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ABSTRACT 

 

Het onderwerp van dit proefschrift is de traditionele kerkdienst in Baptistengemeenten in 

Wit-Rusland, die normaal gesproken bestaat uit een combinatie van prediking, zang, gebed en een 

aantal andere elementen in verschillende vormen, hoeveelheden, proporties en volgorde. De focus 

van dit proefschrift ligt op het onderzoeken van interne conflicten die voortkomen uit het proces 

van de vorming en aanpassing van historische contexten van de kerkdienst aan de lokale en 

hedendaagse context.  

Het eerste deel, waarin primaire bronnen, documenten en teksten omtrent de kerkdienst 

worden onderzocht, omvat het ontstaan en de ontwikkeling van de evangelicale beweging in Wit-

Rusland. Het analyseert een verscheidenheid aan invloeden en verbanden en laat een conflict zien 

tussen lokale, Russischtalige tradities aan de ene kant en buitenlandse tradities die opkomen vanuit 

een proces van aanpassing van westerse vormen aan de oosterse situatie aan de andere kant. Het 

bevat ook een analyse van de theologische, religieuze en politieke contexten die van invloed zijn 

geweest op de vorming en de inhoud van de kerkdienst.  

Het tweede deel omvat de huidige vorm van traditionele Wit-Russische Baptisten-

kerkdienst, de structuur, inhoud, duur, plaats van samenkomst, en enkele theologische accenten 

zoals eenvoud, centraliteit van de Bijbel, het prinicpe van opbouw, en evangelistische ijver. 

Observatie van deelnemers, historische en hedendaagse documentatie, en ook enquetes en 

gestructureerde interviews spelen een belangrijke rol in dit deel van het onderzoek.  

Enkele interne contradicties tussen het beleden karakter en het daadwerkelijke karakter van 

de kerkdienst worden geïdentificeerd die de vraag oproepen wat het karakter is van de 

veranderingen die contextueel geschikt zouden zijn voor deze specifieke expressie van Baptisten-

identiteit. Het derde deel gaat in op een kritiek van interne conflicten tussen vrijheid en vormen, 

individuele en gezamenlijke aspecten, en het sacrale en seculiere karakter van de kerkdienst. 

Reflecties op ogenschijnlijk conflicterende kenmerken openen de deur naar mogelijke wegen om 

hen in een creatief spanningsveld te brengen en de huidige ervaringen te verrijken. Tegelijkertijd 

laat deze studie zien dat de spanningen een integraal onderdeel van de kerkdienst zijn en in zekere 

zin inherent aan het karakter van de kerkdienst zelf zijn. 


