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Samenvatting 

“Een Intieme Onthulling: Intercultureel Bijbellezen met Adolescenten” 

In deze studie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: welk effect, indien dat er al zou zijn, heeft 

het proces van intercultureel bijbellezen op de sprituele groei van adolescenten?  

Intercultureel bijbellezen is een methode waarbij een leesgroep in een bepaalde cultuur dezelfde 

bijbeltekst leest als een leesgroep in een andere cultuur en over de betekenis van deze tekst met de 

partnergroep nadenkt. In een eerste fase ontwikkelen leesgroepen als interpretive communities een 

eigen begrip van de passage. Daarna worden groepen gekoppeld om hun interpretaties uit te wisselen. 

In deze tweede fase – de fase waarin groep A het leesverslag van groep B ontvangt, en andersom – 

komen onderling verschillende visies op de betekenis van de bijbeltekst aan het licht. Groepen staan 

daar bij stil en kijken opnieuw naar de tekst, nu door de ogen van de deelnemers van de andere groep. 

Hierna volgt een derde en laatste fase waarin de groepen met elkaar in gesprek treden en bij voorbeeld 

brieven aan elkaar zenden. Daarin kan waardering worden uitgesproken, kunnen nog resterende vragen 

besproken worden en kunnen groepen besluiten het proces voort te zetten, nu met een andere partner 

of tekst.  

Voor deze studie is spirituele groei omschreven als ‘een verandering of verdieping van perspectief’, en 

adolescentie werd gedefinieerd als de levensfase tussen de 13 en 20 jaar. Veertien groepen 

adolescenten, afkomstig uit Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Europa en Azië hebben deelgenomen aan 

de studie. Alle groepen lazen de gelijkenis van de verloren zoon uit Lukas 15:11-32. Verschillende 

instrumenten werden gebruikt voor het analyseren en interpreteren van de gegevens, waaronder de 

Dimensies van Religiositeit (Dimensions of Religiosity) van Glock en Stark, de Culturele Dimensies van 

Hofstede en analyses van het empirische materiaal gebaseerd op het principe van Grounded Theory.  

De evaluatie van leesverslagen en transcripties leverde bewijzen op van spirituele groei zoals in deze 

studie gedefinieerd. Terwijl het project geen oorzakelijk verband claimt, lijkt er toch een verandering of 

verdieping van inzicht op te treden bij de adolescenten die betrokken waren bij het intercultureel 

bijbellezen. 

De eerste taak, die in hoofdstuk 1 wordt ondernomen, is reflectie op het werk van Gadamer en Ricoeur. 

Samen met dat van andere hermeneuten heeft hun werk een diepgaande verandering te weeg gebracht 

en de aandacht gevestigd op de cruciale rol die de lezer zelf speelt bij het proces van betekenisgeving 

aan teksten. Mede gebaseerd op het werk van Gadamer en Ricoeur begint men te spreken over de 

‘gewone lezer’ – een concept dat een zo centrale rol speelt in deze studie. In een volgende sectie van dit 

hoofdstuk wordt getoond hoe hermeneuten als Carlos Mesters (in de jaren ‘70 en ’80 van de vorige 

eeuw) en Gerald West (in de jaren ’90) deze ‘wending tot de gewone bijbellezer’ in hun eigen, niet-

Westerse contexten toepassen. Vervolgens biedt het hoofdstuk een analyse van het internationale 

onderzoeksproject Door het Oog van een Ander, het eerste grootschalige onderzoek van dit type, dat de 

rol van de Bijbel in interculturele ontmoetingen wil onderzoeken en daarmee “gewone lezers” kansen 



wil bieden dat hun stem gehoord wordt ook door andere “gewone lezers” in andere contexten en in de 

brede theologische gemeenschap. 

Hoofdstuk 2 biedt het theoretisch kader van de studie. De eerste sectie biedt een gedetailleerde blik op 

de fysieke, cognitieve en psychosociale kenmerken van adolescentie, waarna de specifieke culturele 

kenmerken van adolescentie in acht regio's van de wereld worden beschreven. Zij tonen aan dat deze 

levensfase als wereldwijd voorkomend is te beschouwen. In de volgende sectie wordt het concept 

“cultuur” onderzocht en worden empirisch bruikbare definities van zowel “cultuur” als “intercultureel” 

geboden waarbij gebruik gemaakt wordt van Hofstede’s theorie van gemeenschappelijke culturele 

dimensies. De dynamiek van interculturele communicatie wordt besproken, mede vanwege de 

prominente rol ervan in het proces van het interculturele Bijbellezen. Er wordt geargumenteerd dat 

globalisering een steeds belangrijker motief is voor het uitvoeren van dergelijke interculturele 

godsdienstige studies. Voordat in het volgende deel van het hoofdstuk ijkpunten worden aangeboden 

gebaseerd op het werk van Glock en Stark, Moberg en twee nieuwtestamentische metaforen, wordt 

eerst stilgestaan bij de bekende complexiteit van pogingen spirituele groei te meten. Tenslotte wordt als 

een adequaat en open concept voor de beoordeling van het effect van intercultureel bijbellezen op 

adolescenten een definitie gegeven van spirituele groei: verandering of verdieping van perspectief  

Hoofdstuk 3 erkent en bespreekt de complexiteit van het uitvoeren van empirisch onderzoek binnen de 

theologie en laat vervolgens zien hoe de Grounded Theory benadering de beste mogelijkheid biedt voor 

het onderzoeken van de reactie van adolescenten in het proces van intercultureel bijbellezen. Het 

specifieke protocol voor de studie wordt uitgelegd, vergezeld van een gedetailleerde lijst van codes. 

Hoofdstuk 4 begint met het samenvatten van de ervaringen van tien uitwisselingsgroepen (vier andere 

groepen leverden leesverslagen, maar waren niet in de gelegenheid deel te nemen aan uitwisselingen) 

en beschrijft van elke groep de specifieke culturele en adolescentie karakteristieken, de dynamiek van 

interculturele communicatie en de gevoelens over het interculturele bijbelleesproces bij deze groepen, 

waarna het resultaat van een eerste onderzoek voor spirituele groei wordt gegeven gebaseerd op de 

Dimensions of Religiosity van Glock en Stark. In de volgende sectie wordt dieper ingegaan op de 

verslagen van alle groepen. Door te kijken naar subtiele signalen van verandering zoals een ander 

verstaan van de bijbeltekst, een andere visie op zichzelf, het anders leren kijken naar de partnergroep, 

wordt getracht spirituele groei in de ervaringen van de deelnemers op het spoor te komen. Het derde 

gedeelte van het hoofdstuk laat zien hoe interculturele openheid is verbonden met groepen die 

spirituele groei lieten zien. Het laatste deel biedt een bespreking van de interpretaties van de groepen 

en welke drie thema's in de leesverslagen als belangrijkste naar voren kwamen en vergelijkt deze met de 

National Study of Youth and Religion van Smith. 

Hoofdstuk 5 onderzoekt op welke manier de adolescenten hun theologische inzichten in de passage 

over de verloren zoon hebben aangeboden. Materiaal van de deelnemende groepen wordt vergeleken 

met meer traditionele opvattingen over de betekenis van de gelijkenis. Terwijl er overeenkomsten met 

klassieke theologische inzichten werden geconstateerd, waren er ook andere, subtiele maar significante 

verschillen die suggereerden dat adolescenten inderdaad heel goed kunnen functioneren als vertolkers 

die zinvolle inzichten in bijbelteksten kunnen bieden. 



Hoofdstuk 6 bespreekt kort het concept “de Ander” zoals door Levinas en Lacan ontwikkeld en 

onderzoekt voorts de verbinding tussen dit concept en de ontwikkeling van de adolescent. Bewijs uit de 

leesverslagen wordt vervolgens aangevoerd dat adolescenten inderdaad in contact kunnen komen met 

de “Ander” tijdens het proces van het intercultureel bijbellezen. Het hoofdstuk biedt tot slot 

aanbevelingen die een ontmoeting tussen deelnemende adolescenten en de “Ander” kunnen 

bevorderen.  

Hoofdstuk 7, het laatste hoofdstuk, biedt een kritische blik op de huidige praktijk van kerkelijke 

jeugdorganisaties. Daarna wordt stilgestaan bij een studie over effectieve Youth Ministries die 

onderstreept dat er hier sprake is van belangwekkende en positieve raakpunten met het proces van 

intercultureel bijbellezen met adolescenten. Vervolgens wordt ingegaan op de uitdagingen van het 

intercultureel bijbellezen met adolescenten en wordt gewezen op de wenselijkheid deze praktijk op te 

nemen als onderdeel van Youth Ministries. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan voor het 

verbeteren van de logistieke details van uitwisselingen, voor het kiezen van teksten met thema’s die bij 

adolescenten aanslaan, het voorbereiden van de deelnemers op de interculturele uitwisseling en 

communicatie, het kiezen van partner groepen, en hoe sociaal geëngageerde bijbelwetenschappers bij 

het proces betrokken kunnen worden. 

 


