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1. Introductie 
Bekering kan gedefinieerd worden als de religieuze transformatie van het zelf, in een sociale 
context (Van Saane, 2010, 65). 
 
De bekering kan verschillende vormen aannemen (Spilka e.a., 2003, 345): 

 Toetreding of affiliation: iemand bekent zich tot een bepaalde religieuze groepering 
zonder voorgaande expliciete religieuze betrokkenheid; 

 Switching: een persoon verandert van religieuze groep; 

 Intensification: de transformatie gaat niet samen met verandering van de religieuze 
groep; 

 Defection of apostacy: een persoon maakt zich los van een religieuze groepering; 

 Cycling: een persoon beleeft een tijdelijk proces van verhoogde betrokkenheid bij een 
religieuze gemeenschap, meestal in periodes verbonden met levensloop 
gebeurtenissen; 

 Deconversion: de bekering beklijft niet, de persoon keert terug tot de toestand van 
voor de bekering. 

 

1.1 Bekering op verschillende niveaus 
Het menselijk functioneren kan verdeeld worden in drie dimensies: de affectieve dimensie, de 
cognitieve dimensie en de gedragsdimensie. De affectieve dimensie omvat de emotionele 
kant van het menszijn, het gaat dan om de positieve of negatieve evaluatie van onszelf en van 
de werkelijkheid om ons heen. De cognitieve dimensie betreft de opvattingen die mensen 
hebben: over goed en kwaad, over doelen en belangen, over jezelf en anderen. En de 
gedragsdimensie beschrijft de daadwerkelijke handelingen die we verrichten. Op deze 
dimensie kunnen de keuzes die we maken beschreven worden, evenals waarneembare 
activiteiten als praten, aan een groep deelnemen en lezen. 
Bekering is de transformatie van het zelf; bekering zal dan ook waarneembaar zijn op alle 
verschillende niveaus van menselijk functioneren: (1) affectief of gevoelsmatig, (2) cognitief of 
rationeel en (3) gedragsmatig.  
De bekering kan beginnen op één van de drie niveaus, maar zal uiteindelijk op alle drie de 
niveaus waarneembaar (moeten) zijn. 
 

1.2 Motieven voor bekering 
In de literatuur worden de volgende motieven voor bekering onderscheiden: 

 Intellectuele motivatie 

 Mystieke motivatie 

                                                      
1  Dit is het ‘algemene deel’ van rapporten van Dr. van Saane welke in draft versie d.d. 31 oktober 2013 voor het 

eerst werd ingebracht in zaak rechtbank Haarlem, AWB 13/9417 
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 Experimentele motivatie (je wilt het een keer geprobeerd hebben) 

 Affectieve motivatie 

 Revivalist (opwekkingsmotivatie) 

 Dwang 
 
De motieven voor bekering kunnen gerelateerd worden aan vijf dimensies van het 
bekeringsproces: de mate van sociale druk, de duur van het proces, het niveau van affectieve 
opwinding, de gevoelsmatige inhoud en de verhouding tussen overtuiging en gedrag. Deze 
dimensies komen in elk bekeringsproces in meer of mindere mate terug. Niet elke dimensie is 
even belangrijk in elk bekeringsproces, dat blijkt sterk afhankelijk te zijn van de motieven van 
de bekeerling voor het bekeringsproces.  
Schematisch weergegeven zien de relaties tussen de dimensies en de motivaties er als volgt 
uit: 
 
Tabel 1: Motivaties volgens Lofland en Skonovd (1981) 
 Intellectueel Mystiek Experimenteel Affectief Revivalist Dwang 

Sociale 
druk 

niet of laag niet of 
laag 

laag medium hoog hoog 

Duur medium kort lang lang kort lang 
Affectieve 
opwinding 

medium hoog laag medium hoog hoog 

Inhoud inzicht ontzag, 
liefde, 
angst 

nieuws- 
gierigheid 

affectie liefde (en 
angst) 

angst (en 
liefde) 

Beliefs - 
gedrag 

eerst belief eerst 
belief 

eerst gedrag eerst 
gedrag 

eerst 
gedrag 

eerst 
gedrag 

 
Bekeringen nemen toe in geloofwaardigheid als de motieven voor de bekering 
overeenstemmen met het belang van de verschillende dimensies binnen het bekeringsproces. 
 
 

1.3 Typen bekeringen 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee typen bekeringen: passieve bekering en 
actieve bekering. 
Bij een passieve bekering heeft de bekeerling de indruk dat de bekering hem of haar 
overkomt. Buiten de eigen wil om wordt men gegrepen door een hogere macht. Bij passieve 
bekeringen horen intense ervaringen. Mensen horen bijvoorbeeld stemmen of muziek, 
mensen kunnen ook onuitwisbare dromen hebben. In de geschiedenis van het christendom 
was een passieve bekering heel lang de norm. Een zeer bekend voorbeeld uit de Bijbel is de 
bekering van Paulus. Paulus werd –midden in een tocht die opgezet was om zoveel mogelijk 
christenen te vervolgen- getroffen door een stem uit de hemel en een groot licht dat scheen. 
Na deze ervaring werd hij blind, totdat een apostel hem erkende als nieuwe gelovige. Bij deze 
bekering is het ingrijpen door God belangrijker dan de zoektocht van de bekeerling. Sterker 
nog, Paulus was druk bezig met een anti-christelijke actie toen God ingreep. 
Een klassiek werk uit de godsdienstpsychologie, The Varieties of Religious Experiences van 
William James gaat uitsluitend over passieve bekeringen. Talloze voorbeelden worden 
beschreven van mensen die intense ervaringen hebben, waarna hun leven voorgoed 
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veranderd is, meestal in positieve zin (mensen met een depressieve aard worden gelukkig), 
maar soms ook in negatieve zin (mensen ontwikkelen een blijvende angst voor God). 
Iemand is ontvankelijk voor een passieve bekering als hij of zij (on)bewust niet (meer) gelukkig 
of tevreden is met het bestaan. Om die reden is een passieve bekering vaak gezien als een 
oplossing voor veel conflicten in de adolescentie, waarin men hevige ervaringen en gevoelens 
van onbehagen op velerlei vlak kan hebben. 
Ontevredenheid met het eigen bestaan is typisch een verschijnsel uit pre-moderne 
samenlevingen of bevolkingsgroepen. Te denken valt aan Europese landen tot aan de Tweede 
Wereldoorlog, groepen met een sterke sociale controle of omgevingen waarin mensen 
gemiddeld laag opgeleid zijn. Dit zijn factoren die de keuzevrijheid van mensen belemmeren 
en daarmee het gevoel van onmacht en onvrede over de eigen situatie kunnen oproepen of 
versterken. 
Passieve bekeringen zijn in de moderne Westerse samenleving een minder grote rol gaan 
spelen. De toegenomen handelingsvrijheid en keuzemogelijkheden voor het individu maken 
de noodzaak voor een passieve bekering minder groot. Mensen hebben de vrijheid en de 
mogelijkheid een nieuw levensbeschouwelijk systeem te onderzoeken, en uit te proberen.  
Mensen daarentegen die uit een omgeving komen waarin weinig individuele ruimte is, zoals 
voor de meeste vluchtelingen en hun land of omgeving van herkomst geldt, zijn ontvankelijk 
voor passieve vormen van bekering. Zij hebben of ervaren niet de vrijheid om bewust en 
actief een nieuw zingevingssysteem aan te nemen, maar staan wel open 
Bij een passieve bekering spelen emoties een zeer belangrijke rol. Deze emoties kleuren de 
ervaring sterk. Door een passieve bekering gaat iemand de werkelijkheid anders ervaren en 
gebeurtenissen, incl. gebeurtenissen uit het verleden, anders interpreteren. Uiteindelijk zal 
het hele leven bepaald worden door de ervaring van de bekering. 
Een kenmerkende factor bij de passieve bekering is het gevoel van overgave. Zelfovergave 
zorgt ervoor dat gewone leer- en groeiprocessen samenvloeien in een nieuw gezichtspunt dat 
voor de bekeerling het meest waar en het meest waardevol wordt. 
 
Bij een actieve bekering wordt de bekeerling gezien als een actieve zinzoeker. Het initiatief 
voor de bekering ligt bij de bekeerling; bij een passieve bekering ligt het initiatief bij God, 
althans in de ogen van de bekeerling. Een actieve bekering wordt meestal voorafgegaan door 
een periode van crisis, waarin de bekeerling gebrek aan zin en doel ervaart. Aandacht voor 
actieve vormen van bekering ontstond uit onderzoek naar bekeringen die niet in de eerste 
plaats religieus, maar maatschappelijk georiënteerd waren. Actieve bekeringen overkomen je 
niet, maar vormen een gradueel proces en zijn het resultaat van een actieve zoektocht naar 
zin. 
Anders dan bij een passieve bekering hoeft bij een actieve bekering niet het hele leven en de 
hele ervaring van de werkelijkheid door de bekering gekleurd te worden. Een actieve bekering 
kan een min of meer los staande ervaring zijn naast andere ervaringen. 
Een kenmerkende factor bij de actieve bekering is de individuele wil. Mensen ervaren 
bijvoorbeeld spanning, crisis of zinloosheid en willen daar een oplossing voor zoeken. Men 
voelt zich vervreemd van zichzelf en de omgeving; bekering doet zich dan voor als een 
oplossing voor deze crisis en ontevredenheid. Een nieuw religieus of levensbeschouwelijk 
kader biedt nieuwe mogelijkheden om met de situatie om te gaan. Bekering is in dit geval niet 
zozeer een intense ervaring (stemmen, dromen etc.), maar het aanvaarden van een nieuw 
aantrekkelijk kader als alternatief voor het niet bevredigend functioneren van het oude kader. 
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Het sociale aspect is van groot belang bij actieve vormen van bekering. Er is veel aandacht 
voor de relatie tussen de bekeerling en anderen. Actieve vormen van bekering worden 
voorafgegaan door ervaringen van spanning, crisis en zinloosheid die tot ontevredenheid 
leiden. Men voelt zich vervreemd van zichzelf en van de omgeving. Een bekering is in zo’n 
geval de oplossing voor het probleem van de crisiservaring. In een nieuw religieus kader 
ontstaan nieuwe mogelijkheden om met de situatie om te gaan. Bekering heeft vaak meer te 
maken met het niet bevredigend (meer) functioneren van het oude levensbeschouwelijke 
kader dan met de aantrekkelijkheid van het nieuwe kader. 
De individuele ontevredenheid die de basis vormt voor de bekering leidt ook tot het ontstaan 
van vaak zeer affectieve relaties met leden van de religieuze groep waarmee men in 
aanraking is gekomen. Deze affectieve contacten sluiten goed aan bij de behoeften. Het 
sociale isolement wordt opgeheven en de bekeerling ervaart directe beloning en acceptatie. 
Daarmee zijn deze ervaringen van groot belang voor de eigenwaarde en het weer opbouwen 
van vertrouwen. 
 
Het merendeel van de bekeringen valt onder het type actieve bekeringen, een minderheid 
van de bekeerlingen kent een passieve bekeringservaring. 
De verdeling tussen deze twee typen is in de loop der tijd veranderd. Tot ongeveer 20 jaar 
geleden was de passieve bekering de theologisch norm binnen het (christelijke) denken over 
bekeringen. Alleen bekeringen waarin duidelijk sprake is van ingrijpen van buitenaf door God 
zelf, of door iemand die duidelijk door God gestuurd is, waren geloofwaardig. In veel 
orthodox-christelijke, reformatorische, kringen is dat nog altijd praktijk. Bevindelijke 
bekeringen, zoals de terminologie in die kringen luidt, zijn expliciete voorbeelden van passieve 
bekering. 
Met de toename van individuele vrijheid en ruimte voor eigen inbreng is in de moderne 
Nederlandse samenleving de balans inmiddels doorgeslagen naar actieve 
bekeringservaringen, nogmaals nadrukkelijk buiten kerken in de bevindelijke traditie.  
 
 

1.4 Onderzoek naar bekeringen 
Het wetenschappelijk onderzoek naar bekeringen volgt het onderscheid tussen passieve en 
actieve vormen van bekering. 
Bekering kan namelijk onderzocht worden volgens drie ‘paradigma’s’: 

1. De klassieke passieve bekering: volgens dit model is een bekering geloofwaardig als 
iemand buiten zijn eigen wil om gegrepen wordt door een hogere macht. De bekering 
van Paulus in de bijbel vormt het perfecte (en meest gebruikte) voorbeeld. 
Binnen dit paradigma overkomt de bekering iemand, zonder dat diegene er veel 
controle over heeft. 
Het onderzoek naar passieve bekeringen richt zich vooral op de processen die zich 
binnen de persoon afspelen: emoties, ervaringen. 

 
2. Het actieve paradigma: de bekeerling wordt beschouwd als een actieve zinzoeker, die 

zijn huidige levensovertuiging niet bevredigend vindt. 
Het stadium model van Rambo hanteert dit paradigma van de bekeerling als actieve 
zinzoeker. Volgens dit model verloopt een bekering volgens 7 stadia: 

a. Context: het krachtenveld waarin de bekering plaatsvindt. De keuzes die 
mensen maken in bijvoorbeeld het lezen van boeken of het spreken met 
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vrienden beïnvloeden de potentiële bekeerling. Tegen deze achtergrond vindt 
het eerste contact plaats, dat mogelijk leidt tot verkenning van het alternatieve 
betekenissysteem. 

b. Crisis of desoriëntatie: kan religieus, politiek, psychologisch of cultureel van 
aard zijn en gaat vooraf aan de feitelijke bekering. Men gaat op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden. 

c. Zoektocht of queeste: het streven naar ervaringen van betekenis en zin. Dit 
streven zet mensen aan tot activiteit. 

d. Ontmoeting: tussen bekeerling en een contactpersoon uit de nieuwe religieuze 
context. In de daadwerkelijke ontmoeting zoekt de bekeerling naar vervulling 
van affectieve, intellectuele en cognitieve behoeften. Emotionele relaties 
spelen in dit stadium een grote rol. In dit stadium wordt het belangrijk of het 
levensverhaal van de bekeerling past bij de ideologie van de nieuwe groep. 

e. Interactie: de bekeerling leert over de leer, levensstijl en verwachtingen van de 
religieuze groep. Het contact wordt voortgezet, de bekeerling gaat meer 
deelnemen aan de groep. Men wordt als het ware ingekapseld op fysiek, 
sociaal en ideologisch niveau door te participeren in de groep. Aan het eind 
van dit stadium heeft de bekeerling het gevoel een nieuwe identiteit te 
hebben. 

f. Commitment: het nieuwe gevoel van identiteit resulteert in persoonlijke 
betrokkenheid en expliciete en publieke participatie in de groep. De bekeerling 
leert hoe hij nu moet denken, handelen, voelen en ervaren. Belangrijk is de 
biografische reconstructie, het levensverhaal wordt herverteld in het licht van 
de nieuwe overtuiging. 

g. Consequenties: gevoelens, gedrag, ervaring. De groep is nog steeds belangrijk, 
vooral ter ondersteuning van de nog kwetsbare bekering. 

 
Het onderzoek naar actieve bekeringen richt zich vooral op de sociale processen rond 
bekering. 
 
Een bekering binnen dit paradigma is geloofwaardig als (1) de stadia in hoofdlijnen 
herkenbaar zijn, en (2) de consequenties aanwijsbaar zijn op de drie niveaus (gevoel, 
gedrag, ervaring). 

 
Vanaf de jaren ’70 van de twintigste eeuw is het actieve paradigma in het onderzoek 
naar bekeringen dominant geworden ten opzichte van het klassieke paradigma. Dit 
betekent dat tot de jaren ’70 het merendeel van de bekeringen als passief, plotseling 
en zeer emotioneel werden beschreven. Vanaf de jaren ’70 werd het actieve 
paradigma dominant: het merendeel van de bekeringen werd beschreven als actieve 
cognitieve processen die tot een vernieuwd zingevingskader leiden (Spilka e.a., 2003, 
341-374). 

 
3. In het derde paradigma wordt de bekeerling ook beschouwd als actieve zinzoeker (net 

als bij paradigma 2),  maar nu ligt er meer nadruk op het proces van zingeving. De 
bekering wordt gezien als een narratieve constructie: in het bekeringsverhaal als 
verhaal vindt de transformatie zelf plaats; het leven wordt aangepast aan het 
bekeringsmodel en de nieuwe religieuze groep. Het bekeringsverhaal is vooral een 
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vorm van communicatie: zo vindt de duiding van het eigen leven en de constructie van 
een nieuw betekenissysteem plaats. 
 
De bekering is binnen dit derde paradigma geloofwaardig als (1) de bekering als 
scharnierpunt voor het levensverhaal functioneert (sterk ‘voor’ en ‘na’), of (2) het 
bekeringsverhaal zicht geeft op een zingevings- of betekenissysteem. 

 
 

1.5 Bekeringen bij vluchtelingen die eerst moslim waren 
Bekeringen in de groep vluchtelingen kunnen passieve of actieve vormen van bekering zijn. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het aantal passieve bekeringen in deze groep 
hoger ligt dan gemiddeld. Passieve bekeringen passen immers bij onvrede over het eigen 
bestaan, bij een gevoel van onmacht, bij ervaringen van beperkingen in keuzevrijheid en 
handelingsmogelijkheden: allemaal typerende ervaringen voor vluchtelingen. Ook de sterke 
emoties die bij passieve bekeringen horen passen beter bij deze groep dan bij rationele, 
individualistische en liberale westerse gelovigen. 
 
De veel voorkomende participatietypen in de islam bij vluchtelingen voor de bekering zijn: 

1. Geen participatie 
- Geen uitingen op cognitief, affectief of gedragsmatig niveau 
- Eventueel wel geloof in God, maar niet in verband met de islamitische traditie 
- Geen identificatie als moslim 

2. Minimale participatie 
- Nauwelijks uitingen op cognitief, affectief of gedragsmatig niveau 
- Identificeert zich als moslim 

3. Participatie onder dwang van ouders 
- Aanwezigheid van wat cognitieve uitingen 
- Op affectief niveau in ieder geval vrees voor afkeuring van anderen bij het niet 

uitvoeren van religieuze gebruiken. De gevoelde druk van de ouders is de 
belangrijkste motivatie om te participeren. Vaak voelt iemand zich ook slecht bij 
het uitvoeren van religieuze gebruiken of bij de religie in het algemeen (ervaart 
bijvoorbeeld geen rust, etc.) 

- Op gedragsmatig niveau komen veelal het rituele gebed en eventueel moskee 
bezoek, het vasten in de maand Ramadan en het luisteren naar, lezen in of 
reciteren van de Koran voor. Ook in combinatie met andere uitingen op 
gedragsmatig niveau 

4. Participatie uit angst voor God 
- Aanwezigheid van wat cognitieve uitingen en in ieder geval geloof in de hel en Dag 

des Oordeels 
- Op affectief niveau in ieder geval het gevoel gestraft te worden of de angst 

gestraft te worden door God. Dit is de belangrijkste motivatie om te participeren. 
Vaak voelt iemand zich ook slecht bij het uitvoeren van religieuze gebruiken of bij 
de religie in het algemeen (ervaart bijvoorbeeld geen rust, etc.) 

- Op gedragsmatig niveau komen veelal het rituele gebed en eventueel moskee 
bezoek, het vasten in de maand Ramadan en het luisteren naar of lezen of 
reciteren van de Koran voor. Ook in combinatie met andere uitingen op 
gedragsmatig niveau 
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Bij de laatste drie typen is er, wanneer de islam wordt verlaten sprake van deconversion. Dit is 
het proces waarbij iemand zich losmaakt uit zijn oude religieuze omgeving. De criteria die 
hiervoor de doorslag hebben gegeven zijn de eerste vier uit dit rijtje, gebaseerd en 
geïnspireerd op Streib, Silver, Csöff, Keller & Hood (2009): 

1. Verlies van of gebrek aan positieve religieuze ervaringen 
2. Intellectuele twijfel, ontkenning of het oneens zijn met specifieke 

geloofsovertuigingen 
3. Morele kritiek 
4. Emotioneel lijden 
5. Terugtrekken uit de gemeenschap 

Wanneer morele kritiek of emotioneel lijden en belangrijkere rol spelen gaat dit gepaard met 
een zeer negatieve houding tegenover de islam (haat, afkeer, of in ieder geval weinig 
relativering). Wanneer deze criteria niet of in mindere mate van belang zijn is er iets meer 
ruimte voor relativering of spelen huidige negatieve gevoelens een minder grote rol in de 
beschrijving wat de bekeerling negatief vindt aan de islam. 
 
Qua vorm zullen bekeringen bij deze groep vallen in de categorieën affiliation of switching: de 
persoon bekent zich tot een religieuze groepering zonder voorafgaande expliciete religieuze 
betrokkenheid, of de persoon verandert van religieuze groep. In verband gebracht met de 
trajecten van deconversion van Streib et al. (2009, 27) kan switching ook een oppositionele of 
integrerende exit worden genoemd. Soms verlaat iemand niet gelijk het oude geloof voor een 
nieuw geloof. Er kan dan bijvoorbeeld eerst worden gekozen voor een privatizing exit. 
 
Figuur 1: Het religieuze landschap 

 



8 
 

 
 
 
De wijze waarop de oude religie is verlaten kan worden bekeken met typologieën gebaseerd 
en geïnspireerd op Streib et al. ( 2009): 

1. Streven naar autonomie 
- Betrokken bij oude religie sinds kindertijd 
- Secularizing, integrating, heretical of privitizing exit 
- Vaak intellectuele twijfel 
- Kan uitleggen waarom hij wilde zoeken naar individualisering of nieuwe 

perspectieven, of uitleggen waarom hij zich in elk geval niet meer kon voegen bij 
de oude religie 

2. Uitgesloten van het paradijs 
- Betrokken bij de oude religie sinds adolescentie of als jongvolwassene 
- Secularizing of privatizing exit 
- Deconversion criterium 4, emotioneel lijden  
- Eerdere diepe emotionele band met oude religieuze omgeving, vaak als 

compensatie voor oud verlies of voor bescherming. Hoge verwachtingen zijn 
losgelaten, teleurgesteld 

- Kan uitleggen waarom de religie is verlaten. Hierbij zijn er drie varianten: heroes 
(uiteindelijk actieve rol), survivors (overleefd en waarschuwen) en victims (lijden, 
recht op compensatie) 

3. Kenmerken nieuw referentiekader 
- Betrokken bij oude religie sinds kindertijd 
- Oppositional of integrating exit 
- Intensiteit, leiding en/of structuur gevonden 
- Legt uit wat er nu gevonden is op de belangrijkste punten waarom de islam werd 

verlaten (ervaring, intellectueel, moreel en emotioneel lijden).  
- Levensverhaal sterk verbonden aan nieuw referentiekader 

4. Levenslange zoektocht 
- Betrokken bij de oude religie sinds adolescentie of als jongvolwassene 
- Switching of integrating exit 
- Een of meerdere keren gewisseld. Sterke religieuze zoektocht. 
- Kan uitleggen waarom de religieuze zoektocht niet werd beantwoord of 

getolereerd in de oude religieuze gemeenschap 
 
De nieuwe religieuze groep is bij asielzoekers over het algemeen een stroming waarmee ze 
relatief gemakkelijk in contact kwamen. De participatie ten opzichte van de oude religie zal 
veranderen. Cognitief en gedragsmatig even sterk of sterker aanwezig na de bekering, 
affectief niveau sterk aanwezig in de nieuwe stroming en bij de asielzoeker voor voormalige 
soennieten en sjiieten. Bij islam participatietypen geen of minimale participatie is er een 
intensivering (of bij minimaal soms compensatie) te zien. Bij participatie typen onder dwang 
of uit angst is er sprake van compensatie. 
 
Externe consistentie 
Het bekeringsverhaal moet qua terminologie en verhouding tussen affectief – cognitief – 
gedragsmatig passen bij de achtergrond van de bekeerling én bij de religieuze groep. 
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 Evangelische – charismatische groepen, incl. Pinksterkerken: veel nadruk op het werk 
van de Heilige Geest, weinig nadruk op inhoud (wat geloof je precies, dogmatiek, 
kerkgeschiedenis). Het geloof wordt vooral samen gedeeld in vieringen, in 
gespreksgroepjes. Het geloof beslaat het hele leven. Deze kerken zijn zeer missionair, 
zendingsgericht; voor deze kerken is het belangrijk om nieuwe leden te werven, zij zijn 
actief onder asielzoekers. De doop is in deze kerken een belangrijk moment, een 
symbolisch teken van vergeving van zonden door Jezus. Zeer affectieve en 
ervaringsgerichte benadering van het geloof. 

 Traditionele kerken (PKN en RK): deze kerken zijn niet missionair, buitenstaanders zijn 
weliswaar welkom, maar worden niet actief geworven. Deze kerken zijn vooral 
diakonaal actief onder asielzoekers (maaltijden, kleding etc.). Bekeerlingen kunnen de 
diensten bijwonen, maar zullen niet snel gepusht worden tot een gespreksgroep. De 
doop is een symbolische handeling, speelt geen grote rol, alleen met water 
besprenkelen. Wat afstandelijke en vooral praktische benadering van het geloof. 

 Reformatorische kerken (Chr geref, Ger. Gemeente, Hersteld Hervormd etc.): deze 
kerken zijn vrij gesloten, maar wel enigszins missionair. Bekeerlingen zullen vooral 
cognitief onderwezen worden: wat geloven we wel en niet, hoe zit onze geschiedenis 
in elkaar, hoe verhouden we ons tot de samenleving, hoe kun je jezelf verdedigen. 
Geen sterke nadruk op het werk van de Heilige Geest, in deze kerken is men daar 
eerder wat huiverig voor. Zeer rationele benadering van het geloof. 

 

Conclusie: hoe de geloofwaardigheid van bekeringen te bepalen? 
1. Interne consistentie 

 Stap 1: gaat het om een passieve of een actieve bekering2? 

 Stap 2 bij passieve bekering:  
o Is de bekering vooral affectief? 
o Wat is de speciale ervaring? 
o Zijn de condities voor een passieve bekering overtuigend aanwezig? 

 Stap 2 bij actieve bekering: 
o Zijn de fasen van Rambo herkenbaar? 

 Stap 3 bij beide typen: Waarom voldeed het oude zingevingssysteem niet? Of waarom 
heeft de bekeerling zich eerder niet willen verdiepen in de meerderheidsreligie uit zijn 
land van herkomst? (m.b.v. de deconversion criteria) 

o Past de affectieve houding tegenover de oude religie bij de mate waarin 
morele kritiek en emotioneel lijden van belang zijn in het verhaal? 

 Stap 4: zijn de kenmerken van het vertrek in voldoende overeenstemming met het 
deconversion type? 

 Stap 5: is er voldoende overeenstemming tussen de motivatie voor de bekering en de 
manier waarop de bekering tot uiting komt? 

 Stap 6: zijn alle drie de dimensies (affectief, cognitief, gedragsmatig) aanwijsbaar? 
2. Externe consistentie 

 Stap 7: Bij welke stroming van het Christendom heeft de asielzoeker zich aangesloten? 

                                                      
2 Passieve bekering: de bekeerling voelt zich overvallen door een ervaring, het overkomt 
hem of haar. De bekering is in eerste instantie vooral affectief 
Actieve bekering: de bekeerling is actief zelf op zoek naar een nieuw zingevingsysteem. De 
bekering is in eerste instantie vooral cognitief 
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o Passen affectieve uitingen, cognitieve overtuigingen en gedragingen bij de 
specifieke groep waarbij de bekeerling zich heeft aangesloten? 

o Kwam de (eerste) nieuwe stroming toevallig op het pad van de asielzoeker of 
was het gemakkelijk om ermee in aanraking te komen?  

o Is er nu gekozen voor een stroming waar veel nadruk ligt op het affectieve 
niveau? (bij voormalige soennieten en sjiieten) 

 Stap 8: Hoe was de voormalige participatie van de asielzoeker in de oude religie? 
o Past de verandering op affectief, cognitief en gedragsmatig niveau bij wat 

wordt verwacht bij het voormalige participatietype? 
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