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Van de redactie

Graag bieden we u dit voorjaarsboeket aan. In dit 
nummer treft u een kleurrijke verzameling arti-
kelen die raken aan de verantwoordelijkheid die 
ambtsdragers dragen rond prediking en pasto-
raat. 

Br. A. Pals neemt ons mee naar de kerkenraadska-
mer waar het soms na de preek pijnlijk stil blijft. 
Hoe mooi om een moment van gezamenlijke 
terugblik en geestelijke evaluatie te hebben. Is 
er kritiek, breng die dan voorzichtig en liefdevol. 
De oorspronkelijke (Griekse) achtergrond van het 
woord ‘kritiek’ heeft met onderscheidingsvermo-
gen te maken. Ook ten aanzien van opbouwende 
kritiek geldt dat de rechtvaardige tijd en wijze zal 
kennen. 

Ds. T. van Iersel geeft een inkijkje in de geweldige 
impact die het heeft op directe familieleden en 
verwanten wanneer een geliefd familielid (man. 
vrouw, vader, moeder) met dementie te maken 
krijgt en op enig moment in een verpleeghuis 
moet worden opgenomen. Ik zag ooit een poster 
waarop een echtpaar stond afgebeeld en daaron-
der de woorden: ‘Hij lijdt aan dementie. Zij heeft 
het.’ Het vraagt in het pastoraat fijngevoeligheid 
en trouw; ook aanpassingsvermogen om naar 
manieren te zoeken om met deze gemeenteleden 
– zowel de dementerenden als de mantelzorgers 
– in contact te blijven. Laat trouwens ook de dia-
conie oog hebben voor specifieke hulpvragen die 
hier aan de orde kunnen zijn. Mooi dat een boekje 
van ds. Van Iersel gerecenseerd wordt in aanslui-
ting aan dit artikel.

Zr. Anja den Otter vraagt onze aandacht voor de 
waarde van het memoriseren van Bijbelteksten. 
Hoe staat het eigenlijk met de parate Bijbelken-
nis van ambtsdragers? Hier geldt: Jong geleerd, 
oud gedaan. Evangeliestek, een initiatief van het 
LCJ en het Hervormd Jeugdwerk heeft een mooi 
hulpmiddel ontwikkeld dat in gezinnen, op de 
zondagsschool, op school en in het jeugdwerk 
van de kerk gebruikt kan worden om kinderen van 
jongs af aan vertrouwd  te maken met de Bijbel. 

Houd God Zich verborgen? Ds. A. Versluis geeft 
ons bezinnende overwegingen mee bij Bijbelse 
uitspraken over dit thema. Ook dat is iets wat als 
een handvat kan dienen wanneer in pastorale ge-
sprekken deze vraag aan de orde komt. 

Als laatste bijdragen treft u de column aan van de 
hand van ds. H. de Bruijne en een profiel van on-
dergetekende. We hopen dat u met dit voorjaars-
boeket een positieve impuls ontvangt om met 
nieuwe moed, lust en kracht voort te gaan in uw 
dienstwerk. Alles in het licht van de belangrijkste 
kerkelijke gedenkdagen van het voorjaar: na Goe-
de Vrijdag en Pasen vieren we de Hemelvaart van 
Christus. De Koning van de kerk leeft en regeert in 
eeuwigheid! En in de kracht van Zijn Geest is het 
ambtelijke werk geen onbegonnen werk.

Ds. H. Korving
voorzitter redactie
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Hoe geef je kritiek 
op de preek?

Kritiek als een 

koude douche.

Het was een 

hele bevalling, 

het maken 

van de preek. 

Uitlegkundig was 

het een lastige 

tekst maar deze liet hem niet meer los. 

Hij had het gevoel dat het een vingerwijzing van 
God was om hierover te preken. Tijdens het stude-
ren en schrijven groeide het inzicht, de kwartjes 
vielen en het verraste hemzelf hoe deze tekst ging 
spreken. De boodschap die opwelde uit de tekst 
was ook persoonlijk bij hem binnengekomen en 
hij zag uit naar de verkondiging op zondag.  Vol 
vuur en bewogenheid hield hij zijn preek. Terug 
in de consistorie was het even stil. Had de preek 
zoveel indruk gemaakt? Toen klonk de stem van 
een ouderling: “het was weer een geleerde preek, 
maar ik weet eerlijk gezegd niet wat ik er de ko-
mende week mee in de praktijk van alledag mee 
aan moet.” Het was alsof hij een koude douche 
over zich heen kreeg. Hij stotterde wat, ging zich 
vervolgens heftig verdedigen en liep teleurge-
steld naar huis. De ‘kritische’ ouderling zei on-
derweg naar de koffie tegen zijn ambtsbroeder:  
“Sjonge, jonge, wat kan hij slecht tegen kritiek, 
zijn preek lijkt ‘zijn kindje’ wel, je mag er niet aan-
komen, hij schiet meteen in de verdediging.”

Uitoefenen van opzicht op de leer
Mag je als kerkenraad kritiek leveren op de preek? 
Volgens mij wel. Het oude formulier voor bevesti-
ging van ambtsdragers heeft het er over dat een 
ouderling opzicht moet uitoefenen op de leer en 
levenswandel van de dienaren van het Woord. 
Betekent dit dat een kerkenraadslid kritiek mag 
uitoefenen op de preek? Ik denk het wel. Ze moe-

ten zelf thuis zijn in de Bijbel en zich oefenen in 
de geheimenissen van het geloof en alles wat in 
de preek van de Schrift afwijkt, moeten ze aan de 
orde stellen. Er moet ‘gewaakt’ worden over de 
leer met het oog op de wolven die de schaaps-
kooi van Christus kunnen binnendringen (Matth. 
7: 15). Het is dus nadrukkelijk een taak van een ou-
derling dat hij kritiek heeft op een preek wanneer 
deze afwijkt van het Bijbels getuigenis. Toch voe-
len we wel aan dat de meeste kritiek op preken 
zich niet zozeer richt op grove afwijkingen van de 
Bijbel. Het gaat ook over de uitleg, de opbouw, 
de voordracht en de persoonlijke toepassing op 
de hoorders. Opbouwende kritiek op een preek is 
prima en kan ten goede kan komen aan het ge-
meenteleven. De vraag in dit artikel die ik vooral 
wil beantwoorden is hoe er het beste kritiek gele-
verd kan worden op de preek.

Kritiek geven luistert nauw
Kritiek op de preek, vlak nadat deze uitgesproken 
is, luistert zeer nauw. De koude douche die de 
predikant hierboven ervoer, is een voorbeeld van 
kritiek die zijn doel niet bereikte. Het frustreerde 
de predikant en bemoedigde hem niet. Je zult het 
maken van de preek maar als een ‘bevalling’ er-
varen hebben, maar ook de vreugde van het ‘zelf 
geraakt worden’ door de Bijbel tijdens het maken 
van de preek en dan zo’n tegenvallende reactie. 
Kritiek moet plaats en tijd kennen. Ik hecht erg 
aan het nabespreken van de preek in de consisto-
rie en probeer dan ook altijd tijdens de preek een 
positief punt te vinden om het gesprek aan vast 
te kunnen knopen. Wanneer je zelf door de preek 
positief geraakt wordt, is het gemakkelijk om daar 
iets van te zeggen. Wanneer dit niet het geval is, 
probeer dan als ambtsdrager er iets positiefs uit te 
halen om in gesprek te brengen. Naast de inhoud 
kan ook de opbouw, de voorbeelden of het appel 
dat ervan uitging aan de orde gesteld worden. 
Mocht er echt iets mankeren aan de preek met 
betrekking tot een Bijbelse afwijking, dan zou ik 
dat niet in de consistorie doen, wanneer een pre-
dikant ‘kwetsbaar’ is. Breng hem dan later een be-
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zoek om jouw kritiek aan de orde te stellen op een 
opbouwende manier. 

Hoe geef je kritiek?
Kritiek is als een zachte regen, iemands groei 
bevorderen, zonder zijn wortels te ondergraven. 
Wanneer we deze zin toepassen op ons voorbeeld 
zien we dat de predikant zich ging verdedigen 
omdat hij zich persoonlijk aangevallen voelde. 
Zijn wortels lagen in de preek die zijn ‘kindje’ ge-
worden was. Begrijpelijk dat hij zo reageert, hoe-
wel ik er meteen achteraan schrijf dat ik vind dat 
deze predikant ook niet zo goed met kritiek kan 
omgaan. Ook de ouderling gaf op een manier kri-
tiek waardoor de predikant de kritiek te persoon-
lijk opvatte. Volgens mij is er van beide kanten  
iets te doen. 

Welke kritiek zou beter zijn?
Stel dat de ouderling zijn kritiek op de volgende 
manier gegeven zou hebben: ‘Interessant wat u uit 
zo’n tekst haalt. Daar moet heel wat studie aan voor-
af gegaan zijn. Wat me wel bezig houdt is hoe ik zelf 
hiermee de komende dagen  aan de slag zou kunnen 
gaan.’ Welk verschil zien we nu met de reactie: ‘Het 
was weer een geleerde preek, maar ik weet eerlijk ge-
zegd niet wat ik er de komende week in de praktijk 
van alledag mee aan moet.’ Het grote verschil is 
niet zozeer de inhoud, maar wel de manier waar-
op de boodschap verpakt is. De werkelijke reactie 
is veel meer beschuldigend van aard dan de alter-
natieve reactie. Ook valt het op dat de ouderling 
het eerste deel van de zin positief benadert en het 
tweede deel van de zin vooral ‘bij zichzelf houdt’. 
Het luistert inderdaad erg nauw wat de toonzet-
ting is. De werkelijke reactie gaf een vervelende 
sfeer waarin iemand zich aangevallen voelde en 
zich ging verdedigen en de alternatieve reactie 
nodigt veel meer uit tot gesprek. De Spreuken-
dichter brengt het zo onder woorden: ‘Een zacht 
antwoord keert woede af, maar een krenkend 
woord wekt toorn op. De tong van wijzen maakt 
kennis goed (Spr. 15: 1).’ Bedenk voorafgaande 
aan het gesprek in de consistorie hoe je de kritiek 
gaat geven. Zeg eerst iets bemoedigends over de 
preek waar de predikant veel energie in gestopt 
heeft en houd de kritische noot vooral bij jezelf, 
niet beschuldigend, maar in de verbinding, uit-
nodigend voor gesprek. Het gebed uit Psalm 141: 
‘Heere, zet een wacht voor mijn mond, behoed de 

deur van mijn lippen’, is ook goed om biddend te 
overwegen voordat je kritiek eruit ‘floept’. Je kunt 
te snel kritiek geven zonder er over nagedacht 
te hebben. De spreukendichter zegt hierover in 
hoofdstuk 18: ‘Wie antwoordt voor hij geluisterd 
heeft, het is hem tot dwaasheid en schande.’ Het 
geven van kritiek zegt trouwens ook iets van de 
kritiekgever. Het verrassende is namelijk ook dat 
de ene ouderling in de preek andere dingen hoort 
dan de andere ouderling en soms ook ‘hetzelfde 
woord’, anders hoort.  We luisteren soms heel se-
lectief en ons eigen referentiekader kleurt ook 
wat we wel of niet (willen) horen. Laten we dan 
ook maar bescheiden en niet te stellig zijn en de 
kritiek bij onszelf houden in plaats van deze be-
schuldigend te uiten. 

Welke reactie op de kritiek zou beter 
kunnen zijn?
Op de werkelijke reactie van de ouderling op de 
preek zou onderstaande alternatieve reactie van 
de predikant beter zijn dan de reactie die in het 
voorbeeld volgde.

‘Eerlijk gezegd overrompelt deze reactie me en ver-
wart me een beetje. Ik heb zelf aan het maken van 
deze preek veel inzichten opgedaan en ik heb ook 
zegen ervaren. Ik hoopte dat deze zegen ook de ge-
meente zou raken, maar ik begrijp dat het bij jou an-
ders binnengekomen is en je de praktische toepas-
sing gemist hebt…… Sjonge, dat is anders dan ik 
verwacht had. Hoe is dat bij de andere broeders?.....’

Vervolgens ontstaat er een opbouwend gesprek. 
Wat is het grote verschil met zijn verdedigende 
reactie? Hij zegt wel iets over zijn teleurstelling, 
maar hij houdt het wel bij zichzelf. Hiermee geeft 
hij zichzelf ook ruimte om iets over zijn innerlijk te 
zeggen, maar hij neemt de kritiek ook serieus en 
gaat het gesprek hierover aan. Zo kan de kritiek 
opbouwend werken. 

Ook hierin is de werkelijkheid soms lastig. Een 
predikant met een ‘laag zelfbeeld’ zal gevoeliger 
zijn voor kritiek dan iemand die in balans is en ‘te-
gen een stootje’ kan. 

Wat zegt de Bijbel over omgaan met 
kritiek?
In de Bijbel heeft het hebben van kritiek en het 
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vermanen van een ander een duidelijke plek. In 
een pedagogische relatie is het volgens de spreu-
kendichter goed dat een vader zijn zoon die hij 
goedgezind is, vermaant wanneer dat nodig is 
(Spr. 3: 11, 12). Ook de spreuk dat men ijzer met 
ijzer scherpt (Spr. 27: 17) duidt er op dat elkaar in 
liefde aanscherpen opbouwend is. De brief aan 
de Hebreeën (Hebr. 10: 24, 25) roept ons op onze 
onderlinge bijeenkomsten niet na te laten, maar 
elkaar aan te vuren tot liefde en tot goede werken. 
De oude Statenvertaling formuleerde het zelfs als 
het ‘aanscherpen in liefde’. Dat dit geen vrijblijven-
de wens is volgt uit vers 25 waar staat: ‘zoveel te 
meer  als u de grote dag ziet naderen’. Elkaar aan-
scherpen en bemoedigen staat hier in het licht 
van het komende oordeel. Laten we elkaar op-
scherpen in liefde, tot opbouw van de gemeente. 
Ook hierin heeft de predikant een plek en kan het 
krijgen van opbouwende kritiek functioneel zijn 
voor de gemeente.

Regels voor het geven van kritiek? 
Het inzetten van je gaven in de gemeente komt 
pas goed tot zijn recht, wanneer het gedaan 
wordt uit liefde. We mogen 1 Korinthe 12 over de 
gaven in de gemeente dan ook niet los maken van 
de liefde in hoofdstuk 13. Ik zou een aantal regels 
kunnen geven voor het geven van kritiek, maar 
als de grondtoon geen liefde is, zou kritiek  in een 
aantal gevallen veelal nog verkeerd opgevat kun-
nen worden. Toch zijn enkele regels wel goed om 
de revue te laten passeren. 

Beschuldig niet, maar zeg iets vanuit jouw per-
soonlijk beleven, waarbij er ruimte is dat een 
ander er ook anders over zou kunnen denken. 
Maak ook duidelijk welk effect het op jou heeft. 
Wanneer je in de verbinding met de predikant kan 
blijven en er ontstaat een goed gesprek over de 
preek, ga dan in gesprek over mogelijke alterna-
tieven. Als laatste punt is ook belangrijk rekening 
te houden met het incasseringsvermogen van de 
predikant. De ene predikant kan er na de dienst 
over praten en de andere is na een preek erg ver-
moeid en lastig aanspreekbaar. Of de ene predi-
kant heeft de neiging om het meer naar zichzelf 
toe te trekken en gaat er over tobben en de an-
der wijst het gewoon af omdat hij het er niet mee 
eens is. Er is ook verschil in het kritiek geven op 
een senior-predikant, of een proponent die nog 
aan het leren is. Niemand is hierin hetzelfde. Een 

standaard manier van het geven van kritiek is niet 
één op één te geven. 

Kritiek op de preek vanuit liefde
Wanneer onze kritiek opkomt vanuit een houding 
van liefde, gericht op de opbouw van de gemeen-
te, doen we dit alleen vanuit de liefde tot Chris-
tus. Zijn voorbeeld van liefde tot zondaren is dat 
Hij  de zondaar niet afwijst, maar ook niet met de 
mantel der liefde bedekt. Leven van genade zorgt 
ervoor dat we ook in het geven van kritiek niet 
een te grote broek aantrekken. Paulus bidt dat 
onze liefde steeds overvloediger wordt (Fil. 1: 9). 
Hij vertrouwt erop dat ‘Hij Die in u een goed werk 
begonnen is, dat zal voltooien tot op de dag van 
Jezus Christus (Fil 1: 6)’. In die tussentijd is het van 
belang te groeien in de liefde en wel concreet uit-
gewerkt in drie kenmerken. Allereerst in kennis en 
fijngevoeligheid. Als tweede in het onderscheiden 
in wat wezenlijk is. Als derde oprecht zijn zonder 
aanstoot te geven (Fil. 1: 9, 10). Wanneer we deze 
drie elementen toepassen op het geven van kri-
tiek op de preek en indirect ook op de prediker 
dan kan dit ons aansporen tot zorgvuldigheid.
Wat verdiept onze houding van liefde? Allereerst 
het ‘kennen‘ dat naast geloofskennis ook ‘erkennen’ 
betekent. Dat betekent dat je de ander ook als per-
soon wilt leren kennen en erkennen. ‘Fijngevoelig-
heid’ betekent hier vooral sensitiviteit. Het gaat hier 
om het vermogen personen en dingen goed te 
kunnen aanvoelen en inschatten. Het tweede ken-
merk van verdiepende liefde is het ‘onderscheiden 
in wat wezenlijk is’. Het gaat hier over het kunnen 
onderscheiden tussen ‘goed en kwaad’, ‘belangrij-
ke en minder belangrijke zaken’ en het ‘zinvolle en 
zinloze’. Het derde kenmerk is ‘oprechtheid’ en het 
‘geen aanstoot geven’. Eerlijkheid en transparantie 
zijn belangrijke eigenschappen. We noemen dit in 
deze tijd ook wel authenticiteit. 

Bovenstaande teksten spreken voor zich. Hoe 
meer we verbonden zijn met Christus, hoe meer 
we op Hem gaan lijken in Zijn verdiepende liefde, 
hoe groter de kans is dat het geven van kritiek in 
de gemeente zijn doel bereikt, namelijk de op-
bouw in liefde. 

Tenslotte
De werkelijkheid in de consistorie is nogal eens 
dat er een stilte heerst en dat er helemaal niet 
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Recensies
Peter Schalk (eindred.), De economie van het gegeven goed. Deel 13 van de serie Christen zijn op 
de werkvloer. Uitgeverij Groen, Heerenveen 2018 i.s.m. RMU., 99 blz., € 9,95. ISBN 978-90-8897-209-6.

In dit boek wordt op heldere en beknopte wijze  ingegaan op onze christelijke roeping op het 
terrein van de economie. Uitgangspunt is voor de christen zijn roeping, gegeven bij de schepping, 
om Gods wereld te bouwen en te bewaren (Gen. 2, 15). Door de gevolgen van de zondeval zien 
we ook veel ontwrichting en disharmonie ontstaan op het terrein van arbeid en economie (Gen. 3, 
17-19). Het rentmeesterschap is een hoge roeping en grote verantwoordelijkheid voor de christen 
nu: gedragen wij ons als bezitters of als beheerders van hetgeen ons werd toevertrouwd? Volgen 
we daarbij als norm de Tien Geboden en de Bijbelse waarden van dienstbaarheid en gerechtigheid 
zowel binnen de bedrijfscultuur, het beleid als in relatie tot werkgevers, leveranciers, producenten 
en afnemers? De ‘econoom’ (het Griekse woord voor rentmeester) in Lukas 16 realiseert zich ineens 
dat hij een keer rekenschap moet afleggen van zijn gevoerde beleid. Dat geeft ook ons te denken. 
Kortom, een leerzaam en handzaam boekje dat voor diakenen en ouderlingen een handvat biedt 
om ook over deze thema’s in gesprek te gaan met gemeenteleden. 
          Korving

Petronelle Baarda en Joppa Nijsse, Rouw bij jou…. Omdat er iemand is overleden. Herinnerings-
boek voor tieners. Te verkrijgen via de webshop van Driestar Educatief, Gouda 2020, 62 blz., € 11,95.

In dit boekje, mede geschreven door ons redactielid, worden praktische suggesties gedaan hoe om 
te gaan met tieners die rouwen omdat iemand is overleden. Overigens wordt terecht opgemerkt 
dat elke tiener rouw weer anders beleefd.
Op basis van de christelijke/reformatorische geloofsopvatting wordt ingegaan op de volgende 
punten: wat is er gebeurd, gevoelens, hoe het nu gaat en toekomst. Bij elk punt worden toepasse-
lijke Bijbelgedeelten genoemd, met name de Psalmen. Tot slot is een dagboekje voor acht  dagen 
samengesteld uit Bijbelgedeelten en liederen uit diverse psalmberijmingen en bundels.
De verwerking betreft het lezen van deze gedeelten, het schrijven over (herinneringen aan) de 
overledene, het inplakken van foto’s en het maken van tekeningen.
Het boekje is geschikt voor pastoraal werk onder jongeren met name bij huisbezoek en catechese. 
Ook leerkrachten en ouders kunnen er veel aan hebben om het gesprek met de betreffende jon-
geren aan te gaan.

Het Herinneringsboek bij rouw en verdriet is een uitgave voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Dit is eveneens bij Driestar Educatief te verkrijgen (€ 5,00) en is een goede aanvulling met veel 
praktische suggesties. Het wordt uiteindelijk een werkboek met ervaringen rond het overlijden, de 
rouwdienst en de begrafenis.
 Jansen

gereageerd wordt op de preek. Ik vind dat wel 
jammer. Een preek is soms een ‘bevalling’ en soms 
ook een ‘kindje’ van de prediker, laat hem dan niet 
alleen staan na deze bevalling. Niet reageren is 
ook communiceren. We lazen al dat we in onze 
onderlinge bijeenkomsten elkaar dienen aan te 
vuren tot liefde en tot goede werken (Hebr. 10: 24, 
25). Dat doen we niet door te zwijgen in de con-

sistorie. Oefen in het gesprek na de dienst, maak 
de preek bespreekbaar. Het kan wel eens zegen 
geven en de onderlinge band verstevigen rond 
het Woord. 

A.Pals

Anne Pals is docent en begeleidingskundige aan de 
Christelijke Hogeschool te Ede.
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“Ik voelde mij de slechtste 
dochter van de hele wereld”

Als een dierbare naar het verpleeghuis moet

Na afloop van 

een kerkdienst, 

waarin ik heb 

gesproken over 

dementie, komt 

ze naar me toe: 

“Mijn man is 

onlangs verhuisd 

naar een verpleeghuis”, zegt ze. “Dat 

is moeilijk,” antwoord ik. “Nou, weet u 

wat het moeilijkst is?” vult ze aan. “Zijn 

vrienden laten nooit meer van zich horen.”

De impact van dementie is groot. Op degene die 
de ziekte heeft, maar ook op hen die daaromheen 
staan, zoals de partner, kinderen en familieleden. 
Alzheimer Nederland verwoordde dat enkele ja-
ren geleden zelfs in de uitspraak: “Hij heeft het, zij 
lijdt eraan.”
Wanneer de diagnose van dementie daadwerke-
lijk gesteld wordt, kan niet meer ontkend worden 
wat daarvoor misschien nog hoopvol werd afge-
wimpeld als ‘horend bij het ouder worden’. De de-
mentie is dan plots heel reëel aanwezig. Dat roept 
allerlei vragen en gevoelens op: “Wat gaat er nu 
gebeuren?” “Zal dit nog een menswaardig be-
staan zijn voor mijn familielid?” “Als hij maar niet 
naar een verpleeghuis hoeft!” En: “Dit was altijd 
haar grootste angst. Wat heeft het leven nu nog 
voor zin?”

Verhuizen
Niet alleen voor de persoon met dementie zelf, 
maar dus ook voor de naasten staat het leven 

door deze ellendige aandoening op zijn kop. “Ik 
heb op het punt gestaan hem iets aan te doen,” 
zei de partner van meneer Anker me eens. De 
zorg voor hem was zo zwaar dat zij het nauwelijks 
nog uithield. Hij liet haar geen moment op de dag 
alleen. “Zelfs als ik op het toilet zat, ging hij met 
me mee,” vertelt ze later terugkijkend. “Hij voelde 
zich zo onveilig in zichzelf.” Als de uitputting nabij 
is, maar een verhuizing naar het verpleeghuis te-
gelijkertijd niet lukt, omdat hij aan instanties die 
daarover gaan zo goed zijn achteruitgang weet te 
verbloemen, kan het naasten soms (bijna) te veel 
worden.

Het daadwerkelijk doen verhuizen naar een ver-
pleeghuis is voor veel mensen een hele grote 
stap, die zo lang mogelijk wordt vermeden. Het 
is in de maatschappij zelfs een schrikbeeld: “Als 
ik naar een verpleeghuis moet, hoeft het van mij 
niet meer.”

Hoewel het overgrote deel van de mensen met 
dementie thuis woont (70% !), is voor bijna een 
derde van hen toch de realiteit dat het verpleeg-
huis onvermijdelijk is geworden. Een dochter 
schrijft daarover:

“De dag dat moeder werd opgenomen, was de 
moeilijkste uit mijn leven. Toen het zover was 
voelde ik me opgelucht, schuldig en angstig tege-
lijk. Opgelucht omdat ik wist dat ze nu veilig was 
en de zorg zou krijgen die ze nodig had. Schuldig 
omdat ik vrij naar buiten liep, terwijl zij daar achter 
gesloten deuren bleef als een kat in een vreemd 
pakhuis. Angstig voor hoe  dat verder zou gaan; 
het zou ma nooit lukken om haar weg te vinden 
bij al die andere ouderen! Maar toen ik van een 
teamlid hoorde dat het goed met haar ging op de 
afdeling, kreeg ik óók twijfels over de noodzaak 
van opname: Was ze er wel aan toe? Bleek ze la-
ter onrustig en moeilijk hanteerbaar, dan dacht 
ik weer: Zie je wel, ze kan niet overweg met die 
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opname! Kortom, hoe het ook gaat, je blijft ermee 
worstelen.”1

Niet voor niets benoemde een andere dochter mij 
eens dat zij zich bij het doen verhuizen van haar 
moeder naar het verpleeghuis “de slechtste doch-
ter van de hele wereld” voelde.

Rollen
Wanneer je gezamenlijk deze weg van het om-
gaan met dementie bewandelt, zul je ook toe-
komstbeelden en –verwachtingen die je wellicht 
had, moeten bijstellen. Je levensweg loopt anders 
dan je gedacht of gepland had en die verwachtin-
gen kun je niet anders dan loslaten. Dat kan soms 
voelen als een verlies: een verlies van hoe je dacht 
dat het zou zijn of worden. 
Daarnaast kunnen rollen veranderen. “Mijn vader 
is nu mijn kind,” zegt een zoon van een meneer 
met dementie me. “Ik zorg voor hem als voor een 
kind. Hij is helemaal afhankelijk van mijn zorg.” De 
rollen zijn veranderd. “Ik kan niet meer bij hem te-
recht voor advies, of een goed gesprek,” vervolgt 
hij. “Dat moet ik loslaten. Het is anders, nu.”
Ook in de geloofsbeleving speelt dat soms par-
ten. Ook al ga je misschien nog samen naar een 
kerkdienst, je kunt er daarna niet altijd meer met 
elkaar over praten. “Hij is de preek al vergeten, 
voordat we terug zijn,” hoor ik nogal eens. “Je kunt 
je geloof niet meer met elkaar delen.” 
Hetzelfde kan gelden voor partners: de relatie 
voelt niet altijd meer als gelijkwaardig, wanneer 
een van de twee partners dementie krijgt. Dit 
heeft gevolgen op allerlei gebieden, ook op dat 
van intimiteit. Het is bekend dat partners van ie-
mand met dementie zichzelf niet zomaar meer 
kunnen zetten tot een intieme relatie met die 
persoon, omdat het niet meer als gelijkwaardig 
voelt. “Je wilt niet vrijen met iemand die als je kind 
voelt,” vertelde een mevrouw me. 
“Hij is er niet meer,” zegt de partner van meneer 
Anker me. “Ik ben nog getrouwd, maar eigenlijk 
al weduwe.” Haar man zit naast haar, maar kijkt in 
het luchtledige. Ik schrik niet meer van deze op-
merking, ik heb ‘m al zo vaak gehoord, van zo veel 
mensen. Dat ik er niet meer van schrik, schokt me 
tegelijkertijd. 
Als naaste van iemand met dementie kom je ver-
volgens ook nog voor onmogelijke beslissingen 

1 R. Geelen, Dementie. Verhalen & goede raad, 

 Houten 2009, p. 77.

te staan, die jij als vertegenwoordiger moet ne-
men: “Ik vind het zo moeilijk om voor een ander 
te moeten beslissen over bijvoorbeeld medische 
zaken. Ik doe het wel, maar toch.” 

Geven
Soms worden naasten van iemand met dementie 
geconfronteerd met onbegrip of onwetendheid 
in hun omgeving, zoals de misplaatste opvatting 
dat de opname in het verpleeghuis voor hen zelf 
toch wel de handen vrij maakt: “Dat geeft jouzelf 
in elk geval weer meer vrijheid.” Natuurlijk geeft 
het uit handen geven van de 24-uurs zorg voor je 
dierbare weer lucht, maar tegelijkertijd blijft de 
zorg intensief.
Als ik aan mensen die voor hun dierbare met de-
mentie zorgen, vraag wat zij allemaal geven, komt 
dit het meest naar voren: tijd en energie. “Ik pro-
beer toch drie keer per week te komen,” vertelt 
een zoon van een mevrouw met dementie me bij-
voorbeeld. “En dan doet mijn vrouw nog de was 
voor mijn moeder.” Daar gaat veel tijd inzitten, 
naast het eigen gezin en zelfs vaak ook nog een 
voltijdbaan. Je geeft energie, die je niet aan ande-
re mensen of dingen kunt besteden. “Mijn eigen 
sociale leven schiet er echt bij in,” vertelt de zoon. 
Het zorgen voor iemand met dementie kan veel 
vergen. Je besteedt tijd en energie, wat zelfs ten 
koste kan gaan van je eigen leven. Daarnaast lijkt 
het wel eenrichtingsverkeer te zijn: je geeft en 
geeft, maar ontvangt nauwelijks iets terug. Een 
bedankje kan er soms geeneens vanaf, simpelweg 
omdat de persoon met dementie niet meer goed 
kan communiceren, of zich niet realiseert wat je al-
lemaal voor hem doet. De wederkerigheid is weg.

Ontvangen
Tijdens gespreksgroepen die ik houd met men-
sen die voor hun dierbare met dementie zorgen, 
vraag ik vaak om voor henzelf op te schrijven: wat 
geeft u in de zorg voor uw dierbare? En: wat ont-
vangt u? 
Het is een van de themabijeenkomsten van de 
gespreksgroep ‘Zin in Mantelzorg’, waarvan het 
materiaal gratis te downloaden is2.  Het doel is 
om de mantelzorgers bewust te laten worden 
van zingeving in de mantelzorg: wat betekent de 

2 Zie: www.wzh.nl/zininmantelzorg
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mantelzorg voor hen en welke zin geeft het? Deze 
gespreksgroep draagt eraan bij dat zij de mantel-
zorg beter kunnen  volhouden.
Als je het bovenstaande hoort en leest, lijkt de ba-
lans één kant uit te slaan: omgaan met dementie 
is enkel ontvangen, wanneer je dementie hebt, of 
enkel geven als je zorgt voor iemand met demen-
tie. 
Een dochter van een mevrouw met dementie zegt 
echter daarover na het deelnemen aan de eerder 
genoemde gespreksgroep: “De mantelzorg voor 
mijn moeder kost me niet alleen iets, het geeft me 
ook. Bijvoorbeeld dat het omgaan met mijn moe-
der met dementie mij leert om te leven in het hier 
en nu. Dat is een belangrijke levensles voor me. 
Wat dat betreft is de beste oefening in aandacht 
het contact met mensen met dementie. Het zijn 
rustmomenten, waarin je werkelijk bij die per-
soon aanwezig moet zijn, nu. Dat is leerzaam.” Dat 
werkt door in haar alledaagse leven, zelfs naar hoe 
ze in haar tuin zit:  “Door het meeleven met mijn 
moeder met dementie kijk ik bijvoorbeeld weer 
anders naar de bloemen in de tuin: met aandacht.”

Omzien
“Een mevrouw uit onze kerk heeft dementie 
en woont nu in het verpleeghuis,” vertelt een 
predikant tijdens een cursus me. “Ik wil haar graag 
bij de gemeenschap betrokken houden, maar 
weet niet hoe,” zegt hij enigszins beschroomd. 
De mevrouw kan niet meer goed communiceren. 
“Als ik bij haar ben, voel ik me zo vaak met lege 
handen staan.”
Aan de wil om om te zien naar mensen met 
dementie in verpleeghuizen, ook vanuit 
geloofsgemeenschappen, ontbreekt het vaak 
niet. Het ontbreekt vooral aan vertrouwen: 
lukt het mij om zinvol contact te maken met de 
persoon met dementie? Hoe doe ik dat?
Er zijn mooie en goede boeken geschreven 
met praktische handreikingen om mensen 
met dementie betrokken te houden bij de 
gemeenschap en om activiteiten met hen te 
organiseren.3 Daarbij is het steeds belangrijk 
om mensen met dementie niet uit het oog te 
verliezen. Zij doen er nog steeds toe en behoren 
tot het lichaam van Christus. Zij zijn onderdeel 

3  Zoals: A. Roding-Schilt (2015). De dementie-vriendelijke 

kerk. Geestelijke zorg bieden aan dementerende leden van de 

geloofsgemeenschap. Gorinchem: Narratio.

van de gemeenschap. Al gaan zij zelf mensen 
en dingen vergeten, zij mogen nooit wórden 
vergeten, zoals de mevrouw aan het begin van dit 
artikel meemaakte!

Uiteraard is het te overwegen om speciale 
kleinschalige kerkdiensten voor mensen met 
dementie te organiseren. Deze kleinschalige 
kerkdiensten zijn interactief, met veel ruimte voor 
muziek en bekende liederen, met een eenvoudige 
(maar niet kinderachtige!) overdenking, waarbij 
er ruimte is voor spontaniteit en improvisatie. 
Doorgaans is de vertaling van de Bijbel in Gewone 
Taal daarvoor raadzaam.

Pastoraat
Natuurlijk horen mensen met dementie er ook 
wat betreft pastorale bezoeken helemaal bij. Ook 
als iemand schijnbaar geen zinnig gesprek meer 
kan voeren. Alleen al door toch bij hem aanwezig 
te zijn, bevestig je dat iemand er nog steeds 
toe doet, dat iemand nog steeds van waarde is. 
Wees daarbij vooral rustig en geduldig, en hier 
en nu aanwezig. Je hoeft niet te vragen “Weet u 
wie ik nog ben?”, maar stel je gewoon voor. Het 
is goed om rust uit te stralen, één onderwerp 
tegelijk te behandelen en oogcontact te maken. 
Als verbale communicatie niet meer goed lukt, 
kun je ook gebruik maken van bijvoorbeeld 
fotoboeken, (religieuze) symbolen, of boeken met 
oude foto’s of schilderijen.4 Bezoeken hoeven niet 
altijd opgevuld te worden met een stroom aan 
woorden. In de stilte kom je elkaar vaak veel meer 
nabij. En onderschat niet de kracht van zingen: 
oude bekende liederen zijn een belangrijke 
ingang tot zinvol en geestelijk contact.
Je kunt natuurlijk ook vragen of de naaste van 
de persoon met dementie mee wil naar het 
verpleeghuis, zodat je gemakkelijker tot een goed 
contact komt. Daarnaast kun je dan ook de naaste 
vragen: “Hoe gaat het met jou?” Want dat is een 
vraag die nogal eens wordt vergeten. Je kunt dan 
ook overwegen om de naaste apart te spreken, op 
een ander moment.

4   K. Kirkland en H. McIlveen (2011). ‘k Zou zo graag een 

ketting rijgen. Levensthema’s voor kringgesprekken met 

ouderen. Utrecht: VBK Media.

  A. Kramer en M. Mulder (2016). Op bezoek bij een dierbare 

met dementie. Met ruim 60 ideeën om samen te genieten. 

Houten: Spectrum.
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En vooral: wees gewoon jezelf, authentiek 
en liefdevol aanwezig. Dat is het fundament: 
verbonden met elkaar door de liefde van Christus. 
Dan ontmoet je Gods Geest in ieder mens, al 
spreekt hij geen woorden. Dan wordt iedere 
ontmoeting een heilige ontmoeting, zelfs een 
helende ontmoeting. Dan ontdek je dat ieder 
mens, hoe schijnbaar afwezig ook, nog steeds 
aanwezig is, vervuld van Gods adem. Dan ontdek 
je zelfs dat jij er zelf mag zijn. Dat God naar jou 
omziet, zoals jij dat doet naar de persoon met 

dementie. Dat jij zelf eveneens van waarde bent. 
Dan wordt de persoon met dementie plotseling 
jouw leraar of pastor in wat de liefde van Christus 
betekent.

T. van Iersel

Ds. Tim van Iersel is ‘dementiedominee’ en ethicus, 
werkzaam bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) 
en auteur van Godvergeten: gedachten over geloof 
en dementie (2019), www.timvaniersel.nl.

Recensie
Tim van Iersel. God vergeten. Gedachten over geloof en dementie. Uitgeverij KokBoekencen-
trum, Utrecht  2019, 96 blz., €13,99. ISBN 9789023957164.

De auteur van dit boekje heeft in zijn werk als geestelijk verzorger en ethicus in verpleeghuizen te 
maken met mensen met dementie. Je merkt bij het lezen dat hij weet waar hij over schrijft. De spits 
in dit boekje is de relatie tussen dementie én God omdat dat nogal eens een vergeten thema is in 
boeken over dementie. 

‘Dementie kan voelen als een godvergeten situatie. Een leven waarin je gaat vergeten, maar waarin 
het vooral voelt dat God jou vergeet. (..) Tegelijkertijd kan het voelen dat God niet jou, maar jij Hem 
vergeet. Je gaat door de dementie zoveel vergeten, dat je zelfs God zelf, de bron van je bestaan, 
vergeet. Je bent God vergeten. Of je bent bang dat je God gaat vergeten. En wat blijft er dan be-
staan?’

Van Iersel beschrijft waar je voor komt te staan als je zelf of in je omgeving te maken krijgt met 
dementie en welke vragen dit kan oproepen, bijvoorbeeld: ‘waarom overkomt mij dit?’ of ‘wat heeft 
mijn leven nog voor zin?’. Hij gaat in op thema’s als wat het betekent om jezelf te vergeten en om 
vergeten te worden; de kracht van muziek en de wijze waarop je kan vooruitzien met een demen-
terend persoon. 

De toon in het boek is pastoraal, bewogen, liefdevol. Er wordt eerlijk benoemd dat dementie een 
‘ellendige aandoening is die veel zorg vraagt’. Tegelijkertijd wordt ook benadrukt dat ook een de-
menterend leven een waardevol leven is: ‘Mensen met dementie hebben hun hart openstaan, la-
ten je zien wat een mens in zijn diepste wezen is: tot liefde in staat. Dat blijf je, tot het einde toe’. 
Wanneer je in je omgeving of als ambtsdrager met dementie te maken krijgt, kun je niet om dit 
boekje heen.  

Petronelle Baarda
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De Bijbel in je hart
Mirjam ligt 

op bed. Ze is 

chronisch ziek en 

met regelmaat 

komt het voor 

dat ze in het 

ziekenhuis ligt, 

of dat zij thuis 

’s nachts niet in slaap kan komen van de 

pijn. Deze keer heeft ze weer zo’n moeilijke 

nacht. Haar moeder, die met pijn in haar 

hart haar kind ziet lijden, geeft Mirjam 

een mooi advies. 

“Zullen we de Bijbelteksten die we met 

elkaar hebben geleerd, weer proberen op 

te zeggen? Zo komen ze weer in je hoofd 

en in je hart. Gods Woord geeft kracht. En 

op Zijn Woord kun je vertrouwen.” 

Het is een van de voorbeelden die laat zien hoe 
mooi en goed het is om met elkaar of persoonlijk 
de woorden uit de Bijbel je eigen te maken. Het 
leven met en gericht op Gods Woord geeft moed 
om door te gaan, ook als de situatie soms moei-
lijk is of uitzichtloos lijkt. Maar ook als er een situ-
atie zou komen waarin je geen Bijbel (meer) hebt 
– denk aan de vervolgde kerk –  is het waardevol 
om de Bijbel in je hart mee te dragen. Gedeelten 
uit het Woord van God kunnen je weer voor de 
Geest komen als je ze juist zo nodig hebt. Zoals je 
dat ook merkt bij ouderen die meer en meer ver-
geten, maar Bijbelteksten of psalmen soms feil-
loos weten op te zeggen. De Heere werkt en geeft 
kracht door Zijn Woord!

Bijbelse opdracht
Ouders hebben bij de doop van hun kinderen be-

loofd dat zij een opvoeding willen geven overeen-
komstig Gods Woord. Daarmee is ook uitgespro-
ken dat zij gehoor willen geven aan de Bijbelse 
opdracht uit Deuteronomium 6: 5-9: Daarom zult 
u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, 
met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woor-
den, die Ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 
U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, 
als u in uw huis  zit en als u over de weg gaat, als u 
neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op 
uw hand binden en ze moeten als een voorhoofds-
band tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurpos-
ten van uw huis en in uw poorten schrijven. 

Uit deze tekst blijkt dat de Heere graag wil dat 
Zijn woorden in het hart worden meegedragen. 
Door zijn volk Israël toen, maar ook door onszelf 
en onze kinderen nu. Bijbelteksten memoriseren 
helpt daarbij. Kinderen zijn vaak heel goed in 
memoriseren. Ze leren soms verbazingwekkend 
snel liederen en teksten uit het hoofd. Daarom is 
het goed om die aanleg bij kinderen te benutten. 
We mogen kennis bijbrengen door Gods Woord 
steeds weer in gedachten te brengen. Dan kan 
het een leven lang meegaan. We lezen het ook 
van Timotheüs, van wie Paulus zegt dat hij “van 
jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen 
maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus 
Jezus is” (2 Tim. 3: 15). Het gaat om een zaak van 
levensbelang!

DE NOODZAAK VAN HET ONTHOUDEN VAN 
SCHRIFTWOORDEN KAN NIET GENOEG 

WORDEN BENADRUKT

Charles Spurgeon

Memoriseerplanner
Veel ouders zien er de noodzaak van in om kin-
deren Bijbelteksten aan te leren, maar vragen zich 
af hoe ze dat aan moeten pakken. Om ouders, 
maar ook leidinggevenden, juffen en meesters 
en (jeugd)ambtsdragers te helpen vorm te geven 
aan dit memoriseren in het gezin, op de zondags-
school, op school en in de gemeente, is vorig jaar 



 Ambtelijk Contact 13

juni door Evangeliestek, initiatief van het LCJ en 
Hervormd Jeugdwerk, een memoriseerplanner 
uitgebracht. De planner bestaat uit zestig kaarten 
met Bijbelteksten. Wanneer uitgegaan wordt van 
het aanleren van één tekst per week, is er dus voor 
ruim een jaar genoeg om bezig te zijn rondom het 
memoriseren. Op de achterkant van de kaarten 
staat uitleg over de betekenis van de tekst en een 
toepassing. Die is bedoeld als hulpmiddel voor 
de leidinggevende of ouder. Ook wordt elk vers 
gekoppeld aan het dagelijks leven, voor verschil-
lende leeftijdsniveaus. De teksten op de kaarten 
zijn zorgvuldig gekozen en er is een goede balans 
tussen teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. 
Ook is evenwicht gewaarborgd in de verhouding 
tussen ellende, verlossing en dankbaarheid. 

Werkvormen
Aan de hand van 36 verschillende werkvormen 
kunnen de Bijbelteksten met de planner worden 
aangeleerd. Een werkvorm voor oudere kinderen 
is bijvoorbeeld het maken van een post-it-explo-
sie. De opdracht is om de tekst op verschillende 
notitiebriefjes te schrijven en die te plakken op 
onverwachte plekken, bijvoorbeeld op een melk-
pak, op een broodtrommel en in de wc. Doordat 
de tekst in het dagelijkse leven steeds terugkomt, 
wordt de tekst snel eigen gemaakt. Daarnaast krij-
gen kinderen ook de kans om hun muzikale, crea-
tieve en/of schrijversgaven via een werkvorm in te 
zetten. Denk aan het verzinnen van een melodie 
waarop de tekst gezongen kan worden of het ma-
ken van een rebus. Bij de planner zit ook een be-
loningssysteem in de vorm van stickervellen, dat 
stimuleert bij het leren van de teksten. Daarnaast 
is er ook een aanvullend digitaal pakket voor het 
maken van prints. Daardoor kan de planner ook in 
grote groepen goed worden gebruikt en binnen 
een gemeente, op bijvoorbeeld de kinderclub of 
bij kindercatechese, goed worden ingezet. 

Hulpmiddel
Parate kennis vanuit Gods Woord is ook in kerke-
lijke gemeenten steeds minder aanwezig. Wellicht 
is de stortvloed aan informatie vanuit de (social) 
media daar mede debet aan. Hoofden zitten snel-
ler vol, worden door meer dingen geprikkeld en 
kunnen zich minder geconcentreerd op iets fo-
cussen. Structuur en discipline zijn dan belang-
rijke elementen om toch stelselmatig dingen uit 

het hoofd te kunnen leren. Ook kerkenraden zien 
steeds meer de meerwaarde in van het geven van 
een stukje steun aan de gezinnen in de huisgods-
dienst. De coronatijd legt een zware druk op de 
gezinnen, maar geeft soms ook juist de ruimte om 
extra met de dingen van de Heere bezig te zijn. 
Zeker nu zondagsscholen maar beperkt doorgaan 
en ook het naar schoolgaan niet altijd zeker is, is 
het fijn iets concreets in handen te hebben waar-
mee de huisgodsdienst in de gezinnen toch op 
een actieve en structurele manier doorgang kan 
vinden. De planner kan dan heel goed als hulp-
middel worden ingezet.

DE BIJBEL LEEFT, ZE SPREEKT TOT MIJ; 
ZE HEEFT VOETEN EN RENT ACHTER MIJ AAN; 

ZE HEEFT HANDEN EN GRIJPT MIJ VAST

 Maarten Luther

De rol van de kerkenraad
Meerdere kerkenraden hebben de memoriseer-
planner al aangeschaft en bij wijze van aanbeve-
ling voor de huisgodsdienst aan de gezinnen in 
hun gemeente cadeau gedaan. Zo heeft de ker-
kenraad van Dordrecht-Centrum via de jeugd-
ambtsdragers de planner rond kerst bij gezinnen 
in de gemeente bezorgd. Ook in de gemeente 
van Rijnsburg is de planner door de gezinnen ont-
vangen en wordt hij gebruikt. Door verschillende 
andere gemeenten is de planner eveneens als 
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een goed hulpmiddel ontvangen en ingezet. Zo 
wordt de planner in een van de gemeenten bij-
voorbeeld gebruikt als een leidraad voor de kin-
dercatechese. Elke week wordt met de kinderen 
een tekst geleerd en legt de predikant tijdens de 
catechisatie uit wat de geleerde tekst betekent. 
Mooi zou ook zijn om de planner voor alle gezin-
nen aan te schaffen en een rooster te maken dat 
door iedereen tegelijk gevolgd kan worden. Zo 
worden jong(eren) en oud(eren)er bij betrokken. 
Helemaal mooi zou het zijn als de predikant dan, 
de laatste zondag voor er een nieuwe tekst op het 
rooster staat, die tekst in de preek kan verwerken. 
Op deze manier laat de kerkenraad zien dat, on-
danks corona, het belang van het doorgeven van 
het Woord cruciaal is. We  geloven immers dat de 
Geest niet stopt met zijn werk in kinderharten op 
het moment dat er fysieke belemmeringen zijn, 
zoals het niet door kunnen gaan van kinder- en 
jeugdwerk, maar dat Hij juist weer nieuwe wegen 
wil gebruiken. De Geest maakt creatief.   

De Bijbel op tafel
De verdigitaliseerde samenleving brengt met zich 
mee dat een papieren Bijbel steeds vaker een 
minder grote plaats inneemt. Met het versprei-
den van de memoriseerplanner in de gemeente 
stimuleert de kerkenraad ook dat kinderen en 
jongeren de Bijbel als boek blijven gebruiken. 
Het leren uit en studeren in de Bijbel neemt door 
de verwerkingen bij de teksten een belangrijke 
plaats in. Als de Bijbeltekst uit de planner, bijvoor-
beeld na het avondeten, geleerd wordt, mag te-
gelijk Gods Woord weer zichtbaar op tafel worden 
gelegd. De planner zelf kan daarnaast door zijn 
mooie uitstraling en stevige vormgeving op een 
goed zichtbare plek in huis, in de klas of in het ver-
enigingsgebouw worden neergezet, zodat de te 
leren tekst ook steeds weer te zien is. 

Verbinding
Met het aanschaffen van de memoriseerplanner 
moedigt de kerkenraad ook de verbinding in het 
gezin aan rondom het Woord. De planner is ge-
richt op kinderen in de zondagsschoolleeftijd, 
maar wanneer je aan tafel met de kinderen bezig 
bent, is het effect vaak dat ook tieners en jonge-
ren er in meegaan. Dat is een grote meerwaarde. 
Niemand is te jong om te leren. En als er creatieve 
verwerkingen zijn voor de kinderen, kunnen ou-

dere broers of zussen daar ook weer bij helpen. 
Op die manier zijn zij ook zelf bewust bezig met 
het Woord. Een bijvangst die weleens meer op 
kan leveren dan dat we op het eerste gezicht zou-
den denken. 

ZODRA UW WOORDEN GEVONDEN WERDEN, 
AT IK ZE OP. UW WOORD WAS MIJ TOT 

VREUGDE EN TOT BLIJDSCHAP IN MIJN HART 

Jeremia 15: 16A 

Reacties  
De memoriseerplanner is in de gezinnen, op 
scholen en in het kerkelijk jeugdwerk zeer positief 
ontvangen. De reacties varieerden van: ‘Prachtig 
hulpmiddel om het memoriseren in het gezin een 
plek te geven. Als we onze kinderen helpen Gods 
Woord uit het hoofd te leren, geven we hen waar-
devolle bagage voor de toekomst!’ tot: ‘We zijn er 
heel blij mee. Onze dochters van 4 en 6 jaar leren 
nu wekelijks een tekst en door de week heen hoor 
ik tijdens heel wat dagelijkse speelmomenten of 
klusjes de tekst opgezegd worden. Dankbaar!’ 
Van: ‘Zo mooi om te gebruiken! We hebben er 
meteen een nieuw ritueel bij. Na de frietjes stic-
kers plakken en een nieuwe tekst voor de volgen-
de week leren’ tot: ‘Zelfs onze peuter van 2,5 ratelt 
de tekst zo op. Het is soms ook een soort van hi-
larisch, want elke tekst eindigt ze met ‘sssalm ses-
sefijftigg’’. 
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Ten slotte
Door het gebruik van de memoriseerplanner kun-
nen kinderen, jongeren en volwassenen zich de 
teksten uit de Bijbel steeds meer eigen maken en 
ermee vertrouwd raken. Aan het eind van dit arti-
kel zal duidelijk zijn dat ook een kerkenraad hier 
een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Het zou 
zomaar mooie aanknopingspunten kunnen ople-
veren tijdens de huisbezoeken.  
Een afbeelding van een papaverbol keert steeds 
terug in het memoriseerpakket. Het symboliseert 
dat Gods Woord vol is met zaadjes. Bij de ouders, 
leidinggevenden, juffen, meesters en ambtsdra-
gers ligt de taak om die te planten en water te 
geven. Daarbij is het gebed om het werk van de 
Heilige Geest onmisbaar. Alleen daardoor kunnen 
zaadjes in het hart gaan ontkiemen. Als de Bijbel-
teksten in het hart verweven zijn, bemoedigen, 
troosten en leiden die ons. Levenslang!

Herdruk en vervolg
De memoriseerplanner is vorig jaar in korte tijd 
uitverkocht. Daaruit blijkt een grote waardering 
voor dit product. Met het uitgeven van de plan-
ner is in een grote behoefte voorzien. Dat stemt 
dankbaar. Er is inmiddels een herdruk beschik-
baar. Opnieuw is er een versie aan te schaffen in 
de Statenvertaling en in de Herziene Statenver-
taling. Volgend jaar zal gekeken worden naar een 
vervolg op deze memoriseerplanner. Er wordt 
dan een nieuwe hoeveelheid teksten op dezelfde 

manier in een planner verwerkt. De mooie reac-
ties van de gebruikers geven een geweldige sti-
mulans om dit project voortvarend op te pakken. 
Pakt u dit initiatief als kerkenraad mee op? Bestel 
dan ook voor uw gemeente de planner! Het is mo-
gelijk om gemeentebreed een bestelformulier te 
laten invullen en één bestelling te plaatsen, maar 
ook door als kerkenraad zelf een bestelling te 
plaatsen. Dat kan via www.bijbelzaadjes.nl 

Inhoud memoriseerpakket

-60 Bijbeltekstkaarten met Bijbeltekst, uitleg 
en toepassing. Daarnaast is er een verdieping 
voor kinderen van 3-6 jaar of 7-12 jaar.
-36 werkvormen voor het aanleren van de tek-
sten op losse tabs, die in te voegen zijn bij de 
te leren tekst. Er zijn verschillende categorieën 
in leeftijd en vorm.
-80 stickers op twee stickervellen als belo-
ningssysteem. Beloningskaarten zijn beschik-
baar gesteld via het digipakket. 

Het memoriseerpakket kost €15,95.

Anja den Otter

Anja den Otter is communicatiemedewerkster bij 
het LCJ en inhoudelijk en taalkundig betrokken bij 
de ontwikkeling van de memoriseerplanner. 

Recensie
Drs. Piet Houtman, Op weg naar de nieuwe aarde. Zeven Bijbelstudies. Uitgeverij De Vuurbaak, 
Barneveld 2017, 103 blz., € 9,90. ISBN 978-90-5560-517-0.

Een nieuwe uitgave in de serie Bijbelstudies die wordt uitgegeven i.s.m. de Gereformeerde Bijbel-
studiebond (Gkv). Het overkoepelend thema van Gods nieuwe wereld wordt besproken aan de 
hand van 7 Bijbelgedeelten (zes uit het Nieuwe, één uit het Oude Testament), waarbij het accent 
ligt op wat deze gedeelten over de toekomst ons te zeggen hebben voor ons leven hier en nu. 
Daarbij springt in het oog vanuit hoeveel gezichtspunten het leven naar Gods toekomst kan wor-
den benaderd. Vragen voor de bespreking worden door elk hoofdstuk op verschillende plaatsen 
héén gevlochten. Dit maakt het gemakkelijker om de bespreking van de 7 Bijbelgedeelten, die 
stuk voor stuk vrij omvangrijk zijn, over verschillende avonden uit te smeren. En als men toch één 
avond neemt voor elke Bijbelstudie, dan is er een grote keuze aan mogelijkheden voor bespreking. 

De Bruijne
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Kun je God vinden, laat Hij zich altijd vinden? Vol-
gens deze tekst blijkbaar niet: de levende God kan 
zich ook verstoppen. Je zou zo’n tekst verwachten 
in een klaagpsalm of bij Job, maar hij staat in een 
hoofdstuk dat vol is van Gods bevrijding. Israël 
mag terugkeren uit de ballingschap. Maar de ma-
nier waarop dat gebeurt, gaat tegen alle verwach-
tingen in. Er komt geen tweede Mozes of nieuwe 
David, maar de Perzische koning Kores heeft de 
leiding. Gods gezalfde blijkt een heiden te zijn, 
die de God van Israël niet kent. Wel verlossing dus, 
maar zo ongedacht.

Dat brengt de profeet tot de uitroep: ‘U bent een 
God die zich verborgen houdt.’ Zoals het bij de le-
vende God hoort dat Hij hoort en redt, zo hoort 
het ook bij Hem dat Hij zich verbergt. Dat kan 
als antwoord op menselijke zonde zijn, maar dat 
hoeft niet. 

De vraag naar Gods aanwezigheid is voor veel 
mensen herkenbaar, vanwege de situatie in het 
land, spanningen in de kerken, persoonlijke moei-
te. Waarom grijpt God niet in, hoelang duurt dit 
nog? Dat God zich verbergt, past niet bij de popu-
laire gedachte dat God altijd bij je is, je bemoedigt 
en meteen troost als je erom vraagt. Maar als je 
met zo’n beeld van God opgroeit, houd je het niet 
vol als je in aanraking komt met de rauwe werke-
lijkheid van het leven. Past ons beeld van God wel 
bij de wijze waarop de Schriften over Hem spre-
ken? 

Neem Abraham. Hij moet op Gods roepstem alles 
achterlaten. Het enige dat hij heeft, is de belofte 

Lees maar

 

Voorwaar, U bent een God Die Zich verborgen houdt, 

de God van Israël, de Heiland

Jesaja. 45: 15

van God. Jarenlang moet hij met die belofte doen, 
meer niet. De Heere geeft hem wel een bemoe-
diging door hem op de sterren te wijzen – maar 
daar lezen we in die 25 jaar wachten maar een en-
kele keer van. Abrahams ervaring werd gedeeld 
door Job, door Asaf. Ze moeten wachten, worste-
len – en toch laat God hen niet los. Met de komst 
van Gods eigen Zoon in deze wereld is dat nog zo. 
‘Wij zien nog niet dat alle dingen Hem onderwor-
pen zijn.’ Daarom kent levend geloof aanvechting, 
het worstelt met God. Juist in die worsteling leer 
je wie de levende God werkelijk is. Hij is God, wij 
niet. 

Tegelijk is Hij de God van Israël, die zich bekend-
gemaakt heeft. Hij is wel verborgen, maar niet af-
wezig. Het is niet tevergeefs om Hem te zoeken, 
verzekert Jesaja even verderop. De verborgen 
God heeft niet in het verborgene gesproken (vers 
19), maar zich geopenbaard. Tegenover een ogen-
blik verberging staat Zijn eeuwige goedertieren-
heid (Jes. 54:8). 

Deze God is de Heiland. Hij is neergekomen in zijn 
eigen Zoon. Dat was de diepste verborgenheid: 
het kruis, de Godverlatenheid van Hem die zon-
der zonde was. Omdat God toen zweeg, zal Hij 
zeker antwoorden wie Hem zoeken. Daarom is er 
toch reden tot hoop. ‘Ik zal de HEERE verwachten, 
Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis van 
Jakob; op Hem zal ik hopen.’ (Jes. 8: 17) Als je op 
iemand kunt blijven wachten, dan op Hem die bij 
Zijn komst alle heil meebrengt. 

A. Versluis
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Column

U dwaalt!
Menings-

verschillen over 

aspecten van 

leer en leven zijn 

binnen de kerk 

onvermijdelijk. Onomstreden binnen de 

wereldkerk is weliswaar de weg van de 

verlossing. 

De hoofdroute is: Jezus als de Christus is nood-
zakelijk voor ons menselijk behoud. Maar deze 
hoofdweg loopt zogezegd langs wijken waarin 
we de weg gemakkelijk kwijt raken. 
Zulke terreinen zijn nu voor ons die van vrouwe-
lijke ambtsdragers, homoseksuele samenlevings-
relaties, kinderdoop, kinderen aan het avondmaal 
en het duizendjarig rijk. Er zou zeker meer te noe-
men zijn en het soortelijk gewicht van de nu ge-
noemde kwesties verschilt nogal.

Niet zelden wordt verzucht, al zoekend op zo’n 
terrein: de Schriften wijzen de weg niet duidelijk 
genoeg aan. We komen er niet uit. Verschillende 
wegen zijn blijkbaar begaanbaar. Daarom kennen 
sommige kerken tegenwoordig b.v. een dubbele 
dooppraktijk. De Schrift, vindt men, zegt niet dui-
delijk genoeg of kinderen gedoopt behoren te 
worden; nu, dan hoeft het blijkbaar ook niet per 
se. Ook t.a.v. vrouw en ambt wordt in diezelfde lijn 
wel gesteld: de Schrift laat verschillende praktij-
ken toe. Gemeente x is tot de conclusie gekomen 
dat het wel kan op grond van de Schrift, gemeen-
te y vindt van niet. Dus moeten we elkaar daarin 
vrij laten. En elkaar zeker niet voor de voeten wer-
pen dat die ander dus dwaalt. Een gevolg daarvan 
is dat we elkaar niet meer aanspreken op wegen 
waarvan we over en weer toch eigenlijk wel vin-
den dat de ander een verkeerde bocht heeft ge-
nomen.

Ten tijde van Jezus’ omwandeling speelde de 
kwestie van de opstanding der doden (Matth. 22: 
23). De Sadduceeën meenden dat er geen op-
standing is. De Farizeeën vonden van wel. Beide 
groeperingen beriepen zich op éénzelfde Heilige 
Schrift, zij het dat de profeten bij de Sadduceeën 
minder hoog stonden aangeschreven dan bij de 
Farizeeën. De Sadduceeën stonden, zouden wij 
nu zeggen, best wel sterk, in aanmerking geno-
men dat het O.T. slechts heel weinig over het le-
ven na de dood zegt.

De Joden kenden in Jezus’ dagen geen instan-
tie die een gezaghebbende uitspraak kon doen 
over leer en leven. Ook het Sanhedrin had blijk-
baar geen bevoegdheid zich uit te spreken over 
een leerstellige kwestie als die betreffende de 
opstanding. Israël moest dus leven met bepaalde 
onenigheden. Maar desgevraagd verheft Jezus 
zijn stem tegen de Sadduceeën (Matth. 22: 29): “U 
dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de 
kracht van God.”
 
Misschien denkt u ook wel eens: was Jezus maar 
lijfelijk aanwezig op onze synoden. Dan hadden 
we een doorslaggevende stem in allerlei kwesties. 
Maar zo spreekt Hij ons niet toe. Hij verwacht van 
ons, dat wij de Schriften beter leren kennen. Dat 
zijn volk, geleid door de Geest, zelf steeds scher-
per ontdekt wat goed en waar is. In fundamentele 
kwesties kunnen geen twee waarheden tegelijk 
gelden. Kerkelijke vergaderingen zijn daarom 
verplicht, biddend bij het licht van Gods Woord, 
te streven naar bindende uitspraken. Maar laat 
dit wel gebeuren in ootmoed: ook een kerkelij-
ke vergadering kan dwalen. Moet misschien ooit 
weer terugkomen op een besluit. Want wie kent 
de Schriften en de kracht Gods in gelijke mate als 
Jezus zelf? 

De Bruijne 



18 Ambtelijk Contact 2021 - nr. 3

Profiel

Het huwelijk in ere
Het zal u als 

kerkenraadslid 

bekend 

voorkomen: in de 

gemeente doen 

zich in toenemende mate allerlei variaties 

voor rond de keuze die mensen maken als 

het gaat over vraag wat voor relatie zij 

willen aangaan: naast het huwelijk komt 

de mogelijkheid van een geregistreerd 

partnerschap voor of ongehuwd 

samenwonen e.d. 

Was het huwelijk voorheen een algemeen erkend 
instituut, nu wordt veel meer nadruk gelegd op 
de individuele keuzevrijheid en eigenbelang. 
Deze ontwikkelingen gaan de kerk niet voorbij en 
kerkenraden zitten met de vraag hoe ze hier op 
een Bijbelse en verantwoorde manier op dienen 
te reageren. Dat een huwelijk ook een publieke 
kant en een maatschappelijke relevantie heeft 
verdwijnt veelal naar de achtergrond. Het boek 
van dr. Douwe J. Steensma Waarom trouwen? De 
publieke bevestiging van een relatie legt juist hier 
de vinger bij. 

Het boek geeft de Bijbelse lijnen weer, en laat zien 
dat de huwelijkse verbintenis omringd is geweest 
met allerlei beschermende bepalingen. Het hu-
welijk is een verbond voor Gods aangezicht, een 
levensverbintenis als afspiegeling van het ver-
bond van God met Zijn volk (vgl. Ef. 5). Het heeft 
als zodanig ook een publieke kant en een juridi-
sche grond. De kern van het boek is m.i. hoofdstuk 
5: het huwelijk in theologisch perspectief. Hier 
komt naar voren dat God in Zijn wijsheid structu-

ren voor de mens heeft gegeven om ons leven te 
ordenen: de instituten van huwelijk en het gezin 
worden dan als eerste genoemd. De wereld stelt 
doorgaans dat instituten menselijke constructies 
zijn die onderdrukkend zijn voor de zelfontplooi-
ing. Dat hiermee de orde die zij bieden voor de sa-
menleving, de stabiliteit voor de maatschappij en 
het houvast voor de mens worden miskend, moet 
niet gering geacht worden. 

Het institutionele karakter van de levensverbin-
tenis tussen man en vrouw blijkt vooral in de 
publieke bekrachtiging daarvan. Man en vrouw 
antwoorden daarmee aan God hun Schepper en 
aanvaarden Gods zegenrijke bedoeling met het 
huwelijk. Maar ze nemen op die manier ook hun 
plaats in in de samenleving. De publieke beves-
tiging markeert het huwelijk in juridische zin en 
geeft naast rechten en plichten die bij de wet 
geregeld zijn, ook bescherming. De overheid ver-
zwakt de bijzondere plaats die het huwelijk vol-
gens de Bijbel heeft door de nadruk op individu-
aliteit en keuzevrijheid; de kerk dient dit kostbare 
erfgoed te bewaren en jongeren aan te moedigen 
om voor het huwelijk te kiezen. De beschermende 
werking en stabiliserende kracht van de publieke 
huwelijksgeloften zijn juist in tijden van zorg en 
spanning van groot belang; zij werken als een 
eed. De voorbede in de kerk is hierbij eveneens 
van groot belang. Sinds 1998 is een geregistreerd 
partnerschap mogelijk. Hoewel het inmiddels 
enigszins lijkt op een huwelijk, moet dit de vrucht 
genoemd worden van een geïndividualiseer-
de samenleving. Dr. Steensma biedt belangrijke 
handvatten die kerkenraden kunnen helpen het 
gesprek met jongeren te zoeken over dit onder-
werp. Aanbevolen!

Korving

n.a.v. Douwe J. Steensma, Waarom trouwen? De 
publieke bevestiging van een relatie. Uitgeverij 
Groen, Heerenveen 2020,  215 blz., € 19,50. ISBN 
978-90-8897-267-6.
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Wist u dat…
…  U vragen die betrekking hebben op de ambtelijke praktijk kunt stellen aan de redactie 
 (jns.prj@solconmail.nl)?
…   In de rubriek ‘De ambtsdrager vraagt…’ zal op de gestelde vragen worden ingegaan.
… de inhoud van vorige nummers van Ambtelijk Contact een jaar na verschijnen te vinden 
 is op www.digibron.nl?


