenbaarheid is in een vriendendienst erg belangrijk en dat is hard 204 
werken. Niet zozeer andere elementen maar met name de invulling daarvan. Behalve het 205 
creatieve moment, hoewel dat ook steeds meer in gewone diensten wordt ingepast. Dat is 206 
ingevoerd om echt te laten zien dat het ook ontspannen kan, dat je ook kunt grappen en 207 
grollen, dat je even een break kunt maken. Dat geloven opgaat met het gewone leven, zoals 208 
games. Daarmee wordt op een andere manier het thema verwoord en tegelijkertijd kan het 209 
ook vooroordelen wegnemen.  210 
M: Het vooroordeel is dan? 211 
KJE: Dat het saai is, dat het niet creatief is dat het niet bij de tijd is, dat er een gebeuren 212 
plaatsvindt die geen raakvlakken heeft van iemand. 213 
M: Is het uiteindelijke idee niet om een opnieuw volkskerk te zijn, waarin iedereen of je nou 214 
gelooft of niet gelooft samenkomen? 215 
KJE: Dat is wel op zich wel een droom. Het zou een droom zijn als mensen ook als het ze niet 216 
zozeer om Jezus Christus gaat toch iets kunnen halen. We zijn nu een homogene groep, maar 217 
het zou een droom zijn om ervoor Utrecht te zijn.  218 
M: Heeft de vriendendienst de afgelopen jaren een andere vorm gekregen?  219 
KJE: Het grondpatroon is hetzelfde gebleven. Votum is langzaamaan verdwenen, omdat we 220 
dachten dat een hand die omhoog gaat meer doet denken aan een klassiek concert of 221 
dirigent dan het doet denken aan een popconcert en wij denk dat de toehoorders zich meer 222 
thuisvoelen in een popconcert, dus dat heeft een vervreemdend effect. 223 
M: Neemt de gastvrouw die ik zag neemt die de rol over? 224 
KJE: Vanaf het begin is er een gastvrouw en een prediker geweest. Die beslissing is vrij 225 
intuïtief genomen. In televisieprogramma's als so you think you can dance zijn er altijd twee, 226 
een man en een vrouw, dus zie je altijd twee presentatoren, dat zijn elementen geweest, dus 227 
laten we met twee presentatoren werken.  228 
M: Ziet u zichzelf als een presentator?  229 
Ik voel mij ambassadeur van Jezus Christus. Ik heb wel eens ruzie met collega's, die zich 230 
bedienaren van het goddelijk woord noemen, en zeg ik, ik vind jullie meer woordknechten, 231 
dan doe ik lelijk. Jullie zijn gebonden aan een boek, ik vind het boek aardig, maar het gaat om 232 
een persoon, ik wil een persoon vertegenwoordigen. Ik weet niet...maar dat, dat is een 233 
andere insteek. 234 
M: Ik kan mij voorstellen, dat dat anders is. Uhm, waar ik geïnteresseerd in ben hoe de 235 
organisatie van die dienst in elkaar zit. Zou daar wat over kunnen vertellen?  236 
KJE: Er zijn twee vriendenteamclubs. Een voor de even en een voor de oneven maanden. Dat 237 
scheelt in uitdenken en organiseren best veel. Die doen eigenlijk alles, ze denken na over het 238 
thema, ze denken in overleg met de band na over de liederen, denken na over het creatieve 239 
element. Ik mag mij beperken tot eeh..het praatje.  240 
M: Dus zij bedenken de liederen en de band voert uit? 241 
In overleg met de band bedenken ze de liederen.  242 
M: Is de band elke week betrokken?  243 
KJE: Deze manier van werken wordt ook steeds meer toegepast in gewone diensten. De 244 
vrienden was een soort pilot, en de diensten en in organisatie en in de outcome gaat het 245 
steeds meer lijken op de vriendendienst. Mede door de studie waardoor ik minder tijd heb is 246 
er de liturgiecommissie, die niet de thema's bedenkt, maar wel alle andere elementen in de 247 
dienst, waardoor ik mij alleen nog hoef te richten op het praatje. Het thema is 248 
overkoepelend wat leidt tot de verdere invulling van de diverse aspecten van de dienst. Ik 249 
concentreer mij op het praatje.  250 
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M: Hoe verloopt dan het overleg dat het toch een eenheid is, tussen de verschillende 251 
elementen?  252 
Het thema is overkoepelend, dat leidt tot de rest. Meestal komen de thema's van de 253 
vriendendienstclubs. Ik kijk kort naar de liturgie en denk dat is goed. Komt wel goed zeggen 254 
ze altijd tegen mij. 255 
M: In de dienst worden duidelijk andere woorden gebruikt. Zo wordt u zelf voorgesteld als 256 
JP, heeft u het over een dissertatie en positieve kortsluiting en niet over een dienst maar een 257 
viering. Gebeurt dat bewust en zo ja, waarom gebeurt dat? 258 
KJE: Daarmee probeer ik, tegenwoordig heel bewust, omdat ik daarmee wil aansluiten bij 259 
het publiek. Ook heel grappig. Er was een hele familie op bezoek uit Friesland bij ons. Pap 260 
waar had je het nou over? Is mijn zoon, die electricien is, dus dat is een hele grappige 261 
constatering. Wat is nou een dissertatie? Ik ga er vanuit dat de groep die er zit dat ik 262 
daarmee aansluiting vind bij de Prediker. Dit is niet een oud boek, maar gewoon een 263 
dissertatie van toen. Daarom probeer ik aan te sluiten bij de groep studenten en ik probeer 264 
dus een nieuwe ingang te bedenken om woorden te gebruiken die aansluiten.  265 
M: Het aansluiten heeft ook een andere kant, ook de betekenis laten van wat het is. Hoe kijk 266 
je daar tegen aan? 267 
Bij elk woord moet je nadenken hoe het overkomt. Dus noem maar Bijbelboek, wat 268 
communiceer ik daarmee? Ik vind dissertatie een goede greep. Hij heeft het echt onderzocht, 269 
echt empirisch. Het is dus niet zonder meer ´het bekt leuk' dus dat plak ik erop, maar dan 270 
moet je ook kunnen uitleggen waarom je het een dissertatie noemt. 271 
M: De keuze voor de liederen. Hoe komt die tot stand? Zijn daar bepaalde criteria voor of 272 
hebben die voor zichzelf bedacht?  273 
KJE: Het criterium voor de liederen is dat een vriend of collega zich er niet aan moet stoten 274 
en dat zijn dus de vrienden/collega's van de leden van de vriendenteamclubs. Als men (die 275 
collega's) op het bureau een lied ziet liggen en zich afvraagt wat zing je nou, bijvoorbeeld 276 
psalm 1:3 dat de goddeloze als kaf zal vergaan dat zou ik niet uitkiezen.  277 
M: Is dat een element wat niet meer vertelt moet worden of.. 278 
KJE: Daarom noem ik het ook expres. Dat wil niet zeggen dat oordeel niet meer aangezegd 279 
wordt, maar niet en passent dat we even zeggen dat de goddelozen verloren gaan. De meest 280 
geëigende plek is ook niet in een gebed. Dus dat moet worden opgebouwd in een gesprek: ja 281 
als je deze man mist dan mis je eigenlijk het leven, want hij is de levensbron.   282 
M: Ja, je kan natuurlijk ook zeggen, dat het lied moet aanpassen bij het thema. Dus als het 283 
thema er niet overgaat, dan kan ik mij voorstellen dat het ook niet in de liederen naar voren 284 
komt. 285 
JKG: Je kiest natuurlijk op thema, maar dan nog ben je kritisch of dat dit in een couplet wordt 286 
doorboord. 287 
M: Ik zag dat er allemaal opwekkingsliederen werden gezongen. Is dat toevallig? 288 
KJE: Het is niet toevallig dat er alleen opwekkingsliederen werden gezongen. Psalmen 289 
komen weinig voorbij. Liedboekliederen kunnen voorbijkomen, maar zijn toch ook een 290 
beetje oubollig. Psalmen voor Nu hebben ook een nadeel. Ik vind dat ze meer moeten 291 
nadenken..moeten bedenken dat je de psalmen nu niet meer zo kunt zingen als het 292 
geschreven is, omdat die heilshistorisch niet meer past.  293 
M: Kan je psalmen ook niet meer lezen of kan je ze alleen niet meer zingen? 294 
KJE: Je kan ze ook niet meer lezen, precies wat er staat. Als je daar de omwenteling der 295 
tijden, Jezus Christus, niet meeneemt.  296 
M: Dat is het hele Oude Testament toch?  297 
KJE: Ja, dat is correct, maar zonder Jezus is het niets.  298 
M: Wat doen andere kerken dan anders dan jij doet? 299 
KJE: Het gevaar is dat als je een psalm zingt dat je een risico neemt dat je ook zelf weer 300 
teruggaat naar voor het grote event. Wat ik in mijn eigen GKV kerk zie. Dat die gefrustreerde 301 
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mensen door het zingen van psalmen Jezus Christus niet hebben leren kennen. Daar zit een 302 
zekere logica in, want psalmen zeggen: je moet gehoorzaam, je moet je goed gedragen, je 303 
moet recht doen, ze hebben een andere setting, dan liederen waarvan de tekst duidelijk 304 
maakt dat Jezus Heer is. Een tekst van voor de grote event is stomweg reproduceren draagt 305 
risico's en psalmen voor nu, misschien dat een keuze geweest, ik vind het erg jammer dat ze 306 
daarin niet Jezus Christus naar voren hebben laten komen. Natuurlijk kun je Hem in een 307 
messiaanse psalm wel hem lezen, maar dan moet dan wel aanwezig zijn, en je moet ook die 308 
vertaalslag zelf kunnen maken.  309 
M: Tijdens de collecte was er een lied te horen en te zien, waarin een dansgroep een vrije 310 
dans uitvoert. Wie heeft dat bedacht en is dat doorgesproken?  311 
KJE: Ja, dat heb ik bedacht en omdat een link heeft met de bijbelteksten. Geniet, draag mooie 312 
kleren, er wordt nog net niet gezegd, ga dansen, maar ik wilde daarmee laten zien. zet ook 313 
heel je lijf in voor je Heer. Dat is niet doorgesproken. Als het vriendenteam iets een goed 314 
idee vindt dan doen we dat, als ik iets een goed idee vind dat doen we dat.  315 
M: Dan komen we aan bij het praatje: Aan het begin van uw preek/voordracht zegt u dat u in 316 
goed 20 minuten een relevant verhaal over te houden. Aan het eind geeft u aan dat u 317 
eigenlijk nog maar vijf minuten heeft. Door wie of wat bent u tot het inzicht gekomen dat de 318 
voordracht 20 minuten moet duren?   319 
KJE: Ik wil mij aan de tijd houden. Ik heb de neiging om te lang te preken, dat zegt veel over 320 
mijzelf. Ik wil het publiek duidelijk maken waar ze aan toe zijn en ik wil mij daar ook aan 321 
houden. Ik heb nog wel de aandacht, maar het moet gewoon klaar zijn, ook rekening 322 
houdend met de spanningsboog. 323 
M: Wat moet er volgens u vanuit het christelijk evangelie worden gecommuniceerd?  324 
U kunt kiezen uit: 1. Om mensen met een ontwikkeld laag zelfbeeld erop te wijzen dat God 325 
de oplossing pijn en het lijden die daarmee gepaard gaan weg te nemen. 326 
2. Om mensen te wijzen op het levensgeluk wat volgt als je leeft met God 327 
3. Om mensen te tonen op welke manier God genadig is zodat we Hem kunnen verheerlijken 328 
en behagen. 329 
KJE: dus oplossing voor het lijden, twee voor het geluk van mensen en drie: 330 
M: Om mensen te tonen op welke manier God genadig is zodat we Hem kunnen 331 
verheerlijken en behagen. 332 
Het laatste antwoord (C)  in ieder geval niet, en ik weiger te kiezen tussen de eerste twee 333 
antwoorden, dus de boodschap van Jezus Christus is zowel een  oplossing voor het lijden als 334 
het levensgeluk.  335 
M: Als ik de preek goed heb beluisterd dan komt het op mij over dat genieten zonder God in 336 
principe hetzelfde is als genieten met God, met dien verstandhouding dat genieten mét God 337 
beter lukt. Heb ik dat juist geconcludeerd? 338 
KJE: Dat is een beetje zuur verwoord, maar dat op zich is dat wel de boodschap. Als een 339 
vriend dat achteraf zou concluderen dat zou ik daar blij mee zijn.  340 
M: U heeft het over de betekenis van het kruis. U zegt: omdat mensen een andere chef kozen 341 
is die harmonieuze eenheid verbroken. Wat bedoelt u daarmee? En waarom legt u het op 342 
deze wijze uit? 343 
KJE: Dat is door mij een beetje ongelukkig geformuleerd. Ik blijf daar onnodig vaag. 344 
Daarentegen kan je niet alles vertellen, er moeten keuzes gemaakt worden. Het is niet nodig 345 
dat ik dat in deze preek communiceer.  346 
M: Een ander citaat uit de preek is de volgende: God ziet alles wat je doet, blijkbaar allang 347 
met welbehagen aan. Ben ik nou gek hebben we als christenen eeuwenlang iets verkeerd 348 
gedaan of zit er nog ergens een adder onder dit mooie genietende gras. Wat zouden 349 
christenen eeuwenlang verkeerd hebben gedaan? 350 



 102 

KJE: Je weet denk ik wel wat ik daarmee bedoel. Het betekent dat we als christenen te lang 351 
ons te veel gericht hebben op dingen die allemaal moeten en te weinig bezig zijn met het feit 352 
dat God al onvoorwaardelijk van ons geniet van waaruit we mogen leven in die vrijheid.  353 
M: U concludeert uit één vers uit één boek uit de Bijbel, namelijk Prediker, dat geloven in 354 
God een legitimatie is om te genieten. In hoeverre is dat verantwoord? 355 
KJE: Ja, maar wordt dat niet al eeuwen gedaan? Met elke keuze voor een bepaalde tekst laat 356 
je anderen gedeelten achterwege. Als dominee maak je bij elke preek een bepaalde keuze, 357 
waardoor je andere aspecten op dat moment niet gezegd worden. 358 
M: Okay, dan zij we aan het einde gekomen van dit interview, ik wil u hartelijk bedanken359 
. 
 
 


