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SAMENVATTING 

Dit proefschrift stelt zich ten doel om de kwestie van geloofsontwikkeling onder jongvolwassenen 

vanuit een descriptief praktisch-theologisch perspectief te benaderen. Dit vereist een antwoord op 

de vraag hoe menselijke ontwikkeling en geloofsontwikkeling op elkaar reageren en loopt uit op 

een robuuste theologische weergave van zowel de “gewone” menselijke ontwikkelingen en het 

“bijzondere” van Christelijke transformatie. Deze vragen worden benaderd vanuit de context van 

de Canadese Mennonite Brethren. 

Als startpunt dient de veel bediscussieerde stelling van “uitgestelde volwassenheid” en het 

nadelige effect dat dit volgens velen heeft op het behouden van het geloof in veel westerse 

contexten. Deze stelling wordt het best geconceptualiseerd door Arnett’s theorie van ontluikende 

volwassenheid die ik aanbied als een nuttige articulatie van de ervaring van het volwassen worden 

in veel westerse contexten. Vervolgens geef ik een samenvatting van en een kritiek op de huidige 

standaardbeoordeling van de afname van religiositeit binnen deze demografische groep. 

De discussie over het behoud van het geloof onder jongvolwassenen roept de vraag op hoe we de 

manier waarop geloof mettertijd verandert verklaren. Fowler’s Theorie van Geloofsontwikkeling 

(Faith Development Theory) wordt benaderd als de nog steeds dominante structurele verklaring 

voor dit fenomeen, en dan vooral als een manier om de relatie tussen geloofsontwikkeling en 

ontwikkelingspsychologie te begrijpen. Hoewel de theorie van Fowler veel inzichten biedt, 

identificeert het geloof als een categorie van menselijke zingeving en dit is problematisch voor 

elke opvatting over geloof waarin het object (God) gezien wordt als allesbepalend. 

Ik introduceer James Loder’s theologie van transformatie als een manier om de gaten in de theorie 

van Fowler te dichten en om geloofsontwikkeling in een bredere theologische context te plaatsen. 

De theologische perspectieven van Loder bieden een visie die niet beperkt is tot menselijke 

zingeving binnen een sociaal geconstrueerde omgeving. Elke menselijke verandering laat juist een 

patroon van dood en opstanding zien wanneer zowel individuën als gemeenschappen de bedreiging 

van ultieme zinloosheid en wanhoop, maar ook de genadige belofte van nieuw leven door de Geest 

van God tegenkomen. 

Deze manier van het begrijpen van transformatie is “stevig” genoeg om zowel langzame 

verandering in kleine stappen als een beslissende veranderende ervaring te omvatten en biedt 

perspectief om een theo-logica te vormen voor alle aspecten van de Christelijke reis. Dit is vooral 

van belang voor kerkelijke contexten die gekarakteriseerd worden door een “bevindelijkheid” waar 

het moeilijk is om plaats te maken voor de “gewone” naast de “bijzondere” bewegingen van God’s 

Geest in de context van een mensenleven. 


