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Kunnen gelovigen tegelijkertijd gericht zijn op het hiernamaals en het 
hier en nu? Het schilderij op de voorkant impliceert dat deze paradoxale 
houding mogelijk is. Evangelicalen beweren stellig dat het kan, terwijl 
sociale wetenschappers dat betwijfelen. Wie heeft er gelijk? Deze studie 
is een verkenning naar de houding van evangelicalen in de civil  society. 
Ze voert langs de evangelicale bewegingen in Kenia, Nederland en 
 Brazilië en loopt uit op een nieuwe visie op de verhouding tussen evan-
gelicalen en de samenleving. Dit boek laat zien hoe groot de invloed is 
van evangelicale gemeenschappen op het leven van de gelovigen zelf 
en op de samenleving. In de gunst bij het hele volk is een boek dat zowel 
evangelicalen als sociale wetenschappers uitdaagt om paradoxen in le-
ven en onderzoek te aanvaarden én te waarderen. 

Cors Visser (1976) is directeur van ForumC, forum voor geloof, weten-
schap en samenleving. Hij deed zijn promotieonderzoek aan de faculteit 
Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
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