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Voorwoord

Met het aanbieden van deze scriptie komt er een einde aan een langdurig en zelfs confronterend

proces. Lang omdat de aanzet van deze scriptie enkele jaren geleden werd gedaan.

Confronterend omdat ik niet alleen geconfronteerd werd met mijn eigen beperkingen en gaven

[het schrijven van een scriptie is toch écht een vak apart] maar ook omdat sommige literatuur

opeens heel confronterend bleek te zijn.

Toen ik destijds het eerste gesprek met de scriptiebegeleider Jos Pieper had,  kon ik niet

bevroeden dat deze weg zo zou verlopen. Vanuit een actieve betrokkenheid bij de pastorale

hulpverlening stond al snel vast dat ik “iets” wilde gaan doen met hoe gebed werkt. In

samenspraak werd de vraagstelling geformuleerd en de nodige literatuur aangereikt. Een

belangrijk artikel werd mij enkele maanden geleden aangereikt. Een artikel waarin beschreven

wordt hoe er binnen therapie de mogelijkheid is om spiritualiteit te integreren. Een studie die

gaat over therapie bij mensen die gediagnosticeerd zijn met kanker. Dat dit artikel zo

confronterend zou zijn had ik niet kunnen vermoeden. Twee van mijn broers bleken in het

afgelopen jaar opeens ernstig ziek te zijn en kanker te hebben. De realiteit is dat deze broers

kankervarianten hebben waarbij de behandeling inmiddels palliatief van aard is. Zo werd het

schrijven van deze scriptie telkens weer vermengd met gedachten aan die twee broers die de

eindigheid van het leven onder ogen moeten zien.

Tot zover de moeite. 

Het aanbieden van deze scriptie is ook een vreugdevol moment. Eindelijk is er een afronding

gekomen van mijn doctoraalstudie. In Jos Pieper, die mij eerst een paar keer zag, toen lang niet

en vervolgens achterna gezeten werd door een student die wil afstuderen, wil ik al die docenten

en medewerkers van de faculteit godgeleerdheid bedanken voor de leerzame tijd die ik mee

mocht maken.

Maar wie ook alle dank verdient is mijn echtgenote Marlies. Haar support, haar geloven in en

haar niet aflatende ondersteuning is niet onder woorden te brengen: Dank! En Noah en Chaja,

jawel ik ben weer wat vaker beneden, het boekje waaraan ik werkte is klaar.

Paul M. van Dam

augustus 2008
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Deze woorden worden wekelijks aan het begin van een kerkdienst uitgesproken. Deze formule

is het votum [uit het Latijn: belofte] waarmee een kerkdienst of samenkomst aan het begin

wordt toegewijd aan God. Daarmee wordt de toon gezet. Letterlijk komt deze tekst uit Psalm

124: 8. In die psalm wordt geschreven over de toewijding van David aan de Eeuwige toen hij

het besef had dat hij afhankelijk wilde zijn van zijn God om niet te worden meegesleurd door

de stroom van water.

De woorden Onze hulp is in de naam van de Heer klinken ook regelmatig tijdens een gebed bij

een moment van voorbede voor mensen in pastorale nood. Daarin valt de afhankelijkheid te

beluisteren van de Eeuwige voor het moment waarvoor men staat. Samen met een hulpvrager

gaan de omstanders naar de Heer om samen te staan voor het aangezicht van de Heer en te

zoeken naar de uitweg die gezocht wordt binnen de gerezen nood. Vele malen daarna heb ik

deze woorden horen klinken tijdens gebedspastoraten en telkens was er bij de hulpvrager en bij

de hulpverlener het besef van afhankelijkheid voor dat moment aan de Eeuwige.

Vanuit mijn eigen actieve betrokkenheid bij een netwerk van pastorale hulpverleners in de

negentiger jaren bereid ik mijzelf voor op een nieuwe taak na het afstuderen. Daarbij stel ik mij

voor dat ik ergens in een kerkelijke gemeente als predikant betrokken zal raken bij de hieronder

genoemde problematiek van mensen die pastorale hulp zoeken.

De rol die ik bij het netwerk vervulde was het beheren van een telefonische hulplijn waarbij de

nadruk lag op het in contact brengen van hulpvragers met hulpverleners. Mijn actieve

betrokkenheid is er inmiddels niet meer. Vanuit interesse volg ik echter de ontwikkelingen nog

steeds. De hulpvragers van toen en nu zijn nog steeds gelovige mensen met als kerkelijke

achtergrond dát kerkelijk deel dat gerekend mag worden van midden-orthodox tot evangelisch-

charismatisch.

In relatie tot het vinden van een oplossing voor hun probleem blijken mensen door de jaren

heen niet alleen behoefte te hebben aan het zoeken van deskundigheid rond de hulpvraag.
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Tegelijk wordt er ook gezocht naar mogelijkheden om binnen de eigen geloofsbeleving het

probleem te kunnen verwerken  en een aanzet tot een oplossing te geven.

Voor sommige hulpvragers is het al voldoende dat er erkenning is voor de gelovige

achtergrond. Bij het merendeel echter is het van belang dat aspecten van de geloofsbeleving,

bijvoorbeeld in de vorm van gebed, een onderdeel zijn van de hulpverlening. Vaak klopte men

aan bij een vorm van professionele hulpverlening, bijvoorbeeld een instelling voor GGZ,

waarbij bleek dat er onvoldoende kennis of begrip was voor de eigen geloofsbeleving van de

cliënt.

1.2 Vraagstelling

Vanuit bovenstaande kom ik tot mijn vraagstelling:

Wat zijn de visies op de plaats en werking van het gebed als interventietechniek in de

kerkelijke en charismatische hulpverlening.

Deze vraagstelling wordt nader uitgewerkt bij de kerkelijke hulpverlening en de vrije kerkelijke

hulpverlening. Bij de eerste moet gedacht worden aan die vormen van pastorale hulpverlening

zoals die gevonden worden in de breedte van de Protestantse Kerk in Nederland. Bij de tweede

moet gedacht worden aan pastorale hulpverlening zoals die te vinden is in organisaties binnen

en rond de Charismatische Beweging in Nederland. Hier is gekozen voor de Stichting Zegenend

Helpen en de Stichting In Christus Heel. De vraagstelling word uitgewerkt aan de hand van het

begrip coping en in het bijzonder aan de hand van aspecten van religieuze coping. Hiervoor ga

ik te rade bij de godsdienstpsychologie. De godsdienstpsychologie gaat ook over hoe een

persoon met crisissituaties omgaat. Pargament heeft het begrip religieuze coping uitgewerkt aan

de hand van functies, methoden en effecten van religieuze coping. De hierbij gebruikte

psychologische literatuur is voornamelijk gebaseerd op onderzoeken gedaan door Pargament en

anderen. Aan de hand van religieuze copingliteratuur ga ik op zoek naar welke vormen van

gebed er zijn, naar welke functies gebed kan vervullen bij crisis-situaties en naar welke

werkingen van gebed kunnen worden waargenomen.

In de vraagstelling is sprake  van een aantal begrippen die ik hierna  kort  wil beschrijven:

Bij plaats, werking, gebed en interventie-techniek denk ik aan de betekenis zoals die in Van

Dale [92] wordt genoemd: 

plaats: “de ruimte die ingenomen kan worden”; in het kader van deze scriptie de aandacht die er

is voor het bidden binnen de pastorale hulpverlening;



1Dissertaties van o.a. Bänzinger [2007]; Van Saane [2008]; De Vries [2007] e.a.
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werking: “uitwerking, invloed”; in het kader van deze scriptie gaat het over welke uitwerking er

wordt verondersteld en over welke uitwerking er kan zijn. Gedacht moet worden aan een

merkbare verandering na de hulpverlening ten opzichte van vóór het moment van

hulpverlening.

gebed: “de daad en de inhoud van het bidden, de handeling van het eerbiedig spreken tot God,

waardoor men de gevoelens en begeerten van zijn hart uitdrukt”; in het kader van deze scriptie

is het het moment van interactie van een mens met God, waarbij er een persoonlijke relatie kan

worden ervaren.

interventie: “tussenkomst, ingrijpen”; in het kader van deze scriptie de wijze of houding

waarbij het bidden of vormen van gebed een plaats kan krijgen als een weg tot de oplossing of

verlichting van het gerezen probleem.

1.3 Doelstelling

In deze scriptie hoop ik een bijdrage te leveren aan de discussie1 over de werking van het gebed

in hulpverleningssituaties. Verder hoop ik ook een bijdrage te leveren aan de wijze waarop

gebed een onderdeel kan zijn in de pastorale hulpverlening. 

1.4 Methode

Met name literatuurstudie zal dienen als basis van deze scriptie. In de beschrijving van de visies

over plaats en werking van gebed als interventietechniek in de kerkelijke en charismatische

hulpverlening maak ik gebruik van psychologische literatuur om commentaar te geven. Vanuit

deze literatuur wordt er  geschreven over coping en in het bijzonder over religieuze coping.

Voor de godsdienstpsychologische literatuur ga ik te rade bij Pargament [1997]. Bij het

beschrijven van de kerkelijke hulpverlening gebruik ik pastoraal theologische literatuur van

Heitink [1984]. Ik gebruik voor de beschrijving van de charismatische hulpverlening literatuur

die verschenen is in en rond het werk van de genoemde stichtingen en geschreven door Van der

Weele [1990]  en anderen.
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1.5 Hoofdstukkenindeling 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven wie de hulpvrager is en waarnaar deze doorverwezen wordt.

Daarmee ontstaat een beeld van hoe de hulpvraag tot stand komt. 

In hoofdstuk 3 staat het begrip religieuze coping centraal. Dat begrip wordt mede aan de hand

van Pargament en anderen uitgewerkt. Vanuit wat coping is wordt besproken wat religieuze

coping is. Daarbinnen worden de functies van religieuze coping en vervolgens de  methoden

van religieuze coping besproken. Vervolgens staan de effecten van religieuze coping centraal

en worden de plaats en werking van gebed besproken.

In hoofdstuk 4 wordt beschreven welke plaats en werking gebed uiteindelijk heeft in de

pastorale hulpverlening binnen de setting van het kerkelijk pastoraat en in het pastoraat dat

geboden wordt binnen de charismatische beweging in ruime zin. Tot slot volgen de conclusie

met enkele aanbevelingen in hoofdstuk 5. In hetzelfde hoofdstuk is ook de summary en de

literatuurlijst te vinden.
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2  De hulpvrager en de plaats en werking van het gebed

2.1 Inleiding 

Er zijn mensen die op zoek zijn naar hulp omdat zij zijn vastgelopen in hun leven. In zo’n

situatie heeft een mens iemand nodig die een helpende hand kan bieden. Iemand die met kennis

van zaken helpen kan om in de chaos van psycho-sociale problemen de hulpvrager op weg te

helpen. Spreken over de hulpvrager lijkt een onmogelijkheid omdat “de” hulpvrager niet

bestaat. Zeker niet wanneer blijkt dat er jaarlijks vele duizenden mensen op een of andere wijze

hulp zoeken en/of in een hulpverleningscircuit terechtkomen. Als er hulp wordt gezocht en in

de directe omgeving niet iemand gevonden kan worden kan het bellen naar een telefonische

hulpdienst nuttig zijn. Tegen deze achtergrond is dit hoofdstuk geschreven. Het hoofdstuk start

met een excurs over het begrip telefonische hulpdienst om vervolgens de initiator van deze

hulpdienst voor te stellen.

In paragraaf 2.2 staat de hulpvrager die gebruik maakt van deze telefonische hulpdienst

centraal. Ik beschrijf welke kenmerken de hulpvrager heeft en wat deze verwacht. Daarbij ga ik

uit van de eigen ervaring van mijn betrokkenheid in de jaren ‘90 bij een telefonische

hulpdienst. Bij die eigen ervaring gaat het dan specifiek om die hulpvragers die het nummer

belden van de stichting Zegenend Helpen. Zegenend Helpen is een stichting waarbij ik in het

verleden actief betrokken was. Deze stichting is ontstaan vanuit de charismatische beweging.

Daarover wordt meer beschreven in paragraaf  2.2.3. Paragraaf 2.3 beschrijft de specifieke

hulpvraag waarmee gebeld werd naar de telefonische hulpdienst. In paragraaf 2.4 beschrijf ik

wat de verwachtingen van de hulpvrager zijn. In paragraaf 2.5 geef ik twee voorbeelden weer

van personen die hulp zochten, waarbij de weergave van de tweede persoon overgenomen is uit

het dagboek van de hulpvraagster. 

Telefoondienst 

In ons land zijn verschillende telefonische hulpdiensten. Er zijn algemene telefonische

hulpdiensten, maar er zijn ook telefonische hulpdiensten met een specifiek christelijke

achtergrond.

Het fenomeen telefonische hulpdienst bestaat in Nederland al sinds 1958 toen de S.O.S.

telefonische hulpdienst werd opgericht. Een hulpdienst die oorspronkelijk vanuit een kerkelijk

initiatief is ontstaan, maar door de jaren heen een algemeen karakter kreeg. 



1 Een nieuwe ontwikkeling binnen het werk van de Stichting Korrelatie is dat deze
organisatie steeds vaker “on line” haar hulp verleent via e-mail. Op 15 november 2000
presenteerde de Stichting een onderzoek naar de vraag waarom mensen e-mailen in plaats van
bellen. “Ik kan mijn gedachten het best schriftelijk op een rijtje zetten antwoorden de meeste
mensen op de vraag waarom ze mailen in plaats van bellen” aldus een citaat in het Nederlands
Dagblad 15-11-2000 onder de kop “35-jarige Korrelatie verleent steeds meer hulp “on-line”
Een probleem? Wilt u erover e-mailen?”

2 Jaarverslag Evangelische Omroep 2007, blz. 39
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Sindsdien zijn er verschillende telefonische hulpdiensten ontstaan. De bekendste telefonische

hulpdienst is die van de Stichting Korrelatie. Deze algemeen telefonische hulpdienst is veelal

beschikbaar om hulp te verlenen na televisieprogramma’s die uitgezonden worden door de

diverse zendgemachtigden. Niet alleen de zogenaamde “publieke zenders” maken gebruik van

de Stichting Korrelatie. Ook de niet-publieke zenders, zoals bijvoorbeeld RTL 4, RTL 5 en SBS

6 maken voor het verlenen van nazorg gebruik van de diensten van genoemde stichting1.

Sommige omroeporganisaties hebben een eigen afdeling van waaruit de nazorg wordt verleend.

Met name de christelijke zendgemachtigden NCRV, KRO, EO, ZVK [Zendtijd voor de Kerken]

en IKON hebben ieder een eigen afdeling. Dat een telefonische hulpdienst in een behoefte

voorziet blijkt uit cijfers van de afdeling Nazorg van de Evangelische Omroep. “In 2007 kreeg

de afdeling nazorg ruim 25000 reacties. Dat aantal was hoger, maar door de komst van

contacten via e-mail is er enige terugloop waar te nemen. Verder zijn er tegenwoordig dagelijks

500 tot 600 bezoekers van de website van de afdeling nazorg.2” In dit hoofdstuk gaat het over

een telefonische hulpdienst die ontstaan is vanuit een particulier initiatief in 1990. 

De initiator

Ruim vijfendertig jaar was Teo J. van der Weele (1937) werkzaam als counselor in Azië en

Europa. Na twee jaar taalstudie, werkte hij met zijn vrouw Wil eerst aan een project voor

kerkelijke gemeenteopbouw en aan een project voor leprabestrijding in Thailand. 

Spoedig bleek dat Van de Weele een gave had voor pastoraal werk en ontwikkelde hij zich in

het begeleiden en ondersteunen van -veelal- zendelingen in Azië die door diverse

zendingsorganisaties waren uitgezonden. Na terugkeer in Europa (in 1975) groeide er een

pastorale praktijk, eerst in Nederland, daarna vooral ook in Scandinavië, de Alpenlanden, India

en Azië. Daartoe ontwikkelde hij cursussen voor het ondersteunen van pastoraat vanuit de

plaatselijke gemeente en bevorderde hij ook het vormen van interkerkelijke werkgroepen die

zich bezig houden met de problematiek van seksueel geweld. Schaamte om over je eigen

seksuele ervaringen te praten, maakt dat hulpvragers liever een buitenstaander er bij betrekken.



3 Opvallend hier is het feit dat de jongste beller 13 jaar jong was. 
Veel jongeren bellen wanneer zij hulp willen Stichting Chris: een kinder- en tiener hulptelefoon
mede ontstaan in dezelfde kerkelijke richting als waarbinnen de ZH-telefoon werkzaam is.
Stichting Chris werkt met een landelijk werkend telefoonnummer.
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Zo kwam er ook in Nederland een centraal telefoonnummer tot stand waar men kon aangeven

op welke wijze men hulp wilde. De persoon aan de telefoon zoekt vervolgens een hulpgever die

past bij de problematiek en zo mogelijk de kerkelijke achtergrond van de hulpvrager.

2.2 Kenmerken van de hulpvrager

Om tot een beschrijving van de hulpvrager te komen, maak ik gebruik van twee bronnen.

Allereerst paragraaf 2.2.1 waarin gegevens van een van de meldpunten van genoemde stichting

Zegenend Helpen naar voren komen. In paragraaf 2.2.2 geef ik de gegevens weer van een aan

de stichting verbonden pastoraal werkster. In paragraaf 2.2.3 beschrijf ik de evangelisch

charismatische achtergrond van de hulpvrager.

2.2.1 Bron - het meldpunt

In de periode januari tot en met mei 2000 kwamen bij het genoemde meldpunt 26 aanvragen

binnen.

Daarvan belden: 5 mannen, tussen 23 en 65 jaar.

Bij deze mannen bleek het gemiddelde opleidingsniveau MBO en hoger te zijn. Allen hadden

een baan. In deze groep waren twee mannen eigen ondernemer.

21 vrouwen, tussen 13 en 64 jaar 

Bij de vrouwen bleek het opleidingsniveau te variëren tussen LBO en MBO. Enkelen hadden

een baan. De rest was of schoolgaand [13 jarige3] of huisvrouw.

2.2.2 Bron - de pastoraal werkster

Zij hield bij wijze van administratie van de gesprekken die zij voerde met hulpvragers een

logboek bij. Uit dat logboek presenteer ik hieronder enige getallen over de periode 1995 tot

eind 2000. 

C In die periode voerde zij gesprekken met 109 personen waarvan 24 mannen en 85

vrouwen [waarvan 6 echtparen].



4 Ook ik ontkom er niet aan: hier is sprake van de mannelijke vorm. Om te voorkomen
dat er op een verwarrende wijze telkens hij/zij of zijn/haar staat heb ik gekozen voor de
mannelijke persoonsvorm.

5 Ook uit Rooms Katholieke hoek kwamen enkele hulpvragen. 
De reden van het lage aantal hulpvragen bij ZH  uit die kerkelijke richting is niet bekend. 
Binnen de Charismatische vernieuwing en dan met name bij In Christus Heel komen wel RK
hulpvragers. De oecumenische achtergrond speelt daar vermoedelijk een rol in.
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C 71 gehuwden, 21 ongehuwden en 17 eerder gehuwden [weduwe/weduwnaar of

gescheiden]

C Gemiddelde leeftijd 39 jaar [jongste 17, oudste 70 jaar]

C Kerkelijke achtergrond:

PKN - kerken 31 Nederlands Hervormd, o.a. Gereformeerde Bond,

Gereformeerd Kerken in Nederland

Gereformeerde traditie 10 Gereformeerd Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde

Kerk, Vergadering van Gelovigen

Evangelische richting 64 Diverse Pinksterkerken en/of  Evangeliegemeenten,

Baptistengemeente

Overig 4 o.a. buitenkerkelijk

C Doorverwijzingen ontvangen via:

Kerkelijke instantie 13 Predikant of kerkelijk ambtsdrager

Stichting ZH 68 Netwerk telefoon of via een cursus bij Stichting

Zegenend Helpen

Huisarts 1

Anders 27 Via een vriend/kennis van iemand die eerder geholpen

was

C Het gemiddelde aantal sessies betrof 20. Hierin is een variatie van enkele personen die

voor één gesprek kwamen, maar ook iemand die gedurende 5 jaar 118 afspraken had [een

gemiddelde van 1 x per 14 dagen].

2.2.3 De hulpvrager

Wie is hij4. Wat is zijn kerkelijke achtergrond.  De volgende kenmerken zijn in beeld gebracht.

Hulpvragers kwamen door de jaren heen vanuit een grote diversiteit van kerken: van rooms-

katholiek5 tot diverse stromingen binnen de Pinksterbeweging, van Gereformeerde Gemeenten

in Nederland tot Protestantse Kerk in Nederland, van Baptist tot niet aangesloten bij een kerk.



6 H. Stoffels. Als een briesende leeuw. Orthodox protestanten in de slag met de tijdgeest,
Kampen, 1995, blz. 144

7 H. Stoffels. Wandelen in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities
van Nederlandse evangelischen, Kampen, 1990, blz 15

8 R. van Kooij. Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de charisma-tische
beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland, Zoetermeer, 1995, blz. 13 
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Kenmerkend in het totaal van kerkelijke richtingen en achtergronden was één ding: men gaf

vaak aan op enigerlei wijze affiniteit te hebben met de evangelische beweging of de

evangelische beweging in de kerken en/of met de charismatische vernieuwing.

Hierna volgt een korte omschrijving van deze bewegingen. In hoofdstuk 4 komen deze

bewegingen uitgebreider aan de orde.

De evangelische beweging 

Stoffels6 omschrijft de evangelische beweging als volgt. “De aanduiding “evangelisch” bij deze

organisaties duidt op een gezindheid of stroming binnen het orthodox-protestantisme, die:

C grote waarde hecht aan de persoonlijke geloofservaring, tot uiting komend in

wedergeboorte, bekering en levensheiliging

C verlangt naar een geestelijke opwekking

C het werk van de Heilige Geest centraal stelt

C gericht is op de verkondiging van het evangelie in woord en daad

C uitziet naar een spoedige wederkomst van Jezus Christus”

Een van de meest gehanteerde beschrijvingen geeft Stoffels in zijn proefschrift7. Hij geeft aan

dat deze groep zich niet alleen binnen de kerk bevindt. “Men denkt dan aan christenen van

orthodox-protestantse signatuur, binnen en buiten de traditionele kerken, die zich aangetrokken

voelen tot de sfeer van opwekkingsgroepen en parakerkelijke organisaties”.

De charismatische vernieuwing

Van Kooij8 omschrijft deze groep als volgt. “Onder charismatische vernieuwing verstaan wij de

vernieuwing van individuen en groeperingen door het herscheppende werk van de Heilige

Geest, waarbij de betrokkenen een principiële vrijheid en ruimte voorstaan voor de ontplooiing

van de door God geschonken charismata. De pinksterbeweging en de charismatische beweging

rekenen wij dus beide onder het bredere begrip charismatische vernieuwing”.



9 Maandblad Opwekking. Uitgave Stichting Opwekking, Putten.

10 In de eerste jaren werd via één centraal meldpunt voor tussen de 250 en 300
hulpvragen een bemiddeling gedaan. In de jaren die volgden werd het aantal hulpvragen
minder. In 2008 verwerken de 3 “telefoons” [het aantal meldpunten is regionaal uitgebreid]
tezamen gemiddeld 125 hulpvragen per jaar.
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Samenvattend blijkt dat de hulpvrager vaak een orthodox-protestant christelijke achtergrond

heeft, grote waarde hecht aan de persoonlijke geloofservaring en ruimte wil geven aan het

herscheppende werk van de Heilige Geest.

2.3 Wat is de hulpvraag?

De bellers zochten hulp met betrekking tot problematiek die te maken heeft met seksueel

misbruik. In de eerste jaren [jaren ‘90] van het bestaan van de hulptelefoon was er, in de

beleving van de bellers niet veel direct vindbare en acceptabele hulp beschikbaar. Daarbij

kwam dat het thema incest of seksueel misbruik, binnen de eerder genoemde kerkelijke kringen

nog een gesloten boek  was.  De expertise van Van der Weele lag en ligt op het gebied van

hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik. Deze expertise kwam naar buiten o.a.

door een column in het in evangelische kringen veel gelezen maandblad Opwekking9. Daarnaast

was Van der Weele medewerker aan en spreker op enkele veel bezochte conferenties waar veel

van de eerder genoemde christenen aanwezig waren. Doordat hij de thema’s incest en seksueel

misbruik niet geschuwd heeft was het gevolg dat hij daardoor de aandacht rond deze

problematiek naar zich toe heeft getrokken. Het gevolg daarvan was dat er veel hulpvragen bij

hem en de inmiddels gestarte hulptelefoon gerelateerd waren aan deze problematiek. Het feit

dat er een instantie was die hulp kon bieden bij genoemde problematiek én het feit dat Van der

Weele een min of meer bekende was, maakte dat velen10 de weg naar zijn hulptelefoon wisten

te vinden. De Stichting Zegenend Helpen heeft vanwege haar expertise in hulpverlening rond

seksueel misbruik de eerste jaren met name aangegeven alleen hulpvragers rond deze

problematiek te willen helpen. Inmiddels is het beleid hierin gewijzigd en is besloten dat niet

alleen deze hulpvragen beantwoord worden, maar ook hulpvragen die soms in het verlengde

hiervan liggen of raakvlakken  hiermee hebben.

Samenvattend: De hulpvraag zoals die via de telefonische hulplijn gesteld werd had te maken

met de problematiek van seksueel misbruik in het algemeen en incest in het bijzonder. Van der

Weele was één van de eerste sprekers in evangelisch Nederland die woorden gaf aan deze



11 Één van de mensen die in Nederland regelmatig zogenaamde genezingscampagnes
organiseert is de in Leiderdorp gevestigde evangelist Jan Zijlstra.

12 G. van Driesten, Telefoonpastoraat, een stap uit de anonimiteit; RUU 1996, blz. 17

13 Dus... ik ben niet gek. Dit is tevens de titel van één van de door T.J. van der Weele
geschreven boeken.
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problematiek en tevens één van de eerste personen die binnen de evangelische beweging hulp

verleende. 

2.4 Wat verwacht de hulpvrager?

Helaas zijn er weinig gegevens beschikbaar van wat een hulpvrager verwacht. Bij de

telefonische hulpdienst bleek, omdat deze gekoppeld was aan het werk van Van der Weele en

de later daaruit ontstane stichting Zegenend Helpen, dat veel van de hulpvragen te maken

hadden met seksueel misbruik in de ruimste zin van het woord. Omdat, zo blijkt in paragraaf

2.3, veel bellers niet terecht konden in de eigen omgeving zoeken hulpzoekers hun heil bij

hulpinstanties elders. Zo vindt men de weg naar onder andere de stichting Zegenend Helpen of

de stichting In Christus Heel. Soms bezoekt men campagnes van evangelisten11 of bezoekt men

conferenties van religieuze stichtingen in de hoop daar hulp te vinden. In deze paragraaf

omschrijf ik de verwachtingen die mensen hebben van pastorale hulpverlening.

Allereerst verwacht men “een luisterend oor”. Deze ervaring is gelijk aan de ervaring die

beschreven is bij Van Driesten: “een tweede opvallende groep mensen betreft mensen die in het

contact vooral een luisterend oor zoeken”12 . Te lang heeft men niet kunnen spreken over wat er

aan de hand is. Het geheim kon niet worden gedeeld. Dan gebeurt er iets, men heeft de ervaring

aangesproken te worden in bijvoorbeeld een kerkdienst, waardoor men weet dát er hulp gezocht

moet worden. Dit luisterend oor wordt gezocht binnen de veiligheid van de eigen religieuze

belevingswereld zoals hiervoor omschreven. Het geheim dat men met zich meedraagt kan

worden gedeeld. Horen dat wat de persoon al zolang ervoer en/of meemaakte bij anderen ook

voorkomt of op zijn minst herkenning geeft, maakt dat nogal eens gezegd wordt “dus... ik ben

niet gek13”! De aanwezige kennis van de problematiek is belangrijk. Men voelt zich erkend.

Voor veel bellers blijkt dit een opluchting te zijn. Van hieruit  wil men hulp ontvangen. Voor

sommige mensen is het dan van belang dat is er in deze vorm van hulpverlening ruimte geboden

wordt voor gebed of voor vormen van gebed. 



14 Uit een artikel in de Amersfoortse Courant [oktober 2000]. “Vanavond word ik beter”.
Over Ellen die al 7 jaar lijdt aan de ziekte van Huntington.
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Samenvattend: De hulpvrager zoekt een luisterend oor binnen de veiligheid van de eigen

religieuze belevingswereld waarbij er erkenning is voor de gerezen problematiek. In de

hulpverlening is er ruimte voor vormen van gebed.

2.5 Voorbeelden

Er zijn voorbeelden van welke plaats en welke werking gebed kan hebben als gevolg van

pastorale hulpverlening. In het kader van dit hoofdstuk over de hulpvrager heb ik twee

voorbeelden gekozen die een beeld kunnen geven van wat de hulpvrager verwacht. Het eerste

voorbeeld, paragraaf 2.5.1, is gekozen naar aanleiding van een iemand die een

evangelisatiecampagne bezoekt. Dit voorbeeld stond beschreven in de krant. Het tweede

voorbeeld, paragraaf 2.5.2, is overgenomen uit het persoonlijk dagboek van een confident die

een cursus van de stichting Zegenend Helpen volgde en daarna voor de eigen problematiek hulp

vond bij de stichting Zegenend Helpen én bij In Christus Heel.

2.5.1 De evangelisatiecampagne

Ellen is sedert enkele jaren lid van een Volle Evangelie gemeente in Bunschoten. Zij bezoekt

een avond van evangelist Zijlstra: “...in een eerdere gebedscampagne heeft God mijn hoofd al

genezen. Ik was in de loop der tijd zo agressief geworden, zo woedend ... het is een symptoom

van Huntington... Tijdens een dienst van Zijlstra heb ik weer rust gekregen..... Je kunt pas een

goede relatie met God hebben als je Hem ook durft te betrekken in je noden, antwoordt ze

eenvoudig.14”

Samenvattend: Ellen ervaart dat zij door het aanwezig zijn in de dienst van voorganger Zijlstra

innerlijke rust heeft gekregen. De relatie met God én Hem te betrekken in haar nood heeft

klaarblijkelijk deze uitwerking.

2.5.2 De confident

Als voorbeeld van hoe gebed op diverse wijzen kan werken citeer ik enkele citaten uit het

dagboek van Lida. Zij zocht en ontving gedurende langere tijd hulp. Bij Lida was sprake van



15 In Christus Heel wordt in hoofdstuk 4 omschreven.

17

professionele hulp door een psychiater en daarnaast kreeg zij pastorale hulp via de Stichting

Zegenend Helpen  waarbij gebed mede op haar verzoek een belangrijk onderdeel vormde. Ook

heeft zij in het verleden pastorale hulp ontvangen via In Christus Heel15. Lida is lid van een

Protestantse Gemeente in haar woonplaats. Zij omschrijft zichzelf als evangelisch en is actief

betrokken bij de charismatische beweging en bezoekt met enige regelmaat bijeenkomsten van

de CWN.

Lida schreef in haar dagboek: “Naar aanleiding van een gesprek en gebed met X [een hulpgever

van ZH]. Ik realiseerde me hoe eng ik het vind om weer land in te gaan nemen, gebied te

doorkruisen waar ik me van heb teruggetrokken. Doodeng. Maar ik wil het wel. Onder het

bidden werd ik ijskoud van binnen. X bad of God erbij wilde komen met Zijn Vuur om het

ijspaleis te laten smelten.  Als het smelt gaat het pas echt zeer doen. Maar ik kan en mag dan

ook iets van Gods verdriet gaan zien en meedragen, aanhaken aan Gods lijden, mee-lijden.  Het

bidden was rustig. Het lijkt of m.n. dat rustige plekje van acceptatie van mijn situatie nu de

overhand heeft. [...] Naar aanleiding van een gesprek met een pastoraal werker, 1999. Al

biddend en zegenend kwam er stil verdriet, huilen zonder geluid. Later de impuls om in een

hoekje te kruipen en harder huilen, een gevoel mezelf wat te willen doen en een gevoel van

willen schoppen. Het kleine, grote meisje dat huilde en niet gehoord werd. Ik heb gehuild en

verdriet gevoeld maar weet niet waar Jezus was. Daar ervoer ik niks van. [...] Tijdens de

conventie  van de Chrismatische Werkgemeenschap Nederland najaar 2000; er waren

gebedsteams waar je kort je vraag bij kon neerleggen. Ik heb kort iets gezegd over de pijn naar

mijn vader, dat ik zoek/worstel hoe ik die relatie wil. Al biddend en zegenend kwamen er

tranen. M. zag een beeld…wat er daarna gebeurde was dat ik weer ging zitten en dat de tranen

maar bleven komen. Al die tranen van een klein meisje die haar papa zo gemist had. Het bleef

maar stromen. Heel rustig, dat wel. Ik heb het maar laten stromen en gezien als

rouwverwerking. Later heb ik gevraagd of een vriendin even bij me kwam zitten. Was wel fijn.

Ook heb ik nog een lichtje aangestoken aan de paaskaars. Ik ervaar een beetje meer ruimte van

binnen”.

Samenvattend: Lida zoekt plaatsen waar ruimte is voor pastoraat. Daarnaast ontvangt zij in een

zekere frequentie pastoraat van een hulpverlener. In de situaties van pastorale hulpverlening

komen er uitwerkingen voor van rust en vrede waardoor er een voortgang kan zijn van haar

verwerkingsproces.
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2.6 Samenvatting

De hulpvrager waarover geschreven wordt, is iemand met een christelijke achtergrond.

Kenmerkend bij deze hulpvrager is dat deze meestal een orthodox-protestante achtergrond heeft

en er een betrokkenheid is bij de evangelische en/of charismatische beweging. Van daaruit

hecht de persoon grote waarde aan de persoonlijke geloofservaring waarbij deze ruimte wil

geven aan het herscheppende werk van de Heilige Geest. Voor het vinden van hulp kan de

hulpvrager naar zijn idee niet goed terecht binnen de eigen kerkelijke gemeenschap. De

hulpvrager heeft er de behoefte aan om bij de verwerking van de problemen waar deze mee te

maken heeft steun en verlichting te vinden in het geloof. Vandaar dat aandacht voor de

pastorale kant van de hulpverlening als van groot belang wordt geacht. De hulpvrager zoekt een

luisterend oor binnen de veiligheid van de eigen religieuze belevingswereld waarbij er

erkenning is voor de gerezen problematiek. In de hulpverlening is er ruimte voor vormen van

gebed die vaak blijken te leiden tot een rustgevende uitwerking.



1 H. Hörmann, “Geloof als houvast en bron van verwarring”, Volzin nr 11, 3 juni 2005;
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3 De plaats en werking van gebed als interventietechniek vanuit

godsdienstpsychologisch perspectief

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de plaats en werking van gebed bekeken vanuit het perspectief van

religieuze coping. Coping is een begrip dat komt vanuit de psychologie. Daarom wordt in

paragraaf 3.2 uitgewerkt wat coping is. In paragraaf 3.3 beschrijf ik religieuze coping waarbij ik

gebruik maak van literatuur uit de godsdienstpsychologie. Paragraaf 3.4 beschrijft de functies

van religieuze coping waarna in paragraaf 3.5 de methoden van religieuze coping worden

beschreven. In paragraaf 3.6 volgt een beschrijving van hoe gebed bepaalde functies kan

vervullen en welke vormen gebed daarbij aan kan nemen. In paragraaf 3.7 beschrijf ik gebed en

vervolgens de werking van gebed. Aan het einde van dit hoofdstuk kom ik in paragraaf 3.8 tot

een overzicht dat kan dienen als een soort raster waarmee in hoofdstuk 4 de verschillende visies

kunnen worden becommentarieerd. 

In dit hoofdstuk zal regelmatig het gedachtegoed van Pargament aan de orde komen. Derhalve

geef ik in de tekst tussen haakjes de verwijzing naar de bladzijde uit “The psychology of

religion and coping”; Theory, Research, Practice. 1997” Dit om te voorkomen dat

verschillende keren een voetnoot verwijst naar hetzelfde boek.

3.2 Coping

Diverse auteurs hanteren het begrip coping. Allereerst geef ik een basale omschrijving van het

begrip coping waarna er een paar voorbeelden van begripsomschrijvingen volgen. 

Hörmann1 beschrijft het begrip coping als volgt: “Het woord coping komt van het Engelse

werkwoord to cope, dat staat voor: het aankunnen, het hoofd bieden aan, zich weten te redden.

In de hulpverlening wordt het gebruikt om al dan niet effectieve strategieën te onderscheiden

die mensen gebruiken om stand te houden in tijden van nood. Van deze strategieën zijn mensen

zich meestal niet bewust. Verdringing kan zo’n strategie zijn, uithuilen bij vrienden, het

bijhouden van een dagboek, of het opzoeken van avontuur om de pijn te overstemmen. Maar



2 R.R. Ganzevoort, Een cruciaal moment, Zoetermeer, 1994; Blz. 190

3 P.A. Snijders, Religieuze coping na incest, een inventariserend onderzoek; RUU; 1992

4  R.R. Ganzevoort,  Een cruciaal moment, Zoetermeer, 1994; Blz. 183
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ook bidden kan helpen om het hoofd boven water te houden. Nood leert bidden én bidden leert

nood te dragen. Ook het lezen van een krachtbron zoals de bijbel en/of de steun van een

geloofsgemeenschap kan verlichting geven.”

Ganzevoort2 komt in zijn dissertatie tot een werkdefinitie waarin hij coping omschrijft als: “Het

proces waarin een persoon geconfronteerd met een situatie of gebeurtenis, die als bedreigend of

schadelijk is ingeschat, zich bewust of onbewust inzet of terugtrekt om de bedreiging af te

wenden, in antwoord op de situatie of de eigen emoties in al dan niet effectieve, cognitieve,

intra-psychische en/of gedragsmatige vormen, die passen bij de eigen persoon, hulpbronnen,

levensverhaal en coping-geschiedenis en die invloed hebben op de toekomstige opstelling met

als doel een als een zinvol beleefde interpretatie van de situatie en van het eigen leven.”

Snijders3 omschrijft in zijn afstudeeronderzoek: “Uitgaande van een samenstelsel van

verschillende definities, kan coping algemeen worden beschreven als een samengesteld aantal

processen, zowel gedragsmatig, cognitief als emotioneel, die individuen kunnen hanteren om

moeilijkheden het hoofd te bieden.”

Pargament [blz. 90] omschrijft coping als: “Coping, like religion, is a process, a search for

significance. Unlike religion, however, coping does not necessarily involve the sacred. What

makes coping distinctive is that it takes place at a particular time in particular circumstances.

Coping is search for significance in times of stress.”

Omdat in de lijn van dit hoofdstuk veel gebaseerd wordt op het gedachtegoed van Pargament

vanwege het feit dat hij in zijn eerder genoemde boek veel heeft doordacht over coping en

copingprocessen volg ik de door hem omschreven bondige definitie dat: “coping het zoeken is

naar betekenis in tijden van stress of crisis”.

In de gekozen bondige definitie van coping noemt Pargament stress en crisis. Derhalve een

omschrijving van deze twee begrippen.

Crisis - Ganzevoort4 schrijft: Crisis is een fenomeen dat zich afspeelt binnen het levensverhaal.

Hij omschrijft crisis als volgt: “Een crisis is een zingevingverstoring in het levensverhaal,

gedurende een beperkte periode, waar plotselinge of ontwikkelingsmatige levensgebeurtenissen

als te bedreigend worden getaxeerd en hulpbronnen als onvoldoende, met als symptomen

tekenen van psychische evenwichtsverstoringen. Dat houdt in dat de interpretatie ervan niet in

zinvolle samenhang kan worden gebracht met het geheel van het levensverhaal, zodat centrale



5 R. van Uden, “Religieuze coping”, Op verhaal komen. Tilburg KSGV 2006, 66 - 77
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verhaallijnen moeten worden bijgesteld, waardoor de persoon openstaat voor nieuwe

verhaallijnen die een verandering ten goede of ten kwade uitwerken.”

Stress - Van Uden [blz. 68]5 gebruikt als definitie van het begrip stress de volgende

omschrijving waarin hij Lazarus en Folkman citeert: “Psychologische stress is een specifieke

relatie tussen persoon en omgeving, die door de persoon wordt geëvalueerd/beoordeeld als

belastend, of als iets dat zijn of haar hulpbronnen te boven gaat en een gevaar is voor zijn of

haar welzijn”. Stress is dus geen automatische respons van het individu op een stimulus, maar

is het gevolg van een proces waarbij de cognitieve beoordeling en inschatting van de stressor

een belangrijke rol spelen. Het mag duidelijk zijn dat mensen onderling van elkaar verschillen

in de mate waarin men stress ervaart bij dezelfde stressor”.

De cognitieve beoordeling is een mentaal proces waarbij een onderscheid gemaakt kan worden

tussen de vraag of een situatie of gebeurtenis als een bedreiging geldt voor het welbevinden van

het individu. Vervolgens heeft het individu te maken met de inschatting van de bronnen

waarover een persoon beschikt om tegemoet te komen aan de eis die een situatie of gebeurtenis

stelt. Daarbij kan een mens over diverse hulpbronnen beschikken. “Deze bronnen zijn divers

van aard: materieel [geld, onderdak, voedsel, transport], lichamelijk [gezondheid, vitaliteit],

psychisch [inzicht, motivatie, kennis, emotionele vaardigheden], sociaal [de mate van sociale

steun, sociale netwerken] en religieus [nabijheid tot God, inbedding in een religieuze

gemeenschap].  Dit zijn de hulpbronnen die mensen meebrengen in het copingproces.”[blz.

101].

3.3 Religieuze coping 

Ging het in het voorgaande over coping in het algemeen hier beschrijf ik wat religieuze coping

is. Religieuze coping is het proces van coping waarbij er gebruik wordt gemaakt van iemands

religieuze bronnen. Deze bronnen die te vinden zijn binnen de religie kunnen onder andere zijn

[zoals hierboven beschreven] de nabijheid tot God en of het ingebed zijn in een religieuze

gemeenschap. Religie is een zoektocht naar betekenisverlening in relatie tot het heilige [blz.

90].  Doormiddel van die zoektocht taxeert en hanteert een mens in crisis zijn situatie en hij kan

of wil dat slechts doen in relatie tot Zijn Schepper om zo betekenis te geven aan de weg naar

een oplossing.  “Religieuze coping, is gericht op the search for significance. In coping komt het

doelgerichte van het menselijk handelen tot uitdrukking. Coping leidt niet alleen tot het



6 R. van Uden, Religieuze coping, Op verhaal komen, Nijmegen, KSGV; 2006; 66 - 77

7 Deze vier mogelijkheden staan schematisch weergegeven op blz. 111 waarna deze in de

hoofdstukken 8 [blz. 198 e.v.] en 9 [blz. 234 e.v.] worden uitgewerkt.
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wegnemen van de stress bij het individu, maar ook tot groei van degene die zich met coping

bezig houdt. Religieuze coping zal vaak pas optreden daar waar niet religieuze coping faalt.

Met name in situaties van verlies aan leven, gezondheid, of relationeel van aard, zal religieuze

coping een van de laatst overblijvende emotie-regulerende copingstrategieën zijn” Van Uden

[blz. 70]6. 

Dit zoeken naar search for significance kan op twee manieren gebeuren; ofwel oude waarden

blijven bewaard en worden benadrukt - conservation of significance -, ofwel er komen nieuwe

waarden naar voren - transformation of significance - [blz.108]. In het copingproces proberen

mensen niet alleen hun belangrijkste waarden te behouden of te veranderen maar zullen ook

hun belangrijkste wegen daartoe behouden of veranderen [blz. 111]. Pargament omschrijft dit

in vier mogelijkheden7. 

Conservation of significance, het vasthouden aan en leven vanuit oude waarden kan op twee

manieren gebeuren, te weten:  

Preservation - behouden is het bewaren van middelen en waarden waardoor alles uiteindelijk

bij het oude blijft. Daarbij worden drie varianten beschreven. Allereerst door het trekken van

grenzen [marking boundaries] tussen iemands eigen wereld en de krachten die er van buiten op

afkomen. Vervolgens door religieuze vasthoudendheid [religious perseverance] die vaak

versterkt wordt door druk van buitenaf. En als derde variant, door religieuze ondersteuning

[religious support]. Deze laatste is enerzijds te onderscheiden in spiritual support, waarbij men

de hulp direct van God verwacht en anderzijds interpersonal religious support. Hierbij is er

zowel sprake van een horizontale als ook een verticale dimensie. Verticaal in relatie tot God en

horizontaal in relatie tot de medegelovigen.

Reconstruction - reconstructie waarbij oude waarden worden nagestreefd met behulp van

nieuwe middelen kunnen ontstaan. Hierbij worden ook drie varianten beschreven.

Allereerst door religieus veranderen [religious switching]. Dat kan door veranderen van het

religieuze godsbeeld en door je aan te sluiten bij andere religieuze groepen. Vervolgens door

religieuze zuivering [religious purification] waarbij gedacht kan worden aan de doop, de biecht

of een ascetisch leven. Religieuze herkadering [religious reframing] waarbij  negatieve situaties

meer positief geherdefinieerd worden. 

Transformation of Significance, het naar voren komen van nieuwe religieuze waarden.



8 B. Cole en K.I. Pargament, “Re-creating your life: A spiritual/psychotherapeutic

intervention for people diagnosed with cancer”, Psycho-Oncology  8, 1999;  395 - 407

9 Cole en Pargament gebruiken hier de termen spiritual issues [geestelijke kwesties] en

spirituality [spiritualiteit]; wanneer ik spiritualiteit gebruik bedoel ik zaken die te maken

hebben met het geestelijk beleven van een persoon.

10 Bij de voorbeelden is naar aanleiding van het artikel steeds de ziekte kanker de

aanleiding. Omdat het geconfronteerd worden met deze ziekte een stressvolle of crisis situatie

kan veroorzaken is bij andere ziekteprocessen of verliezen die geleden worden dit artikel ook

toepasbaar. Zo kunnen er in algemeen vier functies worden beschreven.
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Re-valuation - herwaardering waarbij nieuwe waarden worden eigen gemaakt met behoud van

oude manieren van gelovig zijn waardoor er een nieuw zicht op zin en betekenis ontstaat. Bij

deze manier van coping worden twee manieren beschreven waarbij religie aan de orde is. Het

zoeken naar een nieuw doel met behulp van religie [seeking religious purpose]. Vervolgens

overgangsrites [rites of passage] die helpen om de scharnierpunten zoals bijvoorbeeld huwelijk,

geboorte en dood in het leven te markeren. 

Re-creation - herschepping is het transformeren van zowel waarde als het middel, hetgeen leidt

tot het inslaan van nieuwe wegen. Twee krachtige religieuze coping mechanismen worden

vervolgens beschreven te weten bekering en vergeving. Bekering [religious conversion] als een

radicale stap waarbij het oude leven wordt afgelegd ten voordeel van het nieuwe leven.

Vergeving [religious forgiving] als een openbreken van de weg naar het verleden waarbij er

afstand wordt gedaan van oude waarden waardoor vrede kan ontstaan. Door re-creation kan de

emotionele gebondenheid aan het verleden worden opengebroken. Zo ontstaat de kans een

gevoel te krijgen van vrede en nieuwe relaties krijgen zo een kans. 

3.4 De functies van religieuze coping

In een artikel van Cole en Pargament8 wordt een pilot voor een psychotherapeutisch programma

beschreven gericht op mensen die gediagnosticeerd zijn met kanker. Zij worden

psychotherapeutisch behandeld waarbij er naast dat onderdeel ook aandacht is voor de

geestelijke beleving9. Uit onderzoek blijkt dat het onder ogen zien van het hebben van kanker

zorgen geeft die existentieel van aard zijn: zorgen over de grenzen van controle, identiteit,

relaties met anderen en betekenis. Dit zijn vier functies van religieuze coping. Cole en

Pargament beschrijven deze vier functies als volgt 10: 
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Control: - controle - Mensen die te maken hebben met kanker worden geconfronteerd met een

verlies aan controle. Bij deze functie ligt het doel in het herwinnen van de controle over het

leven. Dat kan mogelijkerwijs door het overgeven van het oncontroleerbare in de handen van

God. Dat kan leiden tot acceptatie van de menselijke beperkingen en een gevoel van vrede en

veiligheid creëren.

Meaning:  - betekenis - Hierbij kan men weer opnieuw betekenis verlenen aan het leven. Het

betekenis geven is een belangrijk coping mechanisme op een moment dat iemand

geconfronteerd wordt met een groot verlies. Aan het verlies op zich en aan de vragen van het

leven in het algemeen moet betekenis gegeven worden.

Identity: - identiteit - Bij deze functie wordt gepoogd weer een stabiele identiteit te

ontwikkelen. Dat kan functioneel zijn omdat een ingrijpende gebeurtenis vaak iemands gevoel

van identiteit en eigenwaarde kan bedreigen.

Relationships: - relaties met anderen - Bij deze functie wordt gepoogd verbroken of dreigend

verbrekende relaties te herstellen; te vaak heeft het ziekteproces geleidt tot een isolement van

de persoon naar anderen en zelfs naar een partner. De diagnose van kanker kan vernietigende

consequenties hebben enerzijds voor iemand zelf en anderzijds voor de relaties met anderen.

Deze vier functies vervult religie. De manier waarop religie kan bewerkstelligen dat deze vier

functies vervuld worden kan op een aantal manieren geschieden. Er zijn verschillende

religieuze copingmethoden te benoemen die dit kunnen bewerkstelligen. In de volgende

paragraaf beschrijf ik deze aan de hand van Pargament.

3.5 Methoden van religieuze coping

In de godsdienstpsychologie zijn verschillende methoden beschreven die specifiek gericht zijn

op religieuze coping. Pargament et al onderscheiden in 1988 drie stijlen van religieuze coping.

De waarde van het onderzoek van Pargament ligt erin dat hij constateerde dat er vele manieren

van coping zijn. Daarbinnen heeft Pargament bestudeerd hoe bij de search for significance in

het copingproces God op verschillen de manieren een rol kan spelen in het oplossen van een

probleem. Daarbij heeft hij in eerste instantie drie benaderingen weergeven. Een mens doet het

zelf buiten God om, een mens legt de verantwoording bij God of hij doet het samen met God

[blz. 180]. Naast dat Pargament deze drie stijlen heeft onderscheiden heeft hij die stijlen ook

gecorreleerd aan een aantal persoonskenmerken. Het blijkt dat een persoon met een bepaalde

stijl ook bepaalde persoonskenmerken heeft, die heeft Pargament daarnaast ook beschreven.



11 Pieper en van Uden in: Bridge over troubled water.  Religion and Coping in Mental

Health Care; 2005; 129 - 143

12 Pargament, Koenig, Perez; The many methods of religious coping: development and

initial validation of the RCOPE; 2000, blz. 519 - 543
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1. De benadering die zelfbesturend van aard is - self-directing -, waarbij mensen meer

vertrouwen op zichzelf bij coping dan op God. Deze persoon probeert de situatie zelf op te

lossen zonder de hulp van God in te roepen. De persoon heeft vaak een hoog niveau van

eigenwaarde en er is sprake van onafhankelijkheid en van autonomie in het verwerken van

problemen.

2. De benadering waarbij men overlaat aan God - deferring -, de verantwoordelijkheid voor

coping wordt passief doorgeschoven naar God. Deze persoon verwacht een ingrijpen van God.

Het wordt vaak gevonden bij mensen met een streng dogmatisch geloof. De persoon heeft een

lager niveau van eigenwaarde en beschikt over minder planmatige oplossingsgerichte

vaardigheden.

3. De benadering waarbij samenwerking wordt toegepast - collaborative -, dit is een

tussenvorm. Daarbij zijn het individu en God zogezegd actieve partners in het proces van

coping. Deze persoon werkt samen met God wat zich uit door een regelmatig gebedsleven en

een persoonlijke omgang met God. Deze houding doet de persoonlijke competentie van de

persoon goed. Hij voelt zich hierdoor sterker met betrekking tot zijn eigenwaarde en het hebben

van het gevoel situaties zelf te kunnen beïnvloeden. 

Pieper en Van Uden [blz.130]11 beschrijven dat er naast de drie stijlen van Pargament er nog

twee stijlen zijn.

4. Gebeden en smekingen - pleading - naar God om goddelijk ingrijpen vertegenwoordigen een

smekende coping waarbij om interventie en bemiddeling van God gevraagd wordt. Deze

persoon stelt zich actief op in intercession - voorbede, voorspraak -. De persoon probeert,

alhoewel indirect, de uitkomst van de situatie te vormen.

5. Een actieve religieuze overgave - religious surrender - en een actief uit handen geven van de

controle aan God. Dit houdt in dat een individu eerst erg zijn best doet, maar het op een zeker

punt aan God overlaat.

In 2000 ontwikkelde Pargament et al12 een nieuw op theorie gebaseerd meetinstrument dat de

gehele breedte van religieuze coping probeert te beslaan. De auteurs onderscheiden vijf

hoofdgebieden van religieuze coping die verbonden zijn aan religieuze functies:  Religieuze

coping methoden voor het vinden van betekenis [religious coping methods for finding



13 Hierin vinden we de oorspronkelijke opsomming van Pargament in 1988 terug.

14 Stressor is probleem veroorzakende gebeurtenis
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meaning], verkrijgen van controle [gaining control]13, verkrijgen van troost en nabijheid van

God [gaining comfort and closeness to God], verkrijgen van intimiteit met anderen en nabijheid

van God [gaining intimacy with others and closeness to God], het bereiken van een verandering

van het leven [achieving a transformation of life].

Vinden van betekenis - meaning - Er zijn vier verschillende manieren om betekenis te vinden.

1 - de stressor14 kan als gevolg van religie als [mogelijk] heilzaam beschouwd worden.

Bijvoorbeeld: dat de situatie gezien wordt als onderdeel van Gods plan; 2 - het herdefiniëren

van de stressor als een straf van God voor iemands zonden. Bijvoorbeeld: dat iemand zich door

God gestraft voelt als gevolg van het gebrek aan devotie; 

3 - het herdefiniëren van de stressor als een handeling/daad van de duivel. Bijvoorbeeld: het

gevoel dat een bepaalde situatie door de duivel veroorzaakt is; 4 - het herdefiniëren van Gods

kracht om de stressor te beïnvloeden. Bijvoorbeeld: het besef dat God niet alle gebeden

beantwoordt.

Verkrijgen van controle - control - Er zijn vijf verschillende manieren om controle te

verkrijgen. 

1 - de samenwerkende methode. Coping wordt gezocht door middel van samenwerking met

God voor het oplossen van een probleem. Bijvoorbeeld: probeert de plannen samen met God

ten uitvoer te brengen; 2 - een actieve religieuze overgave. De controle wordt aan God

overgelaten. Bijvoorbeeld: deed wat hij kon en liet de rest over in de handen van God; 3 -

passieve religieuze houding. Passief wachten op God om de controle over een situatie opnieuw

in handen te krijgen. Bijvoorbeeld: deed niet veel maar verwachtte juist dat God de problemen

zou oplossen. 4 - smeken voor directe tussenkomst. Zoeken naar controle door middel van God

een wonder af te smeken. Bijvoorbeeld: smeken dat God alles goed maakt, bidden om een

wonder, onderhandelen met God om dingen beter te laten worden of een deal proberen te

sluiten met God; 5 - zelf-sturende methode. Het liever zoeken van controle door iemand zelf

dan door middel van God. Bijvoorbeeld: met de eigen gevoelens proberen om te gaan zonder

Gods hulp. 

Verkrijgen van troost en nabijheid van God - comfort/spirituality - Er zijn zes verschillende

manieren om troost en nabijheid van God te verkrijgen.

1 - zoeken van geestelijke ondersteuning. Zoeken van troost door Gods liefde en zorg.

Bijvoorbeeld: vertrouwen dat God aan mijn zijde zal zijn; 2 - religieuze focus. Betrokken zijn
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bij religieuze activiteiten om de aandacht van de stressor af te wenden. Bijvoorbeeld: het

bidden dat mijn problemen uit mijn gedachten zullen gaan; 3 - religieuze zuivering. Het zoeken

naar geestelijke reiniging door religieuze daden. Bijvoorbeeld: het zoeken van vergeving van

zonden of het vragen aan God om iemand te helpen minder zondig te zijn; 4 - geestelijke

verbondenheid. Het ervaren van een gevoel van verbondenheid met krachten die de persoon

overstijgen. Bijvoorbeeld: het zoeken naar een sterkere verbondenheid met God; 5 - een

geestelijk ongenoegen uiten. Het uitdrukken van verwarring en ontevredenheid over de relatie

met God met betrekking tot het probleem. Bijvoorbeeld: geeft woorden aan boosheid dat God

een gebed niet beantwoordde; 6 - het trekken van religieuze grenzen. Het afbakenen van de

eigen leer en binnen die religieuze grenzen verblijven. Bijvoorbeeld: mensen vermijden die niet

van je eigen geloofsovertuiging  zijn.

Verkrijgen van intimiteit met anderen en nabijheid van God - intimacy/spirituality - Er zijn drie

verschillende manieren om intimiteit met anderen en nabijheid van God te verkrijgen.

1 - steun bij geestelijken zoeken. Het zoeken van troost en bevestiging bij leden van de

geloofsgemeenschap. Bijvoorbeeld: het anderen vragen voor iemand te bidden. 2 - religieus

helpen. Het proberen te voorzien in geestelijke hulp en troost . Bijvoorbeeld: het bidden voor

het welzijn van anderen, het proberen te troosten van anderen door middel van het gebed; 3 -

het uiten van teleurstelling en  ontevredenheid. Bijvoorbeeld: het niet eens zijn met wat de kerk

wil wat ik doe of geloof.

Bereiken van verandering van het leven - life transformation - Er zijn drie verschillende

manieren: 1 - je religieuze richting zoeken. Het in religie zoeken naar hulp in het vinden van

een nieuwe richting in het leven. Bijvoorbeeld: bidden voor een nieuwe reden om te leven en

het bidden om een doel in het leven te ontdekken. 2 - religieuze bekering. Het open staan voor

een radicale verandering in het leven. Bijvoorbeeld: het bidden om een totale omkering van

mijn leven; 3 - religieuze vergeving. Het zoeken in religie naar hulp in het omkeren van

boosheid, pijn en angst in een situatie om onvrede tegen te gaan. Bijvoorbeeld: God te vragen

mijn bitterheid te boven te komen.

3.6 Effecten van religieuze coping

Pargament wijdt in zijn boek een apart hoofdstuk aan religie en het resultaat van coping -

religion and the Outcomes of Coping - [blz. 275 - 314]. Daarin beschrijft hij wat de effecten

van religieuze coping zijn. Pargament heeft de effecten van religieuze coping samengevat [blz.

289]. Hij noemt verschillende uitkomsten van onderzoeken waaruit blijkt dat 1. Het lijkt dat



15  B. Cole en K.I. Pargament, “Re-creating your life: A spiritual/psychotherapeutic

intervention for people diagnosed with cancer”, Psycho-Oncology  8, 1999;  395 - 407
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religieuze coping vooral nuttig is voor religieuze mensen, 2. Religie de effecten van stress kan

helpen temperen of zelfs daar tegen kan beschermen en 3. Religieuze coping een unieke

dimensie toevoegt aan het copingproces. [blz.312] 

De meest positieve effecten bij religieuze coping worden bereikt daar waar sprake is van

geestelijke begeleiding en daar waar Gods leiding ervaren wordt [blz. 288 - 289]. Mensen

geven aan in crisissituaties baat te hebben bij religieuze coping. De samenwerkende copingstijl

[collaborative] waarbij God en mens samenwerken in het copingproces draagt bij tot positieve

effecten. De in paragraaf 3.5 benoemde stijlen gebeden en smekingen - pleading - waarbij om

interventie en bemiddeling van God wordt gevraagd en religieuze overgave - religious

surrender - waarbij de controle overgegeven wordt aan God, dragen mede bij aan positieve

effecten.

Daarnaast blijkt de geloofsgemeenschap een grote bijdrage te kunnen leveren aan een positief

effect van het copingproces [blz. 290]. Sommige geloofsgemeenschappen worden als een

tweede thuis ervaren. Van de twee andere copingstijlen, de zelfbesturende copingstijl [self-

directing] en de afwachtende copingstijl [deferring], is te concluderen dat van de eerste ook

positieve effecten te verwachten zijn en dat van de tweede minder positieve effecten te

verwachten zijn. Deze algemeen beschreven effecten van religieuze coping zijn vooral

gerelateerd aan de functies van religieuze coping, te weten control, identity, meaning en

relationships zoals die beschreven zijn in paragraaf 3.4. 

3.7 Gebed en de werking van gebed

In dit hoofdstuk is religieuze coping beschreven. Eerst is religieuze coping in algemene zin

beschreven en daarna zijn de functies, de methoden en de effecten van religieuze coping

beschreven. Gebed is een belangrijke manier van religieuze coping en wordt ingezet om de

functies die Cole en Pargament benoemen te bewerkstelligen. Het krijgen van controle, het

betekenis vinden, het verkrijgen van een stabielere identiteit en het opnieuw aangaan van

relaties verloopt door middel van gebed. Gebed leidt tot positieve effecten die gerelateerd zijn

aan deze hiervoor genoemde vier functies. Gebed kan beschouwd worden als een uitingsvorm

van spiritualiteit. Cole en Pargament [blz. 397]15 beschrijven aan de hand van de literatuur hoe

gebed als uitingsvorm van spiritualiteit kan verlopen: “Spirituality offers a means for coming to



16 Pargament, Koenig, Perez; The many methods of religious coping: development and

initial validation of the RCOPE; 2000, blz. 519 - 543
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terms with the limits of personal control. Surrendering the uncontrollable into the hands of a

transcendent power may facilitate acceptance of human limitations and generate a sense of

peace and security [...] people with cancer, spirituality additionally allows the patient to find

meaning in the event and an enhanced identity. This may come about as the patient experiences

a connection to an infinite reality that transcends biological existence. [...] such a relationship

may also relieve feelings of insignificance. And finally, a spiritual orientation may ease

alienation and positively impact relationships with others. Spirituality is said to facilitate an

experience of oneness with all existence and a sacred interconnectedness with other people.“

Gebed kan gebruikt geworden als interventietechniek in de pastorale hulpverlening.

Aan de hand van de functies van religieuze coping meaning, control, relationship en identity

beschrijf ik nu hoe gebed uitwerkt. Dit doe ik aan de hand van de therapie voorbeelden uit het

artikel van Cole en Pargament en het meetinstrument zoals dat door Pargament, Koenig en

Perez16 werd samengesteld.

Meaning Een diep gelovige vrouw met kanker worstelt met de zingevingsvraag met betrekking

tot de betekenis van haar ziek zijn. Dit sluit aan bij de grote vraag die mensen hebben in deze

situaties: waarom overkomt dit mij? De vrouw ervaart de ziekte als mogelijk zijnde een straf

van God. Zij worstelt met het komen tot een nieuw begrip van haar relatie met God en de rol

die haar kanker speelt in die relatie. Er worden haar wegen van purificatie en vergeving aan

gereikt ten einde haar worsteling te doorbreken. Gebed kan hierin een belangrijke rol spelen,

het kan leiden tot het besef dat sommige dingen buiten Gods controle zijn en dat het hebben van

kanker haar dichterbij God kan brengen. Als vorm van gebed kan hierbij gedacht worden aan

een ritueel waarbij vergeving wordt aangereikt hetgeen kan worden aanvaard door de patiënt.

Er wordt beschreven dat deze vrouw uiteindelijk beseft wat haar gelukkig maakt. Zij komt tot

een nieuwe ontdekking van dingen die er werkelijk toe doen.

Control Een persoon met kanker kan het verlies aan controle over het leven ervaren. Zo wordt

een patiënt geciteerd: “It’s not that life is so unfair, I concluded, but that it’s so uncontrollable”.

In dit proces kan de patiënt aangemoedigd worden om God te zien als een partner in het

gezamenlijk werken aan het oplossen van het probleem. Gebed kan helpen om bijvoorbeeld

door een vorm van visualisatie Gods aanwezigheid te ervaren. Vervolgens kan door middel van

gebed gevraagd worden aan God wat er nodig is om zich over te geven aan God; het luisteren

naar een antwoord om dit vervolgens te visualiseren leidt tot een overgave aan God. Veel
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deelnemers aan deze therapie gaven aan deze als troostvol en betekenisvol te ervaren. Hierdoor

wordt een nieuwe controle over de situatie ervaren.

Relationship De diagnose van kanker kan desastreuze consequenties hebben voor de relatie die

iemand heeft met zichzelf en met anderen. In het artikel [blz.402] wordt het voorbeeld van een

vrouw beschreven die zich niet alleen afgescheiden voelde van haar vroegere identiteit toen zij

nog gezond was, maar zich ook geïsoleerd voelde worden van anderen inclusief haar

echtgenoot.  In de therapie wordt gesproken over de gevoelens van isolering en daarbij wordt

betrokken hoe God zou reageren op deze isolerende houding. De vraag wordt gesteld of de

betrokkenen zich kunnen voorstellen dat God voor hen tijd zou nemen. In het kader van de

therapie bespreken de deelnemers een gedicht waarbij Gods aanwezigheid in het hier en nu

centraal staat. Van daaruit bespreken zij hoe dichtbij zij zich bij God voelen als ook hoe elke

vorm van boosheid, schuld en zich verlaten voelen in relatie staan tot hun diagnose van kanker.

Voor een oplossing van dit innerlijke conflict worden zij via een visualisatie geleid en

geholpen. De verbeelde conversatie met God helpt hen om een nieuwe relatie met God op te

bouwen, zodanig dat de negatieve affectieve reactie op hun diagnose van ziek zijn vervangen

wordt door een gevoel van vertrouwen, wederzijdse affectie en verbondenheid. In het gebed

werd in dit voorbeeld ruimte geboden voor het gezamenlijk zoeken naar het herstel van de

relatie met de persoon zelf en de relatie met God. Van daaruit worden ook relaties met anderen

hersteld.

Indentity Tegelijk met het gevoel van verlies aan controle over het leven ervaren wordt bij de

ziekte kanker iemands gevoel van identiteit en zelfwaarde bedreigd [blz. 401]. Niet alleen

sociale en familie verbanden en fysieke kracht veranderen, maar ook iemands zelfbeeld en

bijbehorende gevoelens van nodig zijn voor anderen worden ernstig bedreigd. In het voorbeeld

in het artikel wordt in dit verband de reactie van een  vrouw beschreven. Zij trekt zich helemaal

terug. Bij het zien van een genomen foto van een jaar ervoor, waarop zij samen te zien is met

haar dochter, reageert ze huilend dat ze zichzelf niet meer is en dat ze er niet meer wijs uit kan

worden.  Bij het te bovenkomen van het diepe verdriet om het verlies van wie men was worden

zij geholpen een nieuwe identiteit te vinden en daarmee een nieuw persoon te worden. De

mensen worden geholpen door middel van een twee stappenplan. De eerste stap is dat men het

diepe verdriet mag uiten en een “loss list” te maken van alle dingen die ze kwijt zijn geraakt als

gevolg van het ziekteproces van de kanker. In de groepsessie leest ieder zijn/haar lijst voor

waardoor iedereen als een getuige de verliezen van de anderen kan erkennen. In een tweede

groepsessie worden de deelnemers gevraagd een “I am list” te maken. 

Om hen geestelijke te helpen in dit rouwproces worden de deelnemers gevraagd zich God voor

te stellen als een getuige van hun verlies en pijn als zij thuis hun lijsten doornemen. Sommige
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deelnemers ervaarden Gods aanwezigheid als troostend en geruststellend. God zou ervaren

kunnen worden als degene die iemands zelfwaarde aanvaardt en bevestigt.

Door God zo onderdeel te laten zijn van de geleide verbeelding kan de geestelijke identiteit en

spirituele waarde de menselijke ervaring van het hebben van kanker overstijgen.

De rol van gebed kan hierbij zijn dat mensen zich bewust worden dat God betrokken is bij hun

gevoelens van verlies en betrokken zal zijn bij het herstel ervan.
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3.8 Conclusie

Aan het einde van dit hoofdstuk waarin het ging over de plaats en werking van gebed als

interventietechniek vanuit godsdienstpsychologisch perspectief wil ik komen tot een aantal

criteria die in het kader van hoofdstuk 4 kunnen functioneren als een raster waarmee ik de

visies die er zijn binnen de kerkelijke en charismatische hulpverlening kan becommentariëren. 

Manieren van bidden - hoe wordt er gebeden?

Collaborative: de benadering waarbij samenwerking wordt toegepast. Het individu en God zijn

zogezegd actieve partners in het proces van coping. Deze persoon werkt samen met God wat

zich uit door een regelmatig gebedsleven en een persoonlijke omgang met God. Deze houding

doet de persoonlijke competentie van de persoon goed. Hij voelt zich hierdoor sterker met

betrekking tot zijn eigenwaarde en het hebben van het gevoel situaties zelf te kunnen

beïnvloeden. 

Pleading: gebeden en smekingen naar God om goddelijk ingrijpen af te smeken. Interventie en

bemiddeling van God wordt gevraagd. Als onderdeel van pleading kan intercession [voorbede

of voorspraak] toegepast worden. De persoon probeert, de uitkomst van de situatie te vormen.

Religious surrender: een actieve religieuze overgave waarbij er een actief uit handen geven van

de controle aan God is. Dit houdt in dat een individu eerst erg zijn best doet, maar het op een

zeker punt aan God overlaat.

Deferring: overlaten aan God waarbij de verantwoordelijkheid voor coping passief wordt

doorgeschoven naar God. Deze persoon verwacht een ingrijpen van God en blijkt vaak een

streng dogmatisch geloof te hebben.

Functies van bidden - welke functie heeft het gebed?

Door middel van gebed worden de functies van religieuze coping in crisissituaties

geëffectueerd. De functies zijn: 

Control: overgave van het oncontroleerbare in de handen van God wat kan leiden tot acceptatie

van de menselijke beperkingen en een gevoel van vrede en veiligheid creëert.

Meaning: hierbij kan men weer opnieuw betekenis verlenen aan het leven. Aan het verlies dat

iemand leidt en aan de vragen van het leven in het algemeen moet opnieuw betekenis gegeven

worden.

Identity: bij deze functie wordt gepoogd weer een stabiele identiteit te ontwikkelen nadat

iemands gevoel van identiteit en eigenwaarde bedreigd is geweest.
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Relationships: bij deze functie wordt gepoogd verbroken of dreigend verbrekende relaties te

herstellen. Die relaties kunnen betrekking hebben op inter-persoonlijke relaties, maar ook de

relatie met God.

Effecten van bidden - wat werkt het gebed uit?

Het verkrijgen van controle hetgeen rust, vrede en acceptatie creëert waarbij het besef ervaren

kan  worden dat God betrokken is bij de situatie en daar ook controle over heeft. 

Het vinden van betekenis wat leidt tot het herwaarderen van de situatie.

Het verkrijgen van een stabielere identiteit wat zich uit door een beter zelfbeeld en verhoogde

eigenwaarde.

Het opnieuw aangaan van relaties met de mensen om zich heen en de relatie met God waarbij

het gaat om een vernieuwing, verdieping en herstel van die relaties.
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4 De visies op plaats en werking van gebed als interventiemiddel

in de kerkelijke en charismatische hulpverlening

4.1 Inleiding

Na in de vorige twee hoofdstukken respectievelijk te hebben gekeken naar wie de hulpvrager is

en vervolgens naar hoe de plaats en werking van  gebed gezien kan worden vanuit

godsdienstpsychologische achtergrond wordt in dit hoofdstuk de hulpgever centraal gesteld. 

Deze hulpgever werkt vanuit een bepaalde achtergrond. Dat kan een kerk zijn, maar ook een

pastorale stichting of werkgroep waarbinnen een bepaalde specifieke werkvorm aanwezig is.

Vanuit een globaal overzicht van  de historie van het pastoraat kom ik bij de kerkelijke

hulpverlening om vervolgens twee specifieke vormen van charismatisch pastoraat aan de orde

te stellen te weten de stichting Zegenend Helpen en de stichting In Christus Heel. Allereerst

beschrijf ik de kerkelijke en de twee vormen van charismatische hulpverlening. Daarna

beschrijf ik de visies  die er zijn op plaats en werking van gebed in de kerkelijke en pastorale

hulpverlening. Tot slot becommentarieer ik deze visies aan de hand van het in het vorige

hoofdstuk beschreven raster.

4.2 Kerkelijke hulpverlening

4.2.1 Kerkelijke hulpverlening

De kerk heeft door de eeuwen heen de rol van pastorale zorg op zich genomen.

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland wordt hierover gesproken. Als onderdeel

van de diverse ambtstaken van de predikant is er sprake van herderlijke zorg [Ordinantie 3,

artikel 9.1]. Deze herderlijke zorg deelt de predikant met de ouderlingen. Er is echter een

ontwikkeling die daaraan vooraf is gegaan die ik eerst wil schetsen.



1 G. Heitink, Gids voor het pastoraat,  Kampen, 1983, blz. 28

2 G. Heitink, Gids voor het pastoraat,  Kampen, 1983, blz. 11
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Heitink1 -die ik daartoe globaal citeer- geeft een omschrijving van de historische ontwikkeling

waarlangs door de eeuwen heen het pastoraat haar weg heeft gevonden. In al die eeuwen waren

er binnen het kerkelijk pastoraat diverse invalshoeken.

In de eerste eeuwen, als het christendom binnen het Romeinse Rijk een minderheidspositie

inneemt, ligt de nadruk op de heiligheid van de gemeente in een vijandige wereld. De praktijk

van boetedoening staat dan centraal. Personen als Augustinus en Gregorius de Grote zijn dan

degenen die invloed hebben op de doordenking van het pastoraat.

Wanneer de kerk in de Middeleeuwen tot een staatskerk wordt, ontstaat er een vorm van

boetedoening. De biecht, in een privé onderhoud met de pastor, is op regelmatige basis sinds

1215 voor ieder verplicht. De kloosters hebben een pedagogische functie. Voor een geordende

zielzorg is verder de opkomst van het parochiesysteem van betekenis. Tegen het einde van de

12e eeuw is dit zogenaamde pastoraal grondmodel voltooid.

Tijdens de Reformatie gaat de biecht als het ware in de ban. Luther en Calvijn hebben invloed.

Calvijn met name legt nadruk op het "vermaan" en de tucht in relatie tot huisbezoek en het

kerkelijk wijkwerk. De Nadere Reformatie stelt elementen als wedergeboorte en bekering in

persoonlijke zin centraal. In de 19e eeuw ontstaat steeds meer de praktische theologie,

waardoor de bezinning op het pastoraat haar begin heeft. Personen als Schleiermacher,

Blumhardt en bewegingen als het Reveil [Heldring] zijn belangrijk. Deze laatste beweging

maakt o.a. dat de kerk een sociaal gezicht krijgt.

In de 20e eeuw ontstaat een grote mate van specialisatie door de opkomst van diverse vormen

van categoriale zielzorg met daarnaast de ontwikkeling van de psychologie. Onder andere

bewegingen uit Amerika krijgen invloed in Europa en in Nederland in het bijzonder. Daarbij is

tot op de dag van vandaag de Klinische Pastorale Vorming van grote invloed geweest op het

doordenken van het pastoraat in zowel de rooms katholieke als ook de protestantse kerken.

In relatie tot andere vormen van hulpverlening treedt ook binnen het pastoraat een vorm van

professionalisering op.

Heitink2 komt vanuit deze historische schets tot de volgende omschrijving van pastoraat: 

"Onder pastoraat verstaan we die zorg en aandacht voor elkaar; die zich richt op heel de mens;

oog heeft voor uiteenlopende situaties en omstandigheden; plaats heeft via ontmoeting en

gesprek; individueel of in groepen; opkomt uit het christelijk geloof; zich verbonden weet met

de christelijke gemeenschap; tot gevolg heeft, dat mensen iets ervaren van zin, bevrijding,



3 G. Heitink, Pastoraat als hulpverlening,  Kampen, 1984, blz. 68

4 Idem, blz. 289

5 Idem, blz. 294

6 Idem, blz. 300

7 Idem, blz. 307

8 Handreiking voor het pastoraat nr. 28. Utrecht, 1988
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troost, verheldering en verandering in hun leven; samen met anderen, gericht is op de

samenleving."

Heitink3 onderscheidt in navolging van Clebsch en Jeakle vier basisfuncties van het pastoraat

die door de eeuwen heen worden uitgevoerd. "Healing, sustaining, guiding en reconciling" door

Heitink achtereenvolgens weergegeven met helen, bijstaan, begeleiden en verzoenen. 

Helen4: Onder de helende functie van het pastoraat worden de mogelijke positieve gevolgen

verstaan die een pastoraal optreden heeft met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van

mensen in de ruimste zin van het woord.

Bijstaan5: Onder bijstaan wordt het aangaan en onderhouden van een relatie met een mens in

nood verstaan, een mens in zijn lijden, met als mogelijk gevolg, dat hij zich ondersteund en

getroost weet op de moeilijke weg, die hij moet gaan.

Begeleiden6: Onder begeleiden wordt de geestelijke leiding verstaan die mensen geboden

wordt, waardoor zij geholpen kunnen worden op grond van hun levensovertuiging hun eigen

keuzen te bepalen en beslissingen te nemen en zo te groeien in een zelfstandig geestelijk

functioneren.

Verzoenen7: Onder verzoenen wordt verstaan, dat mensen die vervreemd zijn van elkaar, van

zichzelf of van God, tot zichzelf komen, aanvaarding en vergeving ervaren en zo in nieuwe

relaties leren leven.

4.2.2 Gebed binnen het kerkelijk pastoraat

De eerder genoemde Kerkorde geeft geen bruikbare informatie als het gaat om de vraag hoe de

kerk het gebed of het bidden ziet. Voor allerlei praktische zaken is er binnen de Protestantse

kerken in Nederland de serie handreiking voor het pastoraat8. In deze serie verscheen in 1988

nummer 28: "Pastoraat en gebed".



9 Hans Bouma en Jaap Faber, Bidden in het pastoraat, Kampen, 1996, blz. 23

10 Idem, blz. 23

11 Corja Menken - Bekius, Rituelen in het individuele pastoraat, Kampen, 2000, blz. 130
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Daar staat in het hoofdstuk "tot besluit": "... dat wij bidden kunnen is geen prestatie van ons.

Dat wij stil mogen zijn voor Gods aangezicht, dat wij kunnen luisteren naar God en naar

onszelf en dat wij ons mogen uitspreken voor de Heer, dat wij dat samen met de ander kunnen

doen, heeft te maken met een glimlach van God, met het feit, dat de Heer ‘Zijn aangezicht over

ons doet lichten', met Zijn genadige toewending naar ons mensen, met de aanraking van de

Geest, waardoor wij bidden kunnen. Bidden is ingaan op een geschonken mogelijkheid tot

contact tussen mensen onderling en tussen die mensen en God...". En, wordt er gesteld in "Wat

is bidden?" dat gebed plaatsvindt "...op grond van een relatie, waartoe Hij het initiatief nam en

neemt...". Dit veronderstelt dat er bij de pastor en/of hulpverlener een gelovige attitude

aanwezig is. Omdat gebed geen vanzelfsprekende zaak is "...meer dan ooit wordt duidelijk, dat

bidden geen vrijblijvende handeling is: de bidder is zelf in het geding. In een gesprek over God

kunnen wij nog proberen zelf buiten schot te blijven, in een gesprek met God is dat niet

mogelijk...".

Bouma en Faber9, beiden predikant in de Protestantse Kerken in Nederland schreven, vanwege

het feit dat veel pastorale werkers en ouderlingen moeite hebben met het gebed tijdens een

pastoraal bezoek, een boekje waarin een aantal casussen en een aantal voorbeelden van gebeden

beschreven worden.

4.2.3 De plaats en werking van het gebed in het individuele pastoraat

Faber10  definieert wat er bedoeld wordt met het bidden in het pastoraat.

"... wij zijn ons bewust dat niet ieder hetzelfde bedoelt, wanneer het over het bidden in het

pastoraat gaat [...] met bidden bedoelen wij: jezelf verzamelen uit de verstrooidheid, om met

heel je hart en heel je verstand  en al je kracht voor God te gaan staan. Als iemand zegt dat

bidden praten is met God, is dat kinderlijk uitgedrukt, maar de waarheid erin is, dat bidden geen

stil-zijn is zonder meer, geen meditatie, maar een communicatieve handeling, een spreken, met

het hart of met de mond, met God."  Hieruit volgt de vraag of er wordt gebeden en  wat de

criteria hiervoor zijn.

Dat er wordt gebeden blijkt uit de cijfers die te vinden zijn bij Menken-Bekius11: "...er wordt in

het pastoraat relatief veel gebeden, althans slechts 4% zegt dit zelden of nooit te doen. Ook het



12 Dr. M.J. Paul.  Tussen verzet en overgave, in Liefdevol oog en open oor,   redactie

H.C. van der Meulen, Zoetermeer, 1999, blz. 136

13 P. Groenenberg.  Gewapende ambtsdragers; over het gebed in de ambtsdienst, Goes,

1991, blz. 50

14 E.S. Klein Kranenburg. Samen in de naam van Jezus, in Liefdevol oog en open oor,

redactie H.C. van der Meulen, Zoetermeer, 1999, 326

15 Coert H. Lindijer. Gids voor reistgenoten, Zoetermeer, 1989, blz. 56
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lezen van een gedeelte uit de bijbel komt vaak voor. Deze twee traditionele rituelen hebben bij

deze onderzoeksgroep kennelijk [nog steeds] een hoge frequentie...".  Uit tabel 10 van genoemd

onderzoek blijkt 63.2% vaak en 32.9% af en toe te bidden.

In de "handreiking voor het pastoraat" schrijft men dat het gebed niet per se gebruikt moet

worden als een soort afsluitingsritueel [blz 8]. "Er kunnen zich omstandigheden voordoen,

waardoor er niet kan worden gebeden". Paul12 "... we spreken met mensen ‘voor Gods

aangezicht' of, zoals het in het eerste hoofdstuk van deze bundel verwoord is: ‘onder de hoede

van de Goede Herder en in de kracht van de Heilige Geest'....We mogen niet op een

mechanische manier een eind maken aan een gesprek door weg te vluchten in bijbellezen en

gebed, maar hebben te streven naar een organische verbinding tussen het gesprokene en het

Woord Gods...". Groenenberg13: "...de ouderling legt het besprokene neer voor de hemelse

Vader. Hij weet dat de betrokkenen hun bekommernis op de Here mogen werpen..."

Veelal is het pastoraat in kerkelijke context ingevuld door het bezoek van een ambtsdrager

[predikant, ouderling, diaken of bezoekpersoon] aan een gemeentelid. Daar waar over het

algemeen een hulpvrager zelf naar een hulpgever toe moet gaan, is het juist kenmerkend voor

de kerkelijke hulpverlening dat door middel van het huisbezoek de hulp geboden wordt bij de

mensen thuis en in hun eigen omgeving. De pastor komt naar het gemeentelid toe. Dat er

gebeden en/of uit de bijbel gelezen wordt, is dan niet vanzelfsprekend. Vaak is dit -mede-

afhankelijk van de kerkelijke achtergrond.

Kranenburg14: "... ook al spreekt het voor u als pastor vanzelf -gezien de aard van het

besprokene- dat u met gebed zult eindigen, toch kunt u dit het beste met het gemeentelid

overleggen. De ander dient de vrijheid te behouden om nee te zeggen, wat ook de reden is voor

deze afwijzing...".  Lindijer15: "...samen met iemand bidden is een mogelijkheid tijdens een

pastoraal gesprek en het is ook naar mijn overtuiging geen vanzelfsprekendheid. De wel eens

uitgesproken gedachte dat een gesprek pas pastoraal is wanneer er ook samen gebeden [en

gelezen] is, vind ik onjuist. Voorwaarden om tot een gebed te komen tijdens een pastoraal
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contact zijn: - de gesprekspartner moet het willen...; - het gesprek moet ertoe leiden...; - de

pastor moet het aandurven en aankunnen...".

4.2.4 Visies over plaats en werking van gebed als interventietechniek in de kerkelijke

hulpverlening - commentaar

In het vorige hoofdstuk sloot ik af met een aantal gevonden godsdienstpsychologische criteria

die in dit hoofdstuk gebruikt kunnen worden als een raster om de visies binnen de kerkelijke

hulpverlening in deze paragraaf te kunnen becommentariëren. 

De eerste theoloog over wie geschreven wordt is Heitink. Over manieren van gebed schrijft

Heitink niet specifiek. Hij gaat uit van vier basisfuncties waar binnen het pastoraat plaats heeft

te weten: helen, bijstaan, begeleiden en verzoenen. Deze vier functies komen gedeeltelijk

overeen met en hebben raakvlakken met de vier functies van Cole en Pargament te weten:

control, meaning, identity en relationships. 

De functie helen heeft raakvlakken met alle genoemde functies van Cole en Pargament en

genoemd in het commentaar-raster omdat onder de helende functie van het pastoraat de

mogelijke positieve gevolgen van een pastoraal optreden worden verstaan die betrekking

hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen in de ruimste zin van het woord. Deze

ruimste zin van het woord is van toepassing op het krijgen van control, meaning, identity en

relationships. 

De functie bijstaan komt het meest overeen met meaning. Het bijstaan van iemand draagt bij

aan het betekenis geven aan een situatie.

De functie begeleiden komt het meest overeen met control en identity omdat als gevolg van de

geboden geestelijke leiding mensen geholpen kunnen worden hun eigen keuzen te bepalen en

beslissingen te nemen en zo te groeien in een zelfstandig geestelijk functioneren. Dit draagt bij

aan het verkrijgen van controle en het krijgen van een nieuwe identiteit.

De functie verzoenen komt het meest overeen met relationships omdat mensen nadat ze

vervreemd  waren van elkaar, zichzelf of God, tot zichzelf komen, aanvaarding en vergeving

ervaren en zo in nieuwe relaties leren leven. De functie relationship is erop gericht tot een

positievere herwaardering van relaties te komen met zichzelf, anderen en God. Daartoe kan het

proces van verzoening bijdragen.

Veel van het kerkelijke pastoraat vind plaats in het kader van huisbezoek van predikant of

ouderling. In paragraaf 4.2.3 wordt een aantal auteurs aangehaald die specifieke

gebedsmomenten benoemen. Een specifiek gebedsmoment is het afsluiten van een pastoraal



16 R. van Kooij. Als een lopend Vuur, Zoetermeer, 1992. De heilige Geest is de Geest van

God en van Jezus Christus die in onze wereld en in de mensen werkt. Korter geformuleerd: De

heilige Geest is God aan het werk onder de mensen. In het bijbelboek Handelingen [hfst. 2]

staat dat op het Pinksterfeest de Heilige Geest werd uitgestort. Daarom neemt dit feest een

belangrijke plaats in binnen de charismatische beweging. Deze beweging wordt ook wel de

pinksterbeweging binnen de kerken genoemd.

17 R. van Kooij.  Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de

charismatische beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland, Zoetermeer, 1995, blz.

23-58
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gesprek met een gebed al dan niet uitgesproken door alleen de ambtsdrager of een gezamenlijk

gebed van ambtsdrager met de aanwezige gezinsleden. De manier van bidden zal afhankelijk

van het gesprek bestaan uit intercession en soms uit pleading in het geval van  de citaten van

Paul en Groenenberg. Bij Groenenberg geeft het citaat "hij weet dat de betrokkenen hun

bekommernis op de Here mogen werpen" aanleiding dat de betrokkenen een passieve deferring

stijl toepassen. De citaten van Paul en Groenenberg komen verder het meest overeen met de

functie van control; het oncontroleerbare wordt in de handen van God gelegd.

Het verkregen effect zal veelal zijn dat er betekenis gegeven kan worden aan de besproken

situatie en dat er een mate van controle verworven zal worden. God is betrokken bij de situatie

en er wordt ervaren dat Hij daar controle over heeft.

4.3 De charismatische beweging

4.3.1 Het ontstaan en haar geschiedenis

De charismatische vernieuwingsbeweging16 is niet iets nieuws van de huidige tijd. In de hele

geschiedenis van de kerk zijn er bewegingen geweest die geestelijke vernieuwing nastreefden.

Van Kooij17 noemt historisch gezien het methodisme van Wesley in Engeland, de

Heiligingsbeweging in Amerika, het Piëtisme in Duitsland en Nederland en de Nadere

Reformatie in Nederland als voornamelijk Europese voorlopers van de huidige charismatische

beweging in Nederland. In Nederland ontstond de zogenaamde pinksterbeweging in 1907 in

Amsterdam onder leiding van Polman, die oorspronkelijk in het Leger des Heils werkzaam was

geweest. Hij hoopte dat het nieuws van de Geestesgaven binnen de kerken zou landen. Echter

in Nederland stonden de kerken over het algemeen huiverig en afwijzend tegenover dergelijke

bijzondere ervaringen. Er ontstonden allerlei groeperingen buiten de kerk. Voorbeelden daarvan

zijn de diverse Pinkstergemeenten, Volle Evangelie gemeenten en de beweging Stromen van



18 In de Duitste plaats Möttlingen heeft de voorganger J.C. Blumhardt [1805-1880] een

bijzondere ervaring door de genezing van Gottliebin Dittus. Deze genezing verandert het leven

van de voorganger. “In zijn pastoraat ontdekt Blumhardt de kracht van het gebed, de

handoplegging en de bevrijdende werking van het belijden van schuld en de uitwerking van dit

alles op het lichamelijk en psychisch welzijn van mensen.

19 Zijn komst was mede voor de synode van de Nederlands Hervormde Kerk aanleiding

om in 1959 een rapport op te stellen met de titel: “De kerk en de Pinkstergroepen”. In 1960

sprak haar synode zich als eerste redelijk positief uit over de boodschap van de

Pinksterbeweging in het rapport “De kerk en de Pinkstergroepen”. 

De generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland had in 1957 nog een negatief

oordeel over de beweging van Hoekendijk. In 1963 raakte men verontrust over de uittocht van

Gereformeerden naar Pinkster- en Volle Evangeliegemeenten. Een studiecommissie werk

gevormd die met een negatieve conclusie kwam. Pas in 1978 werd een studiecommissie

ingesteld die zich met het contact tussen de Charismatische Werkgemeenschap Nederland en de

Gereformeerde Kerken moest bezighouden. Deze commissie -inmiddels in 1999 opgeheven-

droeg de naam: “Deputaten voor contact met de Charismatische Werkgemeenschap Nederland”.

20 Karel Hoekendijk is de broer van de Utrechtse missioloog Professor Hoekendijk.
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Kracht. Deze groepen kan men beschouwen als belangrijke voorlopers van het ontstaan van de

charismatische beweging. In de periode voor de Tweede Wereldoorlog was er een

charismatische opleving in en door het werk van Plug die geïnspireerd door de gedachten van

de Möttlinger beweging18 in Nederland het pastoraal opvangcentrum De Hezenberg in Hattem

oprichtte. 

Echter pas na de Tweede Wereldoorlog werden de bestaande grote kerken in Nederland

gedwongen meer aandacht te schenken aan de boodschap van Pinksteren mede door de komst

van diverse predikers uit de Verenigde Staten. 

In 1952 kwam Zaiss19 uit Duitsland naar Nederland. In grote massabijeenkomsten bad hij voor

zieken. Veel zieken vonden genezing door het gebed. In de kerken brandde de discussie los,

omdat ook veel kerkmensen open bleken te staan voor deze nieuwe ontwikkeling. In de jaren

‘50 en ‘60 werden soortgelijke massabijeenkomsten georganiseerd met voorgangers als Osborn

en later Maasbach. Een belangrijke opwekkingsbeweging uit die tijd was de beweging Stromen

van Kracht onder leiding van Hoekendijk20.

In ons land is de Nederlands Hervormde predikant Verhoef één van de belangrijkste

voormannen geworden van de charismatische vernieuwing binnen de kerken. Voor hem is de

leer van de Canadees Leonard van grote invloed geweest. Deze leerde namelijk dat men door

middel van gebed en handoplegging kon bidden om de doop in de Heilige Geest. Deze

benadering sprak Verhoef aan. Daar waar de oude pinkstergemeenten leerden dat men moet

wachten op de Geest leerde Leonard dat iedere christen de gaven zomaar voor het oprapen

heeft. Men hoeft niet eerst aan bijzondere voorwaarden te voldoen of bijzondere kenmerken te



21 Vuur verscheen tot en met december 2000. Daarna ontstond het blad Nieuw Vuur.

22 Tijdens de eerste conferentie in 1971 spraken Dr. David du Plessis [Pinksterbeweging],

Dr. Rodman Williams [Protestant] en Dr. Kilian McDonnell [Rooms Katholiek] als inleiders.

23 W.W. Verhoef, “Portret van de Charismatische beweging”, in: Religieuze bewegingen

in Nederland 20, blz. 60

24  R. van Kooij.  Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de

charismatische beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland, Zoetermeer, 1995, blz. 59
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hebben. De gaven zijn er voor alle gelovigen, als zij er maar voor openstaan. In het begin

voelde Verhoef zich ook verbonden met de eerder genoemde Hoekendijk. Maar toen

Hoekendijk in 1957 als volwassene werd overgedoopt nam Verhoef definitief afstand van de

beweging Stromen van Kracht. Volgens hem moet er plaats blijven voor de kinderdoop. 

Mede naar aanleiding van de breuk met Hoekendijk ontstond in 1957 het blad Vuur21. Er werd

gestart met studieweekeinden en in 1961 ontstond een eigen lectuurfonds waarin tot op heden

enkele tientallen uitgaven werden gerealiseerd. Vuur wilde de pinksterervaring binnen

kerkelijke banen houden en ook de kinderdoop in ere houden.

Rond het blad Vuur ontstond een beweging - de zogenaamde Vuur-beweging - die later

uitgroeide tot een belangrijke deelnemer in de Stichting Charismatische Werkgemeenschap

Nederland [CWN]22.

4.3.2 Kenmerken van  de charismatische theologie

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de charismatische beweging historisch en

theologisch gezien wortels heeft in de Pinksterbeweging. Kenmerkend is in ieder geval dat de

charismatische beweging in de kerken aandacht vraagt voor de boodschap van Pinksteren.

Daarbij staan het werk en de gaven van de Geest centraal. Verhoef23: "In tegenstelling tot de

Pinksterbeweging wil de charismatische beweging binnen de kerken werkzaam zijn en positief

inhaken op de oecumenische beweging, de liturgisch-sacramentele vernieuwing, het moderne

engagement en de herontdekking van de wortels in Israël". In 2000 schreef het toenmalige

bestuur van de CWN een missiedocument. Daarin: "De CWN werkt principieel vanuit een

oecumenische gezindheid, met respect voor en binnen de kaders van de traditionele, historische

kerken en ziet zichzelf als aanvulling op en verrijking van en uitdaging van de kerkelijke

gemeenschap".

Van Kooij24 constateert: "Omdat er geen uitgewerkte charismatische theologie bestaat, bepalen

wij ons tot thema's die of in de charismatische literatuur aan de orde worden gesteld of centraal



25 W.W. Verhoef.  Wat is charismatische vernieuwing? [Charismatische informatie 1]

Utrecht, 1991, 2

26 R. van Kooij, Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de charismatische

beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland. Zoetermeer, 1995, blz. 15
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staan in de reacties van de gereformeerden op de charismatische beweging." Daarbij maakt hij

vooral dankbaar gebruik van het twee keer per jaar verschijnende "Bulletin voor

Charismatische Theologie" [opgericht in 1978].

Het woord charismatisch is afgeleid van het nieuwtestamentische woord "charisma", dat

genadegave of geestesgave betekent. Dit is de gave van God en toerusting door de Heilige

Geest tot dienst aan de gemeente van Christus. Gelovigen die zichzelf of hun bezig zijn

"charismatisch"noemen, leggen sterk de nadruk op het werken van de Heilige Geest in "gaven

en vrucht" die aan mensen geschonken worden, waardoor het werk van Jezus Christus wordt

voortgezet. Verhoef25: "De charismatische beweging streeft naar "vernieuwing van het

geestelijk leven van de kerken, waarbij alle gaven van de Heilige Geest weer volop gaan

functioneren". Van Kooij26: "Onder Charismatische vernieuwing verstaan wij de vernieuwing

van individuen en groeperingen door het herscheppende werk van de Heilige Geest, waarbij de

betrokkenen een principiële vrijheid en ruimte voorstaan voor de ontplooiing van de door God

geschonken charismata" en "De Charismatische Beweging definiëren wij als die geestelijke

stroming binnen de historische kerken, die nadruk legt op het werk van de Heilige Geest en de

gaven die aan de gelovigen gegeven zijn. Deelnemers aan de charismatische beweging blijven

daarbij bewust binnen hun eigen kerk en of geloofsgemeenschap".

4.3.3 De plaats en werking van het gebed - Innerlijke genezing

Ligt in de Pinksterbeweging de nadruk bij genezing vooral op lichamelijke genezing, bij de

verderop beschreven pastorale werkvormen is dat anders.

Mede als gevolg van de lessen die uit de praktijk van de gebedsgenezing zijn getrokken is bij de

charismatische beweging grote aandacht ontstaan voor innerlijke genezing.

Innerlijke genezing is de vertaling van "inner-healing" zoals de pionier op dit gebied,  Sanford,

het noemde. Andere uitdrukkingen die worden gebruikt zijn: "genezing der herinneringen" -

Kraan, "genezing van beschadigde emoties" - Seamands, of "reconstructie van het emotionele

leven" - Stapleton.

In een brochure over innerlijke genezing staat: "deze vorm van herderlijke zorg kenmerkt zich

onder andere door een openstaan voor vrucht en gaven van de Heilige Geest, waarbij invoelend



27 C.M. Verspuij en J.H.M. Verspuij - Visser, Wat is innerlijke genezing?

Charismatische informatie 4, Utrecht, 1994

28 Dr. M.F.G. Parmentier, Heil maakt heel, Zoetermeer, 1997, blz. 22

29 C.M. Verspuij en J.H.M. Verspuij - Visser, Wat is innerlijke genezing?

Charismatische informatie 4, Utrecht, 1994 blz. 4, 5
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en luisterend bidden een essentieel onderdeel van de zorg uitmaken"27. Naast het invoelend

bidden is ook zegening [kenmerkend onderdeel bij de -pastorale- werkvorm Zegenend Helpen],

handoplegging en soms zalving kenmerkend voor charismatisch pastoraat. Het doel is "de

blokkades [innerlijke conflicten, angsten, gekwetstheid] van mensen te overwinnen die in het

verleden zijn ontstaan en die de relatie met God, hun medemensen en henzelf hebben geremd"

aldus Parmentier28. Veel mensen lopen rond met "innerlijke wonden", gebeurtenissen uit het

verleden, die kunnen doorwerken in het heden, omdat ze niet verwerkt zijn. Soms kunnen

mensen zich die gebeurtenissen haarscherp herinneren, maar vaker zijn ze verdrongen.

"Het is bij innerlijke genezing van wezenlijk belang dat de wortel van de pijn wordt

blootgelegd, zodat die kan worden aangepakt. Wanneer het verhaal op dit punt dan ook weinig

of geen houvast biedt, kan de pastor, daartoe geleid door de Heilige Geest, tijdens het gesprek

af en toe vragen stellen die betrekking hebben op verschillende levensfasen... Hieronder volgen

enkele van deze mogelijke vragen: Hoe is het verloop van je moeders zwangerschap geweest?

...Heerste er in de periode dat zij van jou in verwachting was ook extreme spanning? Heeft het

leven van je moeder of dat van jou tijdens de bevalling gevaar gelopen? Hoe waren de reacties

op jouw komst? Was je welkom? Ben je blij met de naam die je ouders je hebben gegeven? Uit

wat voor soort gezin kom je? Hebben zich daarin ingrijpende dingen voorgedaan? Hoe waren

de onderlinge verhoudingen en de familiecontacten? Welke herinneringen bewaar je aan je

schooltijd? Had je vriendjes en vriendinnetjes? Hoe zijn je tienerjaren verlopen? Welke

verwachtingen koesterden je ouders ten opzichte van jou? Welke rol speelde seksualiteit? Kon

je daarover praten? Welk beeld van God had je; welke rol speelde je omgeving daarbij?

Daarnaast is het mogelijk dat de Heilige Geest door een beeld of een woord van kennis of

wijsheid iets kan aanreiken en verduidelijken" schrijven Verspuij en Verspuij-Visser29.

Innerlijke genezing heeft veel gemeenschappelijk met andere vormen van pastoraat. "Wat

echter geheel eigen is aan de methode van innerlijke genezing, is het vertrouwen op God in de



30 Parmentier, 1997, blz. 22

31 Dr. K.J. Kraan, Genezing der herinnering, Kampen 1983, blz. 13

32 Parmentier, 1997, blz. 22-23

33 R. van Kooij, Spelen met vuur, Zoetermeer, 1995,  blz. 193
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persoon van Jezus dat Hij de psychische wonden die zijn ontdekt kan aanraken en

daadwerkelijk genezen.30"

Kraan citeert Stanford hierover als volgt: "In het spreken met mensen leer ik ontdekken wat hen

bindt en ervoor te bidden dat het mag worden genezen. Ik doe dit op een erg eenvoudige

manier. Ik stel hun drie vragen: ‘was je als kind gelukkig?' Als ze ‘ja' zeggen vraag ik: ‘wanneer

begon je je ongelukkig te voelen?' en tenslotte: ‘waarom?'. Dan vraag ik Jezus hun verleden

binnen te gaan - terug in hun herinneringen - en alle gewonde plekken te genezen, al die

ketenen te verbreken en hen vrij te maken. En ik zie Hem dit doen. Ik zie hoe zijn liefde rond

elke oude wond blijft totdat het daaraan verbonden gevoel volledig geheeld is. Aan hetzelfde

dat hen dan altijd zo ongelukkig maakte, kunnen ze dan zo terug denken, dat ze zich niet meer

alleen voelen, maar zich kunnen verheugen in een nieuwe vrijheid. Ik denk mij in dat zo'n

persoon zegt: ‘Goddank, dat kan mij niet meer wonden' en dat is dan ook zo" aldus Kraan31.

Dit citaat kan de indruk wekken dat de genezing snel gaat, altijd doorzet en zeker is.

Parmentier32 schrijft daar enkele nuchtere dingen over: "Hierbij gaat het natuurlijk alweer niet

om een gemakkelijke en toverachtige verandering, maar om een genezing die meestal veel tijd

en moeite kost van pastores en pastoranten samen. Vaak is het mogelijk om blokkerende

ervaringen van vroeger daadwerkelijk volledig te overwinnen. Soms echter blijft een pijnlijke

plek bestaan, maar lukt het om de pijn te verzachten en een weg te vinden  om ermee te leren

leven. Als vuistregel geldt: wie het pad van de innerlijke genezing bewandelt, wordt altijd

gezegend, maar hoe snel en in hoeverre een emotionele reconstructie plaatsvindt, moet worden

afgewacht".

Van Kooij33 is gevraagd naar ervaringen met charismata en het werk van de Heilige Geest. Daar

blijkt dat 41% van de ondervraagden zelf genezing op gebed heeft ontvangen en 56% heeft

meegemaakt dat anderen genezing op gebed ontvingen.



34 B. Th. Urgert,  Helend pastoraat, in Bulletin voor Charismatische Theologie nr. 31,

1993, Utrecht, blz. 26 e.v.
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4.4 Twee uitwerkingen van gebed in het pastoraat

4.4.1 Werkgroep voor gebedspastoraat "in Christus heel" [I.C.H.]

Deze organisatie is sterk verbonden met de Charismatische Vernieuwing en met name met de

CWN. Deze werkgroep heeft voor wat betreft een aantal kenmerken overeenkomsten met de

CWN. Zij is oecumenisch ingesteld en heeft als kenmerk dat veel van de deelnemers komen uit

de historische kerken. Urgert schrijft: "Gebedspastoraat is een weergave van het Engelse

"Prayer Counseling" een vorm van pastoraat van Anglicaanse origine, die in de jaren zeventig

naar Nederland is overgewaaid. De teamleden zijn naast hun  training in Nederland veelal ook

in Engeland getraind34".

De teamleden vormen de kern van de organisatie. Deze komen twee keer per jaar bijeen voor

onderlinge training. Gebedspastoraat klinkt heel zwaar, het is daarom goed om aan te geven wat

gebedspastoraat niet is. Met nadruk wordt gesteld dat het geen techniek is, geen vorm van

therapie, geen psycho-analyse. Er is wel een bepaalde structuur, maar centraal staat de leiding

van de Heilige Geest, als alles bepalende factor. De teamleden zijn geen deskundigen, adviseurs

of therapeuten, niet omdat ze er tegen zouden zijn, maar dat is eenvoudig niet waar het in

gebedspastoraat om gaat.

Waar het wel om gaat, blijkt uit de naam van de werkgroep: "in Christus Heel". Uiteindelijk

worden mensen niet heel door wat voor deskundige begeleiding dan ook, hoe belangrijk die op

zich ook kan zijn, maar door Christus. De teamleden willen zichzelf graag zien als de vrienden

van de verlamde uit Marcus 2: 1 - 12: het doel is helpen en geholpen worden in de ontmoeting

met de Heer, delen wat men zelf ontvangen heeft. Ze hebben niet meer te bieden dan zichzelf.

De inhoudelijke beschrijving van het gebedspastoraat geschiedt tijdens de

trainingsbijeenkomsten aan de hand van het plaatje hierbij. 

De buitenste cirkel duidt op Gods Liefde die ons leven omgeeft. In

deze cirkel staan de werkwoorden uit Psalm 103: 3 - 5: "God vergeeft,

geneest, verlost, kroont, verzadigt, vernieuwt". Dit is een

samenvatting van Gods wil voor ons leven.

De binnenste cirkel geeft verschillende segmenten van het leven weer.

De barsten verbeelden de gebrokenheid van ons bestaan, maar de

segmenten zijn met elkaar verbonden en niet los van elkaar te beschouwen. Een voorbeeld



35 Ds. J.C. Delbeek, Het gebedspastoraat, een vorm van charismatisch pastoraat. In:

Soteria. Sliedrecht, maart 1999, blz. 27
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hiervan zou de bijbelse persoon van Zacheüs kunnen zijn: Hij was klein, telde niet mee [wond].

Als reactie ging hij zich verheffen [zonde]. Hij raakte gebonden aan macht en aan geld

[binding], waaruit een bepaald gedragspatroon voortkwam. Een binding kan zo sterk zijn, dat

het een macht [tegenwerking] wordt waaraan je op eigen kracht niet kunt ontkomen. Het proces

van genezing begint voor Zacheüs op het moment, dat hij door Jezus gezien wordt.

Hoe gaat de hulpgever in het gebedspastoraat te werk?

Het doel kan niet zijn iemands hele leven overhoop te spitten. Niet alles hoeft in een keer aan

de orde te komen. Een mens kan niet alles aan. Het doel is, dat de Heer laat zien wat wezenlijk

is. De counselors/hulpgevers [altijd twee bij deze vorm van pastoraat] en de confident stellen

zich open voor Gods leiding. Een belangrijke plaats, minstens 40 % van het samenzijn, wordt

ingenomen door gebed, hardop en in stilte. Een sessie is als volgt opgebouwd: - beginnen met

gebed om bescherming; - stilte; proberen de "agenda" van de Heer te ontdekken; - afwisselend

gesprek en gebed. "Na het gesprek is er een korte pauze. Daarna wordt er in de kamer gekozen

voor een andere opstelling. Tijdens het gesprek zit men meestal in een kring. Nu nemen de

pastorale werkers plaats aan weerszijden van de confident. Vanaf dat moment staan de gebeden

centraal. Het is dan van belang, dat de confident haar/zijn blik kan richten op iets dat haar/hem

bepaalt bij de Heer. Er moet daarom een kruis staan of een brandende kaars of een icoon. Het

gaat in het gebedspastoraat namelijk niet om een ontmoeting tussen de pastorale werkers en de

confident, maar om een ontmoeting van de confident met de Heer. De pastorale werkers

gelijken in dit opzicht op de vrienden uit het evangelie, die de verlamde man door het dak van

het huis voor de voeten van Jezus laten zakken [Marcus 2]. Zij brengen hun vriend bij Jezus en

zij hebben geloof voor hem. Dat is ook de taak van de twee pastorale werkers"35.

Tijdens het bidden komen de verschillende segmenten van de cirkel aan de orde:

Wonden - Hier is grote voorzichtigheid geboden. Wonden kunnen diep zijn en ver weggestopt

en ze kunnen een lange geschiedenis hebben. De behandeling heeft dan tijd nodig. Wonden

mogen alleen aangeraakt worden, als duidelijk is, dat van de confident "de Heer erbij mag".

Verdringingsmechanismen hebben een functie!

Bindingen - Deze bestaan vaak hierin, dat iemand vastzit aan de persoon die de wond

veroorzaakte. Een bepaald patroon van reageren kan het gevolg zijn. Essentieel is het

onderscheid tussen "binding" en "band": het is een goede zaak als er een band is. Wanneer

iemand hierdoor echter onvrij wordt, is er sprake van een "binding" en dat is een ongezonde
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situatie. Als de oorzaak duidelijk is, kan een binding verbroken worden in de Naam van Jezus

Christus, mits de confident daar achter staat.

Zonden - Boosheid over wat je is aangedaan is goed, volharden in boosheid, wrok, bitterheid

niet. Hoe je reageert op wat je is aangedaan, is ook je eigen verantwoordelijkheid. Het is niet de

taak van een pastor/hulpgever om de confident zondebesef aan te praten, het is de Geest die van

zonde overtuigt [Johannes 16: 8]. Aan wie zonden belijdt mag in de Naam van Jezus Christus

vergeving verkondigd worden.

Tegenkrachten - Een binding, een bepaald patroon kan door de confident ervaren worden als

een macht die sterker is dan de eigen wil. Hier speelt de gave van onderscheiding een

belangrijke rol: niet elke binding is een macht

In het Nieuwe Testament wordt - met als enige uitzondering Mattheus 8: 31 - altijd het

verkleinwoord Daimonion gebruikt: hun macht is beperkt, ze moeten niet serieus genomen

worden. Als ze doorgeprikt worden, blijkt het een heleboel lucht te zijn; zolang ze echter

opgeblazen zijn, nemen ze een hoop ruimte in. Waar sprake schijnt te zijn van een tegenkracht

mag deze in de Naam van Jezus Christus weggezonden worden en dient de landingsplaats, het

oogje waar de duivel kan aanhaken, opgeheven te worden.

De sessie wordt afgesloten met een gebed om vervulling met de Heilige Geest van alle ruimte

die vrijgekomen is, onder handoplegging. Dit kan als de confident dit graag wil, gepaard gaan

met zalving met olie, als een symbolische aanraking van de Heer. Vervolgens wordt symbolisch

de wapenrusting uit Efeze 6: 10 e.v. aangetrokken. In een slotgebed wordt alles teruggegeven

aan de Heer en aan de confident. Elk mag zijn/haar eigen weg met de Heer gaan, zonder dat

mensen geestelijk afhankelijk worden van elkaar.

Door dit Gebedspastoraat wordt een proces op gang gebracht, een nieuwe weg ingeslagen met

de Heer. Dit betekent natuurlijk niet dat nu alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

God dwingt mensen ook niet om te veranderen. Veel hangt af van de bereidheid om met de

Heilige Geest samen te werken. Genezing kost tijd. Je moet als het ware omgeschoold worden.

Het resultaat van gebedspastoraat hangt er in belangrijke mate van af hoe je er zelf mee omgaat.

Het persoonlijk gebed van de pastorale hulpverlener is bij deze werkvorm van groot belang. Na

aanmelding voor een gebedspastoraat is er een periode van minimaal 6 weken voordat het

gebedspastoraat kan plaatsvinden. Men beschouwt deze wachttijd als een voorbereiding. Zowel

de hulpvrager alsook de hulpgever kan zo biddend naar het pastoraat toeleven.

4.4.2. Stichting Zegenend Helpen

In deze stichting is het gedachtegoed van Teo J. van der Weele ondergebracht.



36 T.J. van der Weele.  Zegenend helpen, een studie over het zegenen van hulpvragers als

onderdeel van pastorale zorg. Harderwijk, 1992, eigen beheer. T.J. van der Weele.  Dus... ik

ben niet gek, hulpverlening aan incestslachtoffers - een pastorale/inter-culturele benadering.

Harderwijk, 1992

37 “In het pastoraat is het noodzakelijk om door de culturele uitingsvormen heen te kijken

en de achterliggende waardesystemen en het wereldbeeld te ontdekken”. Uit: cursuswerkboek

Zegenend Helpen, blz. 22

38 Drs. R. Filius. “Pastorale Counseling”, “Zegenend Helpen” en de vraag naar een

christelijke methode in het pastoraat in: Tussen drift en vrije wil, christelijk geloof en

psychologie, Amsterdam. 1993, blz. 47
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Van der Weele heeft als zendeling in de periode van 1963 tot en met 1975 in Thailand gewerkt,

volgde verschillende opleidingen, met name op het gebied van zending en inter-cultureel werk.

Theologisch gezien is hij beïnvloed door het werk en de -charismatische- leer van Wimber. Van

der Weele's visie en benadering zijn gevormd door zijn ervaringen die hij opdeed in het werken

in diverse culturen. In Nederland verschenen in het kader van pastorale cursussen die hij gaf

twee boeken [in eigen beheer] ‘Zegenend Helpen' en ‘Dus... ik ben niet gek'36.

Naast het intercultureel pastoraat37 is het zegenen kenmerkend in zijn methode van pastoraat

bedrijven. De wijze van pastoraat draagt daarom de naam Zegenend Helpen. 

Over het zegenen schrijft Filius38: "...overigens is ook in niet-charismatische kringen de waarde

van zegenen herontdekt [Smalley en Trent, 1986]. Van der Weele heeft een oorspronkelijke

vorm van pastoraat uitgewerkt waarbij elementen vanuit het psychologisch onderzoek en de

psychotherapie geïntegreerd zijn...".

Een aantal kernbegrippen speelt een grote rol. Het gaat onder andere om de begrippen:

Maranatha, Genade, Zegenen en Shalom.

Maranatha. Het gebed om de komst van Jezus Christus staat centraal. Dit Maranatha-gebed

heeft twee betekenissen. 1. Het gebed om de aanwezigheid van Jezus in het hier en nu, in de zin

van Mattheus 18: 20: "...waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun

midden...", en 2. Het gebed om de spoedige wederkomst van Jezus of bemoediging in het geloof

dat de Heer terugkomt. Het Maranatha-gebed drukt het verlangen uit naar een bewustwording

van de nabijheid van Jezus. In Zijn nabijheid is er rust, veiligheid, geborgenheid, acceptatie, of

wel wat de bijbel een ervaring van vrede en genade noemt.

Genade. Waar het Maranatha gebeden wordt daar komt Jezus en dan ontstaat Genade. Van der

Weele legt uit dat het woord genade verwant is aan het woord "gein" en spreekt dan over

genade als de "glimlach van God". Daarnaast, in aansluiting op de tweede betekenis van



39 R. Filius, blz. 48

40 R. Filius, blz. 48

41 De theologische uitgangspunten zijn een bijlage bij de Stichtingsacte van de stichting

Zegenend Helpen. De theologische uitgangspunten vallen binnen het raamwerk van de

beginselverklaring van de Evangelische Alliantie en het Lausanne Convenant. Deze

uitgangspunten zijn in het cursus-werkboek van de Stichting Zegenend Helpen opgenomen als

zijnde de bijbelse uitgangspunten.
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Maranatha, drukt dat begrip de hoopvolle, toekomstgerichte verwachting uit dat wat hier op

aarde gebroken blijft, eens hersteld zal worden.

Aan de hand van dit voorgaande constateert Filius39: "In zijn benadering is Van der Weele zeer

gericht op het relationele, in tegenstelling tot de nadruk op bijvoorbeeld de klachten of het

gedrag".

Zegenen. "God zegent door zijn vrede en genade te geven. Anderen zegenen is deze vrede,

namens Jezus, doorgeven. Bij het helpen van anderen heeft Van der Weele ontdekt dat zij die in

de vrede van Christus komen [Shalom], soms naast de rust ook psychische pijn ervaren. Vaak is

dat pijn uit vroegere traumatische ervaringen. Hij leert mensen die zijn hulp vragen om wat hij

noemt een "stereo" ervaring vast te houden; enerzijds in het besef van de aanwezigheid van

Jezus te blijven terwijl anderzijds de pijnlijke ervaring in werkbare stappen herbeleefd wordt.

Hij legt sterk de nadruk op het voorkomen dat de negatieve ervaring de overhand krijgt. De

ervaring van vrede en genade moet eerst komen en sterk blijven. In dat kader mag de pijn,

woede, verdriet of welk moeilijk gevoel dan ook beleefd worden. Dit is in principe niet alleen

van toepassing op traumatische gevoelens, maar zeer breed toepasbaar. Het is bijvoorbeeld een

voorwaarde voor elke vorm van leren, een basishouding in de opvoeding, in het huwelijk en

vele relaties. Het is met name een voorwaarde in de relatie met God. Van der Weele vertelt dat

hij in zijn hulp aan mensen ook de inspiratie van God verwacht om inzicht en leiding te

ontvangen die het menselijk weten soms te boven gaat40".

Als bijbelse verantwoording van het zegenen zijn er de theologische uitgangspunten daarin41:

 "...2. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt de opdracht tot zegenen gegeven.

We bedoelen daarmee niet de specifieke ambtelijke zegen, maar een zegenend leven vanuit de

gemeenschap der gelovigen (Romeinen 12: 14 en 1 Petrus 3: 9). Die houding heeft tot gevolg

dat de helper niet alleen met menselijke bewogenheid naast de hulpvrager staat en zich met de

hulpvrager tot God wendt, maar ook dat de helper zegenend aan Gods kant gaat staan en met de

genade en het erbarmen van de Heer naar de hulpvrager kan kijken. [in de uitwerking van dit

punt] Gods incarnatiehouding betekent dat met de hulpvrager het Maranatha gebed [Heer kom]



42 Theologische uitgangspunten; punt 3

43 R. Filius, blz. 49
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gebeden kan worden. Het is een uitnodigen van God in de situatie van vandaag of die van

vroeger, wanneer Zijn aanwezigheid daarin niet ervaren is. Een manifestatie van Gods

tegenwoordigheid in een situatie is evenwel een soevereine daad van God. Het geeft de

mogelijkheid om situaties in een ander licht te zien, te her-kaderen. We kunnen dan ook het

verborgen goede uit die situaties onder de aandacht brengen.”

Shalom. "Jezus heeft zijn discipelen en de zeventig bij hun uitzending de opdracht gegeven om

bij het verspreiden van het koninkrijk van God mensen tegemoet te treden met Zijn shalom

[Mattheus 10: 12]. Dat wil zeggen dat het pastoraat begint met het toespreken van de heelheid -

de shalom - van God42".

Zegenend helpen is geen methode. Het is een houding, een wijze van pastoraal werken. Deze

manier van werken kan bijvoorbeeld ingepast worden in de stappen van een gebedspastoraat.

Filius: "in de boeken vind ik belangrijke waarborgen die in de hulpverlening door leken

noodzakelijk zijn. Het luisteren naar de ware betekenis van wat de ander bezighoudt staat in de

benadering sterk op de voorgrond. Het uitgaan van de ervaring van vrede en rust kan het

overspoeld worden door negatieve gevoelens [en de mogelijk daaruit voortvloeiende

de-compensaties] wellicht voorkomen. Van der Weele benadrukt het werken in een team en het

plegen van overleg. Ook stimuleert hij het bewaken van eigen grenzen, het aandacht besteden

aan eigen problemen en het zoeken van begeleiding van meer ervaren of professionele

hulpverleners43". "Van der Weele besteedt aandacht aan de praktische toepassing, waarbij zijn

openheid voor samenwerking met beroepshelpers zoals psychologen, medici en instanties zoals

de Instelling voor GGZ's opvalt44.

Uit eigen ervaring is mij bekend dat een aantal hulpgevers samenwerken met beroepshelpers.

Bijvoorbeeld een predikant van wie een gemeentelid twee keer per maand een psychiater

bezoekt. Met het gemeentelid is afgesproken dat zij tijdens het afronden van een gesprek bij

haar psychiater gebedspunten meekrijgt. Op de tussenliggende weken komt zij bij de predikant

die samen met haar [volgens het Zegenend Helpen] bidt voor de genoemde punten.

Maar ook is er een hulpverlener die één keer per maand voor pastorale zorg [zegenend helpen]

naar een patiënt in een psychiatrische ziekenhuis gaat. Daar heeft de patiënt, op haar verzoek en

in overleg met de behandelende psychiater, tijd om samen met de hulpverlener en zijn

assistente zegenend te bidden. 
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4.4.3 De visies op plaats en werking van gebed als interventietechniek in de

charismatische hulpverlening zoals die te vinden is bij de stichting In Christus

Heel en de stichting Zegenend Helpen - commentaar

Bij beide stichtingen is er sprake van overeenstemming voor wat betreft de in het

commentaarraster genoemde manieren van bidden. Deze overeenstemming houdt in dat alle

beschreven manieren van bidden voorkomen bij beide stichtingen.

Collaborative: bij beide stichtingen is sprake van het feit dat de hulpvrager een samenwerkende

houding kan hebben. Bij iemand kan “de wil” gezegend worden waardoor de persoon vanuit

wilskracht een gerezen probleem aankan. De hulpvrager zal in deze situatie zelf actief zijn in

het open staan om zo in samenwerking met God de weg in een andere houding te vervolgen.

Door de luisterende houding tijdens het bidden kan de stem van God ervaren worden. Dit

luisterend bidden vraagt van de hulpvrager én van de hulpgever een houding om actief

betrokken te zijn in het gebedsproces en naar aanleiding daarvan in de tijd daarna de bereidheid

te hebben dit uit te werken. Bij Zegenend Helpen kan dat betekenen dat er vervolgontmoetingen

worden afgesproken. In dergelijke situaties kan een therapeutische setting ontstaan. 

Pleading: bij beide stichtingen komt deze vorm van smeken om voorspraak voor. Bij Zegenend

Helpen zal door het onderdeel Maranatha - Kom Heer in deze situatie - deze manier van bidden

zeker herkend kunnen worden. Bij beide stichtingen is er ruimte voor het vragen naar een

wonder, bijvoorbeeld genezing van beschadigde emoties.

Religious Surrender: deze manier van bidden komt bij beide stichtingen voor. Vanuit een

actieve houding van religieuze overgave brengt de hulpvrager dat waar al zolang mee

geworsteld wordt in overgave naar God. Personen die voor een pastoraal contact zijn gekomen

spreken uit naar God te zijn gekomen om door Hem gehoord en gezien te worden. De

hulpgevers zijn dan begeleiders in de weg die gegaan wordt. 

Deferring: deze manier van bidden komt bij beide stichtingen voor. Hier is sprake van een

passieve religieuze overgave. Bij bepaalde pastorale thema’s kan hier sprake van zijn, zoals

bijvoorbeeld in situaties waar sprake is van bindingen die verbroken mogen worden.

Bij beide stichtingen wordt er door minimaal twee bidders gebeden waarbij er na een gesprek

gestart wordt met het bidden: er is ruimte voor een meditatieve gerichtheid die zich onder

andere richt op het wachten op God. Er is continue ruimte voor het uitspreken van

verwachtingen of eigen beelden. Er is ruimte voor voorbede en het vragen naar een wonder;

bijvoorbeeld genezing. Er is ook ruimte voor het uiten van gevoelens zoals boosheid, verdriet,

teleurstelling en afwijzing. 
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De vier functies - control, meaning, identity en relationships - van het bidden komen bij beide

stichtingen voor. Control is herkenbaar aan het feit dat de nood in gebed geuit kan worden en

het oncontroleerbare besproken en bij God gelaten kan worden. Vrede waar nadrukkelijk om

gebeden  wordt,  wordt veelal ervaren. Meaning is ook bij beide herkenbaar. De gebrokenheid

van het bestaan wordt erkend; God is erbij daar waar vanuit een verlies er opnieuw betekenis

gegeven wordt. Vaak door visualisatie en een associatief gebed. Identity komt ook bij beiden

voor. Bij beide is er aandacht en ruimte voor het ankeren in het fundament van Christus; in het

verleden, het heden en de toekomst. Deze verankering herstelt en bevestigt de beleving van

iemands identiteit: wie hij was en wie hij is ook in het Licht van Christus. Relationships komt

in beperktere mate voor bij beide stichtingen. Wel is er volop ruimte om de relatie tot God te

herstellen of laten herstellen. Echter de inter-persoonlijke relaties kunnen wel gediend worden

door deze vorm, maar het zal in geval van In Christus Heel niet voorop staan. Er is aandacht

voor bindingen in geval iemand "vast zit" aan een persoon. Als de oorzaak duidelijk is kan een

binding verbroken worden in de naam van Jezus. Door het meer therapeutische karakter van

Zegenend Helpen is er meer ruimte voor het inter-persoonlijke herstel tussen individuen

onderling.

De effecten van het gebed. Alle genoemde effecten in het commentaarraster zijn ook van

toepassing op beide stichtingen. In de eerste plaats is er sprake van het verkrijgen van controle

hetgeen leidt tot een mate rust, vrede en acceptatie. Er wordt gezegend vanuit de vrede van

God. In de tweede plaats is er sprake van het vinden van betekenis waardoor er op een

positievere manier gekeken wordt naar de situatie, zo vindt er een herwaardering plaats

bijvoorbeeld doordat boosheid niet meer ervaren wordt. In de derde plaats kan een hulpvrager

groeien naar een stabielere identiteit wat zich uit door een beter zelfbeeld en een verhoogde

eigenwaarde. Men kan bijvoorbeeld ervaren “in Christus een nieuwe schepping” te zijn. In de

vierde plaats kan men, vanuit het beleven een nieuwe identiteit te hebben ontvangen, ervaren

anders in het leven te staan waardoor ook inter-persoonlijke relaties een nieuwe kans krijgen.
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5 Conclusies en aanbevelingen

In deze scriptie staat de vraag centraal: Wat zijn de visies op plaats en werking van gebed als

interventietechniek in de kerkelijke en charismatische hulpverlening zoals die te vinden is bij

de stichtingen Zegenend Helpen en In Christus Heel.

De kerkelijke hulpverlening vindt veelal plaats in de vorm van een huisbezoek van een

ambtsdrager waarbij gebed een plaats heeft bij het afsluiten van het bezoek of pastoraal contact.

Opmerkelijk is dat de hulp thuis in de eigen omgeving geboden wordt daar waar hulpvragers

veelal zelf naar een hulpverlener toe moeten gaan is het de kerkelijke hulp die naar de vrager

toekomt. De werking van het gebed is nauwelijks waarneembaar of meetbaar, dat zou te maken

kunnen hebben met een zekere mate van verlegenheid met het gebed en het openlijk

gezamenlijk bidden onder kerkmensen. Kenmerkend is echter dat er in het gebed door de

ambtsdrager meestal een terugkoppeling plaatsvindt van hetgeen besproken is in het pastorale

gesprek. Zo functioneert het gebed in een beperkte mate als interventietechniek.

Bij de charismatische hulpverlening zoals die te vinden is bij de genoemde stichtingen heeft het

gebed een nadrukkelijke plaats als onderdeel van de pastorale ontmoeting. Zowel hulpgever als

hulpvrager zullen gezamenlijke bidden. Bij het bidden is duidelijke sprake van een herkenbare

structuur of volgorde van waaruit gebeden wordt. Veel tijd wordt genomen om in samenspraak

te bidden waarbij er ruimte is voor de gaven en werkingen van de Heilige Geest. De pastorale

ontmoetingen of pastoraten zijn veelal gericht op een mate van herstel van een opgelopen -

emotionele of psychische - verwonding. Soms is er ook sprake van bidden om lichamelijke

genezing waarbij ziekenzalving als ritueel zal worden overwogen. 

Bij zowel de kerkelijke als de charismatische hulpverlening is in de wijze van bidden een

zekere mate van liturgie waarneembaar waarbij die bij de kerkelijke hulpverlening traditioneel

van karakter is. Bij de charismatische hulpverlening is er - het sterkst bij In Christus Heel -

sprake van een liturgische vormgeving die te maken heeft met de structuur van waaruit gebeden

wordt.
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Aanbevelingen

1 Bij de charismatische beweging blijkt dat er bij mensen uit de kerken grote belangstelling

is voor thema’s als genezing, heel wording en hoe om te gaan met ziek zijn waaraan

gekoppeld kan worden het begrip ziekenzalving. Binnen de kerken zou hiervoor meer

aandacht mogen zijn. In het nieuwe dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland

staat een liturgie die ruimte geeft aan de dienst der genezing. Het is aan te bevelen te

onderzoeken in hoeverre deze liturgie voldoet aan de mogelijkheden om deze in een

bepaalde frequentie te vieren in de plaatselijke gemeente.

2 Uit de toenemende behoefte aan religiositeit en de waarneembare groei van allerlei

alternatieve geneeswijzen concludeer ik dat het waardevol zou kunnen zijn als er een

samenwerking zou kunnen ontstaan tussen de pastorale hulpverlening en de reguliere

gezondheidszorg. Multifunctionele centra waar iemand met een psychosomatisch

probleem door zowel een arts maar ook door een pastoraal werker kan worden

behandeld. Onderzocht zou kunnen worden wat voor initiatieven hiervoor al bestaan en

hoe deze meer vorm zouden kunnen krijgen.

3 In de optiek van sommige mensen binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn de

mensen die charismatische bijeenkomsten bezoeken zwevende gelovigen die niet met

beide voeten op de grond staan. Hoe kan het gesprek tussen de charismatische beweging

en de kerk vorm krijgen zodat het gedachtegoed van de charismatische beweging ingang

kan vinden op een voor ieder herkenbare wijze zo dat ook de positieve charismatische

aspecten bruikbaar gemaakt kunnen worden voor gelovigen in de kerk. Een onderzoek

daarnaar zou gewenst zijn.

4 Gebleken is in deze studie dat de wijze van interpreteren en kijken naar begrippen als

collaborative of deferring bepaalt hoe de wijze van bidden wordt gezien. Een onderzoek

onder hulpvragers die pastorale hulp kregen waarbij gebed een belangrijk onderdeel was

zou het mogelijk maken te evalueren in hoeverre er een eigen actieve betrokkenheid was

van degene die het pastoraat onderging of dat de persoon misschien passief betrokken

was.
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Summary

The central question of this thesis is: What are the views on the place and the functioning of

prayer as an intervention technique in ecclesiastic and charismatic care, can be found with

foundations such as “Zegenend Helpen” and “In Christus Heel”.

As can be derived from, there is an increasing interest in religion. Unfortunately, care centers

can not always address the religious questions in terms of interpreting the meaning of

stressfulness and crises. Religious people often turn to Christian care centers hoping and

expecting to be acknowledged in their need for integrating their religious beliefs in the care

provided.

In identifying the person asking for help, as portrayed in chapter 2, he of she characteristically

often has an orthodox protestant background and is either involved in an evangelical and/or

charismatic movement. This person greatly values personal spiritual experience and, wishes to

allow the creative power of the Holy Spirit into their life. The aidworkers portrayed in chapter

4 primarily come from evangelical charismatic groups with a strong link to churches. There is a

description of church-related and two charismatic care centers, which include the quest for

meaningfulness in their care.

Chapter 3 describes Pargament’s coping theory based on literature on psychology on religion.

Pargament, who offers an important contribution to the theoretical thoughts on religious coping,

shows that religion can play a part in rebuilding situations in life. Creating new values is of

great importance an prayer as an intervention technique fulfils an important function in that

process. Chapter 4 comments on the existing views regarding the place and the functioning of

prayer as an intervention technique in ecclesiastic and charismatic care. This done applying a

screen developed according to the criteria found in this study.
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