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Miranda Klaver: 'Binnen het charismatisch christendom verlangen mensen naar een andere werkelijkheid, naar een wereld
waarin alles goed komt.'

Religie-onderzoeker Miranda Klaver: ‘Kijk

niet naar wat gelovigen moeten, maar naar

wat ze doen’

‘Wat mensen geloven past soms helemaal niet bij de kerk waar ze in zitten’,

zegt hoogleraar Miranda Klaver. Zij wil laten zien hoe divers het charismatisch

christendom is. Maar dan wel door de juiste vragen te stellen.
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Miranda Klaver - beeld Dick Vos

‘Er bestaat veel verwarring over wat charismatisch precies is’,

vertelt Miranda Klaver. De nieuwe hoogleraar antropologie van

religie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam wil graag orde

in de chaos van het charismatisch christendom gaan

scheppen. ‘Ik erger me eraan dat er veel onzin rondgaat en

alles op een hoop geveegd wordt, terwijl het een veelkleurige

groep is met grote onderlinge verschillen. Ik wil de diversiteit

in kaart brengen om karikaturen te voorkomen en zo meer

recht te doen aan groepen en mensen die daarbij betrokken

zijn.’

Klaver brengt alvast de veelkleurigheid van het charismatisch

christendom in kaart in haar inaugurele rede. Ze is in januari

2021 al aangesteld als hoogleraar. Haar speciale opdracht is

het charismatisch christendom. Donderdag hield ze haar

oratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanwege corona

was de rede uitgesteld.

Tekst gaat verder onder de foto.

‘Je kijkt als religieus antropoloog naar het geloof van mensen

zelf’, legt Klaver uit over haar functie. ‘Niet naar wat ze

moeten doen volgens de traditie, maar naar wat ze echt doen.

Hoe vieren mensen hun geloof, hoe bidden ze, hoe reageren ze

op gebeurtenissen in de samenleving. Dat ontdek je vooral

door mee te doen: koffiedrinken bij een dienst, meevieren en

met gelovigen te praten.’



‘Vragen als ‘waarom is er in onze kerk niet meer ruimte voor

profetie?’ zijn niet vreemd voor voorgangers.’

De oratie van Klaver heeft als titel Verlangen naar een hemel

op aarde: de verbeelding van het charismatisch christendom.

‘Binnen het charismatisch christendom verlangen mensen

naar een andere werkelijkheid, naar een wereld waarin alles

goed komt’, licht Klaver toe. ‘Onze verlangens geven vorm aan

hoe we geloven. Vaak wordt religie begrepen vanuit de leer,

maar voor mij is de belangrijkste vraag: waarnaar verlangen

mensen?’

‘Door mijn onderzoek komt er in de wetenschappelijke wereld

een vollediger begrip waar religie over gaat’, benadrukt Klaver.

‘Het hele mens-zijn is erbij betrokken. Dat heeft alles te

maken met verbeelding: er worden werelden opgeroepen waar

mensen zich thuis voelen en zich in bewegen. Door naar

religie te kijken als verlangen blijf ik weg bij het bestuderen

van religie als een systeem.’

Vanuit het idee dat verlangen en verbeelding bepalend zijn

voor hoe mensen geloven, onderscheidt Klaver vier typen

charismatisch christendom in Nederland en de Westerse

wereld (zie kader). ‘De scheidslijnen tussen de verschillende

typen en kerken lopen niet altijd even scherp. Als je

bijvoorbeeld naar de zeer charismatische Amerikaanse

megakerk Bethel Church kijkt, zie je dat ze enorm investeren

in online aanbod. Mensen hoeven niet naar een kerk of naar

een conferentie, ze kunnen alles online vinden.’

‘Ook in kerken waar je dat niet verwacht, zijn gelovigen die

door Bethel Church geïnspireerd worden. Wat mensen geloven

past soms helemaal niet bij de kerk waarin ze zitten. Daarom

Lees ook

Megakerk Hillsong heeft een cultuur van je

leiders gehoorzamen, stelt onderzoeker:

‘Weinig ruimte voor tegenspraak’



is het belangrijk te kijken naar hoe mensen hun geloof leven,

niet alleen naar wat mensen denken of zouden moeten

denken.’

Door de charismatische wereld op die manier in kaart te

brengen, kan Klaver verklaren waarom charismatische

invloeden ook op allerlei andere plekken opduiken.

‘Predikanten ontsnappen niet aan leden die beïnvloed worden

door bewegingen als Bethel. Vragen als ‘waarom is er in onze

kerk niet meer ruimte voor profetie?’ zijn niet vreemd voor

voorgangers. Naast dat onderzoek als dit relevant is omdat dit

type christendom het snelst groeit, kan het predikanten

praktisch helpen om meer zicht op deze beweging te krijgen.’

de vier typen charismatisch christendom die Miranda Klaver

onderscheidt

netwerkchristendom

Bethel Church in de VS is een voorbeeld. Het doel is niet om

kerken te stichten, maar om charismatische praktijken als

genezing en demonenuitdrijving te verspreiden. Vaak zijn

het een soort netwerken van onafhankelijke

charismatische leiders die zich profeten en apostelen

noemen.

de megakerk

Hillsong Church is een voorbeeld. De bedoeling van dit type

kerk is om overal vergelijkbare kerken te stichten. Deze

vorm van christendom gaat vaak samen met

consumentistische trekken zoals voorgangers in

designkleding. Het idee is vaak: als je hard werkt, zal God je

zegenen.

gevestigde Pinksterkerken

Lees ook

Uit dood opstaan ‘kan’ bij Bethel Church in

Amerika



Deze kerken zoeken naar actuele verhalen over massale

bekeringen, bijzondere genezingen en indrukwekkende

leiders om het vuur van de Geest weer aan te wakkeren in

hun eigen kerk. Ze kijken vooral voor inspiratie naar de

eerste twee typen.

vernieuwingsbewegingen

Hieronder vallen in Nederland bewegingen als New Wine en

de Charismatische Werkgemeenschap in Nederland. De

vernieuwing is gericht op bestaande

geloofsgemeenschappen en individuele gelovigen. Er is in

deze bewegingen aandacht voor hoe de Geest werkt, voor

geestesgaven.


