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Misbruik:  
je leven aan diggelen

Wat hebben misbruikslachtoffers nodig? Tien geboden
Een schokgolf Wat moeten gemeenten doen?
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‘Door het gedrag van mijn ouders 
heb ik God nooit als een liefhebbende 
Vader kunnen zien.’ 
Voor mij zit een slachtoffer van seksu-
eel misbruik in de orthodox-protes-
tantse kring. Eind dertig is ze. Pas sinds 
een jaar of drie kan ze God zien zoals 
Hij werkelijk is. Ze vertelt over de weg 
die ze is gegaan. Een weg waarop ze 
zich vaak verlaten heeft gevoeld, zowel 
door God als door mensen.
Hoewel de kerkgemeenschap wist dat 
er sprake was van ernstige proble-
men binnen het gezin waarin ze op-
groeide, stak niemand een helpende 
hand naar haar uit. Er werd wel over 
haar gepraat, maar nooit mét haar. Ze 
keerde steeds meer in zichzelf en ont-
wikkelde tal van psychische klachten. 
En ze was ervan overtuigd dat God 
van haar vroeg dat ze zweeg. 
Terugkijkend vertelt ze hoe ze wilde dat 
ze als kind had geweten wat ze nu wist: 
dat het eren van je ouders niet betekent 
dat je je mond moet houden over wat 
niet goed is. Had iemand het haar maar 
eerder verteld…. ‘Dan was ik eerder 
gaan praten’, zegt ze. ‘Zeker weten.’

 ‘Door het gedrag van mijn ou-
ders heb ik God nooit als een 
liefhebbende Vader kunnen zien’
Een ander slachtoffer vertelt hoe 
het gezin waarin zij opgroeide juist 

bekend stond als modelgezin. Vader 
had een belangrijke taak in de kerk. 
Wie zou geloven dat in dat keurige 
gezin seksueel misbruik speelde? Bo-
vendien vertelde haar vader dat God 
het goed vond wat hij deed. Tot twee-
maal toe bracht hij zijn dochter naar 
een abortuskliniek om de gevolgen 
van zijn daden weg te laten halen. Op 
wie kon zij nog hopen? 
Terugkijkend ziet ze hoe haar vader 
haar als het ware heeft gehersen-
spoeld. Maar het duurde lang voor ze 
dat zag. Ze is nu halverwege de veertig 
en durft pas sinds een paar jaar te pra-
ten; aarzelend en met horten en sto-
ten. Werken kan ze niet, ze heeft haar 
handen vol aan haar therapietraject.

St ikken
De verhalen die slachtoffers vertellen 
zijn ronduit schokkend. En ook de 
predikanten, ouderlingen en hulp-
verleners die ik interviewde, kwamen 
met schokkende verhalen. Zo ver-
telde een ouderling over een pleger 
die zijn dochter juist misbruikte op 
avondmaalszondagen. Gemeen-
schap met God en gemeenschap met 
zijn dochter hoorde volgens hem bij 
elkaar. Een ander vertelde hoe een 
vrouw maar liefst zestig jaar zweeg 
over het misbruik dat haar vroeger 
was aangedaan en in stilte leed. 
Alle geïnterviewden onderstreepten 
het belang van spreken, omdat dat de 
weg naar heling en genezing opent. 

‘Zolang je niet spreekt, stik je’, zei een 
predikant. ‘Het raakt heel je bestaan. 
Ik ben er echt van overtuigd: het 
moet eruit.’
In het onderzoek kwamen mensen 
aan het woord uit orthodox-gerefor-
meerde en bevindelijk gereformeerde 
kerken. Gezamenlijk duid ik ze aan 
als de orthodox-protestantse kring.

Represai l les
Voor alle slachtoffers geldt dat spre-
ken over seksueel misbruik moeilijk 
is. Vaak schamen ze zich voor wat 
er is gebeurd, bijvoorbeeld omdat ze 
het gevoel hebben dat ze een aandeel 
hadden in het misbruik. Dat ver-
oorzaakt ook schuldgevoelens. De 
pleger versterkt dit schuldgevoel door 
opmerkingen te maken als: ‘Je kwam 
zelf naar me toe.’ Schaamte en schuld-
gevoel kunnen ook ontstaan als een 
slachtoffer bepaalde (lichamelijke) 
opwinding heeft gevoeld of door het 
misbruik bepaalde privileges heeft ge-
kregen (aandacht, cadeautjes). 
Vaak voelen slachtoffers zich ook loy-
aal tegenover de pleger, zeker als het 
een familielid betreft. Ook de angst 
voor de gevolgen belemmert het spre-
ken. Slachtoffers zijn vaak bang niet 
geloofd te worden of bang voor repre-
sailles van de pleger. 
Voor slachtoffers uit orthodox-pro-
testantse kring blijkt praten over sek-
sueel misbruik nog moeilijker, omdat 
de geloofsleer vaak verzwarend werkt. 

Wat hebben misbruikslachtoffers nodig?

Tien geboden voor kerkelijke  
slachtofferhulp
De afgelopen jaren was Henrieke Groenwold intensief bezig met seksueel misbruik in orthodox-protestantse kring. Ze schreef 

er een roman over en deed er onderzoek naar voor haar afstudeeropdracht voor de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan 

de Gereformeerde Hogeschool. Haar leidende vraag: hoe kunnen misbruikslachtoffers tot spreken komen? De kerk kan daar 

een belangrijke rol in spelen, meent Groenwold. Ze formuleert tien geboden voor kerkelijke slachtofferhulp. 

TEKST HENRIEKE GROENWOLD
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Mensen zijn bijvoorbeeld niet alleen 
bang voor de pleger, maar ook bang 
voor de straf van God. Of ze zijn bang 
om uit de gemeenschap gestoten te 
worden. 
Om zich te durven uiten hebben 
slachtoffers veiligheid en vertrou-
wen nodig. De kerk kan daarin een 
belangrijke rol in spelen. Ik zet tien 
mogelijkheden op een rij hoe de kerk 
slachtoffers kan helpen. Tien geboden 
voor kerkelijke slachtofferhulp.

1. Neem posit ie in a ls  kerk.
Het belangrijkste dat de kerk kan 
doen is het innemen van een dui-
delijke positie, waarbij seksueel 
misbruik concreet als fout wordt be-
noemd. Dat klinkt als een open deur, 
maar in de praktijk blijkt het van 
grote waarde. Slachtoffers hebben een 
duidelijk signaal nodig dat de kerk 
aan hun kant staat en hen aanmoedigt 
om erover te praten. Dat geeft hun 
vertrouwen. 
Daarnaast kan het slachtoffers helpen 
om te horen hoe het zit met thema’s 
als schuld en vergeving en dat er geen 
straf van God op het spreken rust. Re-
gelmatig blijken slachtoffers tot spre-
ken te komen als er openlijk aandacht 

is besteed aan het thema, bijvoorbeeld 
door het (zijdelings) te benoemen in 
een preek of door voor hen te bidden.

2.  Vergroot de kennis over  
seksueel  misbruik .

De kennis over dit thema moet zowel 
bij kerkenraadsleden als bij gemeente-
leden vergroot worden. Veel mensen 
hebben bijvoorbeeld geen flauw idee 
hoe vaak seksueel misbruik voorkomt 
of denken dat het in de kerk minder 
speelt dan buiten de kerk. Helaas is dat 
niet waar. Daarnaast weten veel men-
sen niet wat de gevolgen van seksueel 
misbruik zijn en welk gedrag daarbij 
kan horen. Wie daarvan op de hoogte 
is, kan eerder de signalen herkennen 
en actie ondernemen. 

Slachtoffers hebben een duide-
lijk signaal nodig dat de kerk 
aan hun kant staat
Het organiseren van een avond over 
seksueel misbruik voor gemeentele-
den, waarbij deskundigen worden uit-
genodigd, kan helpen bij het vergroten 
van kennis. Het moet overigens niet 

bij één keer blijven. Er is blijvende 
aandacht voor dit thema nodig, ook in 
de toerusting van de pastorale bezoe-
kers. Zo zou het protocol met de stap-
pen die gezet moeten worden in geval 
van (mogelijk) seksueel misbruik elke 
twee jaar opnieuw op de kerkenraad 
besproken moeten worden.

3.  Word je bewust van je houding 
tegenover s lachtoffers .

De manier waarop met slachtoffers 
wordt omgegaan is van grote invloed 
op het proces dat iemand doorgaat. 
Slachtoffers zijn niet zielig en willen 
ook niet zo behandeld worden, maar 
hun vertrouwen is wankel. Het is be-
langrijk dat wankele vertrouwen niet 
opnieuw te beschamen. 
Dat houdt niet alleen in dat er niet 
geroddeld wordt, maar ook dat men 
vanuit de kerkenraad en de gemeente 
trouw is in het nakomen van afspra-
ken en in contact blijft met het slacht-
offer. In dat contact is ook ruimte en 
tijd nodig voor alle emoties en vra-
gen. Zo is het funest om te snel over 
vergeving te beginnen. De deur kan 
dan weer voor jaren dichtgaan – net 
als wanneer slachtoffers niet worden 
geloofd.

Thema

(foto Jaco Klamer)
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Het is hierbij goed om de grenzen te bewaken en te kijken 
naar wat mogelijk is binnen het contact met het slachtof-
fer. Soms doen mensen grote beloften (‘je mag me altijd 
bellen, dag en nacht’) die ze vervolgens niet na kunnen 
komen. Dat leidt tot teleurstellingen. Duidelijkheid en eer-
lijkheid vergroten het vertrouwen.

4.  Wees attent op de barr ières d ie de ambtel i jke 
structuur van de gemeente kan opwerpen.

In veel kerken kunnen mensen niet (zomaar) kiezen bij 
welke ambtsdrager ze om hulp vragen. Dat kan belemme-
rend werken. De ambtsdrager kan bijvoorbeeld bevriend 
zijn met de pleger, waardoor het slachtoffer zich niet durft 
uit te spreken, of de ambtsdrager beschikt niet over vol-
doende tijd of de juiste capaciteiten om een slachtoffer 
van seksueel misbruik te begeleiden. Het is wenselijk dat 
een kerkenraad dan kijkt naar een andere structuur en 
bijvoorbeeld de mogelijkheid creëert om door te verwijzen 
naar een andere ambtsdrager. 
Verder kan het voor slachtoffers belemmerend zijn om 
naar een mannelijke ambtsdrager te gaan. Als een kerk 
geen vrouwelijke ambtsdragers kent, is het goed om bin-
nen de gemeente vrouwen aan te wijzen waar slachtoffers 
terecht kunnen voor een pastoraal gesprek. 
Tot slot is het van belang om stil te staan bij het verschil 
tussen vertrouwelijk handelen en geheimhouding. Regel-
matig worstelen ambtsdragers hiermee. Het is belangrijk 
dat in een pastoraal contact geen beloften worden gedaan 
om iets geheim te houden. Als een slachtoffer nog in gevaar 
is (en dat weet je niet van tevoren) is dat onverantwoord. 

Uiteraard betekent vertrouwelijk handelen dat het verhaal 
van een slachtoffer nooit op straat belandt. Maar soms is 
het nodig om contact te zoeken met een hulpverlener of 
vertrouwenspersoon. Het is wel van belang dat de pasto-
rant hiervan weet. Overleg zo veel mogelijk.

5. Wijs vertrouwenspersonen aan.
Het is belangrijk dat vertrouwenspersonen met wie slacht-
offers van seksueel misbruik contact kunnen opnemen 
bekend en bereikbaar zijn. Meestal is er sprake van interne 
vertrouwenspersonen, maar het kan helpen als het men-
sen van buiten de gemeente zijn, uiteraard wel met een 
vergelijkbare identiteit. 

‘Zolang je niet spreekt, stik je’
In gemeenten waar al vertrouwenspersonen zijn, is het goed 
om te bezien of hun taken kunnen worden uitgebreid. Vaak 
zijn vertrouwenspersonen bereikbaar voor klachten over 
grensoverschrijdend gedrag binnen kerkelijke en pastorale 
relaties. Maar seksueel misbruik speelt ook en misschien 
wel juist in andere relaties, bijvoorbeeld binnen de familie. 
In mijn onderzoek werd vooral dat misbruik door de geïn-
terviewden genoemd, maar daarvoor bestaan helaas (nog) 
geen meldpunten binnen de kerk. Mede daarom kan een 
uitbreiding van de taak van vertrouwenspersonen naar sek-
sueel misbruik in dit soort relaties wenselijk zijn. 
In alle gevallen moet duidelijk zijn waar een vertrouwens-
persoon voor benaderd kan worden en hoe hij te bereiken 
is. Houd de drempel laag, bijvoorbeeld in de vorm van een 

 Rieteke Hoogendoorn, tante van Henrieke Groenwold, maakte deze quilt over het levensverhaal van Groenwold zelf. Seksueel misbruik veroorzaakt scherven in een mensenleven. In de quilt 
zie je links een mens midden in die scherven staan. De lucht erboven is donker en grauw. Rechts zie je het kruis en het geopende graf; Jezus ging dwars door de dood om leven te geven. 
Jezus, die het diepste lijden kent, wil naast mensen staan, midden in de scherven. Liefdevol buigt Hij zich over hen heen. De hoop die daarin ligt besloten is ook verwerkt in de regenboog 
met zeven kleuren; voor elke dag één. De hemel gaat open, er komt weer licht. (Zie www.bijbelquilts.nl.)
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e-mailadres, zodat mensen de mogelijkheid hebben om in 
eerste instantie anoniem contact te zoeken. 

6. Denk erover na hoe je met p legers omgaat .
Plegers durven vaak niet te praten: uit schaamte of schuld-
gevoel en omdat ze bang zijn om als oud vuil behandeld te 
worden. Daarom is het van belang stil te staan bij de ma-
nier waarop er met plegers wordt omgegaan. Als seksueel 
misbruik wordt besproken is het belangrijk om ook naar 
hen openheid uit te stralen. Zo vertelde een ouderling dat 
hij in zijn gebed niet alleen voor slachtoffers had gebeden, 
maar ook voor plegers. Korte tijd later meldde zich een 
pleger bij hem, die ondanks de duidelijke en scherpe af-
wijzing van seksueel misbruik bij deze ouderling oprechte 
zorg had geproefd en daardoor om hulp durfde te vragen. 
Het is ook in het belang van slachtoffers dat er zorgvuldig 
met plegers wordt omgegaan. Wanneer van een pleger een 
zondebok wordt gemaakt kan dat een slachtoffer belem-
meren om te praten. Hij of zij is immers vaak loyaal aan de 
pleger. 
Daarbij moet overigens glashelder blijven dat seksueel 
misbruik wordt afgekeurd. Barmhartige zorg verlenen aan 
plegers betekent niet dat het met de mantel der liefde kan 
worden bedekt. Juist niet. De pleger zal hoe dan ook ver-
antwoordelijkheid moeten nemen en dat betekent ook dat 
er recht gedaan moet worden. 

7. B ied kinderen en jongeren een vei l ige omgeving.
Als kinderen en jongeren in de knel zitten, is een veilige 
omgeving nodig om hen aan het praten te krijgen. Dat is 
het zevende gebod voor kerkelijke slachtofferhulp: er moet 
oog zijn voor kinderen in de gemeente en het is cruciaal 
dat er naast hun ouders of verzorgers volwassenen be-
schikbaar zijn die hen zien en hen kennen. In clubwerk, 
kindernevendienst en catechese is het daarom ook van 
belang om te bouwen aan relaties. Dat kost tijd en daarom 
is het goed om naar mogelijkheden te zoeken om volwas-
senen verschillende jaren achtereen met dezelfde kinderen 
te laten optrekken. Een voorbeeld hiervan is een catecheet 
die zich voor drie jaar verbindt aan een groep catechisan-
ten. Het is daarbij wel zaak dat degenen die intensief op-
trekken met kinderen en jongeren ook getraind worden in 
het signaleren van problemen. 

8. Heb oog voor vragen over God.
Slachtoffers van seksueel misbruik uit de orthodox-protes-
tantse kring worstelen vaak met vragen over God. Vaak is 
het beeld van God vertekend door wat hen is aangeleerd 
en aangedaan. Zo kan bijvoorbeeld het vaderbeeld van 
God ernstig beschadigd worden door wat iemands eigen 
vader heeft gedaan. 
Het is belangrijk om in contact met slachtoffers stil te 
staan bij deze beelden van God en rekening te houden 
met hun pijnpunten. Een belangrijk sleutelwoord daarin is 
ruimte, ook voor de meest rauwe emoties. Daarnaast is het 
goed mensen in de kerk te stimuleren zich ook een eigen 
beeld van God te vormen door samen de Bijbel te bestude-
ren en jongeren daarin op weg te helpen. 

9.  Help s lachtoffers om de verbinding te leggen tus-
sen de geloofs leer en hun dagel i jks leven.

De verbinding tussen de geloofsleer en het dagelijks 

leven is altijd van belang, zeker als mensen worstelen met 
thema’s als recht en onrecht, identiteit, vergeving en seksu-
aliteit. Slachtoffers hebben hulp nodig om bijvoorbeeld te 
ontdekken wat het in hun situatie betekent om hun ouders 
te eren of hun naaste lief te hebben, terwijl ze zich vervuld 
voelen van haat over wat hen is aangedaan. Verschillende 
mensen die ik heb geïnterviewd gaven aan dat ze hier in 
preken graag meer aandacht voor zouden willen zien.

10.  Heb aandacht voor huise l i jk geweld  
in het a lgemeen.

Als seksueel misbruik plaatsvindt in huiselijke kring, is 
dat een vorm van huiselijk geweld. Vaak worden mensen 
slachtoffer van meerdere vormen van huiselijk geweld en 
is er bijvoorbeeld ook sprake van emotionele verwaarlo-
zing. Bij de verschillende vormen van huiselijk geweld zijn 
overeenkomsten aan te wijzen in de mechanismen achter 
het zwijgen erover. Ook zijn er overeenkomsten in de 
gevolgen. Hoewel het belangrijk blijft om duidelijk onder-
scheid te maken tussen verschillende vormen van geweld, 
is het toch goed om het thema huiselijk geweld in het alge-
meen in de gemeente te bespreken.

Verbinding
Bovenstaande tien geboden zijn niet uitputtend, maar 
geven wel enig inzicht in wat slachtoffers nodig hebben en 
wat hen kan helpen. Cruciaal daarbij is hoe men (in het 
algemeen) in de gemeente met elkaar omgaat. De vraag is 
altijd of de gemeente echt gemeente van Jezus Christus is, 
zoals Hij het heeft bedoeld. Roddelen of elkaar links laten 
liggen werkt uiteraard niet bevorderend. Met elkaar mee-
leven en elkaar bemoedigen juist wel. 
Als een gemeente echt leeft in verbinding met Christus en 
met elkaar, zal er ook ruimte zijn om slachtoffers van mis-
bruik op te vangen en te begeleiden. 

Henrieke Groenwold is jeugdwerker van de NGK 
Kampen en heeft diverse publicaties over seksueel mis-
bruik op haar naam staan. Haar complete afstudeer-
onderzoek is te vinden op www.henriekegroenwold.nl

Slachtoffers hebben een duidelijk signaal nodig dat de kerk aan hun kant staat en hen 
aanmoedigt om erover te praten. Dat geeft hun vertrouwen. (Het beeldje is gemaakt door 
Henrieke Groenwold.)
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Wie te maken krijgt met seksueel misbruik stuit vroeg of laat op de vraag wat de Bijbel daarover zegt. De teksten 

gaan van het lovende Hooglied tot de verhalen van diverse oudtestamentische ontsporingen. De rode draad: de Heer is 

een bevrijdende God.

TEKST HENRIEKE GROENWOLD EN ROEL VENDERBOS

Het liefste zou je in de Bijbel een 
grondige en gemotiveerde afwijzing 
willen lezen, die geen enkele ruimte 
laat voor welke vorm van misbruik 
dan ook. Maar wie met dat doel de 
Bijbel raadpleegt, komt teleurge-
steld uit. Dat neemt niet weg dat de 
grondtoon van de Bijbel heel duide-
lijk is: de Heer wil niet hebben dat 
wij elkaars lichamelijke integriteit 
aantasten. Hij wil dat we in vrijheid 
voor zijn aangezicht leven, óók in 
seksueel opzicht. 
Dat laatste blijkt zonneklaar uit dat 
kleine boekje in de Bijbel dat we als 
het Hooglied kennen. Een bundeltje 
liefdesliederen, waarin de liefde en 
de lichamelijkheid in allerlei toon-
aarden bezongen worden. Het zijn 
liederen vol oosterse beelden, die 

je stimuleren je geliefde te bemin-
nen zoals God het bedoeld heeft. 
Ze dagen je uit om je partner, die je 
(ook) met zijn of haar lijf zo in ver-
rukking kan brengen, op een bijzon-
dere manier te beschrijven. Daarbij 
is geen sprake van plat taalgebruik, 
zoals we dat in de media vaak tegen-
komen, maar worden beeldende en 
poëtische woorden gebruikt. Daar-
mee proef je in Hooglied iets van 
Gods oorspronkelijke bedoeling met 
liefde, intimiteit en seksualiteit.
Bij eerste lezing zou je misschien 
denken dat Hooglied een erg naïef 
boekje is. Alsof de schrijver geen 
idee heeft hoeveel er juist op dit ge-
bied is stukgegaan. Het lijkt wel alsof 
hij niet weet of niet wil onderkennen 
dat de zonde Gods goede schepping 

binnengedrongen is en diep heeft 
aangevreten. En dat die zonde ook 
op seksueel gebied zo veel verziekt 
en stukmaakt. 
Maar de schrijver weet heel goed dat 
er juist op dit gebied soms dodelijke, 
mensonterende krachten binnen-
dringen. Dat blijkt als hij het heeft 
over de ‘vossen’ die de wijngaard van 
de liefde bederven (Hooglied 2:15). 
Hij geeft daar niet veel aandacht 
aan, maar beseft heel goed dat het 
in liefde en seksualiteit grondig mis 
kan gaan. 

Buurvrouw
Naast Hooglied is er een heel aantal 
andere bijbelboeken waarin juist de 
ontsporingen op dit gebied beschre-
ven worden. In termen van Hoog-

De Bijbel en  
seksueel misbruik

De Heer is een  
bevrijdende God



11opbouw 57/16, 24 augustus 2013

Thema

lied: wat een verschrikkelijke vossen! 
Denk bijvoorbeeld aan de geschiede-
nis van David en Batseba (2 Samuël 
11). Terwijl de Hethiet (!) Uria de 
Israëlitische koning trouw is en zijn 
plicht vervult als militair, zet David 
zijn zinnen op zijn buurvrouw Bat-
seba, de vrouw van Uria. Hij ziet 
haar baden, raakt onder de indruk 
van haar mooie lichaam en laat haar 
ophalen om met haar naar bed te 
gaan. Moet kunnen, denkt hij, want 
hij heeft alle macht en haar man is 
toch ver weg. 

Het is afschuwelijk om te lezen hoe 
David van kwaad tot erger komt en 
het ene gebod na het andere over-
treedt om zijn seksuele machtsmis-
bruik in de doofpot te stoppen. Het 

is één van de weinige verhalen in de 
Bijbel waarin God zijn afkeuring en 
verontwaardiging over zulk grens-
overschrijdend gedrag duidelijk laat 
merken. Expliciet vermeldt de schrij-
ver van het boek Samuël aan het eind 
van hoofdstuk 11: ‘Naar het oordeel 
van de HEER was het wel degelijk 
slecht wat David had gedaan.’
Tussen twee haakjes: wie dit verhaal 
leest met de ogen van nu vraagt zich 
wel af waarom er zo weinig aandacht 
is voor wat Batseba is aangedaan. 
Alle aandacht gaat uit naar koning 
David en naar de gevolgen van zijn 
gedrag voor hem en zijn huis. Maar 
wat het voor Batseba betekende blijft 
buiten beeld.

Gebruiksart ikel
Een expliciete afkeuring zoals bij 
David vind je twee hoofdstukken 
later niet in de geschiedenis van 
Amnon en Tamar. Tamar was Am-
nons halfzuster en hij kreeg haar lief, 
zegt de bijbelschrijver. Je krijgt het 
gevoel dat Amnon niet zozeer van 
Tamar hield om wie ze was, maar om 
wat ze had: een mooi lichaam. Ze 
was mooi, staat er. 
Net als zijn vader David brandde 
Amnon van verlangen om met haar 
naar bed te gaan. Dat verlangen was 
zo sterk dat hij er bijna ziek van 
werd. Liefde kun je dat niet noemen. 
Het is begeerte, waarbij het draait 
om het bevredigen van zijn seksuele 
gevoelens. Tamar was voor Amnon 
een lustobject, meer niet. En net als 
veel daders van seksueel misbruik 
creëerde hij heel bewust een situatie 
om met haar alleen te zijn en haar te 
overweldigen. 
Als Amnon haar verkracht heeft, 
slaat zijn zogenaamde liefde om 
in blinde haat. Hij gooit zijn zus 
weg, alsof ze een gebruiksartikel is. 
Ammon wilde Tamar vooral bezitten 
en beschouwde haar als een voor-
werp en daarom ging het gezegde op: 
het bezit van een zaak is het einde 
van het vermaak. Daarmee wordt 
een mens tot voorwerp gedegra-
deerd. Afschuwelijk. 
Het is overigens opvallend hoe on-
omwonden alles wordt beschreven 
en hoe de schrijver niets verdoezelt 
of retoucheert. 
Het hoofdstuk eindigt ermee dat 
Tamar zich volledig uit het leven te-
rugtrekt en de rest van haar leven als 
een eenzame vrouw slijt. Ze is voor 

het leven getekend. En Amnon? Hij 
blijft de lievelingszoon van David. 
In de Septuagint, de Griekse verta-
ling van het Oude Testament, staat 
in 1 Samuel 13: 21: ‘Maar hij wilde 
Amnon, zijn zoon, geen pijn doen, 
want hij hield van hem, omdat hij 
zijn eerstgeborene was.’ Ammon 
bleef dus Davids lievelingszoon, 
maar die liefde maakte wel zijn 
dochter kapot. Door dit gedrag 
werd Tamar niet alleen door haar 
halfbroer, maar ook door haar vader 
verraden. Wat een gruwelijke ont-
sporing! Maar de Bijbel zelf zegt het 
er niet bij…

Dubbele moraal
In de Bijbel kom je meer verhalen 
tegen waarbij het commentaar of 
het oordeel ontbreekt. Denk maar 
aan de geschiedenis van Lot en zijn 
dochters (Genesis 19). Eerst lees je 
dat hij zijn dochters aanbiedt aan een 
stel mensen dat zin heeft in een sek-
sueel ‘feestje’ (19:8). Verderop in het 
hoofdstuk wordt de manier beschre-
ven waarop Lot bij zijn dochters 
kinderen verwekte. Het lijkt haast 
alsof het volkomen langs hem heen 
gegaan is. Lots verantwoordelijkheid 
voor zijn incestueuze gedrag wordt 
min of meer ontkend met verwijzing 
naar zijn dronkenschap, veroorzaakt 
(!) door zijn dochters.

Wie het verhaal van David en 
Batseba leest met de ogen van 
nu vraagt zich af waarom er zo 
weinig aandacht is voor wat 
Batseba is aangedaan 
In hetzelfde boek Genesis kom je 
ook de weerzinwekkende geschiede-
nis van Tamar en haar schoonvader 
Juda tegen (Genesis 38). Juda had 
– kort gezegd – zijn Kanaänitische 
schoondochter onrecht aangedaan 
door niet de geldende rechtsregels 
toe te passen. Tamar had als weduwe 
van Juda’s oudste zoons het recht om 
met zijn jongste zoon te trouwen, 
maar Juda onthield haar dat recht. 
Daarmee ontnam hij haar de moge-
lijkheid om nog kinderen te krijgen, 
waardoor ze ook haar sociale zeker-
heid verloor. Daarop verzon Tamar 

 De sporen die misbruik nalaat zijn vaak jarenlang in ie-
mands leven zichtbaar. Slachtoffers krijgen ‘levenslang’. 
En daar is de Bijbel glashelder over: elkaar zo beschadi-
gen, dat mag niet. (foto Jaco Klamer)
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een list. Ze verkleedde zich en bood 
zichzelf als prostituee aan haar niets-
vermoedende schoonvader aan, om 
zo mogelijk alsnog haar recht op 
nageslacht te ‘verzilveren’. 

Rond seksueel misbruik wor-
den bepaalde bijbelteksten 
maar al te vaak volkomen mis-
plaatst gehanteerd

Als duidelijk wordt dat ze zich als 
prostituee heeft gedragen, is leiden 
in last. Dat wordt zo hoog opge-
vat, dat ze bijna op de brandstapel 
terechtkomt. Totdat blijkt wie de 
hoerenloper was… Juda belijdt 
weliswaar schuld, maar daarmee 
is de zaak afgedaan. Hier wordt 
schrijnend duidelijk dat er een dub-
bele moraal gehanteerd wordt voor 
mannen en vrouwen. Maar dat is 
een reactie van de lezer van deze ge-
schiedenis, niet van de Bijbel zelf.

Kwaadwi l lend
Het is niet zo dat de Schrift alles wel 
goed vindt en dat de Auteur van de 
Schrift alles wel goed vindt. Mis-
schien wel juist door het ontbreken 
van commentaar wordt pijnlijk dui-
delijk hoe het na de zondeval gegaan 
is. Het is alsof de Schrijver zeggen 
wil: moet je nu toch eens zien hoe 
het allemaal gegaan is, oordeel 
zelf…
Want dat de HERE, onze God, niet 
alles goed vindt, mag duidelijk zijn. 
Dat kun je ook opmaken uit de bepa-
lingen die Hij gegeven heeft rond de 
vorming van seksuele relaties (Levi-
ticus 18) en allerlei soorten van sek-
sueel gedrag (Deuteronomium 22). 
Zo worden in Leviticus 18 allerlei 
bepalingen gegeven die gemeenschap 
tussen bloedverwanten verbieden. 
Als je dit hoofdstuk overigens nauw-
keuriger leest, is het opvallend dat 
het verbod op bepaalde incestueuze 
relaties vaak gemotiveerd wordt 
vanuit het eigendomsrecht. Vrouwen 

en kinderen worden beschouwd en 
behandeld als het eigendom van een 
man. 
In dat verband is het opmerkelijk 
dat de seksuele gemeenschap tussen 
vader en dochter (zo ongeveer als 
enige) niet expliciet genoemd wordt. 
Wie kwaadwillend leest kan daaruit 
de conclusie trekken: zie je wel, een 
seksuele relatie met (één van) je 
kinderen is geen probleem. Maar dat 
is een vorm van kwaadwillend de 
Bijbel lezen. 
Tegelijk moet gezegd: hier liggen wel 
vragen die nadere en diepgravender 
studie behoeven dan in het bestek 
van dit artikel mogelijk is. Daarbij 
moeten de verschillende genres in 
de Bijbel in beeld komen, evenals 
de context van de tekst, de context 
van de schrijvers (de tijd en cultuur 
waarin de Bijbel is geschreven) en de 
context van de lezer. Wat dat laatste 
betreft: voor iemand uit de westerse 
cultuur van 2013 kunnen bepaalde 
rituelen of gebruiken uit de bijbelse 
tijd bizar overkomen, omdat wij 
kijken vanuit onze tijd, onze cultuur 
en onze gewoonten. Verder vormt 
ook dat wat je zelf hebt meegemaakt 
de blik waarmee je naar een verhaal 
kijkt. 
Een voorbeeld van dat laatste is de 
patriarchale structuur die zichtbaar 
wordt in veel bijbelse verhalen. 
Vooral in de westerse samenleving is 
veel ophef gemaakt over bijbelteksten 
die gaan over autoriteit en over man-
vrouwverhoudingen. Er zijn mensen 
die de Bijbel en de patriarchale struc-
tuur daarin als boosdoener aanwij-
zen als er onder christenen sprake is 
van onderdrukking van vrouwen of 
kinderen. Voor sommigen vormt het 
zelfs de reden om zich af te keren van 
het christelijk geloof. 

God wil mensen uit het donker 
halen en naar het licht brengen

Deze gedachtegang komt niet zo-
maar uit de lucht vallen. Helaas 
beroepen veel daders zich op bijbel-

teksten of bijbelse beeldspraak om 
hun machtsmisbruik te legitimeren. 
Daarbij kun je denken aan opmer-
kingen van daders als ‘God heeft 
mij als hoofd aangesteld’ of ‘God 
gebiedt kinderen hun ouders te eren’. 
Bijbelteksten zijn echter niet los ver-
krijgbaar en dat geldt hier helemaal. 
Zo komen in een huwelijk en in een 
gezin liefde en trouw op de eerste 
plaats. De teksten over de man-
vrouwverhoudingen die in de Bijbel 
daarop volgen moeten dan ook van-
uit dat perspectief gelezen worden. 
Datzelfde geldt voor het gebod om je 
ouders te eren. Daar gaat liefde aan 
vooraf, geen egoïsme, geen macht, 
geen onrecht. Rond seksueel mis-
bruik worden dergelijke teksten dan 
ook helaas maar al te vaak volkomen 
misplaatst gehanteerd. 

Rode draad 
In de tijd van het Oude Testament 
was een belangrijk uitgangspunt in 
de wetgeving met betrekking tot 
seksueel misbruik het aantasten van 
iemands eigendom. Kort gezegd: je 
moet van de vrouw van een ander 
afblijven. 
Vandaag benoemen wij het kwaad 
van seksueel misbruik eerder in ter-
men van het aantasten en schenden 
van iemands (lichamelijke) integri-
teit. Daarmee bedoelen we dat ie-
mand zeggenschap wordt ontnomen 
over zijn eigen lichaam en eigen ‘zijn’. 
Daarbij heeft het geen zeggenschap 
hebben op seksueel gebied niet alleen 
fysieke gevolgen, maar ook psychi-
sche en relationele. De sporen die 
misbruik nalaat zijn vaak jarenlang 
in iemands leven zichtbaar. Slachtof-
fers krijgen ‘levenslang’. En daar is de 
Bijbel glashelder over: elkaar zo be-
schadigen, een ander zo klem zetten, 
dat mag niet. 
Paulus benoemt het met naam en 
toenaam in 1 Korintiërs 6:13: het 
lichaam is niet bedoeld om ontucht 
mee te plegen. Even verderop schrijft 
hij hoe juist deze zonde ook het 
lichaam aantast. Het zet mensen ge-
vangen en dat strookt niet met wie 
God is en hoe God is. Waar de geest 
van de Heer is, daar is juist vrijheid 
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(2 Korintiërs 3:17).
Dit is een rode draad die al vanuit het 
Oude Testament te zien is. Van meet 
af aan profileert God zich als een 
bevrijdend God. ‘Ik ben de Heer, uw 
God, die u uit Egypte, uit de slavernij 
heeft bevrijd.’ In het hele Oude Testa-
ment komt dit steeds weer naar voren 
en laat God keer op keer zien hoe Hij 
zijn volk steeds opnieuw bevrijdt. 

Ook in het Nieuwe Testament wordt 
dat zichtbaar, in Jezus’ handelen. 
Als Jezus ergens mee bezig is in zijn 
leven op aarde, dan is het wel met 
het bevrijden van mensen. God wil 
mensen uit het donker halen en naar 
het licht brengen. In Johannes 1:5 
wordt dat kernachtig samengevat: 
‘God is licht, er is in hem geen spoor 
van duisternis.’ Daar past geen onder-

drukking bij, geen liefdeloosheid en 
geen onrecht. Daarover is geen twijfel 
mogelijk. 

Henrieke Groenwold is jeugdwer-
ker van de NGK Kampen en heeft 
diverse publicaties over seksueel 
misbruik op haar naam staan. Roel 
Venderbos is predikant van de  
NGK Kampen.
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‘Vaak is het gerucht over seksueel misbruik er ineens. En vervolgens gaat het als een lopend vuur, een schokgolf door de 

gemeente.’ Ad Heystek (56) heeft als lid van de klachtencommissie van de CGK en als gemeentebegeleider namens het 

Meldpunt Misbruik van CGK, GKV en NGK de nodige ervaring opgedaan met seksueel misbruik in de kerk. Aan hem de vraag 

wat gemeenten het beste kunnen doen in zulke tragische situaties.

TEKST HENRIEKE GROENWOLD

‘Het zal toch niet waar zijn?’ roept 
het ene gemeentelid. Een ander 
vraagt zich af hoe het mogelijk is dat 
dit gebeurt ‘in onze gemeente’. Een 
derde wil precies weten wát er dan 
gebeurd is en een vierde stopt bij 
wijze van spreken zijn vingers in zijn 
oren, omdat hij het niet kan aanho-
ren. De vragen tollen de gemeente 
door. ‘Moeten we hier wat mee? En 
zo ja, wat dan?’
Voor veel gemeenteleden is het ge-
rucht ‘hot news’, terwijl het slachtof-
fer er vaak al jaren mee worstelt en 
in stilte heeft geleden en gestreden. 
De reacties, variërend van woede en 
paniek tot ijzige bedaardheid, komen 
vaak pijnlijk hard aan. Soms wordt 
zelfs het slachtoffer als schuldige aan-
gewezen: schuldig aan het misbruik 
zelf of schuldig aan het tumult dat is 
ontstaan.

Klacht
Als een kerkenraad met seksueel 
misbruik wordt geconfronteerd, is 
het vaak moeilijk om het verhaal van 
een slachtoffer en het verhaal van een 
pleger zuiver te beoordelen. Daarom 
raden alle drie genoemde kerken hun 
kerkenraden dringend aan om de 

melding of klacht voor te leggen aan 
de klachtencommissie. 
De commissie onderzoekt of een 
klacht ontvankelijk is. Om dat te 
kunnen beoordelen wordt bekeken 
of het wel om seksueel misbruik 
gaat en of de aangeklaagde inder-
daad een kerkelijke functie bekleedt. 
Vervolgens gaat men na of de klacht 
gegrond is. In die fase van het onder-
zoek wordt gezocht naar bewijs.  

Als in een gemeente seksu-
eel misbruik bekend wordt, 
worden er met de beste 
 bedoelingen vaak heel wat 
amateuristische fouten 
 gemaakt  
 
Wanneer een klacht gegrond is, 
wordt dit aan de betrokken kerken-
raad meegedeeld en volgt er een 
advies over welke maatregelen het 
beste genomen kunnen worden. De 

klachtencommissie kan ook bepalen 
dat een klacht ongegrond is, soms 
vanwege het gebrek aan bewijs. Maar 
ook dan kan een advies volgen over 
het vervolg. Adviezen zijn toegesne-
den op de concrete casus en kunnen 
daarom per situatie verschillen.

Extern
Naast een verwijzing naar de 
klachtencommissie adviseert het 
Meldpunt Misbruik aan kerken om 
een gemeentebegeleider aan te trek-
ken. Als in een gemeente bekend 
wordt dat er sprake is van seksueel 
misbruik worden er (met de beste 
bedoelingen) vaak heel wat amateu-
ristische fouten gemaakt. Zo gaat er 
vaak in het begin veel aandacht naar 
de pleger van het misbruik. Hoewel 
dat vaak negatieve aandacht is, wordt 
hierdoor te weinig aandacht besteed 
aan het slachtoffer, met alle schade-
lijke gevolgen van dien. 
Om dit soort fouten te voorkomen, 
bepleit Heystek om altijd, zodra men 
in een gemeente misbruik vermoedt, 
contact te zoeken met het Meldpunt. 
Daar kan men direct doorverwijzen 
naar een deskundig adviseur in de 
vorm van een gemeentebegeleider 

Wat moeten gemeenten doen bij seksueel misbruik?

Een schokgolf door de kerk
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die de kerkenraad adviseert. De ker-
kenraad blijft uiteindelijk wel zelf 
verantwoordelijk en neemt zelf de 
beslissingen.
Het is van groot belang dat een 
gemeentebegeleider van buiten de 
gemeente komt, benadrukt Heystek. 
‘Vaak is er sprake van een nauwe on-
derlinge band tussen gemeenteleden, 
bijvoorbeeld omdat er hele families 
in één kerk zitten of omdat mensen 
elkaar goed kennen. Loyaliteit kan 
in de praktijk een belangrijke rol 
gaan spelen in de beoordeling van de 
verhalen van het slachtoffer en van 
de pleger. Dat loyaliteitsprobleem 
speelt voor de gemeente, maar kan 
ook voor de kerkenraad gelden, en 
daarom is het zo belangrijk om een 
extern iemand als gemeentebegelei-
der aan te wijzen.’
Ad Heystek heeft als gemeentebege-
leider inmiddels meer dan tien ge-
meenten van advies voorzien. Daarbij 
ging het om heel verschillende 
misbruikzaken: van kinderen tot 
volwassenen en van actueel misbruik 
tot misbruik in het verleden. De aan-
klachten richtten zich op diverse wer-
kers in de kerk, zoals een predikant, 
koster, jeugdleider of jeugdouderling. 

Als gemeentebegeleider voorziet 
Heystek kerkenraden van advies op 
kerkrechtelijk en algemeen juridisch 
vlak, rond pastoraat en communica-
tie en op het vlak van de regie.

Tucht
Als er sprake is van misbruik van een 
minderjarige door een volwassene is 
aangifte doen bij de politie (moreel) 
verplicht. De klachtencommissie zal 
ook altijd op deze weg wijzen. Wan-
neer er eenmaal een juridisch traject 
loopt, wordt de kerkelijke behande-
ling opgeschort tot er een uitspraak 
is. 
De kerk kent haar eigen rechtsregels. 
Daartoe behoort de kerkelijke tucht 
met de daarbij behorende tuchtpro-
cedure. Die is allereerst gericht op het 
doen van recht en gerechtigheid. Dat 
betekent dat de dader erkent wat hij 
of zij heeft gedaan en inziet welke ra-
vage is aangericht. Pas daarna komen 
vergeving en verzoening in beeld. 
Het is van belang dat de kerkenraad 
goed zicht heeft op deze procedure 
en de weg met dader en slachtoffer 
zorgvuldig afloopt. ‘Daarbij kan het 
best ingewikkeld worden’, weet Hey-
stek uit ervaring. ‘Je hebt te maken 

met dingen die van buitenaf op de ge-
meente afkomen, zoals justitie en een 
nieuwsgierige pers, maar ook met 
wat er intern loskomt: een gemeente 
die op zijn kop staat. Daarbij kunnen 
complexe familieverhoudingen en 
loyaliteitsconflicten een rol spelen, 
maar is soms ook sprake van geeste-
lijke verwarring te midden waarvan 
leiding moet worden gegeven. In het 
mooiste geval leidt de tuchtprocedure 
tot verzoening waarin Gods genade 
schittert. In het slechtste geval leidt 
het tot excommunicatie: een straf die 
veel zwaarder is dan welke wereldse 
straf dan ook.’

Kringen
Het spreekt haast voor zich dat er 
op een goede en zorgvuldige manier 
pastorale aandacht aan slachtoffers 
wordt besteed, maar Ad Heystek treft 
het ook wel anders aan. Soms is zijn 
advies bij seksueel misbruik in de 
kerk dat een slachtoffer professionele 
hulpverlening krijgt. Dat betekent 
niet dat de pastorale hulp stopt. Beide 
vormen van hulp zijn blijvend nodig. 
‘Overigens heeft ook de dader recht 
op pastorale zorg’, geeft hij aan. ‘Maar 
daarbij is het van groot belang dat hij 

Thema

Het spreekt haast voor zich dat er op een goede en zorgvuldige manier pastorale aandacht aan slachtoffers wordt besteed, maar Ad Heystek treft het ook wel anders aan. (foto Jaco Klamer)



opbouw 57/16, 24 augustus 201316

of zij een andere pastor krijgt dan het 
slachtoffer. Anders kunnen zowel de 
betrokkenheid als de gewenste ver-
trouwensrelatie in gevaar komen, los 
nog van het feit dat zo’n dubbele pas-
torale rol voor de pastor zelf moeilijk 
te hanteren is.’ 
Meestal is het wenselijk dat er naar 
externe pastores gezocht wordt, 
zowel voor degene die aangeeft mis-
bruikt te zijn als voor de verdachte. 
De eigen pastores maken immers ook 
deel uit van de kerkenraad, die in deze 
zaak moet oordelen. 
Naast degene die het misbruik heeft 
ondergaan is er vaak nog een direct 
slachtoffer, namelijk de partner van de 
dader. Ook daar moet zorg voor zijn. 
In de tweede kring rondom slachtoffer 
en dader moeten ook de ouders, kin-
deren en andere directe familieleden 
als slachtoffer worden gezien en zal er 
ook naar hen pastorale zorg uit moe-
ten gaan. 
Ten slotte is er nog een derde kring 
van slachtoffers: de gemeente als ge-

heel, en misschien ook wel het kerk-
verband waar de gemeente deel van 
uitmaakt. Ook hier is zorgvuldige pas-
torale begeleiding nodig via preken, 
huisbezoek en gebedsbijeenkomsten.

Communicat ie
Een vraag die altijd aan de orde komt 
in situaties van seksueel misbruik in 
de kerk is wie ervan op de hoogte 
moeten zijn: wie moet het weten, wie 
vertelt het hun en hoe gebeurt dat? 
Het opstellen van een communicatie-
protocol is dan ook onderdeel van de 
taak van een gemeentebegeleider. 
Het spreekt voor zich dat de direct-
betrokkenen geïnformeerd moeten 
zijn en moeten blijven. De indi-
rectbetrokkenen, zoals de overige 
kerkenraadsleden en de rest van de 
gemeente, zullen het met minder 
informatie moeten doen. Heystek: 
‘Dit beschermt de privacy van be-
trokkenen, in het bijzonder van de 
slachtoffers. Openbaarheid van de in-
formatie, zeker als het jonge kinderen 

betreft, kan zeer schadelijke gevolgen 
hebben. Slachtoffers verdienen volop 
respect.’ 
Wel is het belangrijk om de gemeente 
te informeren en op de hoogte te 
houden, ook al krijgt men lang niet 
alles te horen. Ook in een proces 
van verootmoediging en (hopelijk) 
verzoening zal de gemeente een rol 
spelen.
Soms kan het noodzakelijk zijn om 
de privacy van een dader te negeren 
omwille van mogelijke andere slacht-
offers. Veel onderzoek en ook de 
praktijkervaringen van Heystek laten 
zien dat het in dit soort misbruikza-
ken vaak om het topje van de ijsberg 
gaat en dat er (m)eerdere slachtoffers 
zijn. ‘Het is van groot belang dat dit 
gestopt wordt en dat die slachtoffers 
zich melden om geholpen te worden.’

Ad Heystek wijst kerkenraden 
er vaak op dat het nooit meer 
wordt als vroeger
Vaak krijgt ook de buitenwacht 
lucht van de misbruikzaak en staat 
de regionale en soms ook landelijke 
pers klaar om allerlei informatie te 
halen en naar buiten te brengen. Een 
kerkenraad moet hierop voorbereid 
zijn en voor communicatie naar bui-
ten middels persberichten zorgen. 
Daarbij is het zinvol om een woord-
voerder namens de kerkenraad aan 
te stellen, die over de nodige deskun-
digheid daarvoor beschikt. Eerlijk en 
zorgvuldig communiceren voorkomt 
vaak allerlei wilde publicaties, waarin 
journalisten zelf naar de waarheid 
op zoek gaan en hun informatie uit 
allerlei hoeken en gaten vandaan 
halen. Vaak gaat dat ten koste van de 
goede naam van de kerk en meer nog 
van de Heer van de kerk.

Regiegroep
Eén van de adviezen die Heystek als 
gemeentebegeleider geeft, is het sa-
menstellen van een regiegroep. Een 
regiegroep bestaat uit minimaal twee 
kerkenraadsleden, communicatie- 
en begeleidingsdeskundigen en de 
gemeentebegeleider. Daarbij hecht 
Heystek eraan dat er ook vrouwen 
deel uitmaken van de regiegroep. 
De regiegroep moet het recht krijgen 
om namens de kerkenraad belang-

Poster van het Meldpunt Misbruik. Ad Heystek bepleit om altijd, zodra men in een gemeente misbruik vermoedt, contact te 
zoeken met het Meldpunt.
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rijke beslissingen tijdens het proces 
voor te bereiden, waarbij wel zorg-
vuldig en tijdig met de kerkenraad 
wordt gecommuniceerd. Regiegroep-
leden moeten zelf niet te veel uitvoe-
rende werkzaamheden in het kader 
van pastoraat en dergelijke op zich 
nemen, maar kunnen focussen op 
hun regietaak.
Zo’n regiegroep is vooral noodzake-
lijk omdat een volledige kerkenraad 
vaak te groot – en vooral ook te be-
trokken – is om het hele proces zelf 
te regisseren. Zoals gezegd kunnen 
familiebanden of andere loyaliteiten 
in de gemeente een sterke rol spelen, 
waarbij dan vaak verschillende groe-
pen ontstaan. De ene groep gelooft 
het slachtoffer, de andere groep niet. 

Ook in de kerkenraad speelt dat 
meestal en dat kan het proces enorm 
ingewikkeld maken.

L ittekens
Het proces inzake seksueel misbruik 
duurt soms lang. De gevolgen kun-
nen, ook als het proces is afgerond, 
nog jarenlang zichtbaar blijven. Hey-
stek wijst kerkenraden er vaak op dat 
het nooit meer wordt als vroeger. ‘De 
zonde die seksueel misbruik heet, 
richt veel schade aan. Verhoudingen 
raken verstoord, mensen worden 
in grote verwarring gebracht, soms 
gaan ze ook aan God twijfelen. Zelfs 
als er verzoening heeft plaatsgevon-
den, zal er nog best het een en ander 
moeten slijten. En oude littekens 

kunnen bij tijd en wijle erg jeuken.’

Soms, heel soms brengt het proces na 
seksueel misbruik in de kerk ook iets 
moois: een vernieuwing van relaties, 
een vernieuwing misschien ook van 
de relatie met God. ‘Maar ook als dat 
niet zo is, helpt het erg als we ons op 
de toekomst kunnen richten en uit de 
verwachting kunnen gaan leven dat 
Jezus wederkomt en alles nieuw zal 
worden. Vanuit die hoop kunnen we 
vervolgens ook blijven werken aan de 
wederopbouw.’

Henrieke Groenwold is jeugdwer-
ker van de NGK Kampen en heeft 
diverse publicaties over seksueel 
misbruik op haar naam staan.

Vergeving en verzoening
Er is een belangrijk verschil tussen vergeving en verzoe-
ning. Vergeven betekent letterlijk: eraf trekken, loslaten. 
Je vergeet niet wat je is aangedaan, maar je laat gevoelens 
van wrok en bitterheid ten opzichte van de dader los. Ook 
voor het slachtoffer is dat bevrijdend. 
Verzoening gaat een stap verder dan vergeven. Het is het 
herstellen van een geschonden relatie. Verzoening is geen 
automatisch gevolg van vergeving. Soms zijn de wonden te 
groot om elkaar ooit nog te kunnen ontmoeten. 
In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over vergeving. 
Omstanders zien daarin nogal eens aanleiding om slacht-
offers daar (veel te snel) op te wijzen. Soms wordt het 
vergeven van de dader zelfs als plicht benoemd. En niet 
zelden zeggen daders dat God hen vergeven heeft. Daar-
mee wekken ze al dan niet bewust de suggestie dat het 
slachtoffer dat ook moet doen. Maar vergeving is geen 

recht van een dader; het is een vrijwillige daad van het 
slachtoffer. Bovendien is vergeving een proces, waarin het 
tempo in eerste instantie door het slachtoffer wordt be-
paald. Druk daarop leggen leidt tot nieuwe schade. 

Naast het feit dat er tijd nodig is voor vergeving, is er ook 
recht nodig. Er moet recht gedaan worden en dat heeft 
ook te maken met het nemen van verantwoordelijkheid. 
Dat is de taak van de kerkenraad, maar ook van de dader. 
Daarbij kan gedacht worden aan het (vrijwillig) opgeven 
van een positie in de kerk als bewijs van berouw. Een 
dader kan ook zichzelf aangeven bij justitie of in therapie 
gaan. 
Vergevingsgezindheid van het slachtoffer ontslaat een 
dader nooit van het nemen van verantwoordelijkheid. 
Juist daarin wordt oprecht berouw zichtbaar. Ook in de 
Bijbel gaan die twee – vergeving en verantwoordelijkheid 
– hand in hand en samen gaan ze vooraf aan de verzoe-

NGK Oegstgeest en omstreken 
zoekt predikant (m/v)

Predikanten met belangstelling voor deze vacature
nodigen wij uit contact op te nemen met de voorzitter 
van de beroepingscommissie Wilbert van den Hout 
(06-23536522, wbvdhout@hetnet.nl).

Meer informatie over de gemeente en een 
profielschets zijn te vinden op de website 
www.ngkoegstgeest.nl/beroepingswerk.
We zien uw sollicitatie graag tegemoet voor 1 oktober.
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Handwijzer voor gemeenten  
bij seksueel misbruik

Wie, wat, waar, hoe, wanneer?

Gedragscode
De NGK kent een gedragscode voor 
werkers in de kerk. Daarbij gaat het niet 
alleen om predikanten, ouderlingen 
en diakenen, maar om iedereen die 
in de kerk een taak uitoefent waarbij 
vertrouwen een rol speelt, zoals club-
leiders, jeugdwerkers, kosters, musici, 
oppaskrachten, etc. In de gedragscode 
zijn bijbelse kernwaarden als respect 
voor de ander, integriteit, betrouwbaar-
heid en zorgvuldigheid uitgewerkt in 
concrete gedragsregels (do’s en dont’s). 
De code is bedoeld als een hulpmiddel 
om ongewenst gedrag van werkers in 
de kerk te voorkomen, te signaleren en 
bespreekbaar te maken.
De gedragscode is te vinden in het In-
formatieboekje voor de Nederlands Ge-
reformeerde Kerken (in de uitgave 2013 
vanaf pagina 250) en op de website van 
de LV Houten 2010/2011 onder 9.6 bit.
ly/1a3EfGj.
Om te voorkomen dat de gedragscode 
een dode letter wordt, wordt gemeen-
ten aanbevolen om die van tijd tot 
tijd te bespreken aan de hand van een 
concrete casus. Daarvoor zijn op de 
NGK-website onder de titel Hoe zijn 
onze manieren? twee hand-outs be-
schikbaar: één voor gemeenteavonden 
en één voor bijeenkomsten met werkers 
in de kerk bit.ly/1cMDClA en bit.
ly/14JWUDm.

Protocol
Voor het geval dat er toch sprake is van 

seksueel misbruik in een gemeente of 
van een vermoeden daarvan kent de 
NGK een protocol dat stap voor stap 
beschrijft wat er in de gemeente gedaan 
moet worden (zie kader op pagina 20). 
CGK, GKv en NGK hebben dit protocol 
samen ontwikkeld op basis van een 
protocol dat in de PKN in gebruik is. 
Het is bedoeld om houvast te bieden en 
een weg te wijzen in de vaak gevoelige 
situaties waarin alle betrokkenen te-
rechtkomen. Het protocol is allereerst 
bestemd voor kerkenraden en voor 
individuele ambtsdragers en pastoraal 
verantwoordelijken, die met mogelijk 
seksueel misbruik door werkers in de 
kerk worden geconfronteerd.
Het protocol is te vinden op de web-
site van het Meldpunt Misbruik (link: 
www.meldpuntmisbruik.nl/protocol). 
Verder wordt ervan uitgegaan dat alle 
gemeenten het protocol in bezit hebben 
en dat binnen de kerkenraad, ook bij 
wisselende samenstelling, steeds be-
kend is waar de tekst van het protocol 
te vinden is.

Vertrouwenspersonen
In veel gemeenten hebben kerken-
raden interne vertrouwenspersonen 
aangesteld. Een vertrouwenspersoon 
kan (preventie van) seksueel misbruik 
bespreekbaar maken en aandacht geven 
aan signalen van seksueel misbruik. 
Als een gemeentelid behoefte heeft aan 
een vertrouwelijk gesprek rondom dit 
onderwerp, fungeert de vertrouwens-

persoon als eerste aanspreekpunt. 
Het Meldpunt Misbruik biedt kerken-
raden een profielschets aan als hand-
reiking bij het zoeken naar geschikte 
vertrouwenspersonen en beschikt over 
een voorbeeldinstructie die kerkenra-
den kunnen gebruiken bij de aanstel-
ling van vertrouwenspersonen www.
meldpuntmisbruik.nl/vertrouwens-
persoon. Ook organiseert het Meld-
punt cursussen en toerustingsavonden 
voor vertrouwenspersonen www.
meldpuntmisbruik.nl/vertrouwens-
persoon/toerusting.

Commissie Meldpunt
Binnen de NGK bestaat de Commis-
sie Meldpunt Seksueel Misbruik. Deze 
commissie is verantwoordelijk voor de 
vertegenwoordiging van de NGK in het 
bestuur van het Meldpunt en draagt 
zorg voor de behandeling van klachten 
inzake seksueel misbruik, conform de 
daarvoor geldende regelingen. Elke 
drie jaar brengt de commissie rapport 
uit aan de Landelijke Vergadering. Se-
cretaris van de commissie is R.R. Rou-
kema, Prins Willemstraat 12, 2991 BS 
Barendrecht, tel. 0180 621315, e-mail 
jsturm@hetnet.nl.

Klachtenregel ing
De NGK kent een regeling voor het 
indienen van klachten over seksueel 
misbruik en de behandeling daarvan. 
De regeling geeft concreet aan op 
welke manier een klacht kan worden 

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben onderling een aantal afspraken gemaakt over het voorkomen van seksueel 

misbruik in de kerk en over wat er gedaan moet worden als er (mogelijk) toch sprake van is. Een overzicht van de 

afspraken, documenten en instanties.

 

TEKST AD DE BOER
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Thema

De recent compleet vernieuwde web-
site van het Meldpunt Misbruik.

ingediend en hoe een klacht wordt 
behandeld. De klachtenregeling is te 
vinden op de website van het Meldpunt 
Misbruik: www.meldpuntmisbruik.nl/
klachtenregeling. De klachtenregeling 
bepaalt in artikel 3 dat jaarlijks in de 
plaatselijke kerkelijke gemeentemedia 
wordt gewezen op het bestaan van de 
klachtenregeling en dat de regeling ‘te 
allen tijde’ bij de scriba aanwezig is.

Stappenplan Vei l ig Jeugdwerk
Het Meldpunt Misbruik werkt samen 
met de Christelijke Gereformeerde 
Jeugd Organisatie (CGJO) aan de Tool-
kit Veilig Jeugdwerk. Daarbij vertegen-
woordigt de CGJO ook het Nederlands 
Gereformeerd Jeugdwerk (NGJ). Deze 
Toolkit bevat een stappenplan om ker-
ken veiliger te maken voor kinderen en 
jongeren. De Toolkit Veilig Jeugdwerk 
zal in het najaar van 2013 aan de ker-
ken gepresenteerd worden.

Websitet ips
Henrieke Groenwold, die nauw bij de 
samenstelling van dit nummer van 
 Opbouw was betrokken, heeft een 
eigen website: www.henriekegroen-
wold.nl. Onder het kopje ‘onderzoeks-
rapport’ is het rapport Breek de stilte: 
spreken over seksueel misbruik in de 
orthodox-protestantse kring, waarover 
ze elders in Opbouw schrijft, te down-
loaden.
Op de website van de NGK is alle in-
formatie rond seksueel misbruik in 

de kerk samengebracht op één pagina 
met verwijzingen en downloads: www.
ngk.nl/gemeenteopbouw/seksueel-
misbruik.

Slechts enkele plaatselijke gemeenten 
van CGK, GKv en NGK hebben alle 
noodzakelijke informatie inzake seksu-
eel misbruik in de kerk op hun website 
geplaatst. Een goed voorbeeld daarvan 
is de GKv Hardenberg-Baalderveld-
Oost. Zie www.gkvhardenbergoost.nl. 
Klik op ‘Nieuws’ en daarna op ‘Seksueel 
misbruik’.

Boekentips
Henrieke Groenwold schreef naast haar 
onderzoek naar seksueel misbruik ook 
een roman over het thema: Mantel der 
liefde (Kampen, uitgeverij Brevier). 
Zie een uitgebreide bespreking van dat 
boek op pagina 9 van dit nummer. 

Hans Borst schreef twee waardevolle 
boeken over seksueel misbruik: Ver-
raden vertrouwen (Jongbloed Heeren-
veen, 1996/2006) en Naomi – Incest 
brak haar geluk (Groen Jongbloed 
Heerenveen, 2006). Borst schrijft vanuit 
persoonlijke ervaringen met slachtof-
fers en daders van incest. In beide boe-
ken geeft hij een duidelijke typologie 
van daders en hun persoonlijkheids-
kenmerken en zoomt hij in op seksueel 
misbruik in orthodox-protestantse 
kring.
 

Dan B. Allender schrijft in Voor het 
leven getekend (Novapres, 2008) zin-
volle dingen over het gedrag van slacht-
offers en de verantwoordelijkheid die 
zij uiteindelijk zelf moeten nemen.

Karlijn Demasure bespreekt in Als de 
draad gebroken is (Kok Kampen, 2005) 
onder meer de invloed van seksueel 
misbruik op het geloof van mensen. 
Hoe kan het getraumatiseerde kind nog 
vertrouwen hebben in God, als vader 
niet langer de goede herder is, maar een 
wolf in schapenvacht? Ze bespreekt ook 
hoe families, inclusief niet-misbruikte 
familieleden, met seksueel misbruik 
omgaan. Het boek is niet vanuit de 
orthodox-protestante context geschre-
ven, maar zoomt in op misbruik in de 
Rooms-Katholieke Kerk. 

Alexander Veerman en Ruard Ganze-
voort geven in Geschonden lichaam 
(Zoetermeer, Boekencentrum, 2000) 
heldere handvatten op pastoraal gebied 
voor gemeenten die met seksueel ge-
weld worden geconfronteerd.

F i lmtip
Een boeiende film over seksueel mis-
bruik is Festen van regisseur Thomas 
Vinterberg. Pater familias Helge viert 
zijn zestigste verjaardag met familie en 
vrienden en tijdens het diner onthult 
zijn oudste zoon het verschrikkelijke en 
weggestopte familiegeheim. De hier en 
daar rauwe en ruwe film geeft een rea-

Meldpunt Misbruik
De NGK werken met de CGK en de 
GKv samen in het Meldpunt Seksu-
eel Misbruik in Kerkelijke Relaties, 
kortweg Meldpunt Misbruik. Het 
Meldpunt biedt hulp, advies en on-
dersteuning aan slachtoffers van mis-
bruik in kerkelijke relaties. Eventueel 
kunnen mensen er anoniem terecht. 
De medewerkers van het Meldpunt 
kunnen slachtoffers bijstaan en bege-
leiden bij het indienen van een klacht. 
Ook geeft het Meldpunt informatie 
en advies om misbruik te voorkomen. 
Het Meldpunt registreert (anoniem) 
de aantallen adviezen, meldingen en 
klachten, ten behoeve van signalering 
en preventie.
Meer informatie: www.meldpuntmis-
bruik.nl. Het Meldpunt is bereikbaar 
via info@meldpuntmisbruik.nl en 
06 810 801 17.
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listisch inzicht in hoe families met in-
cest kunnen omgaan en wordt positief 
besproken op de christelijke filmwebsite 
www.blikoponeindig.nl. 

Ad de Boer is redacteur van  Opbouw 
en lid van de NGK Voorthuizen/
Barneveld.

 Festen geeft een realistisch inzicht in hoe families met in-
cest om kunnen gaan.

Uitgangspunten protocol
Het protocol voor gemeenten die wor-
den geconfronteerd met (geruchten of 
berichten over) seksueel misbruik kent 
de volgende uitgangspunten:

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. 
In situaties van seksueel misbruik bin-
nen kerkelijke pastorale relaties wordt 
deze veilige haven een angstaanjagend, 
onveilig gebied. De identiteit van God 
wordt daarmee geweld aangedaan, 
het vertrouwen in medechristenen 
geschaad. De kerk neemt daarom alle 
beschuldigingen of vermoedens van 
misbruik serieus. Dat betekent ook dat 
de kerk zeer zorgvuldig wil omgaan 
met alle betrokkenen, zowel met de 
mogelijke slachtoffers en de mogelijke 
daders als met al degenen die bij hen 
betrokken zijn.

Als u geconfronteerd wordt met moge-
lijk seksueel misbruik, is dat ook voor 
u belastend. Misschien hebt u behoefte 

aan overleg, maar bent u gebonden aan 
uw ambtsgeheim. Het protocol gaat 
ervan uit dat u als ambtsdrager deze 
last niet alleen hoeft te dragen, maar 
dat u die kunt delen met een tweede 
ambtsdrager. 

U kunt als kerkenraad geen oordeel vel-
len over de juistheid van een gerucht, 
melding of klacht. Dat kunnen alleen 
instanties die daartoe zijn aangewe-
zen. Oordelen is uw taak ook niet. U 
kunt wel – met behulp van dit proto-
col – zorgvuldig met alle betrokkenen 
omgaan en zo de schade voor de gehele 
gemeente zo veel mogelijk beperken.

Laat geruchten niet zomaar op hun 
beloop. Geruchten kunnen signalen 
zijn dat er iets in uw gemeente gebeurt 
dat niet door de beugel kan. Als u dat 
laat passeren, werkt u eraan mee dat 
de kans bestaat dat misbruik gecon-
tinueerd wordt. Geruchten kunnen 
net zo goed op niets gebaseerd zijn en 

tot gevolg hebben dat de goede naam 
van mensen wordt geschaad of dat er 
onrust en een gevoel van onveiligheid 
ontstaat in de gemeente. In beide ge-
vallen leiden geruchten tot schadelijke 
gevolgen. Dat is dan ook de reden dat 
van u wordt verwacht dat u de ge-
ruchten niet negeert, maar er juist op 
reageert.

Adverteren in de najaarsspecial van 
De Reformatie en Opbouw? 
Adverteren in de najaarsspecial heeft vele voordelen:

• een extra grote oplage;
• een zeer aantrekkelijk tarief;
• het nummer blijft lang bewaard.

Thema: Gewond door het leven
Verschijning: D.V. 2 november 2013

Informatie: Nico Postuma, 06-13995905, 
adverteren@opbouwonline.nl. 

Reserveer 
 voor
28 september
 ruimte!

MD



opbouw 57/16, 24 augustus 201322

Binnenkort introduceert het Meldpunt Misbruik, in samenwerking met de CGJO, één van de jongerenorganisaties in de 

Christelijke Gereformeerde Kerken, het stappenplan Veilig Jeugdwerk. Veilig Jeugdwerk is een preventieprogramma in 

elf stappen waarmee kerken het werken met jongeren in de kerk veiliger kunnen maken.

TEKST INEKE VAN DONGEN

Op alle terreinen is merkbaar dat er 
een groeiende behoefte aan veiligheid 
is. We schrikken allemaal op van mis-
bruiksituaties in de maatschappij en 
in de kerk. Hoe kan dat gebeuren? En 
misschien nog wel belangrijker: hoe 
kunnen we dat voorkomen? 
De kerk hoort een veilige plaats te 
zijn, waar liefde en vertrouwen wonen. 
Dat beeld houden we graag vast. Het 
is moeilijk te geloven dat misbruik in 
de kerk voorkomt, soms zelfs onder 
godsdienstige dwang. Toch is het een 
realiteit en daarom is het belangrijk om 
te werken aan een veilige omgeving.

Ris ico 
Een preventieprogramma kan op 
verzet rekenen. ‘Het wordt minder 
spontaan in de kerk als we alles met 
protocollen en gedragsregels regelen’, 
kun je bijvoorbeeld te horen krijgen. 
En: ‘In de kerk moet je elkaar vooral 
kunnen vertrouwen.’ 
Er zit een kern van waarheid in deze 
opmerkingen. Er is een zeker risico 
aanwezig dat we zo met regels en pre-
ventie bezig zijn dat gevoelens van on-
veiligheid alleen maar toenemen en het 

wantrouwen groeit. En dat is nu juist 
niet de bedoeling. 
Met het stappenplan Veilig Jeugdwerk 
willen we bereiken dat de openheid 
toeneemt en dat het in de kerken voor 
onze kinderen en de talloze mannen en 
vrouwen die in onze kerken een functie 
hebben veiliger wordt. 

God zelf roept ons in de Bijbel op 
alles in het licht te brengen en 
de weg van het licht te gaan
 
We zijn in de kerk al langer gewend 
aan afspraken en protocollen, gericht 
op het voorkomen van schade. Die lig-
gen vaak op financieel vlak. Niemand 
kijkt er vreemd van op als de jaarcijfers 
van de boekhouder en penningmeester 
van de kerk gecontroleerd worden. 
Collectegeld wordt zorgvuldig geteld 
en gecheckt, evenals de bankrekening. 
En dat ismaar goed ook; verantwoorde-
lijkheid moet je delen. Zo gewoon als 
deze financiële regelingen zijn, zo ge-

woon is het ook dat we door een goed 
preventiebeleid de kans op seksueel 
misbruik zo klein mogelijk maken.

Praat erover
Het preventieprogramma Veilig Jeugd-
werk beslaat elf stappen. De eerste 
stap naar veiligheid in de kerk begint 
met het gesprek over (preventie van) 
seksueel misbruik. Dat is een lastig 
onderwerp. Het gaat over seksualiteit, 
machtsverschillen, dadergedrag, het ef-
fect van misbruik op het slachtoffer, de 
kerk. Dat vraagt om een open cultuur, 
waarin mogelijk seksueel misbruik kan 
worden aangekaart. Durven we elkaar 
ook aan te spreken of onze grenzen aan 
te geven?
De basis van veilig jeugdwerk is een 
gezonde verhouding tussen catecheten 
en andere jeugdleiders aan de ene kant 
en jongeren aan de andere kant. Daar 
is kennis voor nodig over seksueel 
misbruik en hoe dat gemakkelijk kan 
ontstaan. En een open gesprek over be-
hoefte en grenzen. 
 
Iedereen geschikt?
Niet iedereen die graag met jongeren 

Meldpunt Misbruik introduceert stappenplan

Naar veilig jeugdwerk  
in de kerk
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Frans en Gerda
Gerda is een 15-jarige, onzekere tiener. 
Ze vindt zichzelf lelijk en onaantrek-
kelijk. Op school wordt ze gepest door 
klasgenoten om haar uiterlijk, precies 
de zwakke kant van Gerda. Daardoor 
wordt ze bevestigd in het gevoel waar-
deloos te zijn. Tijdens de catechisatie-
lessen verbergt ze haar onzekerheid 
door onverschilligheid en een grote 
mond. Ze heeft geen enkele aansluiting 
bij de groep.
Frans is de catecheet van Gerda. Hij 
merkt haar gedrag op en probeert ver-
trouwen te winnen. Hij merkt dat ze 
een hekel heeft aan haar uiterlijk. Regel-
matig geeft hij haar complimentjes over 
hoe ze eruit ziet en wat er mooi aan 
haar is. Gerda voelt zich gevleid, maar 
durft er geen geloof aan te hechten. 
Amicaal slaat Frans een arm om haar 
schouder, geeft een aai over haar hoofd 
en probeert zo ontspanning in de ge-
sprekken te krijgen. Langzamerhand 
groeit een vertrouwensband en Gerda 
durft iets van zichzelf te laten zien. 
Frans maakt daaruit op dat hij goed 
bezig is en dat ze hem nodig heeft. Het 
contact wordt steeds intiemer. Gerda 
geniet van zijn aandacht, voelt zich be-
grepen en durft hem niets te weigeren. 
Bang om de man kwijt te raken die 
haar eindelijk begrijpt.

werkt is daar geschikt voor of heeft 
daar zuivere bedoelingen bij. Daar 
mogen we in de kerk weleens meer 
bij stilstaan. Hoe verloopt de besluit-
vorming bij de aanstelling van jeugd-
leiders? Hoe komt het oppasrooster 
voor de crèche tot stand? Is het wel zo 
logisch dat in de kerk iedereen die zijn 
kind naar de crèche brengt daar ook 
oppasouder moet zijn? Vragen we een 
Verklaring Omtrent Gedrag aan en zo 
ja, voor wie? Deze vragen mogen en 
moeten gesteld worden. Eén van de 
stappen uit Veilig Jeugdwerk belicht de 
noodzaak van een zorgvuldig aanstel-
lingsbeleid.

Vertrouwenspersoon
Het Meldpunt Misbruik stimuleert 
kerken om interne vertrouwensperso-
nen aan te stellen. Zij kunnen een rol 
vervullen op het gebied van preventie 
en een eerste aanspreekpunt zijn voor 
jongeren, jeugdleiders, ouders en pre-
dikanten bij vermoedens of kennis van 
seksueel misbruik. Voor slachtoffers 
kan een interne vertrouwenspersoon 

laagdrempelig werken om misbruik te 
melden of een klacht in te dienen. 

Kerkenraad
De kerk hoort een veilige plaats te zijn 
voor iedereen en in het bijzonder voor 
mensen in een kwetsbare positie. De 
kerkenraad heeft de verantwoordelijk-
heid om deze veiligheid te waarbor-
gen. Kerkenraden zullen met het oog 
daarop hun eigen werkwijze zorgvuldig 
moeten bewaken, zodat ambtsdragers 
niet onnodig in risicovolle situaties 
terechtkomen en er slachtoffers vallen. 
Openheid is daarbij het sleutelwoord. 
Ambtsdragers moeten elkaar regelma-
tig bevragen over langdurige pastorale 
contacten. Daarbij kan de gedragscode 
voor predikanten en andere werkers in 
de kerk als richtlijn gebruikt worden. 

Gedragscode jeugdwerkers
Broeders en zusters die in de kerk een 
functie hebben zijn te allen tijde ver-
antwoordelijk voor het zuiver houden 
van de relatie. Zij zullen het evenwicht 
tussen distantie en nabijheid moeten 
bewaken. Van een kerkelijk functiona-
ris wordt verwacht dat hij of zij uitgaat 
van richtlijnen, zoals die ons in de 
Bijbel worden aangereikt over de liefde 
voor God en voor de naaste. Deze 
richtlijnen vormen de basis voor een 
gedragscode. In het stappenplan is een 
modelgedragscode opgenomen voor 
mensen die in de kerk met jongeren 
werken.

Ieders verantwoordel i jkheid 
Als in de kerk van Gerda (zie kader) 
het stappenplan Veilig Jeugdwerk was 

ingevoerd, was het misschien niet 
zo ver gekomen. Frans zou zich wel-
licht eerder bewust geweest zijn van 
de valkuilen van het pastoraat aan 
kwetsbare jongeren. Hij had immers de 
gedragscode gelezen en ondertekend. 
Of wellicht had de kerkenraad, na een 
zorgvuldige afweging conform het 
aanstellingsbeleid, Frans een andere 
functie in de kerk aangeboden. Andere 
jeugdleiders hadden Frans kunnen 
aanspreken op zijn risicovolle gedrag 
of hem kunnen bevragen op de mo-
menten dat ze met elkaar over Veilig 
Jeugdwerk doorspraken. De gemeente 
had mee kunnen kijken en bij de ver-
trouwenspersoon signalen kunnen 
melden. Er was immers al eerder in alle 
openheid over preventie van seksueel 
misbruik gesproken.

Seksueel misbruik in de kerken is niet 
altijd te voorkomen. 100 procent vei-
ligheid kan niemand garanderen. Dit 
gegeven kan kerken niet ontslaan van 
hun verantwoordelijkheid voor veilig 
jeugdwerk. God zelf roept ons in de 
Bijbel op alles in het licht te brengen en 
de weg van het licht te gaan. ‘Het licht 
brengt goedheid voort en gerechtigheid 
en waarheid. (…) Alles wat door het 
licht ontmaskerd wordt, wordt open-
baar en alles wat openbaar wordt, is 
zelf licht’ (Efeziërs 5). Openheid zal de 
veiligheid in de kerken vergroten.

Ineke van Dongen werkt als preven-
tiemedewerker bij Meldpunt Mis-
bruik, dat wordt gedragen door CGK, 
GKv en NGK.

Stappenplan Vei l ig Jeugdwerk in het kort
Stap 1: Zet het onderwerp Veilig Jeugdwerk op de agenda van de kerkenraad.
Stap 2: Stel omgangsregels vast.
Stap 3: Voer een gedragscode in voor medewerkers in het jeugdwerk.
Stap 4: Maak een risicoanalyse.
Stap 5: Stel een interne vertrouwenspersoon aan.
Stap 6:  Maak het meldprotocol bekend in de kerkenraad, de routekaart aan de 

vertrouwenspersoon.
Stap 7: Stel het aanstellingsbeleid voor medewerkers in het jeugdwerk vast.
Stap 8: Train de medewerkers in het jeugdwerk.
Stap 9: Behoud een veilige omgeving.
Stap 10:   Introduceer de klachtenregeling en informeer over de klachtencommissie.
Stap 11:   Informeer de gemeente over deze stappen en het daaruit voortvloeiende 

beleid. 

Het ligt in de planning om het stappenplan Veilig Jeugdwerk in het najaar 2013 in 
de kerken te introduceren. Alle predikanten, jeugdwerkers, catecheten, vertrou-
wenspersonen en andere kerkelijke functionarissen worden van harte uitgenodigd 
deze introductieavonden bij te wonen. We houden u op de hoogte.
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Hoe kan een kerk een rol van betekenis spelen rond het thema seksualiteit? Het antwoord is eigenlijk niet zo 

ingewikkeld, vindt maatschappelijk werker en hulpverlener Wietske Kruyswijk. ‘Maak het bespreekbaar. Dat is niet de 

oplossing voor alle problemen, maar alleen al het gesprek erover kan je weerbaarder maken.’

TEKST JORDI KOOIMANN

‘Een tijdje geleden hoorde ik in een 
kerkdienst een beeld dat prachtig uit-
drukt wat ik graag voor jongeren zou 
willen. Een onderzeeër kan maar tot 
een bepaalde diepte duiken. Als die 
te diep komt, implodeert die. Maar 
ondertussen zwemmen er op diezelfde 
diepte allerlei kleine visjes rond. Die 
hebben zo’n tegendruk in zichzelf, dat 
ze zich vrij kunnen bewegen. Dat wil 
ik voor jongeren: dat ze zich vrij en 
relaxed kunnen bewegen op het gebied 
van seksualiteit, maar dat ze tegelijk 
voldoende tegendruk hebben, dat ze 
weerbaar zijn. En dat is iets waaraan 
de kerk zijn steentje kan bijdragen.

Wietske Kruyswijk weet waar ze het 
over heeft. Meer dan tien jaar is ze 
inmiddels werkzaam op het gebied van 
seksualiteit en weerbaarheid. Eerst als 
medewerker ‘preventie’ bij Scharlaken 

Koord Nederland, daarna als initiatief-
neemster van de stichting ‘Het gewone 
leven’ – waarmee ze samen met haar 
man slachtoffers van vrouwenhandel 
en pooiers opving in een huis in een 
afgelegen stuk Frankrijk – en sinds 
haar terugkeer naar Nederland eind 
2010 met haar bedrijfje Weerbaar in 
Seksualiteit.
Met Weerbaar in Seksualiteit helpt 
Wietske christelijke scholen om meer 
dan incidenteel aandacht te besteden 
aan seksualiteit. Ze heeft een lespakket 
ontwikkeld met informatie, filmpjes 
en voorbeelden, waarmee scholen het 
thema zelf een structurele plek kunnen 
geven in vakken als maatschappijleer 
en biologie.
‘Het gesprek over seksualiteit blijft op 
scholen vaak bij een extern iemand die 
één keer langskomt om iets te vertel-
len. Het gonst dan even, maar daarna 

ebt het weer weg’, zegt Wietske. ‘Het 
idee van Weerbaar in Seksualiteit is dat 
scholen zelf leren praten over seksua-
liteit. En eigenlijk is dat iets wat in de 
kerk net zo belangrijk is. Ook kerken 
moeten leren praten over seksualiteit.’

Inbedden
Een scherp beeld van kerkelijke ac-
tiviteit op dit gebied heeft Wietske 
niet, maar als ze om zich heen kijkt, 
is haar indruk dat de aandacht voor 
het onderwerp groeit. ‘Al vraag ik me 
af of die aandacht ook tot activiteiten 
leidt. Kerken willen graag, maar weten 
niet goed hoe. Net als bij scholen is 
het punt vaak: hoe agendeer je het en 
waar vind je geschikt materiaal? Ik 
word weleens gebeld door kerken die 
vragen of ik ook materiaal voor hen 
heb. Ik verwijs dan door naar bepaalde 
boeken en wanneer ze werken met 

‘Kerken willen graag, maar  
weten niet goed hoe’

Seks: praat erover

Poster van een jeugddienst over seksualiteit in Kruispunt Vathorst.  Wietske Kruyswijk: ‘Als je erover praat, kom je verder.’
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Thema
het materiaal van Youth for Christ 
stimuleer ik hen om de avonden die 
gaan over relaties en seksualiteit ook 
daadwerkelijk te geven. Maar veel ker-
ken werken niet met dit materiaal en 
moeten zelf iets in elkaar zetten. Dat 
vinden ze moeilijk.’
Haar eigen gemeente, de NGK Apel-
doorn, is een goed voorbeeld van een 
kerk waar de aandacht voor seksuali-
teit groeit. Onlangs was er een avond 
waarin jeugdleiders samen nadachten 
over de vraag of seksualiteit voldoende 
bespreekbaar is. Er ligt nu een voor-
stel om in elke jeugdgroep standaard 
één of twee keer per jaar over seks te 
praten en het thema ook in de opvoed-
kringen in te bedden.
In een notendop is dit precies wat 
Wietske gemeenten aanraadt: maak 
seksualiteit bespreekbaar door het een 
vaste plek te geven in jeugdgroepen, ca-
techisatie, prediking, (opvoed)kringen, 
kortom: het hele kerkelijke ‘curriculum’.

Hoe je zulke avonden invult, zal per 
gemeente heel verschillend zijn, meent 
Wietske. ‘Maar over het algemeen is 
het vooral belangrijk om te kijken naar 
de beginsituatie van de groep waar je 
mee werkt. Hoe speelt seksualiteit bij 
hen? Wat maken ze ervan mee in hun 
leefomgeving? Je kunt ervoor kiezen 
om voor de avonden een vragenlijst 
rond te laten gaan om hier meer zicht 
op te krijgen. Op deze manier kun je 
aansluiten bij wat passend is voor een 
bepaalde leeftijd. Bij een groep 11- en 
12-jarigen kun je bijvoorbeeld beter 
niet insteken op het thema zelfbevre-
diging, maar het hebben over verliefd-
heid, de verschillen tussen jongens en 
meisjes en een thema als schoonheid.’
Bij de vraag hoe je zulke thema’s bij 
de horens vat, komt Wietske terug bij 
de noodzaak van goed materiaal. ‘Het 
probleem is dat jeugdleiders op dit 
moment veel zelf moeten ontwikkelen. 
Daarnaast merk ik dat leiders zich on-
zeker voelen over thema’s als seks voor 
het huwelijk, homoseksualiteit, sa-
menwonen en zelfbevrediging – vaak 
ook omdat de standpunten van de 
gemeente zelf niet duidelijk zijn. En ik 
merk schroom om het gebied van ou-
ders te betreden. Goed materiaal zou 
veel onzekerheid weg kunnen nemen.’

Grenzen
Waarom is een gesprek over seks in de 
kerk zo belangrijk? Krijgen jongeren 
niet genoeg te horen van hun ouders 

en docenten? Weten ze niet alles al?
‘Het is niet zo dat kennis over seks tot 
meer weerbaarheid leidt’, zegt Wietske. 
‘Je kunt alles weten, maar toch niet in 
staat zijn om goed te reageren op bij-
voorbeeld grensoverschrijdend gedrag. 
Maar een gesprek zorgt voor openheid 
en de mogelijkheid tot het stellen van 
vragen. Onderzoeken hebben dan ook 
laten zien dat wanneer je aanspraak 
kunt maken op een gesprek, je alleen 
daar al weerbaarder van wordt.’
Met weerbaar bedoelt Wietske dat 
jongeren in staat zijn om hun eigen 
grenzen te voelen en te bepalen en die 
grenzen, als het nodig is, verbaal en fy-
siek kunnen aangeven en verdedigen. 
‘Een extreem voorbeeld uit mijn vorige 
werk is een meisje dat al een paar jaar 
in de prostitutie werkte. Ze wist alles 
over seks, maar was totaal niet weer-
baar. Ze wist helemaal niet wat zij zelf 
wel of niet wilde, ze was alleen maar 
gericht op wat de ander wilde.’

Conf l ic t
Het gesprek in de kerkelijke context 
zou volgens Wietske vooral moeten 
insteken op de verbinding tussen God 
en seksualiteit. ‘Voor veel jongeren 
zijn God en de werkelijkheid waarin 
zij bijvoorbeeld op seksueel gebied 
leven volkomen gescheiden van elkaar. 
Wat God ervan vindt, is voor hen 
niet relevant. Terwijl de leefregels die 
God in de Bijbel geeft juist leiden tot 
een gezonde seksualiteit. Monogaam 
leven, je seksualiteit beheersen, nee 
zeggen tegen porno en vreemdgaan: 
ook steeds meer onderzoekers stellen 
dat die regels zorgen voor een goede 
seksuele gezondheid. Het zou daarom 
goed zijn als jongeren vanuit de ge-
meente worden gestimuleerd om op 
zoek te gaan naar het waarom van deze 
leefregels.’

‘Ook kerken moeten leren 
 praten over seksualiteit’
Wietske adviseert om daarbij aan 
te sluiten bij de vele vragen waar 
jongeren mee zitten. ‘Jongeren zijn 
zoekend en onderzoekend. Van veel 
dingen weten ze niet goed wat ze ervan 
moeten vinden. Hoe reageer je als je 
vriendje porno kijkt? Is het wel nor-
maal als je jezelf wekelijks bevredigt? 
Hoe reageer je als je erotische foto’s 
krijgt via Snapchat? Of seksistische 

reacties op Facebook? Waarom wach-
ten met seks als je relatie goed zit? Dit 
zijn echt vragen waar jongeren mee 
rondlopen, want ze voelen een conflict 
tussen de normen en waarden van hun 
gezin en kerk en de heersende normen 
en waarden in de maatschappij. Juist 
omdat veel jongeren onvoldoende 
weten waar ze zelf staan, zijn ze ge-
neigd om bij dit conflict de beide we-
relden van elkaar te gaan scheiden. En 
dan wordt de kans op grensoverschrij-
dend gedrag groter.’
Een gemeente zou dat kunnen onder-
vangen door seksualiteit op te nemen 
in de kerkelijke programma’s. ‘Het is 
een taak voor de gemeente om de ver-
binding tussen God en seksualiteit wel 
te maken. Je kunt laten zien dat God 
een licht voor je kan zijn, ook op dit 
gebied. Je moet praten. Als je erover 
praat, kom je verder.’

Letter l i jk
Behalve het gesprek in jeugdgroepen 
en kringen denkt Wietske dat struc-
turelere aandacht voor seksualiteit in 
de prediking en het gebed ook goed 
zou zijn. ‘Een predikant mag de zaken 
daarbij wel meer letterlijk benoemen 
dan nu vaak gebeurt. Heb het maar 
over dingen als porno, zelfbevrediging, 
ontrouw, schoonheidsbeleving en ook 
seksueel misbruik.’
De positieve kracht van het bijbelse 
beeld van seks moet daarbij altijd op 
de voorgrond staan, vindt Wietske. 
‘God heeft het niet voor niks zo be-
dacht als Hij het bedacht heeft. Daar 
mogen we ons wel krachtiger voor 
uitspreken. Kijk ook naar de vele bij-
belse voorbeelden die we op dit gebied 
hebben. Zoals Jozef: wat een held! Zo’n 
voorbeeld raakt het leven van hier en 
nu. Gebruik dat en praat er dan in je 
contact met jongeren over door. Wat 
vinden zij ervan?’

Wietske beweert zeker niet dat structu-
rele aandacht voor seks in de gemeente 
wonderen zal doen. Daarvoor zijn er te 
veel factoren die de seksuele ontwikke-
ling van jongeren en volwassenen beïn-
vloeden of al hebben beïnvloed. Maar 
openheid om over concrete vragen te 
spreken kan wel een verschil maken. 
Al was het enkel om jong en oud te 
prikkelen om God erbij te betrekken. 
Wat zou Hij hiervan vinden?

Zie voor meer informatie  
www.weerbaarinseksualiteit.nl.




