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Pastoraat en hulpverlening  
Theologische bezinning op de verhouding pastoraat en hulpverlening 

 

De uitnodiging om vandaag met jullie na te denken over het onderwerp “Pastoraat en 

hulpverlening” nam ik destijds met genoegen aan. Niet alleen vanwege het onderwerp. Ook 

om op deze dag jullie te ontmoeten, te spreken en met jullie mee te leven. Nadien… heb ik 

bij dit onderwerp vooral ook veel verlegenheid ervaren. Ik zeg dat niet voor de vorm. 

Evenmin in gekunstelde bescheidenheid. En ook niet uit tactische overwegingen. Ik meen 

dat uit de grond van mijn hart. In het bezig zijn in het pastoraat, zo’n twintig jaar inmiddels, 

en in de bezinning op het pastoraat zijn wat mij betreft weinig thema’s zo moeilijk, zo 

complex als dit thema. Pastoraat en hulpverlening. Waar begin het één en eindigt het ander? 

Of kun je dat niet stellen. Waar ligt de grens van het één en van het ander? En: hoe verhoudt 

het één zich tot het ander? Natuurlijk zijn er antwoorden op die vragen gegeven. Het 

probleem is dat die antwoorden zo weinig eenduidig zijn.  

Pastoraat en Hulpverlening…? In mijn kast staat een boek met de titel Pastoraat als 

hulpverlening. Daarbij wordt het pastoraat als een vorm van hulpverlening gezien. In de 

praktijk heb ik het ook nog wel eens als een tegenstelling aangevoeld: pastoraat of 

hulpverlening. Waarbij in de perceptie van de pastor en de hulpverlener, of van beiden, de 

één de ander tegenwerkt. Overigens ben ik het met de titel die mij voorgesteld is – Pastoraat 

én hulpverlening – van harte eens! Ik kom daar in het tweede deel van mijn betoog nog 

uitvoerig op terug. 

Wat betekenen deze inleidende opmerkingen voor het vervolg van onze bezinning? Dat ik 

heel wat vragen stel. Dat ik heel wat knelpunten zal signaleren. Om te midden daarvan een 

aantal theologische overwegingen te doen. Naar een Bijbelse weg te vragen. Een aantal 

randvoorwaarden te formuleren. Verwacht dus niet een theorie die of een model dat eens 

en voor goed de relatie van pastoraat en hulpverlening afdoende duidt. Dat definitief de 

gevoelige verhouding tussen beiden regisseert. Als dat al wenselijk is. 

 

Pastorale praktijk 

De inhoudelijke doordenking zou ik willen inzetten met een casus uit mijn eigen praktijk als 

gemeentepredikant. Als pas begonnen predikant bezocht ik met regelmaat een ernstig zieke 

en ook langdurig zieke man in de gemeente. Hij was al wat ouder. Ik kan hem en zijn  vrouw 

typeren als een eenvoudig echtpaar, als een ouder paar dat leefde bij en met het Woord. Hij 

lag veel op bed; de schaduw begon over zijn leven te vallen. Elke keer dat ik bij hem kwam, 

vertelde hij mij in aangrijpende bewoordingen van de aanvechtingen van de satan waarmee 

hij te strijden had. Je begrijpt: we hebben in de weg van het Woord en het gebed de 

verberging gezocht in Christus. Desondanks hielden zijn geestelijke klachten aan. Zozeer dat 
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hij er niet meer van sliep, de dag door aan niets anders toekwam in zijn gedachten en zelfs 

aan eten minder goed toekwam dan anders. En… dat kan zo zijn, toch!? We weten niet wat 

Paulus daar nu precies mee bedoeld heeft, maar als je te stellen hebt met een engel van de 

satan die je als met vuisten slaat..?!  

Misschien kun je je wel een beetje de verbazing – om niet te zeggen de verontwaardiging – 

voorstellen van de familie toen ik voorstelde om het een en ander eens met de huisarts te 

bespreken. “Wat is dat voor dominee, die geestelijke kwalen met pillen wil bestrijden?” Naar 

mijn besef vertoonde de man depressieve kenmerken. Ik vat het vervolg samen. Het bleek 

inderdaad zo te zijn dat er sprake was van enige mate van depressiviteit, waar de man ook 

medicatie voor heeft gekregen. Het effect op onze gesprekken was na verloop van tijd 

duidelijk merkbaar. We konden spreken over dat wat hem bezig en bezet hield; ook waar dat 

de soms hevige, maar wel goede strijd van het geloof betrof. De vraag die me nadien lang 

heeft bezig gehouden, is de vraag hoe ik op het spoor, op de gedachte kwam om in zijn geval 

meer en andere nood te vermoeden dan zijn geestelijke nood. Was het mijn eigen ervaren 

onmacht om hem te helpen? Die vraag moet je jezelf óók stellen…! Of mijn verlegenheid met 

zijn strijd – een strijd die ik zo bij mijzelf misschien niet herkende? Of speelde wat ik maar 

noem “een pastorale intuïtie” hier een rol?  

Deze man was al lang en ernstig ziek. Wat is het effect van deze fysieke uitputting op zijn 

geest? En: wat betekent deze uitputting voor de mate waarin we als mens vatbaar zijn voor 

de suggesties, de aanvallen, de verzoekingen van de boze? Deze man is vertrouwd met het 

leven naar en het spreken van de Schrift. En daarmee ook bekend met de realiteit van 

verzoeking en aanvechting. Maar het betekent ook dat hij de woorden, de taal van de Schrift 

zal gebruiken om de gang door crises te benoemen en te beschrijven. Die taal is hem eigen. 

Die taal ligt hem na aan het hart. Betekent dat misschien ook dat mensen met de taal van de 

Schrift noden benoemen die niet alléén geestelijke noden zijn? Naar mijn besef grijpen de 

dingen dus nogal ineen. Ze beïnvloeden elkaar. Ze versterken elkaar.    

 

Uiterste posities 

Ik wil dan ook waken voor wat ik noem “uiterste posities”, waarbij deze en dergelijke 

pastorale noden hetzij eenzijdig als psychische nood hetzij exclusief als geestelijke nood 

worden benaderd en behandeld. Dergelijke “uiterste posities” leveren mijns inziens altijd 

een versimpeling van de werkelijkheid… én van de waarheid op. Een paar overwegingen. 

We kunnen een zuiver geestelijke benadering kiezen. De tekst boven de uitnodiging voor 

deze dag (Kolossensen 2,8-10) lijkt dat te rechtvaardigen. “En gij zijt in Hem volmaakt…” 

Betekent dat niet dat de gelovige in Hem alles heeft? Dat Hij volstaat voor, en voorziet in alle 

nood? En dat we dus buiten Hem geen hulp hebben te zoeken of verwachten? Ik ga nu niet 

te uitvoerig in op de vraag of Paulus hier niet met name de rechtvaardiging aansnijdt. 

Evenmin wil ik nu uitgebreid gaan stilstaan bij het feit dat als we belijden dat het volle heil in 
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Christus is, dat niet betekent dat we de middelen zouden moeten uitsluiten waardoor Hij dat 

heil en die heling ook verschaft. Wel zet ik graag een uitroepteken achter de woorden “in 

Hem”: “En gij zijt in Hem volmaakt…” In Christus zijn wij een nieuw schepsel. In Christus is 

alles nieuw geworden. Wat niet wegneemt dat zolang we in dit leven zijn, het “ten dele” 

blijft! Een christen is en blijft een twee-mens, toch? “Simul iustus et peccator.” Het ene in 

Christus, het tweede in mezelf.  

En verder: die twee-mens zucht ook, vanwege de ijdelheid waarin dit leven onderworpen is. 

Zeker is in Christus het volle heil! In Hem geniet je het volle heil. Wat niet betekent dat het 

hier volmaakt wordt. Wie van gedachte is dat het geloof in Christus, en de geloofsmatige 

verbondenheid met Christus een volmaakt bestaan zonder wonden en zonder kruis met zich 

meebrengt, die verwisselt deze bedeling met de toekomende. Mag ik een voorbeeld nemen 

aan dé verslaving bij uitstek? Dat is tenslotte de toespitsing waarnaar we vandaag op zoek 

gaan… Dé verslaving bij uitstek: de zonde… Ik herinner jullie aan het woord van Jezus uit 

Johannes 8: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een ieder, die de zonde doet, is een dienstknecht 

(doulos) van de zonde.” Een slaaf van de zonde. Verslaafd aan de zonde. En… in Christus zijn 

we volmaakt. Maar, wie denkt dat hij daarmee zondaar-af is, vergist zich ernstig. Dat is, en 

dat wordt hoe langer hoe meer, je verlangen. Intussen geeft het die strijd. Tussen het goede 

dat je wil, en het kwade dat je doet. Tussen vlees en tussen Geest. Die gebrokenheid komen 

we pas te boven als het oude zal zijn weggegaan.   

Zoals gezegd: te menen dat de eenheid en de gemeenschap met Christus inhoudt dat we 

hier en nu alle gebrokenheid te boven komen, is een verwisseling van bedelingen! Ga eens 

na hoe Hijzelf het leven in de gemeenschap met Hem tekent. Toch als een gekruisigd leven! 

Ik zinspeelde al even op de woorden van Paulus. Over een engel van de satan die hem met 

vuisten slaat. De een denkt dat dat op de vervolging en de vijandschap ziet. De volgende 

verbindt het met lichamelijke kwalen en pijnen. De derde ziet er eerder de aanvechting van 

de boze in. Hoe dan ook: het was doorn in zijn vlees. En dat bleef het. Gods genade was 

genoeg. Is genoeg! Wis en zeker! Het bleef in dit bestaan voor Paulus wel een zaak van 

zwakheid, moeite, kruisdragen. 

Dat moet wel een rode draad door ons pastoraat zijn! Hoezeer het heil volmaakt is Hem, 

maakt dat niet dat wij in dit leven volmaakt worden. En ook dat leven zelf niet. Betekent dat 

enerzijds niet dat we het, in alle noden van zonden en wonden, alleen van Hem verwachten? 

Ook met en voor onze schapen? In Christus is alles! Voor dit leven en het toekomende leven. 

Om anderzijds tegelijk te beseffen, dat we leven in de gebrokenheid. Met alle scherpte, 

waaraan je je verwondt, van dien. Dit inzicht betekent natuurlijk ook, dat we voor de noden 

waarmee we in het pastoraat in aanraking komen de oplossing nooit alléén in de richting van 

de hulpverlening zoeken. Dat werpt een mens ten diepste terug op zichzelf. Wel is het goed 

– en geboden! – om met het oog op specifieke noden ook de specifieke hulp en kunde erbij 

te betrekken die voorhanden zijn.  
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Voor ik daar op doorga, wil ik dat eerste punt wel graag benadrukken. Heling, genezing, 

herstel zijn niet altijd ons deel. De last, het kruis kan blijvend je reisuitrusting zijn. En dat 

heeft ons, in het licht van de Schrift, ook niet te bevreemden. Het is een versimpeling van de 

werkelijkheid én van de waarheid om te denken dat in dit bestaan al alle breuken gedicht en 

alle scheuren geheeld worden.  

Zo ja…, wat is dan mijn boodschap aan die vrouw die haar leven lang een strijd zal houden 

met die psychische aandoening? Zo ja…, was is dan mijn boodschap voor die jongen met die 

lichamelijke of verstandelijke beperking? Zo ja…, wat is dat mijn boodschap voor die man die 

zich aan zijn pornoverslaving ontworsteld heeft, maar misschien nog zo vaak in tweestrijd 

staat en er gebukt onder gaat dat zijn verbeelding, zijn verlangen nog zoveel vat op hem 

houdt?  

“Kan het dan niet, dat iemand door de kracht van Christus, door de Heilige Geest geheel en 

al wordt vrijgemaakt uit die dodelijke omklemming van een verslaving?” Zeker! De 

opstanding van Christus heeft deze gebroken werkelijkheid opengebroken! Hij doet ons 

wonderen op wonderen horen! Ook de wonderen van genezing, bevrijding en heling. Maar 

zulke wonderen – want daarvan mogen we dan toch wel spreken – passen zo moeilijk in 

modellen… 

 

Pastoraat en hulpverlening: hoofdlijnen 

Om die reden kan ik geen model schetsen voor de verhouding van pastoraat en 

hulpverlening. We kunnen wel enkele algemene lijnen aangeven. Een exclusieve verhouding 

tussen die twee lijkt me zeker niet vruchtbaar. Ik bedoel dan een verhouding waarbij de één 

de ander uitsluit. Een pastor die elke huwelijkse spanning of elke vorm van psychisch leed, 

om maar twee voorbeelden te nemen, louter in geestelijk perspectief wil zien en hanteren, 

ziet mijns inziens voorbij aan het feit dat de Heere ook middelen geeft waardoor Hij in heling 

voorziet. Echter, zo vanzelfsprekend wij omzien naar medische hulp in het geval van 

lichamelijke zorgen, zo gereserveerd is menig pastor als het gaat om de hulpverlening in het 

geval van bijvoorbeeld psychische of relationele problemen.  

En andersom. Een exclusieve relatie tussen pastoraat en hulpverlening kan immers ook tot 

gevolg hebben dat de hulpverlener de pastor als concurrent beschouwt. Het lijkt mij dat we 

zij aan zij zouden moeten staan: de pastor en de hulpverlener. Waarbij de een de ander kan 

versterken. En dat kan juist gebeuren waar ieder bij het eigen perspectief blijft.  

Wanneer een gemeentelid behandeld wordt in verband met ernstige depressie dan is het 

van belang dat we voor het therapeutisch deel hulp zoeken bij een goede behandelaar. 

Daarbij heeft de pastor te doen waartoe hij geroepen is: te weten de ander te weiden met 

het Woord. In mijn besef houdt dat in: de ander te helpen om zijn of haar leven in het licht 

van de Schrift te verstaan. En vergis u trouwens ook niet in het belang ervan, dat de pastor 
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de ander probeert te begrijpen in het gaan van déze weg. Door te luisteren. Vragen te 

stellen. Aan te moedigen als het zwaar valt. Door met hem of haar onder deze last te blijven. 

Getrouw. Geduldig.  

Het is in mijn ervaring zo belangrijk dat de pastor en de hulpverlener elkaar ook verstaan en 

zich mét elkaar verstaan. Laten we dat iets concreter maken. Naar mijn besef betekent het 

voor een hulpverlener dat hij of zij er rekening mee houdt, dat een mens – zijn of haar cliënt 

– zich uitdrukt in de taal die hem het meest na aan het hart licht. Er was een tijd dat 

therapeuten uit het feit dat hun cliënt sprak in woorden en beelden die op de Bijbel geënt 

waren te snel concludeerden dat de oorzaak van hun probleem op het religieuze vlak lag. De 

andere kant op dient de pastor er een besef van te hebben dat ziekte, behandeling en 

medicijnen invloed hebben op de ervaring en de verwoording van geestelijke realiteiten. 

Hierin kunnen pastoraat en hulpverlening veel (meer) voor elkaar betekenen, lijkt me.  

 

Pastoraat en psychische nood: een aantal randvoorwaarden 

In onze bezinning deze dag zoeken we de concretisering in de richting van de verslaving. 

Binnen het hiervoor geschetste kader kom ik met het oog op dit thema tot een aantal 

overwegingen, of beter gezegd: een aantal randvoorwaarden. Dat heeft een achtergrond. 

Namelijk mijn overtuiging dat we niet in theoretische modellen kunnen vastleggen wat de 

precieze verhouding is van pastoraat en hulpverlening in de zin van dat we kunnen bepalen 

waar het één begint en het ander eindigt. Het is juist een zaak van het samengaan van 

verschillende soorten van zorg; elk met zijn eigen perspectief en eigenheid.  

We kunnen wel spreken van randvoorwaarden, die in acht moeten worden genomen wil 

deze verhouding inderdaad vruchtbaar kunnen zijn.  

I. Om te beginnen dienen we in het pastoraat oog te hebben voor beide aspecten en ons 

bewust te zijn van het geestelijke en het psychische leven als onderscheiden maar niet te 

scheiden werkelijkheden. Een mooi voorbeeld hiervan uit de geschiedenis van de 

pastoraaltheologie is Voetius. En dan denk ik aan zijn disputatie over de geestelijke verlating. 

Een zuiver geestelijk onderwerp! Het gaat mij nu even om het moment in zijn betoog, dat hij 

ingaat op het verschil tussen zwaarmoedigheid (als psychische nood) en deze geestelijke 

verlating. Hij legt daar de vinger bij omdat ze kennelijk licht verward kunnen worden! Ik volg 

even zijn betoog. 

De bron van de zwaarmoedigheid is volgens Voetius de verbeelding, die van de geestelijke 

verlating de redelijke ziel. Verder brengt zwaarmoedigheid een vrees en verdriet mee zonder 

duidelijke oorzaak. Anders dan bij de geestelijke verlating. Zwaarmoedigheid heeft volgens 

Voetius ook vaak te maken met de fysieke gesteldheid van een mens; geestelijke verlating 

niet. Zwaarmoedige mensen zijn vaak bang vanwege dingen die er niet zijn en er ook nooit 

waren; ze beelden het zich in. Hij noemt verder – en dat is interessant in dit verband – dat 
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zwaarmoedigheid geneeskundig te behandelen valt, anders dan de geestelijke verlating! Hij 

wijst er ook op dat de zwaarmoedigheid verlicht kan worden door ontspanning en de 

omgang met levenslustige mensen, terwijl dat in het geval van geestelijke verlating juist het 

omgekeerde doet. En tenslotte: mensen die aan zwaarmoedigheid lijden functioneren vaak 

niet goed, terwijl dat bij geestelijke verlating juist weer geen rol speelt.  

Ik weet het…: wij zien en verwoorden dingen weer anders. De kennis van aandoeningen van 

de menselijke geest is intussen ook veel verder. Dat neemt niet weg dat uit deze 17e-eeuwse 

tekst al blijkt dat deze theologen zich bewust waren van een onderscheid tussen psychische 

en geestelijke noden en de onderscheiden benadering die dat vraagt! Zonder deze te 

scheiden! En dat lijkt mij ook cruciaal te zijn. Wij moeten in het pastoraat geen 

“scheidingsdenken” huldigen van ziel versus lichaam of ziel versus geest. Het gaat om de 

hele mens! Net zoals volgens Zondag 1 de enige troost de hele mens aangaat. Zoals ook 

Voetius aangeeft, betekent dat ook dat we de waarde inzien van betrouwbare therapie. Om 

in de zorg voor de hele mens elkaar ook te verstaan, en zich met elkaar te verstaan. Dat het 

intussen om de hele mens gaat – de mens laat zich niet compartimenteren – betekent ook 

dat beide aspecten elkaar beïnvloeden én dat we als pastor en therapeut ook in elkaars 

“zones” komen. Wat mij helpt om dit helder te krijgen, is het spreken in termen van primair 

en secundair referentiekader, zoals Dijkstra dat hanteert in zijn boek Gespreksvoering bij 

geestelijke verzorging. Het primaire referentiekader van de geestelijk verzorger is in zijn 

woorden dat van de levensbeschouwing. Het secundaire referentiekader is dat van de 

psychologische kennis. De pastor werkt primair vanuit het eerste, maar het tweede speelt 

soms ook een rol. Bij de therapeut is het juist andersom: diens primaire referentiekader is de 

psychologische of de psychopathologische kennis, terwijl het levensbeschouwelijke 

referentiekader zijn secundaire referentiekader is.  

Hoewel er dus sprake is van fluïde grenzen tussen deze twee domeinen, spreekt het woord 

“primair” een duidelijke taal. Wat ons zegt: laten we als pastor bij onze leest blijven! Wij zijn 

geroepen de kudde te weiden met het Woord…! Zeker, daarbij maak je gebruik van 

allerhande inzichten, onder andere ook uit de psychologie, of meer algemeen de 

menswetenschappen. Ik meen dat we de waarschuwende woorden van de Duitse praktisch 

theoloog M. Herbst wel ter harte hebben te nemen: “Zielzorger worden psychologisch 

steeds competenter, maar theologisch steeds sprakelozer.”  

Mag ik dat jullie op het hart drukken…? Je roeping als pastor is te weiden met het Woord. 

Daar is veel over te zeggen. Over het leren “lezen” van een mensenleven. Over het nabij de 

ander komen. Over contact krijgen en contact houden. Maar… houdt voor alles het kruis 

hoog, de Gekruisigde! Als Hij alles is… En Hij is alles! En als een mens alles missen kan, 

behalve Hem. En als je getroost bent – echt getroost – in leven en sterven, als je je Zijn 

eigendom mag weten. Wat je doet, of niet doet… Wat je kunt, of niet kunt… Wat je weet, of 

niet weet… Houd zondaren, in alle en allerlei gebrokenheid, Christus voor! God de Heere zal 

ons immers met Hem alle dingen schenken…!  
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Ik pak de draad weer op… Wees ook kritisch op waar je je informatie vandaan haalt en van 

welke inzichten je je bedient om toe te passen in het pastoraat. Naar mijn oordeel wordt er 

wel eens te weinig kritisch gebruik gemaakt van theorieën en inzichten die opgeld doen in de 

context van de hulpverlening. Denk eens aan, vraag eens naar antropologische 

uitgangspunten. Verdraagt de onderliggende visie op de mens – ik denk aan allerlei klinisch-

pastorale varianten, die veelal op Rogeriaanse leest geschoeid zijn – zich wel met onze 

theologische antropologie? Hoe reëel functioneert het gegeven van de gevallen mens in 

onze pastorale theorie en praktijk?  

II. De tweede randvoorwaarde voor een vruchtbaar samengaan van pastoraat en 

hulpverlening is dat we de betekenis van de gemeenschap met Christus niet theologisch 

versimpelen. Dat doen we mijns inziens wel als we bewust of onbewust uitgaan van de 

gedachte dat deze geloofsgemeenschap met Hem hier en nu al de volmaakte heling en 

heelheid meebrengt. En om die reden dus elk ander middel van heling negeren of 

miskennen. Nog daargelaten dat de heling die de Heere verschaft in de regel niet zonder de 

middelen maar in de weg van de middelen gestalte krijgt.    

Het leven met het kruis en leven met een kruis kenmerkt het christenbestaan in deze 

bedeling. In het pastoraal is het van groot belang de scherpte van het “nog niet” in het oog 

te houden. Aan die scherpte verwonden we ons immers als mensen. In ziekte, leed, gebrek, 

afbraak, de dood. Lijden kan lang duren. Ook psychisch lijden. En juist in die wegen zijn we 

geroepen met de ander te zoeken naar het licht van de Schrift daarin en daarover. Hoe 

spreekt Paulus’ brief aan de Filippensen boekdelen?! De brief van de blijdschap…, wel 

geschreven in gevangenschap. 

III. Met de derde randvoorwaarde beweeg ik mij nadrukkelijk in de richting van de 

concretisering van deze studiedag: de verslaving. Het lijkt mij dat ook in dit veld het zich met 

elkaar verstaan van de pastor en de hulpverlener veel kan toevoegen. Alleen al omdat 

verslaving een vorm van gedrag is, die vaak verband houdt met of bestaat in… de zonde. 

Tenzij we in de lijn van Swaab van mening zijn dat ook de kans op verslaving zodanig bepaald 

is door foetale programmering op basis van erfelijke factoren dat we iemand amper 

verantwoordelijk kunnen houden voor zijn of haar verslaving.  

In de regel zijn mensen op hun verslaving aanspreekbaar. Het is iets waar ze zelf in handelen. 

Ze hebben ervoor gekozen zich met drank, drugs, porno bezig te houden. Terwijl het nu 

allang niet meer een kwestie van kiezen is om zich eraan te onttrekken: ze zijn ver-slaaf-d! 

Wat nog helemaal niet zegt dat het alleen een kwestie is van een zondige praktijk die om 

bekering vraagt. Want: is de verslaving oorzaak of gevolg? Ik heb meer dan eens iemand 

geconfronteerd met zijn (!) afhankelijkheid van alcohol, die een gevolg was van het feit dat 

hij met de eenzaamheid geen begaanbare weg had gevonden. Dat je er dan niet bent met 

een focus op die verslaving alleen spreekt voor zich. Het lijkt me dus niet juist om over 

verslaving te spreken als over een uniform verschijnsel. De ene verslaving is de andere niet. 
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De ene is een probleem in onze ogen, de andere veel minder. Maar dus vooral ook: als het 

en probleem is, staat het dan op zichzelf of is het gerelateerd aan andere zorgen of noden? 

 

IV. Tot slot nog enkele overwegingen bij de vraag welke soort van pastorale inzet in deze 

gevallen nodig en geboden is. Ik vind de wenken op dat punt van Samuel Pfeifer nog altijd de 

moeite waard. Hij waarschuwt ons om niet zo op te gaan in het zoeken en doorgronden van 

oorzaken en aanleidingen van een mens in psychische nood dat we het barmhartige 

meevoelen intussen vergeten…  

Als het gaat over pastoraat in het geval van psychisch leed, wijst hij aan de hand van 1 

Thessalonicensen 5,14 op drie dingen. (1) Om te beginnen verschillende soorten van 

mensen. Paulus vermaant daar om de “ongeregelden te vermanen”. Dat zijn mensen die 

best anders kunnen wandelen dan zij doen, maar dat niet willen. Ze leven op een manier die 

hen in de problemen brengt. Zij hebben vermaning nodig. De “kleinmoedigen” zijn mensen 

die, beperkt door moeite en innerlijk conflict, een crisis doormaken. Ze lijden aan 

terneergeslagenheid, minderwaardigheidsgevoelens, remmingen en angsten, die vaak ook 

hun geestelijk leven overschaduwen. Tenslotte zij er de “zwakken”: zij zijn gehinderd in hun 

bestaan door lichamelijke en psychische beperkingen. Ze kunnen, hoe graag ze ook willen, 

niet meekomen; noch in het leven van alledag noch in het geestelijke. Zij hebben bijzondere 

barmhartigheid nodig. (2) Vervolgens laat dit woord van Paulus zien dat deze verschillende 

soorten van mensen een verschillende benadering vragen. (3) Ten derde laat dit woord zien 

dat het genezen van geestelijke worden tijd vraagt.  

Dat zijn voorname aanzetten! Pastoraat heeft alles te maken met ontferming, met omzien 

naar! En dat, met geduld. Wat zelfverloochening kost. Met trouw ook. Met een bereidwillig 

oor, als uitdrukking van een bereidwillig hart. Volhardend. Misschien wel vooral dat. Het 

Bijbelse heeft in zich: “er onder blijven”, te weten onder de last. De last van de ander, mét 

de ander.   

En wat dan om bestraffing vraagt, dient in deze geest bestraft te worden. Dan heeft 

pastoraat ook iets van een “Kampfgespräch”: een worsteling, met de ander om de ander. 

Voor Gods aangezicht. En dat kan nooit los van het Evangelie van heil en bevrijding. De 

tijding van Christus. Bij Wie uitkomsten zijn. Voor Wie onze onmogelijkheden, mogelijkheden 

zijn. Onze verlegenheid Zijn gelegenheid. Let wel: dat Evangelie maakt vrij, maar het is niet 

vrijblijvend! Dan hebben we naar concrete maatregelen van bevrijding te staan. Als ik denk 

aan de nood van verslaving. En pastoraal – als een herder – dat zwakke schaap te steunen in 

het gaan van die zware weg. Een weg van therapie. Een weg van strijd. En weg van vallen en 

opstaan. En nochtans, in het licht van Christus en door het geloof in Hem, een weg van 

kracht tot kracht. 


