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Inleiding

Dit boek vol ontmoetingen is uit het leven gegrepen. Ambtsdragers 
en contactpersonen brengen al of niet geplande bezoeken namens 
de christelijke gemeente en ontmoeten zo allerhande soort men-
sen. Er kán tijdens die bezoeken en ontmoetingen méér gebeuren 
dan een intermenselijke ontmoeting. Wie God en medemensen 
liefheeft, hoopt erop dat een Derde, de grote Ander, zich mengt in 
het gesprek. De dialoog kan – als een genadig wonder en geschenk 
– een Trialoog worden. Christus zélf mengt zich in het gesprek, 
zoals bij de Emmaüsgangers. Het grote doel van alle ontmoetingen 
en gesprekken is échte ontmoeting met elkaar en vooral met Hém! 
Vandaar dat we voor het enkelvoud Ontmoeting gekozen hebben als 
titel van dit boek.

Voor pastorale bezoekers en ‘ontmoeters’
Bewust hebben we ook gekozen voor een grote variëteit aan scri-
benten en soorten ontmoetingen. Zo hopen we zoveel mogelijk 
pastorale bezoekers te inspireren om aan hun taak te beginnen 
en het daarin vol te houden. Wij gebruiken naast ‘bezoeker’ ook 
het nieuwe woord ‘ontmoeter’, omdat een échte ontmoeting altijd 
tweerichtingsverkeer is. Ook zijn ontmoetingen lang niet altijd 
gepland als bezoeken. Toevallige ontmoetingen kunnen heel ver-
rassend zijn. Ook zij die geen bezoekwerk doen kunnen dit boek 
dus lezen als een potentiële ‘ontmoeter’. 

Gezag verwerven en twijfels
Als ‘ontmoeters’ een ambt dragen, kan dat in sommige situaties 
een voordeel zijn. Maar in andere gevallen kan het vooroordelen 
wakker roepen. We kunnen er niet meer van uitgaan dat een offi-
ciële vertegenwoordiger van een kerk vanzelfsprekend een bepaald 
gezag heeft. Het is eerder zo dat zij gezag en zeggingskracht moe-
ten verwerven. Hoe? Door hun handel en wandel. Door de manier 
waarop zij met medemensen omgaan. Door de inhoud van de ont-
moetingen die georganiseerd of informeel plaatsvinden. Wie wil 
niet graag dat de ontmoetingen én aan kwaliteit winnen én meer 
effect hebben? Wie wordt niet besprongen door de twijfel: ‘Doe ik 
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het zo wel goed?’ Wie vraagt zichzelf nooit af: ‘Hoe kan het beter?’ 
Wie voelt al zaaiend de vreugde niet wegsijpelen? Wie herkent niet 
de verzuchting: ‘Er is geen beginnen aan’ of: ‘Ik ben ook nooit 
klaar’? 

Herkenning en bemoediging
Elke ‘ontmoeter’ is uniek. Heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten. 
Zijn (eigen)wijsheden, zijn eigen leervragen en leerproces. Hope-
lijk groeit tijdens het lezen van dit boek de overtuiging dat de lezer 
als unieke persoon instrument is in de hand van God en zo ‘hand-
langer’ in Zijn bezoekwerk. God zelf zorgt voor dé Ontmoeting. 

Juist diegene die tegen zichzelf aanloopt in z’n eenzijdighe-
den en beperkingen of die vastloopt in het bezoekwerk, willen we 
laten ontdekken dat het zich spiegelen aan beschreven ontmoetin-
gen door anderen echt helpt. We kijken mee in de keuken van een 
ander. Soms zelfs in zijn of haar ziel. Leren jezelf te onderzoeken 
door te reflecteren is een goede zaak. Je krijgt er opnieuw zin in. 
Dus juist in de crisis van het níet-lukken van ontmoetingen groeit 
de behoefte om mee te kijken bij een ander. Juist dán helpt kriti-
sche (zelf )reflectie verder. Het verdiept de nog komende ontmoe-
tingen.

Concrete insteek 
Dit boek heeft niet als doel om algemene praktisch-theologische 
beschouwingen te geven over pastoraat. Het bedoelt te inspireren 
vanuit de concrete praktijk van het bezoekwerk. Je komt dus het 
boek binnen via (een keuze uit) honderddertig beschrijvingen van 
pastorale ontmoetingen. Dit is het eerste deel van het boek. Daar-
binnen hebben we twintig categorieën onderscheiden. Trouwens, 
geenszins een volledig palet van wie je zou kunnen ontmoeten in 
verschillende omstandigheden. 

Leren reflecteren
Het was bijzonder om bij het maken van dit boek de ‘ervaringsdes-
kundigen’ die de praktijkvoorbeelden schreven te stimuleren op 
hun ontmoetingen terug te zien. Om hen te stimuleren tot reflec-
teren dus. Dit belangrijke aspect uit de supervisiekunde wordt in 
dit boek ingezet, vanuit de overtuiging dat dit een middel is in de 
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hand van de grote Inspirator en Stimulator om de kwaliteit van 
het bezoekwerk te vergroten. Omdat reflecteren moeilijker is dan 
je denkt, hebben we een variatie toegelaten in de opbouw van de 
casussen. Er is niet één mal waar alles hoeft in te passen. Je kunt 
meer lezen over de waarde én het moeilijke van reflectie in hoofd-
stuk 1 van deel 2: ‘Blijven leren door reflecteren’. 

Groeien in pastorale vaardigheden
We gaan in dit boek dus van de concrete ontmoeting naar de alge-
menere vragen en antwoorden met betrekking tot het groeien in 
pastorale vaardigheden. 

Vanuit verschillende invalshoeken wordt in het tweede deel stil-
gestaan bij de vorm en de inhoud, de randvoorwaarden en de uit-
dagingen voor een volgende diepere ontmoeting. Het kan immers 
altijd beter. Nu zullen de meeste ‘ontmoeters’ zich niet makkelijk 
laten inpassen in een geprefabriceerde mal. Meestal hebben ze ook 
last van het te hoog leggen van de lat. ‘Ont-moeten’ is dan vaak 
gewenst. Toch is er de laatste decennia veel gewonnen als het gaat 
om gesprekstechnieken (het benoemen en uit de weg helpen van 
communicatiestoornissen; motiverende gespreksvoering; de ander 
tevoorschijn luisteren; de aandacht voor de eigen persoon als het 
belangrijkste instrument in de ontmoeting en het leren kijken 
naar de lichaamstaal) dat het ondankbaar zou zijn om van al die 
bezinning niet iets goeds aan elkaar door te geven.

Telkens terug naar de Bron en dan weer samen verder
In de pastorale praktijk laten we ons voortdurend heilzaam storen 
door de Stem van de overkant. We bedelen bij de Bron van inspi-
ratie en visitatie. In deel 3 gaat in tien bijbelstudies de Bijbel open. 

Meestal openen we de Bijbel aan het begin van de dag, vooraf-
gaand aan een ontmoeting of aan het begin van een consistoriever-
gadering of intervisiebijeenkomst. We laten ons dan door het bij-
belgedeelte op het spoor zetten, achter Jezus aan. Hij is het enige 
perfecte Voorbeeld van hoe een echte ontmoeting hoort te zijn. Hij 
is de grote Verzoener van al onze pastorale ‘miskleunen’ (= zonden). 

Wat kun je met dit boek? 
Je kunt met dit boek vele kanten op: persoonlijke bezinning op de 
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praktijk van huisbezoeken en andere spontane ontmoetingen; even 
een casus lezen voor je op bezoek gaat; inspiratie putten uit de bij-
belstudies; leren reflecteren; het je eigen maken van gespreksvaar-
digheden. Daarnaast biedt dit boek stof voor gezamenlijke bezinning 
tijdens vergaderingen of (wijk)teambesprekingen. Een belangrijke 
oefening is immers het leren aan concrete praktijkervaringen. 
Help elkaar in het leren onderscheiden tussen wat je denkt dat 
goed is voor die ander én datgene wat je wilt leren met betrekking 
tot je eigen persoon. Hoe en waar zit je zélf in deze ontmoeting? 
Zit je er wel écht in? 

We raden het vooral aan om intervisiebijeenkomsten te organi-
seren. Een handreiking daarvoor vind je in hoofdstuk 2 van deel 2. 

Scribenten
We danken de scribenten hartelijk voor hun veelkleurige bijdra-
gen. Hun personalia staan in alfabetische volgorde achter in dit 
boek, gecombineerd met de pagina’s van de praktijkvoorbeelden of 
artikelen die door hen zijn aangeleverd. 

De scribenten stellen zich kwetsbaar op. Staan open voor kri-
tiek. Zij zijn als personen – met hun leef- en geloofservaring – in 
het geding. Zij onderkennen dat in henzelf blokkades zitten die een 
goede ontmoeting in de weg staan. Zij sporen ons aan: maak tijd 
voor een moment van rust en reflectie en zoek een goede balans 
tussen het hoge eisen stellen aan jezelf en het laconieke besef: het 
hangt niet allemaal van mij af. God zegent de greep!

Groeipijn
Wellicht herkent een lezer zichzelf in een casus. Mogelijk ver-
meerderen en verdiepen zich je leervragen. We waarschuwen je: 
leren reflecteren doet pijn. Maar het is groeipijn. Bedenk steeds 
weer: ‘Hij die je roept is getrouw, Hij zal het ook doen!’ (1 Thessa-
lonicenzen 5:24)

Aart Peters en Leo Smelt
Herfsttijd 2016       



1 Voorbeelden 
van pastorale 
ontmoetingen





1. Gezin 

Jong en ziek 

Ze lijdt al jaren aan een vorm van jeugdreuma. Best moeilijk wan-
neer je vooral geniet van uitgaan. Haar ouders krijgen haar bijna 
niet meer mee naar de kerk en ze heeft een vriendje dat ‘nergens 
aan doet’.

Via via hoor ik dat ze een week in het ziekenhuis heeft gelegen 
om medicijnen in te regelen. Ik besluit haar op te zoeken. Ik maak 
geen afspraak, maar ga gewoon een keer langs. Als presentje koop 
ik het boekje Ik ben altijd bij je van Corien Oranje. Gelukkig word ik 
binnengelaten. Beleefd bladert ze wat door het boekje. Of het in 
de smaak valt wordt me niet duidelijk. Het gesprek gaat over haar 
ziekte en school. Ik vraag: ‘Welke plaats heeft God in jouw leven?’ 
‘Bijna niet,’ is haar antwoord. ‘Welk bijbelgedeelte spreekt je aan?’ 
Ze noemt Psalm 139: dat God je allerdiepste dingen kent en dat je 
in de schoot van je moeder geweven bent. Ze vindt het mooi, maar 
kan het eigenlijk niet geloven.

Lezen:  Psalm 139:13-18.

Reflectie:  Eerst tast ik af. Als ik aanstuur op geloven, merk ik weer-
stand. De vraag naar haar lievelingsgedeelte geeft opening. Later 
hoor ik van haar moeder dat ze het boekje heel mooi vindt. Hier 
kijk ik niet van op, want ik zie later dat Psalm 139 een belangrijk 
thema in het boekje is. Helaas zie ik haar nu niet meer in de kerk. 
Wat doe ik met mijn pijn daarover? 



VOOrbeelDeN VaN pastOrale ONtmOe tINgeN14

Hoe krijg ik contact?

In onze gemeente hebben we een PJT (pastoraal jeugdteam). We 
bezoeken alle jongeren rond hun dertiende verjaardag. Deze keer 
is Henk aan de beurt. Moeder doet open en roept zoonlief erbij. 
Ik leg uit wie ik ben. Hij heeft nog nooit van een jeugdouder-
ling gehoord. De moeder wil weten waarvoor ik kom en zegt dan: 
‘Gaan jullie maar in de voorkamer zitten.’ Zijn gezichtsuitdrukking 
zegt: Help!

Op al mijn vragen geeft hij braaf antwoord, maar wel zo kort 
mogelijk. Alle ‘openvraagtechnieken’ helpen niet en na een kwar-
tiertje weet ik niets meer te vragen. Ik vraag of we bidden mogen. 
Hij zegt, duidelijk opgelucht, dat het mag. Dan zal ik hem wel 
gauw weer met rust laten. Hij heeft geen gebedspunten.

Gebed: God, hoe krijg ik contact met deze jongen en hoe zorg ik 
dat hij een positief gevoel aan dit bezoekje overhoudt?

Henk laat me uit en ik zie bij de schuur een oud brommertje staan. 
Ik vraag van wie die is. Trots vertelt hij dat hij die op Marktplaats 
heeft gekocht. Samen lopen we erheen en hij praat een halfuur 
over de brommer zonder dat ik veel hoef te zeggen of te vragen.

Reflectie: De brommer zorgt ervoor dat het uiteindelijk toch een 
ontspannen bezoekje wordt. Ondanks dat het totaal niet mijn 
eigen interesse heeft. Hopelijk heeft Henk toch een positief beeld 
gekregen van een kerkmens zoals ik. Toch blijft de vraag of ik wel 
genoeg over geloven heb gevraagd.
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Een doener

Wat is er te doen voor de jongeren in de gemeente die niet van 
theorie en praten houden, de zogenaamde ‘doeners’? Vandaar dat 
ik als jeugdouderling ook voor hen wat probeer te verzinnen. Oud 
ijzer ophalen voor het jeugdwerk is zo’n poging.

In de dienst zie ik hem zitten, een jongen van halverwege de 
twintig. Hij zit elke zondag braaf bij zijn ouders in de kerk. Een 
stille, verlegen jongen, die nooit aanwezig is bij andere kerkelijke 
activiteiten. 

Met moeite lukt het me om een afspraak met hem te krijgen. 
We zitten aan de keukentafel, hij zegt vrijwel niets en ik heb het 
gevoel dat ik erg aan hem zit te trekken. Ik vermoed dat hij geen 
nee durft te zeggen en hij zegt toe om aan het einde van de maand 
een keer mee te doen. Op mijn vraag of hij de inzameling wil 
organiseren en een beetje de leiding op zich wil nemen, krijg ik 
als antwoord dat dat echt niet kan wegens te weinig tijd.

Mijn gebed: Ik bid dat hij zich waardevol mag voelen in Gods 
Koninkrijk en een taak mag krijgen in onze gemeente.

Reflectie: Het is me niet gelukt om de jongen enthousiast te krij-
gen voor het werk. Ging ik weer te snel? Gelukkig deed hij wel 
mee met de oudijzeractie. Ik hoop dat hij zich gezien voelt als 
gemeentelid en een volgende keer ook mee zal doen met een 
andere activiteit.


