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Samenvatting 
 

Dit onderzoek komt voort uit een verlangen om een beter begrip te krijgen van de manier 

waarop houdingen ten opzichte van besluitvorming in de context van conflict en 

vredestichting ingekaderd worden, vooral als resultaat van ervaringen in Noord-Ierland. 

De studie bevindt zich op het snijvlak van theologische ethiek en praktische theologie, als 

onderzoek dat zich bezighoudt met theologische ethiek door kwesties van moreel 

beredeneren te benaderen op een manier die gestoeld is op en mogelijk ook bijdraagt aan 

het gebied van de praktische theologie. Het proefschrift onderzoekt het concept van 

overtuigingen, zoals voorgesteld door James McClendon en James Smith (voortbordurend 

op het werk van Willem F. Zuurdeeg), als een mogelijke methodologie voor het begrijpen 

van de vorming van attitudes ten opzichte van en processen van moreel beredeneren in 

de context van conflict. Het proefschrift put ook uit het werk van Glen Stassen en Parush 

Parushev met betrekking tot overtuigingen en moreel beredeneren en de resultaten van 

het onderzoek worden 'getest' door middel van een case study, die de reacties van 

geselecteerde groepen (n = 4) van christenen in Noord-Ierland bij de Belfast Agreement 

van 1998 onderzoekt. De data bestaat uit officiële kerkelijke verklaringen, andere 

verklaringen van christelijke organisaties en een breed scala aan brieven en advertenties 

in lokale kranten. De kernovertuigingen van de vier groepen worden onthuld en 

geïdentificeerd als belangrijke invloeden op de morele beredenering achter de reactie van 

elke groep op de Belfast Agreement. Het onderzoek concludeert dat de unieke 

ontwikkeling van het concept van overtuigingen door McClendon en Smith een belangrijk 

middel is om moreel beredeneren in het algemeen en christelijk moreel beredeneren in de 

context van conflict te begrijpen. 

 


