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INLEIDING  

Op  welke  manier  komen  mensen  in  deze  tijd  tot  geloof  bij  protestantse  pioniersplekken?  Dat  
is  zo’n  beetje  de  vraag  waar  het  onderzoek,  dat  ten  grondslag  ligt  aan  dit  adviesrapport,  mee  
begon.  Officieel  geformuleerd:  Welke  factoren  spelen  een  rol  in  de  geloofsverandering  van  
volwassen  toetreders  die  betrokken  zijn  geraakt  bij  een  pioniersplek  met  een  evangelisch  of  
gereformeerd  karakter?    

Die  vraag  komt  voort  uit  mijn  eigen  interesse  en  zoektocht  naar  hoe  ‘het’  nu  werkt,  en  of  je  
daar  überhaupt  iets  over  kunt  zeggen.  Daarnaast  is  er  ook  vanuit  het  pioniersteam  van  de  
Protestantse  Kerk  Nederland  interesse  naar  het  effect  van  het  groeiend  aantal  
pioniersplekken  op  de  (geloofs-)  levens  van  mensen.  Het  onderzoek  is  klein  van  omvang  
(n=7)  en  tevens  een  eerste  stap  van  ondergetekende  in  het  doen  van  onderzoek.  Ten  
behoeve  van  afbakening  is  dit  onderzoek  uitgevoerd  op  pioniersplekken  met  een  
overwegend  orthodoxe  geloofsinhoud,  die  begeleid  worden  door  de  IZB  of  het  EWV.    

In  dit  rapport  deel  ik  de  belangrijkste  conclusies  en  doe  ik  van  daaruit  een  aantal  
aanbevelingen  voor  pionierswerk.    

Veel  leesplezier!  

Arne  Maat  
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BELANGRIJKE  CONCLUSIES    
  
Hieronder  volgen  enkele  belangrijke  conclusies  uit  het  praktijkonderzoek,  opgedeeld  in  
conclusies  over  het  proces  van  ‘tot  geloof  komen’  en  conclusies  over  de  rol  van  een  
pioniersplek  in  dat  proces.    

Proces  van  geloofsverandering  en  bekering.    

-   Het  proces  heeft  geen  vaste  volgorde    
Voor  mensen  betrokken  raken  bij  een  pioniersplek  en/of  zich  bewust  christen  heeft  
zich  vaak  al  een  heel  proces  van  nieuwsgierigheid,  zoeken  en  ervaringen  afgespeeld.  
Dit  kan  zijn  door  iets  van  kerkelijke  betrokkenheid  in  de  jeugd,  een  bijzondere  
gebeurtenis  zoals  het  horen  van  een  stem,  een  besef  van  ‘niet  alleen  zijn’  of  een  
bijzonder  gesprek  met  een  christen.  Sommigen  zijn  er  jarenlang  mee  bezig  totdat  het  
‘licht  echt  doorbreekt’,  bijvoorbeeld  door  bijbeluitleg  van  de  pionier.  Bij  anderen  gaat  
alles  heel  snel.  Alle  respondenten  zijn  inmiddels  op  het  punt  gekomen  zich  christen  te  
noemen,  maar  de  weg  daar  naar  toe  is  verschillend.  Er  kan  geconcludeerd  worden  
dat  processen  uniek  zijn,  het  proces  is  geen  abcd’tje.	  
  

-   Duidelijke  uitleg  en  gesprek  
Uit  de  verhalen  van  de  deelnemers  blijkt  dat  een  heldere  uitleg  van  de  inhoud  van  het  
christelijk  geloof  belangrijk  is.  Sommigen  van  hen  hebben  eerder  in  hun  leven  
ervaring  opgedaan  met  andere  christenen,  zaten  op  een  christelijke  school,  of  
hebben  een  bijzondere  ervaring  gehad.  Dat  heeft  ze  nieuwsgierig  gemaakt  naar  het  
bestaan  van  God,  of  zelfs  overtuigd  van  het  bestaan  van  God.  Toch  zijn  er  veel  
vragen  die  een  relatie  met  God  en  een  leven  als  christen  nog  in  de  weg  zitten.  
Daarvoor  is  het  gesprek  over  de  bijbel  en  de  mogelijkheid  tot  het  stellen  van  vragen  
van  groot  belang.  Voor  veel  deelnemers  heeft  dit  in  de  vorm  van  een  Alpha-cursus  
een  plek  gehad.  Het  in  discussie  gaan  zorgde  voor  diepere  inleving  in  de  stof.  Ook  
een  open  en  kwetsbare  opstelling  van  hen  die  wel  geloven,  de  pionier  of  andere  
gespreksdeelnemers,  blijkt  belangrijk  te  zijn.    
	  

-   Gevoel  en  ervaring    
Vragend  naar  de  rol  van  de  Heilige  Geest  kwam  naar  boven  dat  een  ervaring  in  het  
gevoel  of  zelfs  het  meemaken  van  iets  ‘bovennatuurlijks’  voor  een  aantal  deelnemers  
een  belangrijke  of  beslissende  rol  heeft  gespeeld.  De  Heilige  Geest  wordt  door  de  
deelnemers  geduid  als  een  ervaring  tijdens  het  bidden,  het  ervaren  van  een  
geestelijke  realiteit,  een  verlichtingsgevoel,  het  gevoel  waardevol  te  zijn  en  kippenvel.  
Hieruit  blijkt  wel  dat  iets  ervaren  van  God  belangrijk  is  voor  de  deelnemers.  Het  werk  
van  de  Geest  is  niet  meetbaar.  Bij  het  vragen  hiernaar  koppelen  deelnemers  de  
‘Heilige  Geest’  veelal  aan  ervaring  en  gevoel.  Het  bekerings-  en  evangelisatiemodel  
van  theoloog  Richard  V.  Peace,  dat  gebruikt  is  in  dit  onderzoek,  kan  op  een  bepaalde  
manier  ‘maakbaar’  overkomen.  Wat  blijkt  uit  de  antwoorden  is  dat  wij  het  proces  niet  
zelf  kunnen  inrichten  of  sturen.  	  
  

-   Regie  
Een  bepaalde  vorm  van  ‘regie’  zien  in  je  leven  bleek  van  belang  voor  deelnemers.  
Toevalligheden  die  eigenlijk  geen  toeval  kunnen  zijn.  Het  terugkijkend  zien  van  de  
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regie  van  God  is  een  bevestiging  dat  je  ‘op  de  goede  weg  bent’,  zei  een  deelnemer.    
	  

-   De  persoon  en  betekenis  van  Jezus    
Een  vraag  naar  de  betekenis  van  de  persoon  van  Jezus  roept  veel  en  verschillende  
dingen  op  bij  de  deelnemers.  Veel  deelnemers  kennen  Jezus  vanuit  hun  jeugd,  maar  
vertelden  dat  hun  beeld  veranderde.  Een  aantal  van  hen  vertelt  Jezus  in  eerste  
instantie  te  kennen  als  een  belangrijke  historische  figuur  en  een  goed  voorbeeld.  Een  
belangrijke  ontdekking  die  het  merendeel  van  de  deelnemers  deed  is  dat  Jezus  (het  
gezicht  van)  God  is,  of  in  elk  geval  heel  dicht  bij  God  in  de  buurt  komt.  In  Jezus  is  de  
christelijke  God  een  persoonlijke  God  die  je  kunt  ontmoeten.    
Waar  voor  de  een  het  proces  geleidelijk  verlopen  is,  is  het  bij  de  ander  als  de  bliksem  
ingeslagen.  Een  deelnemer  had  een  ‘ontmoeting  met  Jezus’  en  daarmee  begon  zijn  
proces.  Dus  niet  bij  een  langzaam  groeiend  inzicht,  dat  kwam  misschien  wel  ter  
plekke,  net  als  bij  Paulus.  Maar  voor  een  andere  deelnemer  was  Jezus  al  langere  tijd  
een  belangrijke  figuur.  Hij  begreep  alleen  nog  niet  dat  Jezus  meer  is  dan  een  ‘man  
van  een  verhaal’,  en  is  dat  aan  het  ontdekken.  Het  gesprek  over  Jezus  brengt  vaak  
kernachtig  naar  boven  hoe  iemand  staat  ten  opzichte  van  het  christelijk  geloof.  	  
	  

De  pioniersplek    

-   Gemeenschap	  
Meerdere  malen  komt  terug  dat  het  gemeenschapsaspect  van  de  pioniersplek  
belangrijk  is  voor  de  deelnemers.  Sommigen  noemen  het  ‘een  nieuwe  familie’,  voor  
anderen  is  het  belangrijk  geweest  om  volledig  geaccepteerd  te  worden.  
Pioniersplekken  lijken,  meer  dan  bestaande  kerken,  in  staat  om  die  verscheidenheid,  
gemeenschap  en  acceptatie  te  bieden.    
  

-   Gesprek  en  uitleg  	  
Een  heldere  uitleg  over  ‘hoe  geloven  in  elkaar  zit’  en  de  ruimte  om  daarover  in  
gesprek  te  zijn  is  van  belang  voor  zoekers  en  toetreders.  In  veel  gevallen  neemt  de  
pionier  hier  de  tijd  voor  of  wordt  er  een  (Alpha-)  cursus  georganiseerd.  Dit  is  precies  
wat  theoloog  Peace  ook  aanbeveelt;;  in  het  gesprek,  of  dat  in  een  groep  is  of  één  op  
één,  is  er  de  ruimte  om  aan  te  sluiten  op  het  unieke  proces  van  een  individu.    
  

-   Belang  van  pioniersplek?    
De  pioniersplek  zelf  komt  niet  bij  alle  gesprekken  als  beslissend  terug.  Vaak  
functioneert  een  pioniersplek  als  gids  om  helder  te  krijgen  wat  nu  christelijk  geloof  is,  
en  komen  mensen  opnieuw  in  aanraking  met  geloof.  Daarin  is  de  pionier  als  gids  erg  
belangrijk.  Toch  zijn  er  in  deze  gesprekken  ook  een  aantal  echt  in  hun  tijd  bij  de  
pioniersplek  tot  geloof  gekomen.  Wanneer  dit  het  geval  was,  kwam  dit  met  name  
door  een  uitgaande  beweging  van  de  pionier.  Of  de  pioniersplek  hierbij  ook  een  soort  
‘tussenstation’  is  op  weg  naar  bestaande  kerken  is  vanuit  dit  onderzoek  moeilijk  te  
zeggen,  maar  zeker  het  bekijken  waard.  	  
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Handelingsaanbevelingen  

Uit  de  genoemde  conclusies  wil  ik  graag  een  aantal  opvallende  en  leerzame  punten  
benoemen  die  ik  als  advies  of  ter  informatie  aan  het  pioniersteam  van  de  Protestantse  Kerk  
mee  wil  geven.    

-   Wees  een  gids:  Uit  het  onderzoek  blijkt  dat  ‘tot  geloof  komen’  een  proces  is,  zoals  
verwacht.  Vaak  begint  dit  dus  al  vóór  iemand  bij  een  pioniersplek  betrokken  raakt.  
Het  is  van  belang  om  aan  te  sluiten.  Mensen  bekeren  is  geen  mensenwerk  maar,  zo  
blijkt  uit  veel  van  de  verhalen,  er  zijn  wel  vaak  mensen  in  betrokken.  Hoe  kun  je  als  
pionier  het  beste  afgestemd  op  waar  iemand  is  in  zijn  ‘geloofsreis’  en  op  welke  
manier  de  Geest  daarin  aan  het  werk  is?  Gevoels-  of  gebedservaringen  van  een  
levende  God  zijn  van  belang  in  het  geloofsleven  van  mensen.  Toch  kunnen  mensen  
die  ervaringen  niet  altijd  goed  plaatsen,  of  daarop  blijven  leunen.  Daarom  is  het  van  
belang  dat  een  pionier  kan  duiden  en  gidsen  en  zo  iemand  verder  kan  helpen  in  zijn  
of  haar  proces.  	  
  

-   Persoonlijk  contact:  In  meerdere  gesprekken  kwam  terug  dat  de  pionier  initiatief  
nam  om  iemand  op  te  zoeken,  en  éen  op  éen  door  te  praten  over  geloof.  Dat  bleek  
belangrijk  in  het  proces  van  tot  geloof  komen.  Als  je  ten  doel  hebt  dat  mensen  
betrokken  raken,  en  tot  geloof  komen,  kan  een  uitreikend  persoonlijk  contact  nodig  
zijn.    
	  

-   Zorg  voor  een  plek  met  duidelijke  uitleg:  Een  duidelijke  uitleg  van  geloof  en  bijbel  
zijn  van  belang.  Veel  mensen  blijken  (niet  kloppende)  vooronderstellingen  te  hebben  
over  gelovigen,  kerk  en  bijbel.  Alle  deelnemers  in  dit  onderzoek  hebben  wel  op  een  of  
andere  manier  ervaring  met  het  christelijk  geloof.  Toch  weet  men  niet  meer  wat  het  
nou  eigenlijk  echt  inhoudt,  en  dat  kan  een  serieuze  blokkade  vormen  om  verder  te  
komen.  Door  een  cursus  of  Bijbelstudie  met  de  pionier  vallen  ‘puzzelstukjes  op  hun  
plaats’.  Sommigen  hebben  eerder  in  hun  leven  een  ‘bijzondere  ervaring’  gehad  of  
een  ‘ontmoeting  met  God’,  zoals  een  bevrijding  of  het  horen  van  een  stem,  maar  zijn  
daarna  toch  weer  ‘afgedwaald’.  Ze  kregen  vragen  en  konden  het  niet  meer  rond  
krijgen  in  hun  hoofd.  Dan  is  een  plek  om  daarover  te  praten  van  groot  belang.  
Eigenlijk  functioneer  je  als  pionier  als  gids  voor  zulke  mensen  en  breng  je  kennis  en  
ervaring  van  God  bij  elkaar.  Mensen  willen  graag  weten  hoe  het  zit.  Dit  vraagt  ook  om  
zorgvuldigheid.  Mensen  zien  de  pionier  vaak  als  degene  ‘die  weet  hoe  het  zit’.    
	  

-   Maak  persoon  medewerker:  Deelnemers  aan  het  onderzoek  gaven  aan  het  
belangrijk  te  vinden  om  ingezet  te  worden  op  de  pioniersplek.  Daardoor  voelen  ze  
zich  deel  en  kunnen  ze  ook  uitdelen  van  wat  ze  ontvangen  hebben.  Juist  in  de  
betrokkenheid  groeien  relaties  en  vertrouwen,  die  belangrijk  blijken  te  zijn  in  
evangelisatie.  Ze  voelen  zich  deel  van  een  gemeenschap  die  zich  sterk  verbonden  
weet  met  God.  	  
  

-   Vraag  naar  Jezus.  Het  gesprek  over  Jezus  brengt  vaak  snel  in  kaart  waar  iemand  zit  
in  zijn  of  haar  geloofsleven  en  wat  hem  of  haar  tegen  houdt.  Verschillende  
kanten/rollen  van  Jezus  vragen  ook  om  een  verschillend  commitment  als  christen.  Op  
die  manier  kun  je  als  pionier  bedenken  wat  hij/zij  nodig  heeft  en  hoe  je  diegene  kunt  
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ondersteunen  in  het  proces  om  Jezus  beter  te  leren  kennen.    
	  

-   Verdiep  je  in  geestelijke  strijd.  Mensen  die  tot  geloof  komen  moeten  soms  van  ver  
komen,  en  beschrijven  daarin  ook  het  ervaren  van  strijd  op  een  bovennatuurlijke  
manier.  Het  is  nodig  om  daar  als  pionier  raad  mee  te  weten.  Soms  is  doorverwijzen  
een  goede  optie.  Maar  het  kan  goed  zijn  om  je  als  pionier  te  laten  trainen/onderwijzen  
in  het  aanvoelen  of  herkennen  van  die  geestelijke  dimensie  in  het  proces.  Juist  ook  
vanwege  de  zorgvuldigheid  die  ik  eerder  benoemd  heb.    
	  

-   Besef  dat  de  pioniersplek  een  plek  is  waar  mensen  geaccepteerd  worden  zoals  
ze  zijn  en  daardoor  ook  een  plek  is  waar  mensen  stappen  kunnen  zetten.  De  
pioniersplek  is  voor  mensen  een  plek  om  stappen  te  zetten.  Vaak  zijn  mensen  al  met  
geloof  bezig  voor  ze  betrokken  raken,  en  is  er  al  iets  begonnen.  De  pioniersplek  kan  
dan  aansluiten  bij  waar  diegene  is  en  biedt  mogelijkheden  om  vragen  te  stellen,  in  
gesprek  te  gaan  en  keuzes  te  maken  om  te  gaan  leven  als  discipel.  	  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


