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2 Kerk en godsdienst
Meditatie
Vrijmacht
„En de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit
de duisternis, zullen zien.”
Jesaja 29:18b
Het is een bijzondere belofte. Hoe vreemd is het dat,
overeenkomstig de woorden
des Heeren, degenen „die
niet zien, zien zullen, en die
zien, blind worden” (Johannes
9:39). Wat een betoning van
de bijzondere vrijmacht van
God, dat bijna alle belijders
zichzelf recht achten, en dat
zeer velen onder het volk van
God geplaagd worden met de
vrees dat het alles verkeerd
met hen is.
Wat een bijzondere vrijmacht
des Heeren dat velen die
menen naar de hemel te gaan,
naar de hel gaan, en menigeen
die bevreesd is naar de hel te
gaan, ten hemel reist. Ja, dat
velen die zichzelf wijs en in
het licht wanen, in onkunde
en duisternis ronddolen,
terwijl anderen die zichzelf
onwetend en dwaas achten,
de ware kennis en wijsheid
deelachtig zijn.
J. C. Philpot,
predikant te Oakham en Stamford

Zorg voor psyche aanstaande
Geerten Moerkerken

Het ambt van predikant vraagt in een complexe samenleving om veel vaardigheden. Theologische opleidingen besteden steeds meer aandacht aan psychologische toerusting. Drie toekomstige dienaren van het Woord delen hun ervaringen.

„Belangrijk om zelfkennis te hebben als predikant”
Naam: V. S. van der Meer
Leeftijd: 27
Predikantsopleiding: Derde
jaar master Hersteld Hervormd
Seminarium (HHS)

„H
V. S. van der Meer. beeld Theo van

„Zoek elkaar als beginnende predikanten op”
Naam: J. R. Bulten
Leeftijd: 29
Predikantsopleiding: Laatste
masterjaar Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA)

Beroepingswerk

NED. GEREF. KERKEN
Beroepen: te Culemborg,
kand. A. E. Lorein te Kampen.
GEREF. GEMEENTEN
Bedankt: voor Meliskerke, H.
Brons te Vlaardingen (t.b.v. het
zendingswerk in Ecuador).

Ds. F. Hoek (PKN)
met emeritaat
Redactie kerk

SCHOONHOVEN. Ds. F. Hoek,
predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland,
neemt zondag afscheid van
de hervormde gemeente in
Schoonhoven. Hij gaat met
emeritaat.
Frans Hoek werd geboren
op 5 september 1955 te Rotterdam. Hij studeerde theologie in Utrecht. In 1985 werd
hij bevestigd te Aalst. Daarna
stond hij in Goedereede (1990),
Hendrik-Ido-Ambacht (1995),
IJsselmuiden (2003) en Alblasserdam (2009). Sinds 2016 is hij
verbonden aan Schoonhoven.
Meer kerknieuws op pagina 15

gedaan. Het was goed om de test
te maken, maar ook indringend.
Ik stond verbaasd om mijn eigen
karakter op papier terug te zien.
Het is belangrijk om aandacht
te hebben voor de psyche, maar
dan wel vanuit de héle mens: als
schepsel én aangenomen kind
van God. De relatie met de Heere
is nodig om ook in het psychische
tot heling te komen, al is die in
dit leven altijd gedeeltelijk. Over
onder meer de psychische kant
van het predikantschap hoop ik
als beginnend predikant veel te
spreken met de Heere, met mijn
vrouw en met collega’s.”

Woerden

(”Vreugde in de God van Israël”,
2007)

PROT. KERK IN NED.
Beroepen: te Apeldoorn
(herv., wijkgem. b.a. EbenHaëzerkerk), H. I. Methorst
te Nieuwerkerk aan den IJssel
(herv., wijk 1).
Beroepbaar: prop. A. M. Snaterse te Gouda; J. P. Ouwehand
te Houten (directeur GZB).

et is belangrijk
om als toekomstig
predikant zelfkennis te hebben over je
persoon, karakter en psyche. Om
dingen in kaart te brengen, om
aan verbeterpunten te werken en
om de gekregen gaven beter te
besteden in Gods Koninkrijk.
Tijdens onze opleiding doorlopen we verplicht een traject per-

soonlijke opleiding en vorming,
begeleid door twee coaches.
Hierbij komen ook psychische
factoren ter sprake.
Ook krijgen we een psychologisch assessment. Daarbij worden
negen persoonlijkheidsfactoren
getoetst. Op ieder onderdeel moet
een voldoende worden gehaald.
Enkele dagen voor mijn assessment in 2015 werd onze eerste
dochter geboren. Dat was qua
slaapuren en concentratie niet de
beste voorbereiding. Toch dwong
het mij tot het gebed of de Heere
Zelf ook hierin Zijn roeping wilde
bevestigen. Dat heeft Hij gelukkig

„I
J. R. Bulten. beeld RD

n het vak persoonlijke en
praktische vorming aan de
TUA wordt aandacht besteed aan de eigen psyche
van de predikant. Ook hebben we
intervisiegroepjes met studenten
en supervisie met docenten. Samen spreek je zo diep door over
wat je bezighoudt. Kwetsbaar
opstellen is daarbij van belang.
Ik probeer me biddend en in

verwachting van Hem Die roept
voor te bereiden op het predikantschap. Het is van belang om
te weten waar je eigen vaardigheden en valkuilen liggen en daar al
in de studie mee bezig te zijn.
In het afgelopen jaar heb ik een
stage achter de rug, waarin ik
acht weken met een predikant
optrok. Dan krijg je een inkijkje
in het pastorieleven en het veelzijdige werk van de predikant.
Ook kon ik met mijn mentor veel
spreken over valkuilen waar hij
in zijn beginperiode tegenaan
liep; dat was leerzaam.
Het helpt om als beginnende

predikanten elkaar op te zoeken
in een intervisiegroep, waarin je
elkaar ondersteunt en casussen
bespreekt. Ook hebben net begonnen predikanten in de Christelijke Gereformeerde Kerken een
mentorpredikant, met wie je over
deze dingen spreken kunt.
Een valkuil lijkt het me om te
veel te willen doen; het is dus
nodig om grenzen aan te geven.
Er zijn in de gemeente veel broeders en zusters die gaven hebben
om in te zetten. Ook is het een
uitdaging om te zoeken naar
balans tussen werkzaamheden en
het gezin.”

kerkelijke pers

OnderWeg / Terdege
OnderWeg
„„Willen we als CGK niet breken, dan zullen we weg moeten
bij de polarisatie en meer de
nuance zoeken.” Waar zit die
nuance als het gaat over homoseksualiteit? Schenau staat achter
het rapport ”Homoseksualiteit
en homoseksuele relaties” dat in
2013 verscheen, zegt hij. Daarin
wordt gesteld dat homoseksuele
relaties tegen de Bijbel ingaan, als
”zonde” bestempeld moeten worden en gemeenten „de weg van
de kerkelijke vermaning” moeten
gaan. Even voor de Kerst belde
een psychiater hem op toen de
pers schreef over crisis in de classis rondom de eigen benadering
van cgk Zwolle van homoseksuele
gemeenteleden met een relatie.
„Ik houd u persoonlijk verantwoordelijk voor de zelfmoord van
christelijke homo’s”, zei ze door
de telefoon tegen Schenau. „Die
kwam wel binnen natuurlijk”,
zegt hij er nu over. „U gaat nu

af op een krantenbericht”, zei ik
tegen haar. „Maar ik denk dat we
zinvol zouden kunnen doorpraten als u kennisneemt van wat
wij als kerken hebben bestudeerd
en echt uitgesproken.”
Ook in deze discussie bepalen
in de kerk zo makkelijk twee uitersten de toon, volgens Schenau:
het autonome denken tegenover
teruggrijpen op regels en afspraken. „Maar dit gevoelige thema
vraagt om ruimte en nuance en
juist geen oneliners als „Je mag
het wel zijn maar niet doen.””
Komt het daar niet op neer dan?
„Nee, ik protesteer daartegen. Het
is een dilemma dat ons vanuit de
samenleving is opgedrongen. De
achtergrond is dat de seksualiteit
sterk bepalend is voor iemands
identiteit, en daar wil ik bij weg,
ook als het om heteroseksualiteit
gaat trouwens. Seksualiteit is
belangrijk maar in het mens-zijn
gaat het om veel meer dan dat.
En gelovigen vinden hun identi-

er wel kan. Ik weet dat er allerlei
vragen te stellen zijn over een
vriendschappelijke liefdesrelatie
tussen twee mensen van hetzelfde geslacht maar daar wil ik
niet mee beginnen. Laten we het
gesprek erover een kans geven en
zo nuance zoeken.”
Kerkelijk magazine OnderWeg sprak met
ds. J. G. Schenau, synodevoorzitter van
de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Ds. J. G. Schenau, synodepreses
van de Christelijke Gereformeerde
Kerken. beeld RD, Anton Dommerholt

teit in Christus.”
Volgens Schenau noemt het rapport uit 2013 „een braakliggend
terrein” in het kerkelijke gesprek
over homoseksualiteit waar hij
het graag over zou willen hebben:
vriendschap. „Je bent er als kerk
niet door te zeggen wat er niet
kan zonder dat je tegelijk bereid
bent om na te denken over wat

Terdege
„Dit stukje kan wel genoemd
worden: de pastorie uit. Want dat
gebeurde in de nacht van 14 op
15 november: ik werd de pastorie
uit gedragen, op een brancard, de
ambulance in en met grote spoed
naar het ziekenhuis in Zwolle
gereden. Waarom? Mijn vrouw
werd rond een uur of één wakker van een bijzonder vreemde
ademhaling van mij. Ze voelde
meteen dat het niet goed was,
deed de lamp aan en merkte dat
ik niet meer aanspreekbaar was.
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predikanten

„Wees open naar omgeving over eigen valkuilen”
Naam: P. J. de Raaf
Leeftijd: 34
Predikantsopleiding: Derde
jaar Theologische School Gereformeerde Gemeenten

„B
P. J. de Raaf. beeld RD

„Confronterend
én nuttig
om zo veel
over jezelf
zwart-op-wit te
zien staan”

Direct werd 112 gebeld. Toen
blies ik de laatste adem uit. Direct
gaf de meldkamer aanwijzingen
om met hartmassage te beginnen:
reanimatie. Geen twee minuten
later stond er een man van de
burgerhulpverlening in de slaapkamer die de reanimatie overnam
en weer een paar minuten later
waren er vier brandweerlieden
met een AED die het overnamen.
Ondertussen waren er twee
ambulances op weg. Toen die arriveerden, was er een politiewagen
aangekomen... Allemaal om mij,
op de rand van de dood liggend,
in het leven te houden. Na een
halfuur begon mijn hart weer zelf
te kloppen. Met de dichter: „Als
uit het graf weer opgevoerd.” Zelf
heb ik er niets van beleefd, maar
voor mijn vrouw en kinderen was
het een traumatische ervaring.”
Ds. W. Pieters, predikant van de hersteld
hervormde gemeente te Elspeet, in de
rubriek ”Uit de pastorie” in familieblad
Terdege.

ij het begin van de
studie krijgt iedere
student een van de
docenten toegewezen
als mentor. Zo is er oog voor
het welzijn van de student in de
breedste zin van het woord.
In het ambt wordt de persoonlijkheid van de predikant niet
uitgeschakeld, maar wil de Heere
iemand gebruiken met zijn karakter, ervaring, talenten; ondanks
zijn zonden en gebreken. We mogen niet meegaan in de wereldse
gedachte dat een predikant alles
moet kunnen en overal in moet
uitblinken. Tegelijk vraagt het
ambtelijk functioneren in deze
tijd veel. Psychologische toerusting kan een middel in Gods hand
zijn om je ook in dit opzicht voor
te bereiden op de taak die wacht.
Het is nuttig en nodig om de eigen persoonlijkheid te kennen: te
weten wat sterke karaktereigenschappen zijn, maar ook waar de
valkuilen liggen in het ambtelijk
functioneren. Het is goed daar
in de eigen omgeving open over
te zijn, zodat er ook mensen zijn
die een spiegel voorhouden als er
dingen misgaan.
Na het eerste jaar volgt iedere
student een assessment bij een

extern bureau. Naar aanleiding
daarvan krijgen we een rapport
met sterke en zwakke punten en
ontwikkeladviezen. Vervolgens
bespreken we met de docent poimeniek (zielzorg) en de rector een
vervolgtraject op maat voor verdere psychologische toerusting.
Het assessment vond ik intensief; er gebeurt zo veel in één
morgen. Het rapport was uitgebreid en concreet. Het is confronterend om zo veel over jezelf
zwart-op-wit te zien staan. Tegelijk is het nuttig om gedwongen
te worden na te denken over deze
dingen en je zo voor te bereiden
op de toekomst.
Het heeft meerwaarde dat er
in de achterliggende jaren veel
meer aandacht is gekomen voor
psychologische toerusting op
onze school. Het lijkt me moeilijk
dat dit na het verlaten van de
school minder wordt, terwijl er
steeds meer gevraagd wordt van
de persoon van de predikant. Het
is belangrijk dat een beginnend
predikant een goed functionerende kerkenraad om zich heen
heeft, die steunt, adviseert en zo
nodig corrigeert. Het belangrijkste is de ondersteuning van de
Heere te mogen ervaren. Zonder
de ervaring van Zijn kracht en
gunst zou een mens ondergaan in
de moeilijke omstandigheden of
de eigen zonden en zwakheden.”
Zie ook RD zaterdag pagina 10

Van Dijke en Rouvoet:
Geef cgk meer ruimte
Redactie kerk

NUNSPEET. De generale synode
van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) moet geen
bindende uitspraken doen over
onder meer vrouwelijke ambtsdragers. Ze moet kerkenraden
de ruimte bieden om zo passend
mogelijk geestelijk leiding aan
de gemeente te geven.
Dat stellen onder anderen de
oud-ChristenUnieleiders Leen van
Dijke en André Rouvoet –allebei
lid van de CGK– deze zaterdag in
een opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad. Ze hebben hun
bijdrage vrijdag als open brief
naar alle christelijke gereformeerde kerkenraden gestuurd.
„Het is dringend nodig recht te
doen aan de verantwoordelijkheid
van plaatselijke kerkenraden”,
vinden ze. „De drang om te komen
tot eenduidige keuzes in gevoelige

Gezamenlijk belang

hermeneutische vraagstukken is
ongewenst en naïef. Sommige vragen zijn te complex voor uniforme
en bindende uitspraken.”
De generale synode komt volgende week weer bijeen in Nunspeet.
Als de landelijke vergadering zou
besluiten tot bindende standpunten, dan zal dat volgens hen
„grote gevolgen hebben voor de
loyaliteit van de brede kerkelijke
achterban.”
De christelijke gereformeerde
emeritus predikanten ds. J. M. J.
Kieviet en ds. J. Westerink stellen
in een reactie dat er in de kerk
een zekere verscheidenheid mag
zijn. „Maar er zal een eenheid in
de waarheid moeten zijn. Daarbij
horen geen verschillende visies en
praktijken in zaken als homoseksualiteit en de vrouw in het ambt.
Dan is het Schriftgezag in het geding.”
Zie ook pagina 24-25

e Chinese overheid heeft al veertien steden, waaronder Wuhan, op slot gedaan.
Markten zijn gesloten, vliegverkeer is
verboden en het openbaar vervoer beperkt. De inwoners worden daarmee min
of meer afgesloten van de rest van China. Isolatie moet
de verspreiding van een gevaarlijke variant van het
coronavirus een halt toeroepen.
Al in de 15e eeuw wisten Italiaanse stadstaten dat
isolatie de enige remedie was tegen zich snel verspreidende ziekten, zoals de pest. In de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden werd een dergelijke aanpak
pas 250 jaar later mogelijk. Kerk en koopman stonden
een rigoureuze aanpak van de besmettelijke ziekte
lang in de weg. De kerkelijke gedachte was dat een uitbraak van bijvoorbeeld de pest een „gesel Gods” was.
Daarbij maakte de Allerhoogste –ook volgens gereformeerde medici– gebruik van ziekmakende lucht.
Bovendien was isolatie in de ogen van theologen als
Voetius een onchristelijke en onbarmhartige maatregel. Wat overigens niet wegnam dat de kerk haar roeping tot naastenliefde en hulpbetoon serieus oppakte.
Je naaste laat je nooit in de steek, benadrukte Voetius.
Regenten-kooplieden hadden andere belangen. Isolatie zou de handel schaden. Kooplieden waren bang
dat isolerende maatregelen vooral gebruikt zouden
worden om ongewenste concurrenten uit te sluiten.
Het staat te lezen in een recente studie van dr. A. H. M.
Kerkhoff naar de pestbestrijding in de Republiek.
Hoewel kerk en koopman vanuit verschillende
perspectieven tot hetzelfde standpunt kwamen –geen
isolatie van de zieke mens– stond dat een effectieve
bestrijding van de ziekte in de weg. Pas toen de Staten
van Zeeland in 1665 het voortouw namen, kon de
besmettelijke pest bedwongen worden.
Botsende meningen staan effectief optreden altijd in
de weg, toen en nu. Door aan alle verschillende belangen wat toe te geven, zal er steeds sprake zijn van een
verdunde, verwaterde oplossing. Filosoof des vader-

Kerk kan mensen helpen
boven ondergeschikte
belangen uit te stijgen
lands Daan Roovers pleit voor een omslag in denken en
een andere manier van onderhandelen. Daarbij moet
eigen belang plaats maken voor gezamenlijke belang.
Dat kan zorgen voor coöperatie. Juist de kerken kunnen volgens Kerkhoff een rol spelen om mensen te
leren persoonlijke belangen ondergeschikt te maken.
Het is een les die te leren valt uit het verleden. Sinds
1665 kwam de pest in Nederland niet meer voor.
Maar wel staken andere ziekten, zoals Q-koorts en
vogelgriep, de kop op. Ook onder dieren braken zeer
besmettelijke ziekten uit. Gezamenlijke aanpak met
het oog op gemeenschappelijk belang is dan nodig.
Persoonlijk belang moet dan ondergeschikt worden.
Dat zal zeker niet meevallen; het vereist offers die niet
makkelijk vrijwillig gebracht zullen worden. Dan moet
er een overheid zijn die boven de partijen staat en het
algemeen belang dient met resolute actie. Kerken kunnen daarbij inderdaad een niet te onderschatten rol
vervullen.
Hoofdredactie
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Samenwerken met allerlei soorten mensen,
discipline in eenzaam werk, pastorale fijnzinnigheid. Het ambt van predikant vraagt veel.
Theologische opleidingen hebben steeds meer
aandacht voor de psyche van de pastor.
■ Geerten Moerkerken

Psychisch
toegerust
voor het
ambt
Protestantse Kerk in
Nederland (PKN)

De predikantsopleiding van
de PKN is een „vormingsproces,
waarin intellectuele, persoonlijke en spirituele vorming een
plaats hebben”, zegt dr. F. Stark,
directeur onderwijs aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam en
Groningen.
Sinds de jaren zestig van de
vorige eeuw en door publicaties
vanuit de praktische theologie is
er volgens dr. Stark structureel
aandacht voor de persoon van de
predikant in de opleiding. „Daarachter ligt ook het verschijnsel
dat predikanten mislukken doordat ze van zichzelf onmogelijke
dingen vragen. Er zijn in het predikantschap veel risicofactoren,
zeker voor mensen met een laag
zelfbeeld. Denk aan een hoog roepingsbesef, een tamelijk eenzame
positie en het vertrouwen van
velen. Het risico is dat bepaalde
menselijke behoeften aan erkenning, positie en intimiteit door
het staan in het ambt bevredigd
worden. Daar moet je wel eerlijk
over kunnen nadenken.”
Tijdens de opleiding schrijven
studenten een „geloofsbiografie”,
met zelfref lectie als een van de
doelen. Studenten doen onderling aan intervisie en delen zo
ervaringen. Vanuit de opleiding
worden begeleiding en een vorm
van mentoraat aangeboden.

Studenten met „een roepingsbesef” wordt geadviseerd zich vroeg
in de opleiding in te schrijven in
het Kerkelijk Album, zodat ze in
contact komen met de geschiktheidscommissie. Deze commissie
kan adviseren om gedurende de
opleiding „een vorm van mentoraat, geestelijke begeleiding of
therapie te zoeken.”
Diverse opleidingen maken
gebruik van een assessment, een
psychologisch onderzoek voor
de studenten (zie: ”Assessment
maakt ‘foto’ van persoonlijkheid
student”). Zo’n onderzoek is aan
de PThU momenteel niet verplicht, maar „zoiets zal bij onze
aanstaande onderwijsherziening
wel worden ingevoerd”, aldus de
directeur. „Daarbij gaat het erom
aan alle studenten recht te doen,
te peilen waar iemand staat en
wat de kwaliteiten zijn. En ook
om te zien welke persoonlijke
vorming en eventueel therapie
nodig is om te kunnen functioneren als pastor.”
Pas begonnen predikanten
krijgen mentoraat aangeboden
vanuit de kerk. In verplichte
nascholing worden voorbeelden
uit de praktijk besproken. „Uit
die bespreking blijkt soms dat
predikanten zelf gaan inzien dat
ze te veel hooi op de vork nemen,
burn-out dreigen te raken, of
iets anders nodig hebben om
het ambt met vrucht te kunnen
blijven uitoefenen.”

Hersteld Hervormde Kerk (HHK)

Het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS) kent „al vele jaren”
aandacht voor de psychologische
toerusting van toekomstige predikanten, zegt de rector van de
opleiding, prof. dr. W. van Vlastuin. Vanaf het eerste jaar van de
bachelor tot het eerste jaar van de
master volgen de studenten een
programma gericht op persoonlijkheidsvorming.
De rector ziet aandacht voor

„Er liggen in
het ambt van
predikant veel
risicofactoren”
dit aspect van de predikant als
noodzakelijk, „omdat het Evangelie het hele mens-zijn raakt.
Ons hart is niet beperkt tot het
rationele of emotionele. Het ambt
van predikant heeft in onze tijd
bepaalde persoonlijkheidskenmerken als randvoorwaarden.
Denk aan het kunnen luisteren,
het hebben van een bepaalde beslistheid of stressbestendigheid.”
Studenten die de predikantsopleiding volgen, krijgen tijdens het
eerste jaar een assessment. „Dit
is bedoeld als middel tot zelfre-

f lectie en biedt aandachtspunten
om in te groeien.” Het assessment
dient primair als ontwikkelplan,
maar kan „in uiterste gevallen”
als geschiktheidstoetsing functioneren, aldus prof. Van Vlastuin.
De studiegids van het HHS
meldt dat studenten voor elk testonderdeel ten minste een drie (op
een schaal van een tot vijf) moeten behalen. Bij een onvoldoende
resultaat volgt een persoonlijk begeleidingstraject en een hertest.
Als dit opnieuw onvoldoende is,
wordt de student niet toegelaten
tot het predikantschap.
Na de bevestiging tot predikant kent de HHK een tweejarig
mentoraat voor beginnende
predikanten, terwijl men vier jaar
deelneemt aan de jaarlijkse winterconferentie en nascholingsdagen waarbij onder meer „pastorale en theologische vaardigheden
aan de orde komen.”

Christelijke Gereformeerde
Kerken (CGK)

De predikantsopleiding van de
CGK, aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), biedt de
studenten een leerlijn persoonlijke en praktische vorming. Tijdens
elk collegeblok zijn er enkele
colleges over de ontwikkeling van
de eigen persoon in relatie tot het
toekomstige werk. In de bachelor
vinden individuele gesprekken
plaats over de persoonlijke ontwikkeling, in de masteropleiding

wordt gewerkt met gespreksgroepen.
De aanleiding om in de opleiding de persoon en psyche van
de predikant nadrukkelijker aandacht te geven dan al gebeurde,
lag in een rapport van de vertrouwenscommissie van de CGK.
Daarin werd veel uitval onder
jonge predikanten gesignaleerd.
„In 2009 werd daarom onder
meer gestart met pastoriemiddagen voor studenten, waarbij uiteenlopende onderwerpen worden
besproken”, zegt J. W. van der
Zande-de Roo, verbonden aan de
TUA als persoonlijk begeleider en
verantwoordelijke voor het onderdeel persoonlijke en praktische
vorming.
„Om goed geestelijk leiding te
kunnen geven aan een gemeente
is het van belang dat de predikant
zichzelf goed kent, weet heeft van
zijn sterke en zwakke kanten en
dat hij weet hoe hij met zichzelf
om moet gaan”, aldus Van der
Zande. „Ook is het belangrijk
dat hij weet hoe hij reageert op
gedrag van anderen en hoe hij
zijn eigen gedrag kan bijstellen
en versterken.”
Toekomstige predikanten binnen de CGK ontvangen jaarlijks
huisbezoek van een van de
hoogleraren en een curator. Wie
door het curatorium via het
zogenoemde admissie-examen
wordt toegelaten tot de predikantsopleiding, wordt gevraagd
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Assessment
maakt ‘foto’ van
persoonlijkheid
student
Simon Reehoorn. beeld RD

V

eel theologische opleidingen kennen
een assessment: een onderzoek dat uit
verschillende (psychologische) testen
bestaat. Assessmentbureau Interselect uit
Gorinchem neemt zulke onderzoeken af
voor verschillende predikantsopleidingen. „Studenten gaan hier de deur uit met een beeld van hun
persoonlijkheid en sociale vaardigheden, met sterke
en zwakke kanten”, legt Simon Reehoorn, medeeigenaar van Interselect, uit.
Samen met de theologische opleiding stelt het
bureau een competentieprofiel op: een overzicht
van vaardigheden die een predikant nodig heeft om
te functioneren. Daarop wordt in het assessment
getoetst. „Bedrijven stellen zo’n profiel vaak op rond
competenties die een werknemer succesvol maken.
Opvallend is dat de theologische opleidingen zich
vooral richten op punten waar het in het verleden
fout ging bij predikanten. Dat willen zij in ieder
geval voorkomen.”
De profielen van de verschillende kerkgenootschappen waarmee Interselect samenwerkt,
verschillen niet veel, zegt Reehoorn. „Denk aan
vaardigheden als actief luisteren, empathie, stressbestendigheid, zelfstandig kunnen werken, f lexibiliteit, kunnen samenwerken of besluitvaardigheid.”

Puzzels

Theologische opleidingen besteden steeds meer aandacht aan
psychologische toerusting van
studenten. „Geroepen zijn tot het
ambt vereist in deze tijd de nodige
vorming.” beeld RD, André Dorst

een ontwikkelassessment te doen.
Een extern bureau toetst hierin
de student op tien persoonlijkheidskenmerken, die door het
curatorium geselecteerd zijn als
belangrijk voor de predikant.
De CGK stellen geen psychische
voorwaarden voor de toelating tot
het ambt van predikant, zegt Van
der Zande. „De resultaten van het
assessment worden besproken
in een gesprek waar een curatorbegeleider en ikzelf bij betrokken
zijn. Aan de hand daarvan stelt
de student een ontwikkelplan op,
dat ook in het vervolg van de studie regelmatig wordt besproken.”
Zodra een student predikant is,
ligt de begeleiding in handen van
de kerken, aldus Van der Zande.
„Deze wijzen een mentor aan
om pas begonnen predikanten te
begeleiden.”

Gereformeerde Gemeenten (GG)

De Theologische School in
Rotterdam, predikantsopleiding
van de GG, telt in het leerjaar
2019-2020 negen studenten, die
les krijgen van zes docenten. Deze
kleinschaligheid biedt ruimte
voor veel persoonlijke aandacht,
zegt ds. B. Labee, docent poimeniek (pastorale vakken). „We
proberen daarbij in te spelen op
de vooropleiding van een student,
eventuele ervaring in het ambt en
zijn karakterstructuur.”
In de lessen poimeniek komen onderwerpen aan bod als

tijdsdruk en de beschikbaarheid
van de pastor, de verwerking
van emotionele ervaringen of
burn-out raken. Ook krijgen de
studenten een aantal praktische
opdrachten, zoals catechiseren,
het observeren van kerkelijke
vergaderingen, of het bezoeken
van dementerenden. „In de evaluatie van deze activiteiten is onder
meer aandacht voor de psychologische verwerking”, aldus ds.
Labee.

Onderwerpen
als burn-out,
tijdsdruk en
beschikbaarheid
Een aantal van deze aspecten
had al langer een plaats in de
opleiding, maar sinds 2010 kwam
er „nadrukkelijk meer aandacht
voor deze zaken”, zegt de docent
poimeniek. „We leven in een
complexere samenleving waarin
allerlei problematiek nadrukkelijker op het bord van de pastor
terechtkomt. Er wordt soms veel
van een predikant verwacht.
Enerzijds belijden wij dat de Heere mensen uit het stof wil gebruiken voor het dienstwerk in Zijn
Koninkrijk. Tegelijk moeten we

eerlijk stellen dat geroepen zijn
tot dit ambt in deze tijd de nodige
vorming vereist. Zelfs iemand die
psychisch niet zo sterk is, kan een
goede predikant zijn en dienstbaar in het pastoraat. Belangrijk
is dat iemand in afhankelijkheid
van Zijn Zender mag dienen, ook
met beperkingen en grenzen.”
Na het eerste studiejaar krijgt
iedere student een assessment
bij een extern bureau. Op basis
hiervan ontvangt de student een
analyse van sterke en zwakke
punten en adviezen voor verdere
ontwikkeling. Het onderzoek
functioneert als ontwikkelassessment, niet als geschiktheidstoetsing.
De resultaten worden besproken
met de docent poimeniek en de
rector van de school. „Samen zoeken we daarin naar een passend
vervolg”, zegt ds. Labee. „Soms
blijft dat beperkt tot begeleiding
en regelmatige terugkoppeling
door de rector of docent poimeniek. Er kan ook –in overleg– een
extern bureau worden ingeschakeld om aan onderdelen te gaan
werken. In dat laatste geval zal er
een intensievere terugkoppeling
zijn naar de opleiding.”
Tijdens de eerste twee jaar van
het predikantschap kennen de GG
sinds 2010 mentoraat door ervaren predikanten. In deze periode
zijn er ook (half)jaarlijkse terugkomdagen voor de net begonnen
predikanten.

Een aanstaand predikant die een assessment bij
Interselect krijgt, maakt eerst thuis online een capaciteitentest en een persoonlijkheidstest. De eerste
bestaat uit sommen en puzzels, waardoor er inzicht
ontstaat in het vermogen tot probleemanalyse en
oordeelsvorming van de student. De persoonlijkheidstest is gebaseerd op de ”big five”, een bekend
psychologisch model om de persoonlijkheid in kaart
te brengen.
Vervolgens komen de studenten een dagdeel naar
Gorinchem. Daar vindt eerst een anderhalf uur durend gesprek plaats naar aanleiding van het competentieprofiel. „We willen een beeld krijgen van het
zelfbeeld van de student, hoe hij zijn vaardigheden
ziet en of hij weet of iets ontwikkelbaar is. Het gaat
dan niet zozeer over de theologische roeping, maar
over wat iemand als persoon meebrengt als hij een
gemeente ingaat. Het is niet voor elke student even
makkelijk om te zeggen waar hij goed in is. Soms
hoor je: Dat moet een ander maar zeggen.”
Ook vindt er een aantal praktijksimulaties plaats.
„Dat gaat om casussen, situaties zoals een predikant
die kan tegenkomen. We letten er daarbij op of we
verschillende competenties terugzien en ook hoe
makkelijk of moeilijk die worden getoond.”
Aan het einde van het assessment worden de eerste
resultaten doorgesproken. Later krijgt de student
een uitgebreid rapport toegestuurd met bevindingen
uit het assessment. Hij moet expliciet toestemming
geven om deze resultaten ook met de opleiding te
delen. „Interselect maakt als het ware foto’s van de
persoon. Wat daarmee vervolgens gebeurt, ligt bij
hemzelf”, zegt Reehoorn. „Meestal heeft de opleiding mensen die de student op sleeptouw willen
nemen om daarmee aan de slag te gaan.”

Levenservaring

Reehoorn ontmoet tijdens de assessments heel wat
verschillende soorten studenten. „Er zijn studenten
van 21 jaar, maar ook mensen van 50 met een f linke
carrière achter de rug. Bij oudere studenten merk je
meer levenservaring, zo grijpen zij vaker terug op
voorbeelden uit een eerdere werkkring. Zij zijn vaak
ook minder verrast over de uitkomst van het assessment dan jongeren. Sommige studenten van 21 jaar
ontdekken dingen over hun persoonlijkheid die ze
nooit eerder hebben gehoord.”
Hoewel het ambt veel vraagt van de persoon van de
predikant, ziet Reehoorn ook een verantwoordelijkheid voor de kerkenraad en gemeente. „Daar ligt ook
een taak. Het zou best goed zijn om eens na te denken over competenties die een gemeente nodig heeft
om een pas afgestudeerde predikant op te vangen.”

