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Inleiding 
 
 
Mijnheer de rector, geachte aanwezigen, 
 
Ruim tien jaar geleden stond ik op deze plaats en verdedigde ik mijn dissertatie met als titel 
This is My Desire (Klaver 2011) over de betekenis van bekering onder evangelische en 
pinkstergelovigen. Ik had toen niet kunnen bedenken dat ik vandaag nogmaals achter deze 
katheder zou staan om u allen toe te spreken. Het is mij een grote eer en voorrecht. 
 
Verlangen naar een hemel op aarde, de verbeelding van het charismatisch christendom. Aan 
de hand van deze titel wil ik u vanmiddag introduceren in de voor velen wonderlijke wereld 
van het charismatisch christendom. De woorden verlangen en verbeelding zijn daarbij leidend, 
zowel voor mijn religie-begrip als voor mijn benadering van het charismatisch christendom. 
 
Er is veel begripsverwarring over wat zich charismatisch, pentecostaal of evangelisch noemt. 
Het volgende twitter gesprek had ik een tijdje geleden met een baptistentheoloog en PKN- 
predikant: 
 
Twitterdiscussie september 2021 
Baptistentheoloog: Er gaan dagen voorbij dat ik niet naar de FB pagina van X ga, maar bizar nieuws en voor mij 
nieuwe bevestiging van mijn hypothese dat charismatisch christendom en complot denken twee kanten van 
dezelfde medaille zijn 
 
MK: Niet alles over één kam scheren, ‘charismatisch’ omvat een diverse en veelkleurige stroming binnen het 
christendom. 
 
Baptistentheoloog: Inderdaad niet elke charismaat is een complottist. Echter, volgens mij zitten er in de 
charismatische theologie wel grondpatronen die sterk aansluiten bij de voorwaarden voor complottheorieën... 
 
Baptistentheoloog: Zoals: 1) sterk dualistische kijk op de wereld, 2) de overtuiging dat er achter de zichtbare 
wereld een (bovennatuurlijke) schaduwwerkelijkheid schuilgaat, 3) het christelijk leven duiden in termen van 
strijd ('voorwaarts christenstrijders'), etc. 
 
MK: Ik zou deze karakterisering onder neo-pentecostalisme scharen waar ook nieuwe charismatische kerken deel 
vanuit maken. De charismatische vernieuwingsbewegingen, zoals de CWN vallen daarbuiten door hun sterke 
verbinding met de traditie van de kerk. 
 
PKN-dominee: Natuurlijk. Maar de CWN hoort toch niet bij pinksterbeweging? 
 
MK: Nee, maar die kun je wel als een stroming binnen charismatisch christendom indelen. Het is een 
definitiekwestie. 
 
PKN-dominee: Op die manier. Als ik charismatisch lees, denk ik allereerst aan extremere varianten van 
pinkster/evangelisch. Misschien omdat die andere variant wat ingetogener en minder opvallend is? 
 
Dit gesprek laat zien dat het ‘charismatisch christendom’ en met name de term charismatisch 
tot verwarring leidt. En dat is niet verwonderlijk. Het charismatisch christendom laat zich 
moeilijk definiëren. Deze vitale en wereldwijd groeiende beweging van kerken en groepen1 

 
1 Over de omvang van het charismatisch christendom lopen de meningen uiteen (Johnson 2014). Het Pew 
Forum on Religion and Public Life rapport: Global Christianity: A Report on the Size and Distribution of the 



  

kan dan ook beter geduid worden op basis van family resemblance of familiegelijkenis. Want 
wat stromingen die zich pentecostaal (pinkster-) of charismatisch2 noemen, delen, is de 
aandacht voor de Heilige Geest, de gaven van de Geest zoals het spreken in tongen, profetie 
en goddelijke genezing, en de ervaringsdimensie van het geloof. Daar ligt de link met het 
woord charisma dat gebruikt wordt in het Nieuwe Testament voor de gaven die de Geest geeft 
aan gelovigen: gaven van wijsheid, leidinggeven maar ook genezing en profetie. De socioloog 
Max Weber heeft het begrip charismatisch gekoppeld aan leiderschap: leiders aan wie 
buitengewone eigenschappen toegeschreven worden door hun volgelingen. Het zijn leiders 
met visie, met overtuigingskracht. Ze staan vaak op een voetstuk en weten een emotionele 
band met hun volgers te creëren. Het is dan ook niet toevallig dat we binnen het charismatisch 
christendom dit type leiderschap regelmatig tegenkomen. 
 
Als we naar de geschiedenis van het charismatisch christendom kijken worden meestal drie 
fasen onderscheiden. 1. het klassiek pentecostalisme dat georganiseerd is in denominaties en 
ontstaan is in het begin van de 20e eeuw; 2. charismatische vernieuwingsbewegingen binnen 
protestante, anglicaanse, orthodoxe en katholieke kerken (sinds jaren ’60 vorige eeuw); en 3. 
neo-pentecostalisme met een breed spectrum van onafhankelijk charismatische kerken (sinds 
de jaren ’70 vorige eeuw). Binnen deze derde fase zijn verschillende stromingen te 
onderscheiden (Attanasi 2012, 2; Anderson 2010, 19). Anderson karakteriseert het neo-
pentecostalisme als volgt: 
  

“…a wide range of newer independent Pentecostal churches that embrace 
contemporary cultures, use contemporary methods of communication, media and 
marketing from international networks of ‘ministries’ and often have a prosperity 
emphasis” (Anderson 2010, 20).  

 
Met name door de ontwikkeling van het neo-pentecostalisme zijn de organisatievormen 
complexer geworden en minder goed te duiden. Er bestaan vele dwarsverbanden en relaties 
tussen groepen, denominaties en onafhankelijke charismatische organisaties en netwerken.   
We spreken dus over een wereldwijde beweging met een grote diversiteit die evenwel 
herkenbaar is door de persoonlijke ervaring van de Geest en een sterke verwachting dat God 
actief betrokken is in deze wereld. In mijn eigen onderzoek beperk ik me tot het charismatisch 
christendom zoals we dat met name in de Westerse wereld aantreffen.3 
 
In mijn oratie bepreek ik eerst mijn benadering van religie aan de hand van de concepten 
verlangen en verbeelding. Met behulp van deze begrippen zal ik daarna een typologie 
ontwikkelen van charismatisch christendom. Tenslotte wil ik enige opmerkingen maken over 
relatie tussen antropologie en theologie en een blik vooruitwerpen naar mijn onderzoek voor 
de komende jaren.  
 

 
World Christian Population, (December 19, 2011), schat dat ongeveer 25% van alle christenen tot deze 
stroming behoort en voorspelt een groei tot ongeveer 30% in 2025. 
https://www.pewresearch.org/religion/2011/12/19/global-christianity-exec/, geraadpleegd 2 augustus 2022.  
2 Een recente trend is dat pinksterkerken in Nederland zich presenteren als ‘eigentijdse’ kerken en in hun naam 
associaties met de pinksterbeweging vermijden. 
3 Voor de volledigheid zouden ook pentecostale migrantenkerken in de westerse wereld hier genoemd moeten 
worden maar wegens de beperkte omvang van de oratie laat ik die achterwege. 



  

 
Verlangen en Verbeelding 
 
Een belangrijke conclusie van mijn promotieonderzoek was dat religie niet in de eerste plaats 
als een verzameling ‘beliefs’ of overtuigingen opgevat moet worden maar meer in termen van 
verlangen, waarbij de affecten, het lichamelijke en ons hele mens-zijn voluit meedoen. Mijn 
benadering van religie als verlangen was onder andere ingegeven door het werk van de 
filosoof Charles Taylor. In zijn epos The Secular Age (Taylor 2007) stelt hij de fundamentele 
vraag naar de verbeelding van het goede leven in onze moderne tijd, die hij aanduidt als het 
‘authenticiteitstijdperk’. Wie zijn wij als mens? Hij bekritiseert de opvatting dat mensen in de 
eerste plaats rationele, denkende wezens zijn maar stelt daartegenover dat mensen ten 
diepste gedreven worden door verlangens. Uitgaande van deze mensvisie is het voor de 
bestudering van religie dan een fundamentele vraag hoe religieuze verlangens worden 
gevormd. Hoewel overtuigingen, ideeën en waarden de bronnen zijn van religieuze tradities, 
zijn ze voor een groot deel ingebed in praktijken.4 Gelovigen zingen, bidden, vieren, dopen, 
vertellen verhalen, knielen, lezen de bijbel, luisteren naar podcasts, volgen livestreams. 
Praktijken waar het lichaam voluit meedoet, waar de zintuigen aangesproken worden, waar 
ervaring voorafgaat aan reflectie. Want hoewel religieuze overtuigingen en narratieven 
uitspraken doen over de werkelijkheid, zijn zij onlosmakelijk verbonden met praktijken: door 
performance en participatie worden niet in de eerste plaats gezaghebbende religieuze 
overtuigingen overgedragen maar wordt het lichaam voluit betrokken, zintuigelijk 
aangesproken, en worden de affecten gevormd. Deze belichaamde ervaringskennis   vormt 
verlangens en is de verbindende schakel naar verbeelding. Door participatie in praktijken 
worden nieuwe werelden van betekenis opgeroepen en gegenereerd. Charles Taylor gebruikt 
hier het begrip social imaginaries5, om de vormen van sociale verbeelding die ten grondslag 
liggen aan concrete praktijken, te duiden. Het gaat om de sociale verbeelding, die de 
achtergrond vormt waartegen praktijken begrepen worden maar ook om de verbeelde wereld 
die opgeroepen kan worden, in en door praktijken.6  Dat betekent niet dat dominant religieus 
discours altijd bevestigd wordt door praktijken. Hoewel participatie vraagt om een vorm van 
overgave en onderwerping, beschikken gelovigen ook over een vorm van agency waarmee 
het dominante discours tegengesproken kan worden. Door een focus op praktijken worden 
vormen van machtsuitoefening zichtbaar en komen onderliggende structuren die vormen van 
in- en uitsluiting bevorderen aan de oppervlakte (Droogers 2003). 
 
Bij de relatie tussen praktijken en verbeelding moet vandaag de dag bijzondere aandacht 
geschonken worden aan de toepassing van bepaalde media in praktijken. De aanwezigheid 
van media en de toepassingen van mediatechnologieën op alle gebieden van het sociale leven 
geeft aan dat media steeds belangrijker worden voor de manieren waarop we de wereld leren 
kennen en begrijpen. De snelle ontwikkeling van nieuwe mediatechnologie met de komst van 
het internet wordt door verschillende wetenschappers aangeduid als mediatisering van de 

 
4 Taylor definieert een praktijk als een “min of meer iedere stabiele configuratie van een gedeelde activiteit, 
waarvan de vorm wordt bepaald door een zeker patroon van wat we wel en niet behoren te doen" (2009, p. 
285) 
5 Vanuit zijn mensvisie introduceert Taylor de term social imaginaries als alternatief voor het begrip 
wereldbeeld dat volgens hem een cognitief en rationalistisch mensbeeld veronderstelt. 
6 Taylor wijst terecht op de potentie die participatie aan praktijken biedt. Niet iedereen die participeert doet 
dezelfde ervaringen op (2007, p. 172). 



  

samenleving ((Couldry & Hepp, 2013; Hjarvard, 2008). Deze ontwikkeling zien we ook in het 
domein van religie. Mediatisering van religie is een dynamisch proces dat tradities beïnvloedt 
en verandert (Klaver 2016a). Maar waar ook discussie over gevoerd wordt, wat wijst op de 
verschillende wijze waarop religies media gebruiken en toepassen in processen van 
betekenisgeving (Lövheim 2016, 19). Met de introductie van nieuwe media is de snelheid en 
omvang van wereldwijde verspreiding van bijvoorbeeld muziek, video’s, 
massabijeenkomsten, genezingspraktijken, cursussen en livestreams enorm toegenomen.  
Wegens hun overwegend sterke missionaire drive, loopt het merendeel van charismatische 
groepen voorop bij de integratie van nieuwe media. De verbeelding van verlangen binnen het 
charismatisch christendom is daarom niet los te zien van de mediatisering van religie.  
 
Als we een tussenbalans opmaken: wat betekent het bovenstaande voor het begrip religie? 
Mijn voorstel is om religie als volgt te definiëren: een regime van verlangen en verbeelding dat 
bemiddeld en gevormd wordt door praktijken waardoor religie zichtbaar en tastbaar wordt. 
Het woord regime staat in de eerste plaats voor een sociaal-cultureel systeem van leefregels 
en praktijken. Maar het thematiseert ook machtsverhoudingen. Religie als regime van 
verlangen biedt een perspectief op het goede leven, op de verhouding van mensen tot het 
transcendente, op de relaties tussen gelovigen, en de relaties met de omringende 
samenleving. Deze benadering overstijgt dus de aloude discussie over een materiële dan wel 
ideële benadering van religie.7 Daarbij moet opgemerkt worden dat niet alle ideeën ingebed 
zijn in praktijken. Complottheorieën komen bijvoorbeeld tot stand als reactie op bestaande 
praktijken en zijn daarmee een interpretatie van bestaande praktijken en kunnen tot het 
ontwerpen van nieuwe praktijken leiden (Taylor, 2009, p. 286). 
 
Religie als verlangen sluit nauw aan bij de benadering van lived religion, geleefde religie 
(Ganzevoort and Roeland 2014) en religie als een practice of mediation (Meyer, 2011, 2012). 
De focus ligt niet in de eerste plaats op wat mensen (nog?) geloven, maar op wat zij doen. Wat 
voor praktijken worden aangeboden, wat voor vormen van disciplinering van het lichaam 
treffen we aan? Hoe worden de zintuigen aangesproken en hoe wordt het religieus subject 
daardoor gevormd? En wat is de relatie met objecten, afbeeldingen, technologie of andere 
vormen van materialiteit in praktijken? Het thematiseert dat religie niet in de eerste plaats 
door ideeën en waarden wordt gevormd maar door verlangens die door participatie en 
overgave met betekenis worden geladen. Nieuwe werelden van betekenis worden zo 
opgeroepen, bevestigd en gecreëerd. 
 
Religie als verlangen biedt een aantal perspectieven. In de eerste plaats om religieuze tradities 
met elkaar te vergelijken, te typeren en beter te begrijpen. Ten tweede biedt dit een 
vruchtbaar perspectief op de relatie tussen religieuze en niet-religieuze regimes van 
verlangen. Religieuze tradities zijn immers niet immuun voor hun omgeving maar worden 
cultureel geladen en bepaald door hun omringende sociale context, tijd en plaats. 8 De 

 
7 Het werk van Keane (2007) waaronder zijn begrip semiotic ideology biedt een vruchtbaar perspectief voor de 
relatie tussen ideeën en materie. 
8 Theologische overtuigingen zijn ingebed in een culturele context en worden gevormd door sociale processen. 
Anders gezegd, alle theologie is contextuele theologie wat de dominante positie van de westerse theologie 
relativeert en onder kritiek stelt. Zoals Kathryn Tanner (1997) stelt, theologie is een culturele praktijk en is 
daarmee onderdeel van de omringende context en cultuur. Theologie als alternatief of gescheiden van de 
culturele context is daarom onmogelijk. 



  

interactie tussen religieuze en niet-religieuze regimes kan verschillen: van zich sterk afkeren 
van andere regimes tot het selectief of gedeeltelijk overnemen van waarden en praktijken. 
Tenslotte is religie als verlangen ook op het vlak van individuele gelovigen van belang. 
Gelovigen in een seculariserende laat-moderne tijd zoals in Nederland zijn onderworpen aan 
verschillende regimes van verlangen. Eén van de meest invloedrijke regimes van verlangen in 
onze tijd is het consumentisme.9 Net als religie worden de waarden van het consumentisme 
tot uitdrukking gebracht in culturele praktijken, als zoals kopen en winkelen, wat het 
oneindige verlangen naar meer consumeren oproept.10 Ook in dit seculiere regime van 
verlangen zien we hoe processen van mediatisering – denk aan de invloed van de advertentie 
industrie – onlosmakelijk verbonden zijn met de verbeelding van het goede leven. 
De benadering van religie als regime van verlangen en verbeelding vind ik uitermate geschikt 
voor een typologie van het huidige charismatisch christendom in de westerse wereld. 11 Want 
door antwoorden te zoeken op vragen als: Waar verlangen gelovigen naar? Wat voor 
praktijken komen we tegen en hoe verhouden charismatische groepen zich tot het zelf, tot 
elkaar en de wereld waarin zij leven? Wat voor verbeelding van het goede leven komen we 
hier tegen en hoe wordt deze gemediatiseerd? En hoe verhouden de werelden die 
opgeroepen worden zich tot andere regimes van verlangen in de cultuur?  
Met deze vragen als leidraad zal ik vier typen van charismatisch christendom onderscheiden. 
Daarin zullen we verschillende regimes van verlangen en verbeelding tegenkomen.  
 
 
Charismatisch christendom: een typologie 
  
Sinds de laatste vijftien jaar zijn er twee invloedrijke centra in de charismatische wereld: 
Hillsong uit Sydney, Australië, en Bethel uit Redding, Californië.  Beide omvatten een 
megakerk en een bijbelschool en beide bewegingen zijn bekend door de productie van nieuwe 
worshipmuziek. De muziek wordt behalve door de wereldwijde distributiekanalen ook 
verspreid door de concerten van hun bands: Hillsong United respectievelijk Jesus Culture. In 
kerken over de hele wereld worden de liederen van Hillsong en Bethel gezongen. 
Beide bewegingen delen een verlangen voor een grote opwekking, massale bekeringen en de 
transformatie van de samenleving. Maar als we naar de praktijken van deze centra kijken zien 
we twee verschillende regimes van verlangen die ik als de twee eerste typen van charismatisch 
christendom zal bespreken. 
 

1. Netwerk Christendom  Bethel: On Earth as it is in Heaven 
Bethel sticht geen kerken maar bestaat uit een netwerk12 van onafhankelijke charismatische 
leiders die zich apostelen, profeten en evangelisten noemen. Deze zelfbenoemde apostelen 

 
9 Zie bijvoorbeeld D. Miller 2008; Smith 2009; Paul 2017; Featherstone 2010; Gaultier, Woodhead, and 
Martikainen 2015.  
10 Zie V. J. Miller 2005; Bell 2012; Gauthier 2017; 2014. 
11 In een recent artikel onderscheidt Kirby (2019) twee ideaal types van pentecostalisme: holiness 
pentecostalisme vs neo-pentecostalisme aan de hand van de tegenstelling other-worldly vs this-wordly 
salvation. Deze categorieën vind ik gezien de ontwikkelingen binnen het neo-pentecostalisme in de westerse 
wereld niet overtuigend. Kirby baseert zijn indeling met name op bronnen over pentecostalisme in het 
Afrikaanse continent. 
12 Christensen en Flory beschrijven Bethel als onderdeel van Independent Network Christianity (INC) 
gedefinieerd als een “collection of strong leaders who know each other and combine and recombine for 



  

en profeten ‘weten’ zich geroepen om de wereld te veranderen. Door invloedrijke posities in 
de samenleving in te nemen kan het koninkrijk van God gevestigd worden. Bethel richt zich 
op de verspreiding van charismatische praktijken - genezing, profetie en bevrijding van 
geesten. Daarvoor worden massabijeenkomsten georganiseerd met worship en onderwijs. De 
nadruk ligt op het moment dat de leiders met mensen bidden voor genezing, bevrijding of een 
profetie doorgeven. Als iconen van Gods aanwezigheid zijn de lichamen van deze leiders het 
kanaal waardoor de kracht van de Geest stroomt en gelovigen in contact komen met het 
heilige. Verschillende leiders legitimeren gezag door hun relatie met John Wimber, de 
oprichter van de Vineyard kerken en betrokken bij de begintijd van de Toronto Blessing, een 
spraakmakende opwekking in het midden van jaren ’90 van de vorige eeuw (Klaver 2019, 355).  
Behalve door conferenties worden deze praktijken verspreid door een groot online-aanbod 
van video’s, cursussen, studiematerialen en boeken. Afgeschermd door betaalmuren levert 
het online-aanbod veel inkomsten op.  
 
In december 2019 postte een aanbiddingsleider van de Bethel kerk in Redding een dramatisch 
verzoek op Instagram.13 Zij schreef dat haar dochtertje Olive van twee jaar onverwachts 
overleden was en riep haar volgers op om te bidden voor een wonder: de wederopstanding 
van Olive. Deze post werd ook gedeeld door de Bethel kerk en ging viraal de wereld over.  
De dagen daarna volgden Instagramposts als ‘Day three is really a good day for the 
resurrection’. Na de vijfde dag kwam het bericht dat Olive begraven zou worden. De Bethel 
kerk bracht het bericht via sociale media naar buiten: ‘The joy of our faith is that, though we 
haven’t seen the miracle of Olive being raised, she is alive in the presence of God’.14 
Dit dramatische verhaal ging de hele wereld over en haalde ook het nieuws in Nederland.15 
Hoe heftig ook, dit verhaal is niet uniek. Hier zien we een verlangen naar de tijd waar Jezus op 
aarde was, mensen genas en bevrijdde. Volgens de senior pastor van Bethel, Bill Johnson, is 
het de opdracht van gelovigen om het koninkrijk van God op aarde te vestigen en de hemel 
op aarde te brengen (to bring heaven on earth).16 Gelovigen beschikken over dezelfde kracht 
als Jezus door de Geest. Zij hebben de opdracht om de ‘dingen te doen die Jezus deed’ en een 

 
specific projects, but who are functionally independent of one another” [and] “gain their legitimacy and 
influence based on their perceived ability to access supernatural power to produce ‘signs and wonders’” 
(Christerson and Flory 2017, 11). Hieronder scharen zij de door Peter C. Wagner geïntroduceerde New 
Apostolic Reformation (NAR) beweging. Zie Wagner’s boek Apostles Today (2012). Voor meer achtergrond over 
de NAR zie M. M. Poloma and Lee 2013; Bialecki 2016. 
13 “We’re asking for prayer. We believe in a Jesus who died and conclusively defeated every grave, holding the 
keys to resurrection power. We need it for our little Olive Alayne, who stopped breathing yesterday and has 
been pronounced dead by doctors. We are asking for bold, unified prayers from the global church to stand with 
us in belief that He will raise this little girl back to life. Her time here is not done, and it is our time to believe 
boldly, and with confidence wield what King Jesus paid for. It’s time for her to come to life.” 
 https://www.instagram.com/p/B6GSfYoF3dP/, geraadpleegd 10 augustus 2022.  
14 https://www.bethel.com/news/olive-heiligenthal, geraadpleegd 3 augustus 2022. Een vergelijkbare 
Nederlandse casus is de reactie van evangelist Daniel van Deutekom nadat zijn vriend vermist raakte in het 
meer van Bracciano zomer 2021. Via Facebook vroeg hij zijn volgers om de bidden dat zijn vriend gevonden zou 
worden met het geloof dat hij uit de dood opgewekt zou worden. Ondanks verschillende zoekacties is het 
lichaam van zijn vriend niet gevonden. https://marinadehaan.nl/2021/07/25/samuel-boujadi/, geraadpleegd 3 
augustus 2022. 
15 “Uit dood opstaan ‘kan’ bij Bethel Church in Amerika”, Nederlands Dagblad 19 december 2019. 
https://www.nd.nl/geloof/geloof/943720/uit-dood-opstaan-kan-bij-bethel, geraadpleegd 14 augustus 2022. 
16 Bethel verwijst naar een zin uit het Onze Vader gebed van Jezus: “Uw koninkrijk kome, in de hemel zo ook op 
de aarde”.   



  

‘bovennatuurlijke’ levensstijl te leiden.17 Dat wordt begrepen als een Geestvervuld leven dat 
gepaard gaat met buitengewone en spectaculaire ervaringen waarmee de authenticiteit van 
het geloof bevestigd wordt.18 Het is een voortdurend verlangen naar ‘meer’: van God’s kracht, 
handelen en aanwezigheid (Klaver 2019).  
Bidden voor opstanding uit de dood krijgt tegen die achtergrond betekenis. De gebedspraktijk 
wordt gestuurd door het regime van verlangen waar God actief handelend aanwezig is en 
niets onmogelijk is. Op wereldwijde schaal wordt het verlangen naar opwekking, en de 
realiteit van het koninkrijk van God verbeeld in worshipmuziek, beeldtaal, videoclips en 
inspirerende quotes via internet en sociale media, die door gelovigen ingepast worden in hun 
dagelijks leven. 
 
De vestiging van het koninkrijk van God op aarde betekent ook dat gelovigen zich actief 
inzetten om de samenleving te veranderen en te transformeren.19 Dit omvat alle domeinen 
van de samenleving: politiek, economie, media, onderwijs, religie, kunst en entertainment, en 
familie.20 Deze visie stimuleert ook gebedsbijeenkomsten en worshipconcerten op belangrijke 
plaatsen zoals het Capitool in Washington (Perez 2022). Deze performatieve praktijken 
worden gemotiveerd door de overtuiging dat er een geestelijke strijd gaande is in de 
onzichtbare wereld tussen God en duivel. Gebed en worship in de publieke ruimte zijn daarom 
praktijken waar religieus en politiek activisme samengaan: de verspreiding van het koninkrijk 
van God valt samen met het herstel van Amerika als christelijke natie.21 Bij Bethel, als 
voorbeeld van het eerste type charismatisch christendom zien we twee regimes van verlangen 
samenkomen: een radicale vorm van pentecostalisme waar gelovigen actief het koninkrijk van 
God op aarde vestigen en een regime van (Amerikaans) christelijk nationalisme.22  

 
17 Ondanks de democratische opvatting dat de Geest in alle gelovigen werkzaam is, worden apostelen en 
profeten gezien als mensen die bijzonder krachtige gaven van de Geest hebben ontvangen. 
18 Deze nadruk op de 'echte' kracht en aanwezigheid van God wijst op een moderne epistemologie, verlangend 
naar empirisch bewijs. De aanwezigheid van God door de Geest wordt in dit discours beperkt tot het domein 
van het bovennatuurlijke, dat gescheiden is van de ‘natuurlijke’ wereld. Dit leidt tot een desacralisatie van het 
gewone leven en door het heilige buiten buiten de natuurlijke wereld te plaatsen. 
19 In de 20e eeuw leerde de meeste pinksterkerken en evangelicals dat het koninkrijk van God zou aanbreken 
nadat Jezus teruggekeerd was op aarde. In zijn karakterisering van de evangelische beweging in Nederland 
spreekt Stoffels in 1990 over het evangelisch crisis-bewustzijn wat voortvloeit ‘uit een eschatologische duiding 
van het huidige tijdsgewricht. Er is een gevoel dat de tijd dringt.’ (Stoffels 1990, 34). Bethel en daaraan 
gelieerde groepen leren echter dat het koninkrijk van God al aanwezig is en gevestigd zal worden door 
gelovigen voordat Jezus terugkomt. Daarmee verschuift de eschatologie van pre-millenial naar post-millenial. 
Dit is een duidelijke breuk met de vroege pentecostalen die meenden dat het steeds slechter zou gaan met de 
wereld en dat de wederkomst van Jezus aanstaande was. Volgens ‘profeet’ Kris Valleton van de Bethel kerk zou 
zo’n perspectief de wederkomst van Jezus juist vertragen. Gelovigen hebben de opdracht om de samenleving 
te veranderen en te transformeren. Zie https://www.youtube.com/watch?v=Oba_waXFZ1E, geraadpleegd 15 
december 2021.  
20 Deze visie op de samenleving is gebaseerd op het z.g. Seven Mountains Mandate (Christerson and Flory 
2017, 91–101).  
21 Bethel en aanverwante bewegingen hebben geen uitgewerkt programma voor de samenleving. Hun politieke 
betrokkenheid is met name gericht tegen abortus en het homohuwelijk.  
22 Historici Whitehead en Perry definiëren christelijk nationisme als “an ideology that idealized and advocates a 
fusion of American civic life with a particular Christian identity and culture. Christian comprises beliefs about 
historical identity, cultural preeminence, and political influence.  [  ]... it also contains ideological content that is 
often implicit. This includes symbolic boundaries that conceptually blur and conflate religious identity 
(Christian, preferably Protestant) with race (white), nativity (born in the United States), citizenship (American) 
and political ideology (social and fiscal conservative). Christian nationalism, then, provides a complex of explicit 
and implicit ideals, values, and myths […] through which Americans perceive and navigate their social world.” 



  

 
2. De Megakerk  Hillsong: ‘Heaven and Earth Collide’ 

Wie voor het eerst een kerk van Hillsong bezoekt is veelal verrast door de locatie, een 
theaterzaal of uitgaansclub, maar nog meer door het karakter van de kerkdienst: een 
energieke live band, de goeduitziende mensen op het podium, de motiverende toepraak van 
een pastor gekleed in een gescheurde spijkerbroek en zwart leren jasje en de toepassing van 
video en andere vormen van media. Op sociale media wisselen de beelden elkaar af: beelden 
van volle stadions met een worship band op het podium, inspirerende quotes, en Hillsong 
pastors die als celebrities foto’s van hun privéleven delen. De interieurs van hun huizen, 
plaatjes van verre reizen, de sportschool en bevriende pastors verbeelden een lifestyle van 
succes en het goede leven.  Het overwegend jonge publiek biedt Hillsong een vorm van 
eigentijds en ‘cool’ christendom, door de integratie van elementen uit de populaire cultuur en 
de wereld van entertainment. De kerk biedt een omgeving waar je christen kunt zijn en je 
thuis kunt voelen in de wereld. Door het succesvolle kerkformat, de verspreiding van de 
muziek en het toepassen van de mogelijkheden van digitale media is Hillsong voor kerken 
wereldwijd een inspirerend voorbeeld (Klaver 2021, 16–21). Het succes en de groei van de 
kerk – vooral in seculariserende contexten – communiceert de boodschap dat zelfs de 
onmogelijkste dromen te verwezenlijken zijn met God. En dat een ieder zijn of haar door God 
gegeven potentieel kan ontwikkelen voor een geslaagd en gezegend leven.  
Ondanks de relatie met de grootste Australische pinksterdenominatie zijn charismatische 
praktijken op zondag afwezig. Maar dat God wonderen wil en kan doen, wordt elke week 
bevestigd in de voorbeden van de pastor en in de getuigenissen van gelovigen. In tegenstelling 
tot Bethel waar een ‘bovennatuurlijke’ levenstijl met buitengewone ervaringen centraal staan, 
ligt hier de nadruk op zelfontwikkeling, ondernemerschap, hard werken en wilskracht. Als 
gelovigen hun talenten inzetten, dan zal God dat bekrachtigen en zegenen. Zoals het in een 
van de Hillsong liederen klinkt komen het aardse en hemelse samen (‘heaven and earth 
collide’).23  
 
Hoewel deze kerk oog heeft voor armoede en onrecht in de wereld, ligt uiteindelijk de 
oplossing in bekering: alleen door veranderde mensen kan de samenleving veranderen.  
Een groeiende kerk is dan een transformerende kracht voor de wereld door verandering van 
individuen. Ook hier zien we twee regimes van verlangen samenkomen. Een religieus 
verlangen naar een wereld waar iedereen christen is en mensen tot bloei komen. Maar ook 
een verlangen naar het goede leven dat gestuurd wordt door neoliberale waarden van 
consumentisme, zelfontplooiing en autonomie.24 Dit tweede type charismatisch christendom 
laat zich sterk beinvloeden door het dominante economische systeem van de laat 
kapitalistische samenleving. De recente ontwikkelingen van Hillsong, waaronder falend 
leiderschap, laten de kwetsbare kanten zien van dit type christendom: het succes van een 
megakerk imperium is afhankelijk van charismatische leiders die voortdurend de legitimiteit 
van hun gezag en positie moeten bevestigen door hun performances (Klaver 2016b). 

 
(Whitehead and Perry 2020, X). Ook de socioloog Gerardo Marti in zijn boek American Blindspot, Race, Class, 
Religion and the Trump Presidency (2019) beschrijft het Amerikaans christelijk nationalisme als een 
overwegend witte beweging die nauw verbonden is met de geschiedenis van racisme in de Verenigde Staten. 
Over de relatie tussen het charismatisch Christendom en racisme is nog weinig onderzoek gedaan. 
23 Heaven and Earth geschreven door Sam Knock Fielding. Hillsong Album No Other Name (2014). 
24 Met de nadruk op het leven in het ‘hier en nu’ is er sprake van transcendentieverlies wat secularisatie 
teweeg kan brengen (Paas 2014, 92; Smith 2014; Paul 2017). 



  

 
Bethel en Hillsong vertegenwoordigen twee belangrijke stromingen binnen het huidige 
charismatisch christendom in de westerse wereld. Ze staan voor dynamische en complexe 
internationale netwerken van bevriende pastors, megakerken, ministries en organisaties. Hun 
invloed is wereldwijd door de continue verspreiding van ideeën, beelden en praktijken via 
nieuwe media maar ook door rondreizende leiders, het organiseren van conferenties, en zoals 
bij Hillsong, het stichten van nieuwe kerken. Voor het derde type charismatisch christendom, 
de gevestigde pinksterkerken25 houden ze het verlangen naar opwekking levend. 
 

3. Gevestigde pinksterkerken 
De kenmerkende aandacht voor de Geest binnen de pinksterbeweging is nauw verbonden 
met de ervaringen van Jezus’ volgelingen op de eerste pinksterdag, zoals beschreven in het 
Bijbelboek Handelingen in hoofdstuk twee. Voor gevestigde pinksterkerken zijn daarom 
actuele verhalen over massale bekeringen, bijzondere genezingen en leiders met een 
bijzondere bediening belangrijk. Deze verhalen bevestigen de saillantie van het geloof en 
houden het verlangen naar meer van de Geest levend. Tegelijk staan deze kerken dicht bij de 
samenleving omdat ze door hun missionaire drive geconfronteerd worden met sociale 
vraagstukken. Evangelisatie gaat daarom vaak samen met sociale projecten zoals het 
organiseren van een voedselbank en de begeleiding van asielzoekers. 
 
Met name oudere gemeenschappen ontkomen niet aan processen van routinisering en de 
vorming van tradities en gewoontes. Mijn oom Hans Klaver, helaas vorig jaar overleden, was 
bijna zijn hele leven actief bij een pinkstergemeente. En als ik hem ontmoette was steevast 
zijn vraag: “En Miran, gebeurt er nog wat in de wereld? Hoe kan het nou toch dat we zo weinig 
van de Geest zien in onze gemeentes?” Pastors en gelovigen zoals mijn oom Hans bezoeken 
daarom graag die plaatsen waar ‘God aan het werk is’, daar waar mensen bijzondere 
ervaringen van de Geest opdoen. Midden jaren ’90 van de vorige eeuw reisden gelovigen uit 
de hele wereld naar de Toronto Airport Church om de opwekking die bekend stond als de 
Toronto Blessing mee te maken (M. Poloma 2003). Maar het lot van elke opwekkingsbeweging 
is dat het na verloop van tijd zijn momentum verliest.  
 
Conferenties met charismatische sprekers zijn daarom belangrijk om de vernieuwing levend 
te houden. (Klaver 2017). Daar worden gelovigen niet alleen geïnspireerd maar nemen ze het 
‘vuur van de Geest’ terug naar hun kerken en persoonlijk leven. Dit leidt tot de introductie van 
nieuwe praktijken, het heruitvinden van bestaande praktijken en het overnemen van de 
daarbij gepaard gaande overtuigingen.26 Door het toenemend grensverkeer van gelovigen27 
stimuleren conferenties de charismatisering van kerkelijke tradities (Klaver 2017). Dit leidt 
onder andere tot de veranderende liedcultuur binnen protestantse kerken. 
 
In dit derde type van het charismatisch christendom zien we het verlangen naar opwekking 
die verbeeld wordt door het Bijbelse narratief van de eerste pinksterdag. Maar ook de 

 
25 Zowel pinksterkerken die aangesloten zijn bij een denominatie als oudere onafhankelijke pinksterkerken. 
26 In Nederland zijn er verschillende kerken die hun gebouw een ‘Hillsong makeover’ hebben gegeven door hun 
klassieke kerkzaal volledig om te bouwen tot een theaterzaal. Ook hun liturgie hebben ze aangepast aan het 
Hillsong format (Klaver 2021, 18). 
27 De jaarlijkse pinksterconferentie georganiseerd door stichting Opwekking trok in 2022 meer dan 60.000 
bezoekers. Meer dan de helft van de bezoekers is afkomstig uit gevestigde kerken. 



  

spanning die opgeroepen wordt als groei stagneert en vernieuwing uitblijft. Dit stimuleert het 
bezoeken van die kerken in de wereld waar een opwekking plaatsvindt of deelname aan een 
conferentie van een charismatische leider met een bijzondere ‘zalving’. Dit roept een wereld 
op waar de Geest bemiddeld wordt doorgegeven, een sacraliteit van plaats en gezalfde 
leiders. De invloed van nieuwe media speelt hier een cruciale rol in de verspreiding en 
constructie van verhalen over de laatste opwekking. Het charismatisch christendom laat zich 
daarom beter vergelijken met een accu die telkens opnieuw geladen moet worden, dan met 
een energiecentrale.  
	

4. Charismatische vernieuwingsbewegingen  
In onze typologie komen we de term charismatisch ook tegen bij de in het begin genoemde 
charismatische vernieuwingsbewegingen.28 Hier wordt de aandacht voor de Geest (en de 
gaven van de Geest) verbonden met de traditie van de kerk. Anders dan het discours van 
opwekking (revival) is vernieuwing (renewal) gericht op bestaande geloofsgemeenschappen 
en individuele gelovigen. De vernieuwingsbewegingen hebben in Europa, Engeland en de 
Verenigde Staten een eigen ontwikkeling doorgemaakt.29 De Charismatische 
Werkgemeenschap in Nederland (CWN), opgericht in 1974, heeft bewust gezocht naar 
aansluiting bij de academische theologie (van der Laan, van der Laan 2007, 192) met de 
vestiging van de bijzondere leerstoel charismatische theologie in 1991 aan de Vrije 
Universiteit.30 Mede dankzij de theologische inbedding is de CWN uitgegroeid tot een 
inclusieve, oecumenische31 beweging die betrokken is bij maatschappelijke vraagstukken 
zoals sociale gerechtigheid en klimaatverandering. De jaarlijkse conventies zijn de 
belangrijkste ontmoetingsplaats voor betrokkenen en weerspiegelen de brede invulling van 
het begrip ‘charismatisch’. Tijdens de voorjaarsconventie van 2022 hield de Anglicaanse 
Bishop Zac Niringiye uit Oeganda een kritische lezing over het belang van dekolonisatie van de 
theologie. Diezelfde avond was er gelegenheid voor ziekenzalving ingebed in een daarop 
aangepaste liturgie en werd er door ambtsdragers en pastors gebeden met zieken.32 De 
aandacht voor de Geest omvat alle aspecten van het leven en erkent dat het lijden deel 
uitmaakt van het gewone leven.33 Deze benadering richt zich op de sporen van het heilige in 
de werkelijkheid waar de ontvankelijkheid voor het wonderlijke bij inbegrepen is. 
 

 
28 Waaronder charismatische vernieuwingsbewegingen in de katholieke kerk. 
29 In het Verenigd Koninkrijk is een vergelijkbare charismatische vernieuwingsbeweging Fountain Trust 
opgeheven in 1980 (Walker 1983, 99). Dit had verschillende oorzaken waaronder de routinisering van 
charisma, het gebrek aan financiële middelen en conflicten tussen leiders. 
30 De CWN organiseert elk jaar een theologencursus charismatische vernieuwing voor predikanten.  
31 De aanvankelijke samenwerking met de Katholieke Charismatische Vernieuwingsbeweging (KCV) in 
Nederland is beëindigd door ontwikkelingen binnen de Katholieke Kerk. 
32 Het gebed voor zieken tijdens de conventies heeft een liturgisch karakter en weerspiegelt zowel opvattingen 
over het ambt als de theologie van de Geest. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de toga’s die voorgangers 
tijdens deze dienst dragen. In 2007 heeft de CWN samen met de Nederlands Lucasorde een verklaring 
aangeboden aan de voorzitter van de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarin wordt afstand 
genomen van praktijken van gebedsgenezing in sommige pentecostale kringen. “De dienst der genezing biedt 
een mogelijkheid tot omgang met ziekte en nood, waarin de gehele mens wordt aangesproken. Het is een 
sacramentele en rituele verkondiging, dat de liefde van God aan aangevochten en zieke mensen levenskracht 
schenkt.” https://www.stucom.nl/document/0195.pdf, geraadpleegd 13 augustus 2022. 
33 Zie bijvoorbeeld Tegenwoordigheid van Geest. Verkenningen op het gebied van de Heilige Geest van  C. van 
der Kooi 2006. 



  

Naast de CWN is sinds 2003 de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine34 actief in 
Nederland.  De beweging is eind jaren ‘80 van de vorige eeuw ontstaan vanuit een Anglicaanse 
kerk in Engeland en sterk beïnvloed door de John Wimber (Hunt 1995). New Wine Nederland 
is gestart vanuit de Nederlands Gereformeerde kerk in Houten en heeft ook als missie 
vernieuwing van kerken en geloofsgemeenschappen. Naast theologisch onderwijs voor 
predikanten35 en cursussen voor gemeenteleden weet New Wine elk jaar meer bezoekers te 
trekken tijdens de jaarlijkse zomerconferentie. De New Wine conferentie heeft door de 
aandacht voor eigentijdse worship een meer evangelisch karakter dan de CWN. Het diverse 
programma toont de sociaal maatschappelijke betrokkenheid van de beweging. Kenmerkend 
is de oriëntatie op de ‘theologie van het koninkrijk’36 afkomstig van John Wimber waarin 
gesproken wordt over het leven in de ‘tussentijd’: het koninkrijk van God is al aangebroken 
maar nog niet ten volle gerealiseerd. De praktijken van New Wine zijn gebaseerd op een 
pedagogisch model van leren, oefenen en toepassen. Zo biedt het ministry gebed een 
methodische vorm van bidden met de verwachting dat God spreekt door indrukken, beelden 
en woorden.37 
 
Hoewel de CWN en New Wine beiden verlangen naar vernieuwing van 
geloofsgemeenschappen zijn er duidelijke verschillen in praktijken en daarbij horende 
overtuigingen. In het verlangen naar vernieuwing zoekt de CWN aansluiting bij de brede 
(theologische) tradities van de kerk en een open houding naar de wereld. Zo kan de omgang 
met lichamelijkheid en de zintuigen in zowel de rijke traditie van de kerk als de huidige 
belevingscultuur aangewend worden voor de herbronning van praktijken zoals ziekenzalving. 
Dit vanuit de overtuiging dat de Geest op vele wijzen aanwezig is en was. 
Bij New Wine zijn de praktijken en ‘theologie van het koninkrijk’ nauw verbonden met John 
Wimber en de Vineyard. Vernieuwing van de kerk is mogelijk doordat het Koninkrijk van God 
wel al doorbreekt maar er nog niet volledig is. In de praktijk van het ministry gebed lijkt deze 
spanning tussen wat er al is én nog komt, moeilijk vast te houden. Deze gebedspraktijk 
veronderstelt dat God altijd wil spreken, en dat gelovigen zich moeten oefenen om Zijn stem 
te horen en Zijn boodschap te ontvangen.38 Het verlangen naar de kracht van de Geest, 
tekenen en wonderen wordt concreet gemaakt in pedagogische praktijken die voorwaarden 
scheppend zijn voor het genereren van bijzondere ervaringen.39 
 
 

 
34 De New Wine conferenties zijn begonnen vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk in Houten. New Wine 
Nederland https://new-wine.nl is aangesloten bij het internationale New Wine netwerk https://www.new-
wine.org/about/, geraadpleegd 10 augustus 2022. 
35 In samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht biedt New Wine een nascholingscursus 
Charismatische Vernieuwing voor predikanten. 
36 Ronald Westerbeek ‘huistheoloog’ van New Wine Nederland typeert de kern van de ‘theologie van het 
koninkrijk’ als ‘enacted, inaugurated eschatology’, http://ronaldwesterbeek7.blogspot.com/2020/03/wat-is-de-
kern-van-de-theologie-van-new.html, geraadpleegd 12 augustus 2022. 
37 Zie de verschillende cursusboeken die New Wine aanbiedt: https://new-wine.nl/materialen/, geraadpleegd 
12 augustus 2022. 
38 Dit leidt in de praktijk tot positief bevestigende boodschappen zie M. Klaver en H. Van Dijk ‘Profeteren moet 
je leren?’ (2020). 
39 Deze praktijk is afkomstig uit de Vineyard beweging. Voor een antropologische analyse zie Tanya Luhrmann,  
When God Talks Back (2012). 



  

Resume 
 
In vogelvlucht heb ik u met verschillende typen van het charismatisch christendom kennis 
laten maken. Hoewel een typologie nooit helemaal recht kan doen aan de werkelijkheid heb 
ik met de begrippen verlangen en verbeelding een globaal overzicht en verheldering willen 
bieden.40 Religie als regime van verlangen en verbeelding beweegt zich steeds tussen twee 
polen: de wereld zoals deze is, en het verlangen naar een andere wereld vanuit de overtuiging 
dat die mogelijk is: het verlangen naar een hemel op aarde.  Door participatie in religieuze 
praktijken wordt de afstand tussen what is en what if tijdelijk overbrugd door de ervaring met 
het transcendente, de ervaring van verbinding met andere gelovigen en het visioen van een 
nieuwe wereld. Bij de eerste twee typen charismatisch christendom zien we dat het regime 
van verlangen nauw verweven is met seculiere regimes van verlangen waardoor de afstand 
tussen what is en what if bijna wegvalt. Dat genereert enorme drive en activisme om de 
wereld te veranderen maar met een risico van radicalisering en secularisering. Bij het derde 
type, de gevestigde pinksterkerken, zien we de gevolgen van processen van routinisering en 
institutionalisering, wat de afstand tussen what is en what if vergroot. Hier zien we dat er 
voortdurend nieuwe impulsen voor vernieuwing nodig zijn die door ‘succesvolle’ kerken en/of 
netwerken aangeboden worden. Dit laat de onderlinge relatie tussen de eerste drie types zien. 
Het vierde type, de charismatische vernieuwingsbewegingen staan meer op afstand met hun 
gedeeld verlangen voor vernieuwing van gevestigde kerken. Echter als we de praktijken van 
de CWN en New Wine vergelijken, zien we dat er verschillende werelden van betekenissen 
worden opgeroepen. Bij New Wine zien we door de invloed van John Wimber meer 
verwantschap met Bethel.41 
 
Samenvattend moge het duidelijk zijn dat er een grote diversiteit bestaat onder de 
verschillende charismatische gelovigen, verbonden aan netwerken, megakerken, 
pinksterdenominaties of vernieuwingsbewegingen. Allen verlangen naar de Geest maar de 
Geest blijft waaien waarheen Hij wil. 
 
 
De leerstoel antropologie van religie 
   
Tot slot wil ik nog een paar opmerkingen maken over de relatie tussen antropologie en 
theologie. De vestiging van een nieuwe leerstoel antropologie van religie aan de faculteit 
Religie en theologie wijst op het belang van de bestudering van religie vanuit een sociaal-
cultureel perspectief met een prioriteit voor de ervaringen en praktijken van religieuze 
gemeenschappen en individuen. 
 
Voor de theologie biedt het perspectief van lived religion een religieus discours 'van onderaf' 
die 'officiële' en gezaghebbende theologische concepten en inzichten kan bevragen, 
attenderen en verrijken. Een antropologische benadering richt zich met name op stemmen uit 
de marge en kan daarom een kritische tegenover zijn voor de gevestigde theologie.  

 
40 De ontwikkeling van pentecostale theologie is buiten beschouwing gelaten. De theologie van 
gerenommeerde pinkstertheologen zoals Amos Yong en Veli-Matti Karkainen vindt meer aansluiting bij de 
academische theologie dan bij hun eigen achterban.  
41 Ronald Westerbeek, theoloog bij New Wine heeft de theologische verschillen tussen Randy Clark 
(geassocieerd met Bethel) en New Wine beschreven (2017). 



  

Het onderzoek vanuit de leerstoel richt zich op het charismatisch christendom, en bouwt 
daarmee voort op de kennis die ontwikkeld is door de bijzondere leerstoel charismatische 
theologie. Een belangrijk onderzoeksthema voor de komende jaren is de verhouding van het 
charismatische christendom tot het publieke domein en de maatschappelijke consequenties 
die daaruit volgen. De steun van charismatische christenen voor Donald Trump in de 
Verenigde Staten, Bolsenaro in Brazilië en tot voor kort Duterte in de Filippijnen, wijst op een 
toenemende politieke betekenis van charismatische christenen in verschillende delen van de 
wereld. 
  
Ook in Nederland zijn charismatische christenen actief in het publieke domein, mede 
gestimuleerd door de coronacrisis. De afgelopen drie jaar werden in juli grote gebeds- en 
aanbiddingsbijeenkomsten gehouden op het Malieveld in Den Haag. Twee uur lang werd 
gezongen en gebeden voor opwekking, en voor verschillende groepen in de Nederlandse 
samenleving. De bijeenkomsten waren online te volgen en zijn nog op YouTube terug te 
kijken.42 De locatie was bewust gekozen: dicht bij het centrum van de politieke macht maar 
ook als ‘opwekkingsgrond’ refererend aan de wonderen die daar gebeurden tijdens de 
massabijeenkomsten met opwekkingsprediker T.L. Osborn in 1958 (van der Laan en van der 
Laan 2007, 86–90). 
 
Deze bijeenkomsten tonen overeenkomsten met de publieke aanbiddingsconcerten in 
Amerika die sinds de coronacrisis georganiseerd worden door Sean Feught, afkomstig uit de 
Bethel Church.  Als protest tegen de overheidsmaatregelen (Perez 2022) en aanhanger van 
Trump, houdt hij op belangrijke locaties zoals het Capitool worship concerten als een krachtig 
wapen in de geestelijke strijd voor politieke verandering. Met als doel, het herstel van Amerika 
als een christelijke natie. 
  
De gebeds- en aanbiddingsbijeenkomsten op het Malieveld tonen bij uitstek de kracht van 
verbeelding die verbonden is met beelden, ideeën en performances die van elders komen 
maar door middel van nieuwe media wereldwijd circuleren en in diverse contexten 
toegeëigend worden. Omdat betekenisgeving een creatief en dynamisch proces is, is het is 
naïef om te veronderstellen dat vergelijkbare praktijken dezelfde betekenissen oproepen. 
Maar anderzijds zijn praktijken niet onschuldig: ze worden geladen met betekenissen 
waardoor bepaalde werelden wel en andere niet opgeroepen kunnen worden. De groei van 
het charismatische christendom in tijden van toenemende polarisatie vraagt om meer 
onderzoek naar de wijze waarop de verschillende stromingen zich verhouden tot het publieke 
domein, en de wijze waarop charismatische praktijken door mediatisering wereldwijd 
circuleren en toegeëigend worden in verschillende sociaal-politieke contexten.  
 
 
Dankwoord 
 
Aan het einde van mijn rede gekomen wil ik graag een dankwoord uitspreken. 
 

 
42 Volgens de organisatie hebben meer dan 600.00 (475.000 weergaven) unieke bezoekers de eerste 
manifestatie online gezien https://presence.nl, geraadpleegd 12 augustus 2022. 



  

Het college van bestuur, het faculteitsbestuur en in bijzonder de decaan Ruard Ganzevoort en 
mijn voormalig afdelingshoofd Gijsbert van den Brink, dank ik voor het in mij gestelde 
vertrouwen om deze leerstoel te bezetten. Daarbij wil ik ook de voormalige decaan Wim Janse 
noemen die mijn komst binnen de faculteit mogelijk maakte. En dank aan Eddy van den Borght 
die achter de schermen veel werk heeft verricht. Veel dank ben ik verschuldigd aan Henk 
Reinders, voormalig voorzitter van de Charismatische Werkgemeenschap in Nederland, die 
deze leerstoel mede mogelijk heeft gemaakt.  
 
Een bijzonder dank aan mijn promotoren, André Droogers en Kees van der Kooi. André, zonder 
jouw aanmoediging toen ik nog student was, en jij hoogleraar antropologie van religie werd 
aan deze universiteit, had ik vandaag hier niet gestaan. Kees, ook jij hebt als docent en later 
als promotor een belangrijke rol gespeelt in mijn ontwikkeling en mij gestimuleerd om de 
antropologie vruchtbaar te maken voor de theologie. 
 
Dank aan mijn collega’s van de Faculteit Religie en Theologie voor de samenwerking, 
collegialiteit en inspirerende ontmoetingen. Een speciaal woord aan Hijme Stoffels, dank dat 
je als een mentor mij onder je hoede nam op de faculteit. Ik heb veel van je geleerd! Johan 
Roeland, dank voor je vriendschap die al in onze aio tijd begon en mij zeer dierbaar is. Miranda 
van Holland en Evy Beijen, dank voor jullie ondersteuning bij mijn onderzoek. Promovendi en 
studenten, dank voor jullie vragen, onderzoeken en betrokkenheid, het is een voorrecht jullie 
te begeleiden. 
 
Vrienden, ik dank jullie dat jullie je leven met mij willen delen. En wat fijn dat jullie hier 
vandaag aanwezig zijn of op afstand de livestream volgen. 
 
Dan mijn familie. Ik ben zo dankbaar dat mijn ouders Ben en Jodi Klaver deze dag kunnen 
meemaken. Dank voor de ruimte die jullie mij gegeven hebben om mijn eigen weg te gaan. En 
dat jullie mij met vertrouwen een jaar naar Amerika lieten gaan na de middelbare school. Die 
ervaring is tot op de dag van vandaag van onschatbare waarde, ook voor mijn onderzoek. Dank 
aan mijn schoonvader Harrie IJmker voor zijn belangstelling en de gesprekken over zijn 
ervaringen bij de pinkstergemeente in Amsterdam. 
 
Bijzondere dank voor Arno, mijn man die mij door de jaren heen telkens heeft aangemoedigd 
en gestimuleerd om mijn eigen weg te vinden. Wat voel ik mij gezegend om samen met jou 
door het leven te gaan! Ook onze dochters Eva, Elisabeth en Julia en onze schoonzoon Jeroen, 
bedankt voor jullie begrip en geduld als ik afwezig was om weer een kerkdienst te bezoeken. 
Jullie belangstelling voor film, literatuur, politiek en sociaal-maatschappelijke onderwerpen 
verrijken mijn leven en doet me beseffen hoe trots ik op jullie ben. 
 
Ik heb gezegd. 
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