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Abstract 
 
 
There is a tension between the spiritual and the managerial aspect of church leadership. 
Dealing with this tension in a responsible and fruitful way requires a theological vision 
on church leadership. This thesis is meant to be a contribution to developing such a 
vision, primarily for evangelical churches in The Netherlands. By studying work of 
Eugene Peterson, Gideon van Dam and Annemiek De Jong-van Campen the concept of 
the mystagogical core function of the church and its leaders is discovered. Popular 
evangelical visions on church leadership are assessed by four guiding mystagogical 
principles: mystagogical primacy, mystagogical management, multiple leaders and 
multiple ministries. 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omni custodia 
Mystagogie als hart van de kerk en haar leiders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masterscriptie 
 
Student:   Hans Alblas 
   mailjotham@gmail.com  
   studentnummer 1797778 
Begeleidend docent:  Dr. S. Stoppels 
Tweede lezer:   Dr. H.A. Bakker 
 
Aangeboden aan:  Faculteit der Godgeleerdheid, 
   Center for Evangelical and Reformation Theology (CERT) 
   Vakgroep Praktische Theologie 
   Vrije Universiteit, Amsterdam 
 
Datum:  28 Juni 2011 



4 

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 

laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. 

Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam. 

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. 

Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen. 

Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. 

Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. 

Wijk noch ter rechter, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade. 

Spreuken 4:20-27, NBG’51 

 

 

  Omni custodia serva cor tuum quia ex ipso vita procedit. 

      Spreuken 4:23, Vulgaat 
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Voor Leontien 
 
 

It's better to have a partner than go it alone.  
  Share the work, share the wealth.  

  And if one falls down, the other helps,  
  But if there's no one to help, tough!  

 
 Prediker 4:9-10, The Message 



6 

Inhoud 
 
 

VOORWOORD............................................................................................................................................8 

HOOFDSTUK EEN: INLEIDING...........................................................................................................10 

1.1 AANLEIDING EN ACHTERGROND ......................................................................................................10 
1.2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSPROBLEEM ..................................................................................10 
1.3 BELANG .............................................................................................................................................11 
1.4 BEGRIPSBEPALINGEN ........................................................................................................................12 
1.5 METHODE ..........................................................................................................................................13 
1.6 OPZET ................................................................................................................................................15 

HOOFDSTUK TWEE: DE VOORGANGER ALS GEESTELIJK BEGELEIDER....... ...................16 

2.1 INLEIDING ..........................................................................................................................................16 
2.2 VIJF BOEKEN .....................................................................................................................................16 
2.3 CULTUURKRITIEK .............................................................................................................................19 
2.4 ROEPING ............................................................................................................................................21 
2.5 KERNTAKEN ......................................................................................................................................22 

Gebed ..................................................................................................................................................23 
Schrift ..................................................................................................................................................24 
Geestelijke begeleiding .......................................................................................................................26 

2.6 SPIRITUALITEIT .................................................................................................................................29 
2.7 SAMENVATTING ................................................................................................................................30 

HOOFDSTUK DRIE: GEESTELIJKE BEGELEIDING EN MYSTAGOGIE ........ .........................32 

3.1 INLEIDING ..........................................................................................................................................32 
3.2 SPREKEN ALS EEN LEERLING – JAAP FIRET ....................................................................................33 

Geestelijke begeleiding .......................................................................................................................34 
3.3 MYSTAGOGISCH SPIRITUALITEITSONDERZOEK – KEES WAAIJMAN .............................................35 

Mystagogie ..........................................................................................................................................35 
Geestelijke begeleiding .......................................................................................................................37 

3.4 DICHTER BIJ HET ONUITSPREKELIJKE - GIDEON VAN DAM ...........................................................38 
Beroepsidentiteit .................................................................................................................................39 
Spiritualiteit.........................................................................................................................................40 
Geestelijke begeleiding .......................................................................................................................41 

3.5 MYSTAGOGIE IN WERKING – ANNEMIEK DE JONG-VAN CAMPEN .................................................43 
Onderzoek naar mystagogie................................................................................................................44 
Wat gebeurt er bij mystagogie? ..........................................................................................................45 

3.6 SAMENVATTING ................................................................................................................................47 

HOOFDSTUK VIER: DE MYSTAGOGISCHE FUNCTIE VAN DE KERK .... ...............................49 

4.1 INLEIDING ..........................................................................................................................................49 
4.2 GEESTELIJKE BEGELEIDING EN MYSTAGOGIE ................................................................................49 

Vijf theologen ......................................................................................................................................49 
Nadere begripsbepaling......................................................................................................................53 
Onderlinge verhouding .......................................................................................................................54 

4.3 SAMENVATTING EN CONCLUSIE .......................................................................................................55 

HOOFDSTUK VIJF: DE MYSTAGOGISCHE FUNCTIE VAN KERKELIJKE LEID ERS..........56 

5.1 INLEIDING ..........................................................................................................................................56 
5.2 MYSTAGOGIE ALS KERNFUNCTIE VAN KERKELIJKE LEIDERS ........................................................56 
5.3 SPIRITUEEL EN ZAKELIJK LEIDING GEVEN ......................................................................................57 

Spanningsveld .....................................................................................................................................58 
Richtlijnen ...........................................................................................................................................59 

5.4 SAMENVATTING EN CONCLUSIE .......................................................................................................61 



7 

HOOFDSTUK ZES: EVANGELISCH KERKELIJK LEIDERSCHAP ........... .................................62 

6.1 INLEIDING ..........................................................................................................................................62 
6.2 KADER ...............................................................................................................................................62 
6.3 PUBLICATIES .....................................................................................................................................63 

Auteurs ................................................................................................................................................63 
Evaluatie .............................................................................................................................................64 
Samenvatting publicaties ....................................................................................................................69 
Conclusie publicaties ..........................................................................................................................70 

6.4 OPLEIDINGEN ....................................................................................................................................71 
Instituten..............................................................................................................................................71 
Literatuur ............................................................................................................................................72 
Evaluatie .............................................................................................................................................72 
Samenvatting opleidingen...................................................................................................................75 
Conclusie opleidingen.........................................................................................................................76 

6.5 ONDERZOEK ......................................................................................................................................76 
Inleiding ..............................................................................................................................................76 
Activiteiten...........................................................................................................................................77 
Taken en tijdsbesteding.......................................................................................................................77 
Samenvatting en conclusie onderzoek ................................................................................................79 

6.6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE .......................................................................................................79 

HOOFDSTUK ZEVEN: SAMENVATTING EN CONCLUSIE ............ ..............................................81 

7.1 SAMENVATTING ................................................................................................................................81 
7.2 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ...................................................................................................82 

Vervolgonderzoek................................................................................................................................83 

BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................................84 

GERAADPLEEGDE WERKEN ....................................................................................................................84 
Bij §6.4 ................................................................................................................................................86 

AANBEVOLEN LITERATUUR VOOR VERDERE STUDIE ............................................................................87 

BIJLAGE I: EVANGELISCHE KERKEN IN NEDERLAND ................ ............................................89 

BIJLAGE II: VERSCHILLENDE VORMEN VAN GEESTELIJKE BEGELEIDING..... ..............90 

1. De karmelitaanse traditie................................................................................................................90 
2. Eugene Peterson .............................................................................................................................91 
3. Margaret Guenther .........................................................................................................................91 
4. Herman Andriessen.........................................................................................................................91 
5. Tjeu van Knippenberg.....................................................................................................................92 
6. De ignatiaanse traditie....................................................................................................................92 
7. Mogelijke andere bronnen ..............................................................................................................93 

BIJLAGE III: LITERATUUR EVANGELISCHE OPLEIDINGEN ............ ......................................95 

 
FIGUUR 1: DE PASTORALE DRIEHOEK VAN PETERSON..................................................................................18 
FIGUUR 2: DE GRONDSTRUCTUUR VAN DE GEESTELIJKE BEGELEIDING VOLGENS WAAIJMAN .....................38 
FIGUUR 3: TOETSINGSKADER KERKELIJK LEIDERSCHAP...............................................................................63 
 
TABEL 1: INVULLING VAN DE WEEKTAAK VAN EVANGELISCHE VOORGANGERS..........................................78 
TABEL 2: CONCLUSIES HOOFDSTUK ZES.......................................................................................................80 
TABEL 3: EVALUATIE TRADITIES /AUTEURS VAN GEESTELIJKE BEGELEIDING VOLGENS VAN DAM ..............93 
TABEL 4: KERNACTIVITEIT EN TOETSVRAAG TRADITIES/AUTEURS VOLGENS VAN DAM .............................94 
 
 



8 

Voorwoord 
 
 
Het eerste weekend van 2008 verbleef ik voor een retraite in de benedictijner 
Adelbertabdij in Egmond aan Zee. In de nacht van 6 januari (Epifanie) werd ik wakker 
uit een levendige droom. Met mijn vrouw was ik verschillende huizen aan het bekijken 
omdat we wilden verhuizen. Er mankeerde echter steeds wel iets: er waren 
lekkageplekken, er was vuil of ongedierte, de verkoper wilde ons afzetten. Toch 
twijfelde ik of het voor ons was. Toen kwam er een stem op me af, die waarschuwend 
en opgewonden riep: “Pas op je hart! Let op je hart! Bewaak je hart!” Toen werd ik 
wakker. 
Na het opstaan, bad ik en deze droom bleef duidelijk in mijn gedachten, zodat ik 
vermoedde dat de Heer wilde spreken. Zoals altijd lag de Bijbel binnen handbereik, in 
de Willibrordvertaling van 1975. Ik besloot de tekst in Spreuken op te zoeken, die zegt 
dat je je hart moet behoeden boven alles. Ik had echter geen idee welk hoofdstuk en 
welk vers het was. Juist toen ik dacht dat het onbegonnen werk was om alle verzen na te 
lopen, viel mijn oog op de betreffende tekst, Spreuken 4 vers 23: 
 
  ‘Bewaar uw hart, meer dan alles wat gij moet behoeden, 
  want daar ontspringt  de bron van het leven.’ 
 
Bij het voltooien van deze scriptie, moest ik weer aan deze droom denken. Destijds had 
het voor mij een eigen, persoonlijke interpretatie. Hoe toepasselijk zijn deze tekst en 
droom echter ook op het onderwerp van mijn onderzoek. Omni custodia - boven al wat 
te bewaren is.... bewaar het hart. 
 
Wanneer mystagogie het hart is van de kerk en haar leiders, en dat is wat ik betoog, dan 
zullen we alles op alles moeten zetten om haar te bewaren. Let er op! Pas er op! Bewaak 
haar! Wanneer het wezen van de kerk bedreigd wordt, wees dan op je hoede.... Wanneer 
wat voor ‘kerk’ door moet gaan verwordt tot een religieus bedrijf, een plek om je te 
vermaken of een plaats om je in op te sluiten, zodat je je kunt koesteren in een vals 
gevoel van veiligheid, pas dan op. Op dat moment moet het profetisch woord klinken en 
ons terugroepen naar de kern. Terug naar het hart. 
 
Zo’n profetisch geluid beluister ik in de boeken van Eugene Peterson. Scherp klinkt het, 
alarmerend en soms misschien wat overdone. Maar toch. Zit er niet een kern van 
waarheid in zijn hartstochtelijke pleidooi voor een kerk waar God weer centraal staat? 
Een kerk waar voorgangers zich concentreren op het hart van hun bediening: gebed, 
Schrift, geestelijke begeleiding. Mystagogie. 
 
In elk geval is de oproep van Peterson me uit het hart gegrepen. En daarom wilde ik het 
ook met mijn verstand onderzoeken. Kan het wel, je tot de kern beperken in een tijd van 
zo veel? En hoe verhoudt dit zich tot de praktische, organisatorische, bestuurlijke kant 
van de kerk? Daar moeten we toch ook iets mee? En wat is geestelijke begeleiding of 
mystagogie eigenlijk? 
 
Het was het begin van een lange en intensieve zoektocht, waarvan hier nu het 
(voorlopige) resultaat ligt. Een zoektocht en een inspanning, die ik nooit had kunnen 
opbrengen zonder de hulp van mijn medereizigers. Dank aan diegenen, die me 
voorgingen en me verrijkten met wat zij nalieten in woord en geschrift. Dank aan hen, 



9 

die boeken en andere materialen met me deelden. Dank vooral aan Leontien, wiens 
geduld ik zo op de proef heb gesteld, maar die wel steeds in me bleef geloven. 
 
Omni custodia – boven al wat te bewaren is.... bewaar je hart. Dat is het wezen van de 
mystagogie. Je hart leren richten op de Bron van het Leven. Leren leven voor het 
Aangezicht van de Aanwezige. Leven uit de stroom van genade van onze opgestane 
Heer, Jezus Christus. Dan wordt ook je eigen hart een bron van leven en vind je je 
levensbestemming in Hem. Samen met allen, die Hem volgen. Vanwege dat laatste heb 
ik de titel in het Latijn gezet, om de verbondenheid uit te drukken met de generaties 
voor ons. Verbondenheid, in het bijzonder, met iemand als Benedictus van Nursia (480-
547), die me nog steeds zoveel te zeggen heeft. 
 
Verbondenheid ervaar ik ook met mijn hedendaagse geloofsgenoten. Speciale 
verbondenheid is er met diegenen, die net als ik behoren tot een evangelische kerk. De 
evangelische kerken, die me lief zijn en die ik graag mee help bouwen. Veel van 
hetgeen ik in deze scriptie presenteer, klinkt ons evangelischen vreemd in de oren. Voor 
ik aan dit onderzoek begon, wist ik ook niet of nauwelijks wat “mystagogie” was. Toch 
hoop ik dat we niet om die reden onze oren er bij voorbaat al voor zullen sluiten. Het is 
mijn ervaring, dat het verdiepen in deze “mysterieuze” materie enorm verrijkend en 
verdiepend kan zijn voor mijn (evangelische) geloof. Ik wens de lezer toe iets daarvan 
te mogen ondervinden bij het lezen van deze scriptie. 
 
 
Ede, 28 juni 2011 
 
Hans Alblas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afbeelding op de voorpagina is speciaal voor deze scriptie ontworpen door beeldend 
kunstenaar Bart Kwint, www.adiel.nl.  
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Hoofdstuk Een: Inleiding 
Bijdrage aan een visie op kerkelijk leiderschap binnen evangelische kerken 
 
 
1.1 Aanleiding en achtergrond 
 
In deze scriptie richt ik me op de visie op kerkelijk leiderschap binnen evangelische 
kerken1 in Nederland. Ik concentreer me daarbij met name op de functie van kerkelijke 
leiders om de spiritualiteit binnen hun kerk2 te versterken. 
De afgelopen jaren heb ik mij georiënteerd op een mogelijke toekomstige rol als 
kerkelijk leider binnen een evangelische kerk. Ik ben me daarbij bewust geworden van 
het spanningsveld tussen het spiritueel en zakelijk leiding geven aan een kerk. Het 
besturen en managen verdringen in mijn beleving vaak de aandacht voor het spirituele. 
Recente publicaties3 lijken deze indruk te bevestigen. Met name binnen evangelische en 
andere protestantse kerken is er de laatste jaren een toenemende aandacht voor 
verandering en vernieuwing, waarbij de gemeente vooral als organisatie wordt bekeken. 
Deze interesse in de organisatorische kant van de gemeente zou wel eens ten koste 
kunnen gaan van aandacht voor de spirituele kant. Omgekeerd, geldt dat wanneer er 
alleen of vooral aandacht is voor het spirituele, het besturen vaak tekort schiet.  
Ik heb me afgevraagd wat nu eigenlijk de functie is van kerkelijke leiders en in hoeverre 
zij organisatorisch leiding dienen te geven. Zou het vooral hun functie kunnen zijn om 
de spiritualiteit binnen de kerk te versterken? Ik zoek naar een doordachte visie op 
kerkelijk leiderschap en zijn functie om de spiritualiteit binnen de kerk te versterken.  
Kerkelijk leiderschap is een zeer breed terrein. Ik wil me beperken tot het evangelische 
smaldeel van de kerk, waartoe ik ook zelf behoor. De behoefte aan theologische 
doordenking van kerkelijk leiderschap is hier misschien wel het grootst. Enerzijds wordt 
binnen evangelische kerken volop over leiderschap nagedacht, anderzijds ontbreekt 
vaak een goed doordacht, theologisch kader.4 
 
 
1.2 Doelstelling en onderzoeksprobleem 
 
Met mijn scriptie wil ik bijdragen aan de theologische bezinning op kerkelijk 
leiderschap binnen evangelische kerken. Mijn vermoeden is dat het concept van de 

                                                      
1 De begrippen ‘evangelisch’ en ‘evangelische beweging’ zijn problematisch geworden door de enorme 
diversiteit binnen de stroming in de kerk, die hiermee wordt aangeduid. Onder de evangelische beweging 
vallen bovendien niet alleen kerken maar ook (para)kerkelijke organisaties. Omdat ik mij bezig houdt met 
een kerkelijke aangelegenheid (kerkelijk leiderschap), kies ik ervoor me te richten op ‘evangelische 
kerken in Nederland’. In bijlage I geef ik aan welke kerken hieronder gerekend zouden kunnen worden.  
2 Met ‘kerk’ bedoel ik in de eerste plaats de lokale gemeente. Dit hangt samen met mijn visie op kerkelijk 
bestuur, waarbij ik uitga van de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Sommige evangelische 
kerken geven de voorkeur aan het woord ‘gemeente’. Echter, wanneer we spreken van ‘evangelische 
gemeente’ dan duiden we hiermee meestal een specifiek type evangelische kerk aan, onderscheiden van 
andere kerken/kerkgenootschappen. Omwille van de helderheid kies ik consequent voor ‘kerk’, maar in 
alle gevallen kan ook ‘gemeente’ worden gelezen. 
3 Zie onder andere: H. de Roest, ‘Praktisch-theologische beschouwingen - spiritualiteit als fundament 
voor kerkopbouw’, Praktische theologie: Nederlands tĳdschrift voor pastorale wetenschappen 32/2 
(2005), pp. 262-275 (14); --- ‘Het ambt is “spiritueel” of het is vacant. Reflectie bij de casus “Leiderschap 
en ambt”, Praktische theologie: Nederlands tĳdschrift voor pastorale wetenschappen 35/2 (2008), pp. 47-
53 (7); --- Een huis voor de ziel, gedachten over de kerk voor binnen en buiten (2010); S. Stoppels, Voor 
de verandering, werken aan vernieuwing in gemeente en parochie (2009), m.n. §1.5, §1,6, H.4 en H.9. 
4 In §1.3 licht ik dit verder toe. 
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mystagogische kernfunctie van de kerk en haar leiders bij kan dragen aan een 
theologisch doordachte visie op kerkelijk leiderschap binnen evangelische kerken. Mijn 
doel is om te onderzoeken waaruit die bijdrage zou kunnen bestaan. 
 
De hoofdvraag luidt: wat kan het concept van de mystagogische kernfunctie van de kerk 
en haar leiders bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een visie op kerkelijk 
leiderschap binnen evangelische kerken in Nederland? 
 
Het concept van de mystagogische kernfunctie van de kerk en haar leiders komt voort 
uit mijn analyse en interpretatie van de visies van een drietal theologen. Enerzijds is dat 
de visie op het predikantschap van de Amerikaanse theoloog en emeritus predikant en 
professor Eugene Peterson, die de voorganger5 vooral ziet als geestelijk begeleider. 
Anderzijds zijn dat de visies van de Nederlandse theologen Gideon van Dam en 
Annemiek de Jong-van Campen. Van Dam werkt uit wat geestelijke begeleiding voor 
en door predikanten is en hoe dit vorm gegeven kan worden. De Jong-van Campen 
plaatst geestelijke begeleiding binnen het domein van de mystagogie en laat vooral zien 
wat de mystagogische functie van de kerk inhoudt. 
De formulering van het concept van de mystagogische kernfunctie van de kerk en haar 
leiders gebeurt tegen de achtergrond van de onderscheiden begrippen “geestelijke 
begeleiding” en “mystagogie”. Om te bepalen wat dit concept bij zou kunnen dragen 
aan de verdere vorming van een visie op kerkelijk leiderschap binnen evangelische 
kerken, onderzoek ik tevens welke visies daarop binnen die kerken leven. 
 
De deelvragen, die ik achtereenvolgens behandel, zijn: 

1. Wat houdt de opvatting van de Amerikaanse theoloog Eugene Peterson over de 
voorganger als geestelijk begeleider in? 

2. Wat moeten we verstaan onder geestelijke begeleiding en mystagogie volgens 
Gideon van Dam en Annemiek de Jong-van Campen? 

3. Wat moeten we precies verstaan onder geestelijke begeleiding en mystagogie en 
hoe verhouden deze zich tot elkaar? 

4. Wat is de betekenis van mystagogie als kernfunctie van de kerk voor het 
kerkelijk leiderschap? 

5. Hoe verhouden veelvoorkomende visies op kerkelijk leiderschap binnen de 
hedendaagse evangelische kerken in Nederland, afgemeten aan invloedrijke 
publicaties, opleidingstrajecten en praktijkonderzoek, zich tot de mystagogische 
kernfunctie van de kerk en haar leiders? 

 
Het antwoord op deze vijf vragen zal me helpen om mijn hoofdvraag te beantwoorden. 
 
 
1.3 Belang 
 
Over leiderschap wordt binnen evangelische kerken veel gesproken en geschreven. Veel 
van de inzichten komen vanuit het bedrijfsleven (management en organisatie). 
Evangelische kerken kennen nauwelijks een theologische traditie aangaande een visie 

                                                      
5 Peterson spreekt in het Engels over ‘pastor’. In het Nederlands spreekt men dan in rooms-katholieke 
kring van “pastoor”, in protestantse kring meestal over “predikant/dominee” en in evangelische kringen 
voornamelijk over “voorganger” (maar ook “predikant/dominee”). Ik maak hierin geen onderscheid en 
gebruik de Nederlandse begrippen door elkaar. Omwille van de leesbaarheid hanteer ik de mannelijke 
vorm, hoewel uiteraard ook de vrouwelijke voorgangers worden bedoeld. 
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op kerkelijk leiderschap, zoals bijvoorbeeld de reformatorische kerken en de rooms-
katholieke kerk. In alle tradities dwingen actuele ontwikkelingen overigens tot nieuwe 
theologische doordenking.6 Het risico is dat het leiderschap binnen de gemeente van 
Christus teveel gevormd wordt naar seculiere opvattingen en modellen. Het eigene van 
de kerk kan op die manier verloren gaan. Theologische doordenking van de visie op 
kerkelijk leiderschap is dan ook van groot belang voor alle kerken. 
 
 
1.4 Begripsbepalingen 
 
Met mijn onderzoek begeef ik me op het terrein van de spiritualiteit. Vanaf de zestiger 
jaren wordt spiritualiteit het overkoepelende begrip voor alles wat met “geestelijk 
leven” te maken heeft.7 Spiritualiteit kan dus heel breed opgevat worden, waarmee het 
begrip tegelijk ook aan betekenis kan verliezen. Het is daarom goed om te kiezen voor 
een omschrijving, die aangeeft tot welke kaders ik me beperk. In de eerste plaats is dat 
het christelijk geloof. Volgens de anglicaanse theoloog Alister McGrath heeft 
christelijke spiritualiteit 
 
 ‘(...) te maken met het zoeken naar een bevredigend, authentiek christelijk bestaan, 
 waarbij de grondslagen van het christelijk geloof gecombineerd worden met de totale 
 ervaring van het leven op basis en binnen de context van dat geloof.’8 
 
Ik kies voor de omschrijving van christelijke spiritualiteit van McGrath omdat deze me 
voldoende omvattend lijkt. Tegelijk vind ik deze als definitie wel wat ruim. Het kan 
mijns inziens iets specifieker door de woorden ‘heeft te maken’ te vervangen door 
‘omvat’: Christelijke spiritualiteit omvat het zoeken naar een bevredigend, authentiek 
christelijk bestaan, waarbij de grondslagen van het christelijk geloof gecombineerd 
worden met de totale ervaring van het leven op basis en binnen de context van dat 
geloof. 
 
Kernbegrippen in mijn onderzoek zijn “geestelijke begeleiding”, “christelijke 
mystagogie” en “kerkelijk leiderschap”. 
Voorlopig neem ik van Gideon van Dam deze definitie van geestelijke begeleiding over: 
een contact waarin iemand een ander als gids aanvaardt op (een deel van) de 
geestelijke weg. Christelijke mystagogie wordt door Annemiek de Jong-van Campen 
omschreven als inwijding in persoonlijk geloof en in de geloofsgemeenschap. 
Geestelijke begeleiding en mystagogie blijken op een complexe manier in elkaars 
verlengde te liggen. In hoofdstuk vier kom ik tot eigen werkomschrijvingen en 
verhelder ik de onderliggende verhouding tussen de twee begrippen. Daar verantwoord 
ik ook de onderliggende keuzen, in de eerste plaats vanuit de theologen waar ik me in 
het bijzonder op richt, aangevuld door nog andere theologen. 
Ik richt mijn onderzoek en aanbevelingen op “kerkelijk leiderschap” in de breedste zin 
van het woord. Het omvat dus zowel de voorganger(s)/oudsten als bijvoorbeeld 
kringleiders, jeugdleiders, taakgroepleiders en coördinatoren. Doordat veel literatuur 

                                                      
6 Zie bijvoorbeeld S. Paas, ‘Is de gereformeerde ambtsleer anno 2007 nog houdbaar?, CG-
predikantenconferentie, 29 mei 2007’ (2007), te vinden op www.che.nl/gemeenteopbouw.   
7 C.J. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden (Kampen: Ten Have, 2000) p. 361. 
8 A. McGrath, Christelijke spiritualiteit. Een inleiding (vert. H. Ferguson; oorspr. Eng. 1999; Kampen: 
Kok, 2002) p. 14. 
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vooral of uitsluitend gaat over de voorganger(s), komt hier wel de meeste nadruk op te 
liggen. 
 
 
1.5 Methode 
 
Ik beperk me voor deze masterthesis voornamelijk tot literatuurstudie. De auteurs waar 
ik me vooral op richt, zijn Eugene Peterson, Gideon van Dam, Annemiek de Jong-van 
Campen, Kees Waaijman en Jaap Firet. Hieronder licht ik toe waarom ik voor deze 
auteurs heb gekozen, in hoofdstuk twee en drie stel ik hen uitgebreider voor. 
  
Eugene Peterson heeft in meerdere publicaties9 een pleidooi voor de voorganger als 
geestelijk begeleider gehouden. Hij is van mening dat Noord-Amerikaanse voorgangers 
veel van hun eigenlijke roeping veronachtzamen. Ze zijn vooral managers van het 
kerkelijk bedrijf geworden. De prioriteiten van een voorganger zijn volgens hem echter 
gebed, Schrift en geestelijke begeleiding. Hij onderbouwt dit vanuit diverse bijbelse en 
theologische bronnen, in scherpe confrontatie met de heersende cultuur. Peterson 
schrijft vanuit zijn eigen presbyteriaanse context, maar zijn zienswijze laat zich daartoe 
niet beperken. Hij wordt in brede kringen gewaardeerd als theoloog en schrijver. Hij 
baseert zich op de bijbel als het betrouwbare Woord van God en put uit een rijke 
theologische traditie. Daarbij legt hij veel nadruk op een persoonlijke, doorleefde 
spiritualiteit. Peterson is binnen de evangelische kerken in Nederland geen onbekende 
en zijn boek Working the Angles is al vroeg in Nederlandse vertaling verschenen10. Dit 
alles maakt hem interessant en aanvaardbaar voor evangelische kerken in Nederland. De 
uitgesproken zienswijze van Eugene Peterson daagt uit om onderzocht en getoetst te 
worden.  
In de Nederlandse context zijn het vooral Gideon van Dam en Annemiek de Jong-van 
Campen die geestelijke begeleiding/mystagogie hebben bestudeerd en inzichtelijk 
gemaakt. Gideon van Dam richt zich als predikant voor de werkbegeleiding binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland specifiek op geestelijke begeleiding voor en door 
predikanten. In zijn boek11 evalueert hij onder andere de visie van Peterson. Annemiek 
de Jong-van Campen heeft recent promotieonderzoek gedaan naar de betekenis en 
praktijk van de mystagogie.12 Zoals veel hedendaagse theologen, die zich met 
mystagogie bezig houden, behoort zij tot de rooms-katholieke traditie. 
Zowel Van Dam als De Jong-van Campen zijn sterk beïnvloed door de vroegere 
hoogleraar Spiritualiteit Kees Waaijman (Radboud Universiteit / Titus Brandsma 
Instituut Nijmegen). Van Dam heeft zich daarnaast ook laten inspireren door Jaap Firet, 
voormalig hoogleraar Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
Daarom behandel ik ook (beknopt) deze twee Nederlandse theologen. 

                                                      
9 E.H. Peterson, Five Smooth Stones for Pastoral Work (Grand Rapids: Eerdmans, 1980) 241pp.; --- 
Working the Angles. The Shape of Pastoral Integrity (Grand Rapids: Eerdmans, 1987) 192pp.; --- The 
Contemplative Pastor. Returning to the Art of Spiritual Direction (Dallas: Word, 1989) 171pp.; --- Under 
the Unpredictable Plant, An Exploration in Vocational Holiness (Grand Rapids: Eerdmans, 1992) 197pp.; 
Dawn, M. en E.H. Peterson, The Unnecessary Pastor, Rediscovering the Call (Grand Rapids: Eerdmans, 
2000) 266pp. 
10 E.H. Peterson, Dragende delen. Pastor zijn op authentieke wijze (vert. C. Eijkelenboom, oorspr. Engels 
1987; Gorinchem: Ekklesia, 1993) 173pp. 
11 G. van Dam, Dichter bij het Onuitsprekelijke. Over geestelijke begeleiding voor en door pastores 
(Baarn: Ten Have, 2003) 202pp. 
12 A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, hoe menswording en gemeenschapsvorming gebeuren 
in christelijke inwijding (Zoetermeer: Boekencentrum, 2009) 322pp. 
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Ik start met Peterson omdat hij het sterkst gericht is op kerkelijk leiderschap, het 
duidelijkst een bepaalde visie poneert en omdat hij in theologie en spiritualiteit redelijk 
sterk aansluit bij de evangelische kerken en hierop ook kritisch reflecteert13. Vervolgens 
helpen de vier andere auteurs verdieping en verbreding aan te brengen in het denken 
over geestelijke begeleiding/mystagogie. Bovendien vindt er door hen te behandelen als 
vanzelf een vertaling naar de Nederlandse context plaats. 
Bij de keuze van auteurs heb ik me door een aantal overwegingen laten leiden. Ten 
eerste moet hetgeen zij over mystagogie/geestelijke begeleiding schrijven, zoveel 
mogelijk van toepassing zijn op of door te vertalen zijn naar kerkelijk leiderschap (in 
evangelische kerken). Peterson is hierin het meest expliciet omdat hij zich eerst en 
vooral richt op (Noord-Amerikaanse) voorgangers. Van Dam schrijft voor een bredere 
groep pastores maar wel duidelijk met het (protestantse) predikantschap als 
referentiekader. De Jong-van Campen richt zich het minst specifiek op kerkelijke leiders 
maar wel op de kerk als geheel. Haar onderzoek toont aan dat mystagogie/geestelijke 
begeleiding in de praktijk vaak een zaak van professionele pastores is. 
Ten tweede moeten de auteurs helpen om het begrip van mystagogie en geestelijke 
begeleiding helder te krijgen. Voor de mystagogie is De Jong-van Campen daarin het 
meest volledig en actueel, al is het wel verhelderend om ook Waaijman hier bij te 
betrekken. Beiden verwijzen naar Karl Rahner, door wie zij beïnvloed zijn. Rahner 
theologiseert echter sterker vanuit zijn rooms-katholieke traditie en is bovendien 
duidelijk gekleurd door zijn eigen tijd (met zijn nadruk op de individuele 
zelfontplooiing van de mens). Daarmee komt hij verder af te staan van mijn 
onderzoeksveld en heb ik gemeend hem niet afzonderlijk te moeten bestuderen. Van de 
geestelijke begeleiding geeft vooral Van Dam een breed en genuanceerd begrip. Hierin 
reflecteert hij met name op Waaijman en Peterson. Om zijn eigen wortels bloot te 
leggen, heb ik ook Firet in mijn onderzoek betrokken. 
Ten derde moet het verschil in spiritualiteit van de auteurs en de evangelische kerken 
overbrugbaar zijn. Van Dam geeft een kritische evaluatie van enkele andere tradities en 
auteurs, welke ik heb opgenomen in bijlage II. De kernactiviteit en toetsvraag, welke hij 
van elk “model” weergeeft, zijn een waardevolle aanvulling op de auteurs, waar ik 
mijzelf het meeste op richt. Hieruit blijkt echter ook meteen waarom ik Guenther, 
Andriessen en Van den Berk slechts zijdelings aan bod hoef te laten komen. Behalve 
Andriessen helpen zij minder om een duidelijk begrip van geestelijke begeleiding te 
krijgen. Van den Berk is daarbij het minst mystagogisch en hij en Andriessen bieden 
weinig plaats aan de Schrift. Mede door dat laatste, sluiten zij m.i. het minste aan op de 
evangelische spiritualiteit. Over kerkelijk leiderschap zeggen zij in elk geval niets. 
Uiteraard zijn er ook nog anderen te noemen, die wellicht de moeite waard zijn. Voor 
zover ik toch niet zijdelings naar hen verwijs, heb ik hen in elk geval opgenomen in een 
lijst met aanbevolen literatuur voor verdere studie op pagina 87 en 88. Vaak gaan hun 
boeken over een specifieke vorm van geestelijke begeleiding en komen daarbij te 
weinig de vragen aan de orde, welke ik in dit onderzoek stel. 
 
Naast het bestuderen van de visies van de genoemde auteurs, probeer ik een beeld te 
krijgen van het eigentijdse denken over kerkelijk leiderschap binnen evangelische 
kerken. Daartoe beschrijf ik de opvattingen van een selectie van invloedrijke auteurs14, 
breng ik in kaart hoe evangelische theologische opleidingen in Nederland potentiële 

                                                      
13 Peterson is opgegroeid in een Pinkstergemeente en later is hij presbyteriaan geworden, zie E.H. 
Peterson, The Pastor, A Memoir (New York: HarperOne, 2011) 320pp. Bij hem bemerk je sterk het 
Amerikaanse evangelicalisme, dat veel raakvlakken heeft met de evangelische beweging in Nederland. 
14 Respectievelijk Rick Warren, Bill Hybels, Ajith Fernando en Paul Donders&Jaap Ketelaar. 
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kerkelijke leiders opleiden en gebruik ik de resultaten van empirisch onderzoek naar 
evangelische voorgangers in Nederland15. 
 
 
1.6 Opzet 
 
In het volgende hoofdstuk beantwoord ik mijn eerste deelvraag: wat houdt de opvatting 
van de Amerikaanse theoloog Eugene Peterson over de voorganger als geestelijk 
begeleider in? Om deze vraag te beantwoorden, vat ik vijf boeken van hem samen 
waarin hij zijn visie uiteenzet. 
Mijn tweede deelvraag luidt: wat moeten we verstaan onder geestelijke begeleiding en 
mystagogie volgens Gideon van Dam en Annemiek de Jong-van Campen? Een 
beknopte behandeling van Jaap Firet en Kees Waaijman laat zien waar Van Dam en De 
Jong-van Campen hun centrale gedachten vandaan hebben en helpt om hen beter te 
begrijpen. Vervolgens beschrijf ik de invulling van het begrip van geestelijke 
begeleiding zoals Van Dam deze uitwerkt. Het onderzoek van De Jong-van Campen 
geeft inzicht in mystagogie en helpt geestelijke begeleiding te plaatsen binnen de 
context van de mystagogische functie van de kerk.  
Omdat de precieze betekenis en de onderlinge verhouding van geestelijke begeleiding 
en mystagogie in hoofdstuk drie nog niet helder worden, analyseer en interpreteer ik de 
uitkomsten daarvan in hoofdstuk vier. De deelvraag is dan: wat moeten we precies 
verstaan onder geestelijke begeleiding en mystagogie en hoe verhouden deze zich tot 
elkaar? Mystagogie blijkt breder te zijn dan geestelijke begeleiding en moet worden 
gezien als de kernfunctie van de kerk. 
Nog niet duidelijk wordt wat dit begrip van mystagogie en geestelijke begeleiding 
betekent voor de functie van het leiderschap van de kerk. Meer precies: wat is de 
betekenis van mystagogie als kernfunctie van de kerk voor het kerkelijk leiderschap? 
Deze deelvraag beantwoord ik in het vijfde hoofdstuk. Zo kom ik tot de formulering van 
het concept van de mystagogische kernfunctie van de kerk en haar leiders. Ook 
formuleer ik vier leidende principes, die nodig zijn om deze mystagogische kernfunctie 
optimaal te doen werken. 
In hoofdstuk zes kijk ik naar visies op en de praktijk van het voorgangerschap in 
evangelische kerken. Het geeft antwoord op de laatste deelvraag: hoe verhouden 
veelvoorkomende visies op kerkelijk leiderschap binnen de hedendaagse evangelische 
kerken in Nederland, afgemeten aan invloedrijke publicaties, opleidingstrajecten en 
praktijkonderzoek, zich tot de mystagogische kernfunctie van de kerk en haar leiders? 
Dit onderzoek ik aan de hand van een aantal vragen, die ik stel op basis van hetgeen ik 
in de voorgaande hoofdstukken ontdekt heb. 
De laatste vraag, welke tevens mijn hoofdvraag is, wordt beantwoord in hoofdstuk 
zeven: wat kan het concept van de mystagogische functie van de kerk en haar leiders 
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een visie op kerkelijk leiderschap binnen 
evangelische kerken in Nederland? Hiermee leg ik de verbinding tussen het concept, dat 
in hoofdstuk vijf naar voren komt, en de veelvoorkomende visies op kerkelijk 
leiderschap binnen evangelische kerken, die ik in hoofdstuk zes heb beschreven en 
getoetst. In dit laatste hoofdstuk vat ik tevens mijn conclusies samen. Op grond daarvan 
doe ik aanbevelingen voor de verdere visievorming ten aanzien van kerkelijk 
leiderschap binnen evangelische kerken en geef ik suggesties voor vervolgonderzoek. 

                                                      
15 H. Bakker en T. van de Lagemaat, De evangelische voorganger in beeld, onderzoek naar de 
opvattingen van evangelische voorgangers in Nederland (Ede: onderzoeksrapport Lectoraat 
Gemeenteopbouw CHE, 2009) 48pp. 
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Hoofdstuk Twee: De voorganger als geestelijk begeleider 
De visie van Eugene Peterson op het voorgangerschap  
 
 
2.1 Inleiding 
 
De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt: wat kan het concept van de mystagogische 
kernfunctie van de kerk en haar leiders bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een 
visie op kerkelijk leiderschap binnen evangelische kerken in Nederland? Na het eerste, 
inleidende hoofdstuk beantwoord ik in dit hoofdstuk de eerste deelvraag: wat houdt de 
opvatting van de Amerikaanse theoloog Eugene Peterson over de voorganger als 
geestelijk begeleider in? 
 
Eugene H. Peterson (1932) is de auteur van zo’n veertig boeken en de eigentijdse 
bijbelvertaling The Message. Zijn boeken handelen met name over de bijbel en over 
christelijke spiritualiteit. Hij is emeritus predikant van Christ Our King Presbyterian 
Church in Bel Air, Maryland (VS), waar hij meer dan dertig jaar gediend heeft. Tevens 
is hij emeritus professor spirituele theologie aan Regent College in Vancouver, British 
Columbia (Canada). 
In een vijftal boeken legt Peterson zijn visie neer op pastoraal werk/voorgangerschap/ 
geestelijk leiderschap. In dit hoofdstuk zet ik op basis van deze boeken uiteen wat deze 
visie is. Eerst geef ik een korte beschrijving van de vijf boeken afzonderlijk (§2.2). 
Vervolgens werk ik de verschillende deelthema’s, die in deze boeken worden 
behandeld, verder uit. Achtereenvolgens zijn dat Peterson’s kritiek op de Noord-
Amerikaanse cultuur (§2.3), zijn begrip van de pastorale roeping (§2.4), de kerntaken 
van een voorganger (bidden, bijbellezen en geestelijke begeleiding, (§2.5) en een 
bijbelse spiritualiteit van het voorgangerschap (§2.6). In de laatste paragraaf vat ik dit 
allemaal kort samen (§2.7). 
 
 
2.2 Vijf boeken 
 
Vijf boeken van Peterson vormen de bronnen van dit hoofdstuk over zijn visie op het 
voorgangerschap: Five Smooth Stones for Pastoral Work (1980); Working the Angles, 
The Shape of Pastoral Integrity (1987); The Contemplative Pastor, Returning to the Art 
of Spiritual Direction (1989); Under the Unpredictable Plant, An Exploration in 
Vocational Holiness (1992) en The Unnecessary Pastor, Rediscovering the Call (2000). 
Deze boeken tonen een duidelijke eenheid in thematiek, welke vanuit verschillende 
gezichtspunten en diverse bijbelse en theologische bronnen wordt belicht. Vanuit de 
confrontatie met de hedendaagse, Noord-Amerikaanse cultuur tracht Peterson de 
eigenlijke roeping van de voorganger te schetsen. Hij beschrijft wat volgens hem de 
kerntaken van een voorganger zouden moeten zijn en laat zien dat een bijbelse 
spiritualiteit hierbij essentieel is. De stijl van Peterson is zowel beschouwend als 
confronterend. Enerzijds bedient hij zich van inspirerende taal, waarmee hij de door 
hem voorgestane pastorale stijl modelleert. Anderzijds toont hij een provocatieve, 
polemische stellingname, waarmee hij zijn lezers wil alarmeren over de invloed van de 
seculiere cultuur op de pastorale roeping. 
Drie van de vijf boeken zijn als serie uitgegeven: Five Smooth Stones for Pastoral 
Work, Working the Angles en Under the Unpredictable Plant. Zij zijn bedoeld om een 
bijbelse oriëntatie op en theologisch begrip van het werk van voorgangers in Noord-



17 

Amerika te bieden. Het is Peterson’s overtuiging dat deze beslist niet samengaan met de 
culturele condities waaronder voorgangers werken. The Contemplative Pastor sluit sterk 
aan bij Working the Angles en toont hier en daar zelfs letterlijke overlap.16 Het geeft 
opnieuw de essentie van Peterson’s visie op geestelijk leiderschap, met name de 
voorganger als geestelijk begeleider. The Unnecessary Pastor is het meest recent van de 
vijf 17 en geeft wederom Peterson’s bijbels gefundeerde kritiek op de huidige cultuur en 
zijn beeld van hoe het voorgangerschap zou moeten zijn. Het bevat weinig nieuwe 
inzichten maar herhaalt grotendeels wat in de vier andere boeken al naar voren is 
gekomen. 
 
In Five Smooth Stones for Pastoral Work (1980)18 betoogt Peterson dat pastoraal werk 
zijn oorsprong vindt in verkondigende aanbiddingdaden. Deze daden van aanbidding 
vinden hun weg naar het alledaagse leven door biddend leiding geven, verhalen 
vertellen, het delen in pijn, onderscheidingsvermogen en het opbouwen van de 
gemeenschap. Peterson wendt zich hiervoor tot de feestrollen van Israël, de Megilloth 
(respectievelijk Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker en Esther), om de essentiële 
bouwstenen te ontdekken. Het onderwerp is pastoraat in brede zin. Pastoraal werk is 
niet voorbehouden aan predikanten maar vormt wel de essentie van hun functie. 
Peterson is op zoek naar een voluit bijbelse en geestelijke onderbouwing van het 
pastoraat, zoals dat al wel voor de prediking voorhanden is. 
 
Working the Angles, The Shape of Pastoral Integrity (1987)19 wil tegenwicht bieden aan 
de krachtige druk die de pastorale roeping terugbrengt tot een bestuurlijke, religieuze 
baan van het runnen van een kerk. Peterson doet dit door het werk van een voorganger 
te omschrijven als luisteren naar God en het helpen anderen naar God te luisteren, 
terwijl Hij spreekt door Schrift, gebed en naaste. 
Dit deel bevat de kern van Peterson’s visie op voorgangerschap. De roeping van 
predikanten wordt door hem voorgesteld als een driehoek (zie figuur 1). De drie hoeken 
van de pastorale driehoek zijn gebed, bijbel en geestelijke begeleiding.20 De lijnen, die 
deze hoeken verbinden, zijn prediking, onderwijs en leiding geven.  
 

                                                      
16 Het voorbeeld uit Morgan’s Passing van iemand, die zich voordoet als dokter, staat zowel op pp. 8-9 
van Working the Angles, als op pp. 137-138 van The Contemplative Pastor. De “functiebeschrijving” van 
een voorganger vinden we op pp. 22-24 van Working the Angles en op pp. 143-145 van The 
Contemplative Pastor. 
17 Inmiddels is ook nog verschenen: E.H. Peterson, The Pastor, A Memoir (New York: HarperOne, 2011) 
320pp. Dit is Peterson’s persoonlijke biografie van zijn roeping als voorganger. Hij beschrijft zijn 
persoonlijke ontdekkingstocht naar de aard van deze roeping en de functie van een voorganger, aan de 
hand van de chronologie van zijn eigen leven. Het illustreert op een boeiende manier zijn opvattingen 
maar voegt hier geen nieuwe aspecten aan toe. Daarom blijft het verder buiten mijn beschouwing. 
18 E.H. Peterson, Five Smooth Stones for Pastoral Work (Grand Rapids: Eerdmans, 1980) 241pp., vanaf 
hier vermeld als Stones. 
19 E.H. Peterson, Working the Angles. The Shape of Pastoral Integrity (Grand Rapids: Eerdmans, 1987) 
192pp., vanaf hier Angles. 
20 De Engelse term “spiritual direction” vertaal ik consequent met “geestelijke begeleiding” om het te 
onderscheiden van “leiding geven”. “Geestelijke begeleiding” is een van de geestelijke disciplines, vooral 
gericht op het leren leven met God. “Leiding geven” is een neutrale term en gaat vooral om het leiden van 
een groep of organisatie. 
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In The Contemplative Pastor, Returning to the Art of Spiritual Direction (1989)21 stelt 
Peterson dat de definitie van een voorganger volgens de heersende cultuur niet te 
verenigen is met de essentie van het voorgangerschap volgens de bijbel. De cultuur is 
vriendelijk voor voorgangers, zolang zij de goodwill van de cultuur aanmoedigen en de 
goede intenties zegenen/heiligen. Peterson biedt drie bijvoeglijke naamwoorden bij het 
Engelse ‘pastor’ als alternatief: ‘unbusy’, ‘subversive’ en ‘apocalyptic’. 
Het eigenlijke werk van een voorganger bestaat volgens hem uit bidden, verkondigen en 
luisteren. Dat lukt niet wanneer je voortdurend te druk bent. Het werk van een 
voorganger is verborgen, ‘undercover’, en gericht op het omverwerpen van het 
‘koninkrijk van het zelf’ en het vestigen van het koninkrijk van God. De voorganger zou 
moeten worden gevormd door de apocalyptische energie van de crisis van het einde en 
de urgentie van God. Dan wordt het leven van de voorganger vereenvoudigd tot ‘gebed’ 
(prayer), ‘gedicht’ (poems) en ‘geduld’ (patience). 
 
Under the Unpredictable Plant, An Exploration in Vocational Holiness (1992)22 is 
gebaseerd op het bijbelboek Jona. Hieraan wordt een structuur ontleend om de 
geestelijke dimensies van de pastorale roeping te herstellen. Volgens Peterson wordt 
deze roeping in onze tijd genadeloos geseculariseerd tot een ontwikkeling van een 
carrière. Heiligheid, de gecultiveerde gewoonte om op Gods Woord te reageren in plaats 
van haar in te passen in een werelds programma, blijkt het onderscheidende kenmerk 
van roeping te zijn.  
Peterson poneert dat het beroep van voorganger is geëconomiseerd: we willen dat er zo 
efficiënt mogelijk in de geestelijke noden van gelovigen wordt voorzien. Het pastorale 
beroep in Amerika is volgens hem banaal geworden: nagestreefd onder de regels van 
‘job efficiency’ en ‘carrière management’, gereduceerd tot een functieprofiel. 
Peterson wil helder krijgen wat het betekent om voorganger te zijn en vervolgens 
hiervoor een bijbelse spiritualiteit ontwikkelen. Hij komt uit bij oude disciplines als 
                                                      
21 E.H. Peterson, The Contemplative Pastor. Returning to the Art of Spiritual Direction (Dallas: Word, 
1989) 171pp., vanaf hier Contemplative. 
22 E.H. Peterson, Under the Unpredictable Plant, An Exploration in Vocational Holiness (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1992) 197pp., vanaf hier Plant. 

Figuur 1: De pastorale driehoek van Peterson 
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trouw, ascese, gebed, contemplatie en geestelijke begeleiding. De oorspronkelijke 
invulling van de pastorale roeping moet worden hersteld. Uiterlijk kan er dan misschien 
veel hetzelfde blijven, de motivatie en innerlijke gerichtheid veranderen radicaal. 
 
The Unnecessary Pastor, Rediscovering the Call (2000)23, geschreven samen met 
Marva Dawn, heeft tot doel om voorgangers weer in verbinding te brengen met 
gezaghebbende bijbelse en theologische teksten, die hen trainen om dienaren van Jezus 
Christus te zijn, die de cultuur in gaan. De rolmodellen Paulus, Timotheüs en Titus 
moeten hen leren om op een radicale manier voorganger te zijn in een pastorale context. 
Voorgangers zijn volgens Peterson onnodig in wat de cultuur van hen vraagt, in waar ze 
zelf denken onmisbaar te zijn en in hetgeen de geloofsgemeenschap van hen eist. 
Rationalisme en functionalisme hebben de pastorale roeping oppervlakkig en zielloos 
gemaakt. De nadruk moet liggen op gemeenschapsvorming en relaties. 
 
 
2.3 Cultuurkritiek 
 

‘If I, even for a moment, accept my culture’s definition of me, I am rendered harmless.’ 24 
 
Peterson zoekt met forse, scherpe bewoordingen duidelijk de confrontatie met 
(elementen van) de Noord-Amerikaanse cultuur. Deze cultuur is sterk door het 
christendom gevormd en mede daardoor is er nog altijd veel waardering voor het werk 
van christelijke voorgangers. Toch heeft het voorgangerschap niet meer dezelfde status 
en hetzelfde gezag als in vroeger tijden. Het begrip van de pastorale roeping is ernstig 
vervlakt en vervormd. Volgens Peterson klopt de definitie, die de hedendaagse cultuur 
geeft van het voorgangerschap, niet langer met de oorspronkelijke, bijbelse betekenis 
daarvan. 
De Amerikaanse cultuur is te zeer op het individu gericht, de gemeenschap van de kerk 
wordt ten diepste niet begrepen. Pastoraal werk, vooral wat betreft kerkelijk leiderschap, 
heeft geen duidelijk profiel in de samenleving. Daardoor leven er allerlei 
verwachtingen, die tegenstrijdig zijn aan wat pastoraat werkelijk is. In plaats van een 
heilige professie, is het voorgangerschap verworden tot iets van dezelfde orde als een 
wereldlijke baan. Het pastorale beroep wordt net als andere beroepen nagestreefd met 
het oog op de eigen carrière. Rationalisme en functionalisme hebben de pastorale 
roeping oppervlakkig en zielloos gemaakt, meent Peterson. 
Hoe mensen het begrip “pastor” invullen, wordt bepaald door de parodieën, die op het 
voorgangerschap zijn gemaakt. De betekenis ervan wordt verzwakt door wat mensen er 
uit willen halen ten bate van zichzelf. De voorganger kan zijn orthodoxie behouden, 
wordt gewaardeerd om zijn evangelische praktijk en men prijst hem voor zijn gerichte 
toewijding. Voorwaarde is echter wel dat de goede bedoelingen van de mensen niet 
worden verworpen, wanneer hij het kwaad aan de kaak stelt.25 
 
 ‘All it [culture, HA] asks is that I accept its definition of my work as an encourager of 
 the culture’s good will, as the priest who sprinkles holy water on the culture’s good 
 intentions.’26 

                                                      
23 M. Dawn en E.H. Peterson, The Unnecessary Pastor, Rediscovering the Call (Grand Rapids: 
Eerdmans, 2000) 266pp., vanaf hier Unnecessary. 
24 Contemplative, p. 24. 
25 Contemplative, pp. 23, 24. 
26 Contemplative, p. 24. 
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Peterson keert zich dus tegen de definiëring en invulling van het voorgangerschap, zoals 
deze zich in onze tijd onder invloed van de heersende cultuur voordoen. Wat zijn nu 
volgens hem de kenmerken van het ‘geseculariseerde’ voorgangerschap? 
 
De cultuur vertelt voorgangers om te concurreren met de succesvolle ondernemers en 
entertainers die de top hebben bereikt, zodat ze hun kerken op de kaart kunnen zetten en 
het werkelijk kunnen maken in de wereld. De essentie van hoe voorgangers door de 
huidige cultuur (inclusief veel kerkleden en zijzelf) worden gezien, is als ondernemers, 
die een religieuze organisatie draaiende houden.27 
 
Kerken krijgen hun ideeën van wat een voorganger moet zijn niet vanuit de bijbel maar 
van de omringende cultuur: ze willen een winnaar, iemand die hun behoeften bevredigt; 
ze willen deel zijn van iets geweldigs. Ze willen managers van hun religieus bedrijf. Ze 
willen een voorganger, die zij kunnen volgen zodat ze zich niet meer druk hoeven te 
maken over het volgen van Jezus.28 
De cultuur biedt ‘power-based management styles’.29 Zij heeft geen weet van ware 
gemeenschap, zoals de bijbel die laat zien. De focus in de kerk moet liggen op relaties, 
niet op resultaat. In de seculiere cultuur worden mensen geïdentificeerd naar wat zij 
kunnen, in de kerk zouden zij moeten worden geïdentificeerd naar wie zij zijn. Leiders 
zouden niet moeten worden herkend aan hun gaven of functie maar in de eerste plaats 
aan hun karakter. 
Voorgangers zijn onnodig om te bieden wat de cultuur belangrijk vindt: bewaarders van 
de morele orde, personen die sociale stabiliteit bieden, nuttig zijn in tijden van crisis en 
die dienen als symbolen van betekenis en doel. Onze cultuur schrijft voor dat wie 
belangrijk is, altijd druk is. Voorgangers kennen ook de gedrevenheid om altijd druk te 
zijn, om op die manier aan te tonen dat zij er toe doen.30 
 
Pastoraat is verworden tot hulpverlening, onder invloed van de opkomst van seculiere 
therapeuten. Onze cultuur is er helemaal op gericht om lijden op te lossen en weg te 
nemen. De pastor wordt gezien als de deskundige, die de problemen van de kerkleden 
kan helpen oplossen. Peterson stelt dat een dergelijke positie neigt tot afgoderij.31 De 
verleiding is om los van of zelfs in plaats van God door de gelovigen te worden gebruikt 
voor hun eigen doelen.  
De voorganger zelf kan het pastorale bezoekwerk ook laten verworden tot public 
relations voor de kerk.32 Het gaat er dan om het verminderende enthousiasme te doen 
opleven, geld te werven voor de begroting, nieuwe programma’s te promoten of steun te 
verwerven voor het eigen beleid. Voor veel kerkleden zal gelden dat de voorganger 
daarmee niets anders doet dan zij van hem verwachten. 
 
 

                                                      
27 Angles, p. 2 (o.a.); Plant, p. 180.; Unnecessary, p. 61. 
28 Unnecessary, p. 4. 
29 Unnecessary, p. 186. 
30 Contemplative, pp. 27, 28. 
31 Stones, p. 90. 
32 Stones, p. 93. 
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2.4 Roeping 
 

‘The constant danger for those of us who enter the ranks of the ordained is that we take on a 
role, a professional role that gradually obliterates the life of the soul.’ 33 

 
Peterson ziet zielzorg als de kern van het voorgangerswerk, niet het runnen van een 
kerk.34 Hij is niet tegen de organisatorische/institutionele verantwoordelijkheden en 
taken van een voorganger. Hij wil alleen niet dat het werk van een voorganger daar 
volledig door bepaald wordt. De essentie ligt in de zorg voor zielen door gebed, Schrift 
en geestelijke begeleiding. Hierin weet hij zich gesteund door generaties voor ons, niet 
door eigentijdse collega’s of kerkleden. 
Hij wil het leiding geven aan de kerk doen in dezelfde geest als het zorgen voor zielen. 
Het kan vergeleken worden met het leiding geven aan een gezin en alle praktische zaken 
die daar bij komen kijken. Het doel is niet het runnen van een huishouden maar het 
maken van een thuis waar mensen met elkaar een gezin vormen. 
Het herstellen van de roeping van de voorganger is een voortdurende zaak zoals 
theologische reformatie ook nooit afgerond is. Echter, dit moet gebeuren te midden van 
een kerk die vooral van voorgangers verwacht dat ze een kerk runnen. Het vraagt om 
onderhandeling, discussie, experiment, confrontatie en aanpassing. 
Er zijn drie gebieden waarin het runnen van een kerk en het zorgen voor zielen met 
elkaar verschillen: initiatief, taal en problemen. 
Initiatief: wanneer we een kerk runnen, hebben wij zelf het initiatief. Wanneer we voor 
zielen zorgen, sluiten we aan bij wat God al aan het doen is. 
Taal: voor het runnen van een kerk gebruiken we beschrijvende en motiverende taal. 
Zielzorg gebruikt persoonlijke taal, met name in gebed en gesprek. 
Problemen: wanneer we een kerk runnen, lossen we problemen op. Leven is echter niet 
het oplossen van problemen. 
  
Pastoraal werk is ten diepste creatief werk en creativiteit werkt met wanorde, niet met 
vaste programma’s.35 Programma’s zijn echter wel het belangrijkste middel in de 
pastorale bediening in onze tijd. Voorgangers zijn verworden tot programmamanagers 
(program directors) terwijl zij eigenlijk geestelijke begeleiders zouden moeten zijn 
(spiritual directors). We hebben een paradigmaverandering nodig om de oorspronkelijke 
invulling van de pastorale roeping te herstellen. Misschien verandert dan niet in de 
eerste plaats wat we doen maar wel hoe en van waaruit we dat doen. 
 
 ‘The program-director is dominated by the social-economic mind-set of Darwinism: 
 market-orientation, competitiveness, survival of the fittest. This is a shift in pastoral 
 work away from God-oriented obedience to career-oriented success. It is work at which 
 we gain mastery, position, power and daily check on our image in the mirror. A 
 Tarshish career. 
 The spiritual-director pastor is shaped by the biblical mind-set of Jesus: worship-
 orientation, a servant life, sacrifice. This shifts pastoral work from ego-addictions to 
 grace-freedoms. It is work at which we give up control, fail and  forgive, watch God 
 work. A Nineveh vocation.’36 
 

                                                      
33 Contemplative, p. 14. 
34 Het hierna volgende is gebaseerd op Contemplative, pp. 65-73. 
35 Dit gedeelte is gebaseerd op Plant, H. V, pp. 155-197. 
36 Plant, p. 176. 
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Het draait niet langer om de voorganger en zijn programma’s maar om God en Zijn 
vaak onzichtbare en onvoorspelbare werk. Voorgangers zijn afwisselend messiassen en 
managers. Zij helpen mensen en zij benutten de mogelijkheden van mensen. Al te 
gemakkelijk doen zij niet alleen het werk van de Messias maar nemen zij ook Zijn 
plaats in. De voorganger is ‘verantwoordelijk voor de succesvolle werking van een 
religieuze organisatie’.37 Als manager doorkruist hij al gauw het heiligingsproces van de 
kerkleden. Beide rollen verdringen de voorganger als geestelijk begeleider. 
De bediening van een voorganger isoleert hem bovendien dikwijls van de wereld 
waarvoor Christus gestorven is.38 Hoewel het onze roeping is mee te werken aan 
verzoening van deze wereld met God, wordt al onze tijd en energie in beslag genomen 
om de kerk draaiende te houden.  
 
Volgens Peterson zijn de pastorale dimensies van kerkelijk leiderschap uitgehold door 
technologische en management invloeden. De theologische dimensies van kerkelijk 
leiderschap zijn gemarginaliseerd door alle aandacht voor het therapeutische en de 
marketing. Het rationalisme heerst op de scholen, het functionalisme in de kerken, in 
elk geval onder de leiders. Hierdoor is pastorale theologie nog nauwelijks herkenbaar, 
uitgedund en zielloos. 
Voorgangers worden niet langer als theologen maar als counselors en managers gezien. 
De theologische en pastorale roeping van voorgangers, zoals bijvoorbeeld in de brief 
aan de Romeinen tot uidrukking komt, moet hersteld worden. 
Er moet een tegen-culturele vorm van leiderschap ontwikkeld worden, geschikt voor 
een gemeenschap die bestaat door de Heilige Geest. Een gemeenschap vormen is geen 
organisatorische taak maar een relationele. In Peterson’s woorden: ‘The more effective 
our leaders become, the less community we get.’39 Het gaat erom te begrijpen wie 
mensen zijn ten opzichte van elkaar en Jezus. De waarden en gewoonten die liefde, 
vergeving, hoop en genade vrijzetten, kunnen zo gevormd worden.  
 
 
2.5 Kerntaken 
 

‘We must do only what we are there to do: pronounce the Name, name the hunger. But it is so 
easy to get distracted. There is so much going on, so much to see and hear and say. So much 

emotion. So many tasks. So much, we think, “opportunity”. But our assignment is to the “one 
thing needful,” the invisible, quiet center – God.’ 40 

 
Pastoraal werk vormt volgens Peterson de essentie van de functie van een voorganger. 
De basis hiervan is bidden, bijbellezen en geestelijke begeleiding. Biddend bijbellezen 
vindt zijn expressie in prediking; leiding geven komt voort uit gebed en geestelijke 
begeleiding; geestelijke begeleiding en de bijbel vormen de basis van het onderwijs in 
de kerk41. In Stones vinden we de vijfslag van biddend leiding geven, verhalen vertellen, 
het delen in pijn, onderscheidingsvermogen en het opbouwen van de gemeenschap. 
Deze vijf kunnen mijns inziens globaal ingedeeld worden onder geestelijke begeleiding, 
vanuit Schrift en gebed, waarbij er onderling wel overlap is. In Contemplative heet het 
bidden, verkondigen en luisteren ofwel gebed, gedicht en geduld. 
                                                      
37 Plant, p. 180. 
38 Het laatste gedeelte van deze paragraaf is gebaseerd op niet nader aangeduide pagina’s uit 
Unnecessary. 
39 Unnecessary, p. 203. 
40 Plant, p. 87. 
41 Angles, p. 2. Zie ook figuur 1. 
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Hieronder vat ik samen wat Peterson over de kerntaken van de voorganger zegt. De 
onderverdeling in Angles vind ik het meest overzichtelijk en neem ik over als ‘gebed, 
Schrift en geestelijke begeleiding’. 
 
Gebed 
In Stones wijdt Peterson een heel hoofdstuk aan het (leiden in) gebed, aan de hand van 
Hooglied.42 Hierin trekt hij onder andere parallellen tussen de intimiteit van de 
seksualiteit en die van het gebed. 
Volgens Peterson is de erotische taal van Hooglied een uitdrukking van de diepste 
geestelijke waarheden over de relatie van de mens tot God. Seksualiteit en gebed liggen 
in elkaars verlengde en een symbolisch verstaan van deze tekst is niet vreemd aan de 
manier waarop de oorspronkelijke hoorders/lezers haar opgevat hebben. 
Veel pastoraat gaat om het voeden van intimiteit: het ontwikkelen van relaties waarin 
liefde succesvol gedeeld wordt. Seksualiteit en gebed zijn twee aspecten van intimiteit. 
Alle horizontale relaties zijn aspecten van seksualiteit, voor zover er sprake is van enige 
intimiteit. Alle verticale relaties met God omvatten gebed. En omdat horizontale en 
verticale relaties door elkaar heen lopen, kunnen zowel seksualiteit als gebed gebruikt 
worden om persoonlijke, intieme relaties te ontdekken en te ontwikkelen. Pastoraat 
heeft betrekking op het hele spectrum van menselijke relaties. 
De pastorale relatie vindt plaats binnen de ervaring van de intimiteit.43 Dit weerspiegelt 
de intieme relatie tussen God en zijn volk, welke Israël verstond als een verbondsrelatie. 
De pastor laat zien dat God de persoon bij name kent, door zijn of haar naam te noemen. 
De pastor versimpelt het geestelijk leven niet maar staat naast de persoon in de 
moeilijkheden, die het omvat. We moeten de werkelijkheid niet mooier maken dan ze 
is: intimiteit leren kost veel moeite. Gebed is het belangrijkste werk wat betreft het 
verlangen naar en de moeite met intimiteit.  
De aandacht voor het lichaam in Hooglied wijst op de sacramentaliteit van het 
christelijk geloof. Het leert de pastor ook oog te hebben voor de details van ieders 
uniciteit. Deze details van persoonlijke noden en relationele zaken worden 
gebedsonderwerpen. 
In de joodse traditie heeft Hooglied een plaats gekregen aan het eind van de Pesach-
maaltijd. De christelijke eucharistie is nauw verbonden met het Pesach-maal en verbindt 
zo de christen met de bevrijding van Israël. In de context van Hooglied biedt de 
eucharistie reden tot een voortdurend gebed van vreugde en dankbaarheid, 
gepassioneerde betrokkenheid in verlossing en verzoening en een sterk besef van 
verwachting. 
 
Ook in Angles komt het gebed uitgebreid aan de orde in het eerste deel, gerelateerd aan 
de Psalmen.44 We zijn eraan gewend geraakt, schrijft Peterson, om ons werk te doen 
met de middelen van deze wereld. Door de invloed van het Verlichtingsdenken, is de 
bijbel in diskrediet geraakt. Dat geldt ook voor de Psalmen, en daarmee het gebed als 
geheel. Toch zijn het juist de Psalmen, die voorzien in de taal, het verlangen en de 
energie voor gebed. Hierdoor initiëren en formeren ze de activiteiten van profeten, 
wijzen en geschiedkundigen. Pastoraal werk begint met gebed. 
                                                      
42 Hoofdstuk I: ‘The Pastoral Work of Prayer-Directing: Song of Songs.’ Stones, pp. 23-71, geen verdere 
verwijzingen. 
43 Vanuit het erotische kader van Hooglied, trekt Peterson lijnen naar de relatie van de mens met God en 
intermenselijke relaties. In beiden speelt het verlangen naar intimiteit, nabijheid een grote rol. Peterson 
lijkt zich hier niet bewust van de negatieve connotaties die de verbinding tussen pastoraat en intimiteit (en 
zelfs seksualiteit) in onze tijd oproept. 
44 Angles, pp. 21-105, zonder verdere verwijzingen.  
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Vaak is ons gebed oppervlakkig, inhoudsloos en bezigen we een fletse taal in plaats van 
de rijke gebedstaal van de bijbel. We gebruiken het als startschot voor onze eigen 
inspanningen. In werkelijkheid is gebed niet een eerste woord maar een antwoord. God 
heeft het eerste woord in alles. Zoals we de natuurlijke taal moeten leren, woord voor 
woord, in antwoord op wat tot ons gesproken wordt, zo moeten we ook de gebedstaal 
leren spreken. De Psalmen zijn hiervoor het leerboek bij uitstek. 
De bijbel toont dat we tijd en ruimte moeten maken voor gebed en rust door het principe 
van de sabbat. Hoewel we de theologie vaak wel kennen, missen we de techniek. Toch 
is deze simpel: een willekeurige dag in de week vrijzetten. Het is het moment in de 
week waarop we stoppen met al het werk, het goddelijke ritme. Een tijd om te 
‘verspillen’, niet nuttig bezig te zijn, leeg te worden van dagelijkse werkroutine. Een tijd 
om te bidden. En een tijd om te genieten en te spelen: dingen doen die we fijn vinden, 
zonder dat die ons per se iets anders opleveren dan dat. Het spelelement van de sabbat 
hebben we vaak uit het oog verloren. Bidden en spelen (‘to pray and to play’) zijn 
echter essentieel om geestelijk vitaal te blijven. 
 
In Contemplative klinkt eveneens dat het onmogelijk is om tegelijkertijd druk te zijn en 
te bidden.45 De mensen in de kerk verwachten van alles van hun voorganger, maar vaak 
niet een leven van gebed. Gebed door de voorganger beperkt zich vaak tot alleen de 
ceremoniële momenten. Het meeste pastorale werk gaat juist ten koste van het gebed. 
Peterson meent dat de reden hiervoor overduidelijk is: mensen voelen zich niet op hun 
gemak met God in hun leven. Ze hebben liever iemand die minder ontzagwekkend en 
meer informeel is, zoals de voorganger: bevestigend, toegankelijk, prettig in de omgang. 
Mensen praten liever met de voorganger dan met God. En zo wordt het gebed naar de 
marge gedrongen.46 
 
In Plant besteedt Peterson opnieuw een hoofdstuk aan het gebed, nu vanuit de 
invalshoek van de ascese.47 De kern van een leven in ascese is het gebed. Het dagelijks 
bidden met de Psalmen kan het centrum vormen van ons geestelijk leven. Samen met de 
wekelijkse, gezamenlijke aanbidding en de persoonlijke, eigen gebeden bieden ze ons 
een regel, een structuur om naar te leven. 
 
Tenslotte wijst Peterson er nog op dat we in de gemeenschap leren dat het gebed niet 
afhangt van persoonlijke gevoelens: 
 
 ‘Nothing is more devastating to prayer than when I begin to evaluate prayer by my 
 feelings, and think that in order to pray I have to have a certain sense, a certain spiritual 
 attentiveness or peace or, on the other side, anguish.’48 
 
Schrift 
In Angles lezen we dat de bediening van een voorganger in twee woorden valt samen te 
vatten: ‘Woord en sacrament’.49 Na het gebed besteedt Peterson hierin dan ook een heel 
deel aan de Schrift.50 
Vanuit de druk om te moeten ‘leveren’, leest de voorganger de bijbel vaak om er iets uit 
te halen, in plaats om te antwoorden op wat God van ons vraagt. Voorkomen moet 
                                                      
45 Contemplative, p. 29. 
46 Contemplative, p. 52. 
47 Hoofdstuk III: ‘In the Belly of the Fish’, Plant, pp. 73-115. 
48 Contemplative, p. 16. 
49 Angles, p. 24. 
50 Angles, pp. 87-145, geen verdere verwijzingen. 
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worden dat openbaring slechts informatie is voor ons. Het gaat om communicatie 
binnen een relatie, de traditionele setting om te kunnen leren. ‘We don’t want our 
congregations to pass Bible exams but to live out of the living Word.’51 
We zouden in plaats van lezers weer luisteraars moeten worden, onder het Woord in 
plaats van erboven. Contemplatieve exegese is hiervoor de methode. Dit betekent dat 
we ons binnenste openen voor de openbarende klanken van de bijbelse verhalen en ons 
leven hieraan overgeven om erdoor gevormd te worden. De echte exegeet is als een 
gids, die niet alleen de betekenis uit de tekst haalt maar de ander op de weg van de tekst 
brengt. Voorgangers moeten niet slechts principes uit het Woord extraheren. Wanneer 
we het ruwe materiaal van de Schrift alleen maar omzetten in hapklare brokken, gaan 
we voorbij aan hoe het leven werkelijk in elkaar steekt. Vorm en inhoud zijn niet te 
scheiden: de details en moeilijke passages doen ertoe, net zoals de details en moeiten 
van ons leven er werkelijk toe doen. 
 
In Stones komt de omgang met de Schrift minder expliciet naar voren, maar wordt de 
pastorale praktijk wel steeds tegen het licht daarvan gehouden. Bijbelse wijsheid staat 
altijd in de context van het commitment van en aan God zelf. Wanneer de woorden los 
komen te staan van het Woord, missen zij hun doel.52 
Voorgangers moeten bijvoorbeeld voortdurend gevoed worden door de Schrift om een 
bijbelse positie in te nemen ten opzichte van het lijden. Pastoraat maakt een bewuste 
keuze om deelgenoot te worden van het lijden zonder te streven naar een oplossing 
hiervoor. Het lijden is er en waar geleden wordt, is God. De huidige cultuur biedt veel 
alternatieven die aantrekkelijker, gemakkelijker en lucratiever zijn. Mensen zoeken de 
vervulling van hun wensen, terwijl God belooft te voorzien in hun noden. Als dat zo is, 
moet de voorganger ook ‘nee’ durven zeggen.53  
Peterson maakt een vergelijking tussen de heidense culten rond Baäl en Astarte en de 
dienst aan Jahwe. Het Baälisme benadrukte de psychosomatische verbondenheid en de 
subjectieve ervaring. De kloof tussen God als de Gans Andere en de mens werd 
overbrugd door riten, god was de god van de relevantie en de onmiddellijke vervulling 
van persoonlijke noden. Voorgangers van nu worden geconfronteerd met twee 
neobaälistische uitspraken: ‘laten we een aanbiddingservaring hebben’ en ‘ik heb er 
niets aan’. Het Jahwisme was tegenovergesteld: het Woord van God deed een appèl op 
de menselijke wil. Het sensitieve en expressieve hebben hun plaats maar worden geleid 
door Gods Woord en zijn geen doel in zichzelf.54  
 
Peterson bepleit dus een biddende omgang met de Schrift, zowel voor de eigen voeding 
als om de kerk werkelijk iets te kunnen bieden. Verkondiging, die meer is dan een preek 
afleveren en werkelijk de mensen beweegt, kan alleen geboren worden in rust en 
eenzaamheid, concentratie en intensiteit.55 
Deze houding voorkomt dat we bijbelteksten uit hun context halen en slechts benutten 
voor onze eigen doelen: 
 
 ‘A necessary pastor seeks to control Scripture, wielding it for his or her own ends. An 
 unnecessary pastor finds a home and a country within the Scriptures and is shaped by 
 them.’56 
                                                      
51 Unnecessary, p. 71. 
52 Stones, pp. 165-170. 
53 Stones, pp. 113-115. 
54 Stones, pp. 179-185. 
55 Contemplative, p. 30. 
56 Unnecessary, p. 66. 



26 

Geestelijke begeleiding 
Met het derde deel over ‘spiritual direction’ maakt Peterson in Angles de pastorale 
driehoek compleet.57 Veel voorgangers herkennen hun eigen functie als geestelijke gids 
niet, terwijl veel van wat ze doen in feite neerkomt op geestelijke begeleiding. Deze 
taak hoort ook in het centrum van de pastorale roeping te staan. De voorganger helpt de 
ander om het werk van Gods Geest te herkennen in diens dagelijkse leven. Het is het 
bekende opmerken en het bijzondere benoemen. Dit vraagt om evenveel gerichte 
aandacht voor het gewone, saaie, onopmerkelijke als voor het bijzondere, opwindende 
en opvallende.  
 
 ‘Spiritual direction takes place when two people agree to give their full attention to 
 what God is doing in one (or both) of their lives and seek to respond in faith.’58 
 
Ontmoetingen, waarin geestelijke begeleiding plaatsvindt, kunnen kort en ongepland of 
gepland en gestructureerd zijn. Drie overtuigingen vormen de basis voor deze 
gesprekken: 
 
 ‘(1) God is always doing something: an active grace is shaping this life into a mature 
 salvation; (2) responding to God is not sheer guesswork: the Christian community has 
 acquired wisdom through the centuries that provides guidance; (3) each soul is unique: 
 no wisdom can simply be applied without discerning the particulars of this life, this 
 situation.’59 
 
Het is noodzakelijk dat geestelijk leiders zelf ook een geestelijk begeleider hebben. 
Zoals een dokter zichzelf niet kan behandelen, kan ook een voorganger zichzelf niet 
hoeden. Wanneer we dit wel proberen, staan we veel zwakker ten opzichte van 
valkuilen en verleidingen. 
Het zelf uitkiezen van een mentor is riskant omdat we geneigd zijn vooral te zoeken 
naar bevestiging, terwijl we ook controle en correctie nodig hebben. Geestelijke trots, 
de behoefte om zelf het stuur in handen te houden, kan ons weerhouden om 
daadwerkelijk iemand te vragen onze gids te zijn. Peterson heeft zijn eigen weerstand 
moeten overwinnen en ondervond drie positieve gevolgen van het hebben van een 
geestelijk begeleider: meer spontaniteit doordat hij meer op zijn intuïtie durfde 
vertrouwen, het kunnen delen van wie hij werkelijk is in het dagelijkse leven en de 
voordelen van mondelinge en persoonlijke communicatie boven schriftelijke. 
Aan de hand van het voorbeeld van George Fox illustreert Peterson vijf valkuilen in het 
geven van geestelijke begeleiding: het gebruiken van de gesprekken als preekmateriaal; 
het als een apotheker aan de man brengen van ons speciale recept voor een gezond 
geestelijk leven; het ontberen van een eigen gevuld geestelijk leven; een eenzijdige, 
dogmatische benadering en activisme: het slechts aanzetten tot het doen van dingen in 
plaats van aandacht te geven aan wie iemand is. Om deze valkuilen te voorkomen, 
zullen we een houding van ontzag, onwetendheid en gebed moeten ontwikkelen. 
 
In Plant merkt Peterson op dat geestelijke begeleiding vaak dat is wat je doet als je 
denkt dat je niets doet.60 Authentieke geestelijke begeleiding vloeit voort uit aanbidding. 
Alles is gericht op God, de voorganger neemt slechts een bescheiden en onopvallende 
plaats in wanneer hij zijn geloofsgemeenschap geestelijk begeleidt. 
                                                      
57 Angles, pp. 149-192, zonder verdere paginaverwijzingen (behalve bij citaten). 
58 Angles, p. 150. 
59 Angles, p. 150. 
60 Plant, p. 182. Geestelijke begeleiding is in Plant vooral het onderwerp op pp. 178-197. 
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 ‘Spiritual direction is the act of paying attention to God, calling attention to God, 
 being attentive to God in a person or circumstances or situation. A prerequisite is 
 standing back, doing nothing.’61 
 
Peterson gaat uitgebreider in op de voorganger als pastoraal werker en geestelijk leider 
in verschillende gedeelten van Stones. In het pastoraat kiest hij voor een narratieve 
benadering, die moralisme en minachting voorkomt.62 Verhalen verbinden de grote 
daden van God met het gewone, kleine leven van eenvoudige mensen. Het vraagt van de 
voorganger in de eerste plaats om te luisteren naar het verhaal dat de ander hem vertelt. 
Begeleidingsgesprekken en huisbezoek zijn de geëigende plaatsen om verhalen te 
maken. De voorganger als verhalenverteller voorkomt dat hij tot de professional of 
expert wordt gemaakt, die degene die hulp zoekt uit de problemen moet helpen. 
De voorganger moet de integriteit van het huisbezoek bewaren, zelfs wanneer de 
praktijk van andere voorgangers of de verwachtingen van kerkleden verwijderd zijn 
geraakt van de bijbelse bediening. Paulus benadrukt dat hij met de andere gelovigen 
samenwerkt, niet boven hen staat. De voorganger hoeft in feite maar weinig zelf te doen 
en sluit aan bij wat God al aan het doen is. Het verhaal van het individu kan uiteindelijk 
geplaatst worden tegen de achtergrond van het grote verhaal van God met de mensheid.  
Vervolgens geeft Peterson aandacht aan de omgang met het lijden.63 Onze cultuur is er 
helemaal op gericht het lijden op te lossen en weg te nemen. De bijbel leert ons om het 
lijden onder ogen te zien. De pastor is er niet om oplossingen te bieden. Hij is er om 
naast de lijdende mens te staan en hem of haar op die manier waardigheid te geven. 
Mensen, die chronisch lijden, steeds opnieuw vertellen dat er iets mis is en er iets 
veranderen moet, ontneemt hen hun menselijke waardigheid. Bij hen zijn in het lijden, 
zonder het te kunnen of willen verhelpen, bevestigt hun intrinsieke waarde. Zij mogen 
trots zijn op hun lijden en weten dat het tot hun heil strekt. 
 
Ook in Contemplative benadrukt Peterson dat de voorganger niet geroepen is om allerlei 
problemen in mensenlevens op te lossen: 
 
 ‘My job is not to solve people’s problems or make them happy, but to help them see the 
 grace operating in their lives. It’s hard to do, because our whole culture is going the 
 other direction, saying that if you’re smart enough and get the right kind of help, you 
 can solve all your problems. The truth is, there aren’t very many happy people in the 
 Bible. But there are people who are experiencing joy, peace, and the meaning of 
 Christ’s suffering in their lives.’64 
 
In Contemplative staat vooral de voorganger als geestelijk begeleider centraal. Luisteren 
is een van zijn belangrijkste taken. Aandachtig en betrokken luisteren gaat niet wanneer 
je zo druk bent, dat je je al weer op je volgende afspraak moet richten. De enige manier 
om te voorkomen dat je te druk bent en geen tijd hebt voor stilte, gebed en ontspanning, 
is door hieraan de hoogste prioriteit te geven en hiervoor afspraken te maken in je 
agenda. Een beroep op je agenda-afspraken wordt vrijwel direct geaccepteerd! 65 
Peterson ziet voorgangers als ‘guides through the mysteries’, de enigen die daar 
werkelijk geschikt voor zijn.66 Het gaat er vooral om mensen tot gebed en aanbidding, 

                                                      
61 Plant, p. 181. 
62 H.II, ‘The Pastoral Work of Story-Making: Ruth’, Stones, pp. 73-112. 
63 H.III, ‘The Pastoral Work of Pain-Sharing: Lamentations’, Stones, pp. 113-148. 
64 Contemplative, p. 13. 
65 Contemplative, pp. 30-32. 
66 Contemplative, p. 73. 
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tot een besef van Gods aanwezigheid en heerlijkheid te brengen in de tegenstrijdigheden 
en chaos van iedere dag. Peterson heeft verschillende soorten taal leren onderscheiden. 
Voorgangers leren de mensen om de taal van het gebed te spreken.67 Mede aan de hand 
van werk van dichteres Annie Dillard beschrijft Peterson verschillende manieren van 
bidden en mediteren.68 De schepping heeft een rol in de openbaring van God, de Schrift 
moet op een contemplatieve manier gelezen worden. 
 
Ik keer nog even terug naar Stones voor de verantwoordelijkheid van de voorganger 
voor de omvang en het voortbestaan van de geloofsgemeenschap. Deze is volgens 
Peterson beperkt.69 Esther helpt ons te komen tot een theologisch verstaan van de 
geloofsgemeenschap in plaats van een sociologisch of historisch verstaan. De 
geloofsgemeenschap zoals we die in Esther ontmoeten, bestaat nog zuiver door Gods 
genade en niet door enige verdienste van zichzelf. Zo leren we het volk van God te zien 
als een samenvoeging van mensen, die God bij elkaar geroepen heeft, die God bij elkaar 
zal houden en die zal overleven door Gods genade. 
De omvang van de kerk is een gegeven, vooral bepaald door culturele factoren waar de 
voorganger geen invloed op heeft. Geestelijke en bijbelse integriteit is veel belangrijker 
dan vaardig gebruik van propaganda, de leer van de voorzienigheid belangrijker dan 
beeldvormende publiciteit. Geen enkele leider in de bijbel is ooit verantwoordelijk 
geweest voor het ontstaan of de overleving van de geloofsgemeenschap. ‘Nothing in 
pastoral work is more liable to Pelagian tendencies than the work of giving leadership to 
the community of faith.’70 
De kerk bestaat door Gods genade en overleeft door Gods genade. Tegen die 
achtergrond kan geen enkele voorganger het zich veroorloven om zijn post van gebed, 
prediking, persoonlijke geestelijke begeleiding en het leiden van de openbare 
aanbidding te verlaten om de kerk te redden van de Filistijnen of de Perzen – of de 
liberalen of fundamentalisten of communisten. 
Zoals Saul het voorbeeld is van een slechte leider, is Mordechai het voorbeeld van een 
goede leider. Zijn stijl is die van dienend leiderschap, onopvallend opererend op de 
achtergrond met groot geestelijk inzicht. Leiderschap was voor Mordechai geen 
zelfbevestiging, geen vervulling van zijn ego, maar een man van God zijn en doen wat 
ook maar natuurlijkerwijs stroomde uit die traditionele identiteit. 
De charismatisch leider lijkt aantrekkelijker voor ons als model van leiderschap dan de 
dienende leider omdat dit model meer een beroep doet op onze eigen bekwaamheid en 
persoonlijkheid. Echter, charismatische leiders hebben een specifieke taak en roeping en 
zijn minder geschikt voor de pastorale verantwoordelijkheid van een voorganger. In het 
enige verhaal over de overleving van Gods volk in de bijbel, is degene die hierin de 
grootste rol speelt een onopvallende man, die achter de schermen werkt. Voorgangers 
moeten bewust kiezen voor de dienende stijl, als ze willen groeien in hun bediening. 
Dienen is het kenmerk van Israël en van Gods Knecht (Jesaja 53). Als Jezus ons model 
voor leiderschap is, kunnen we niet om de dienende stijl heen. Kort en goed: ‘Forget 
about charisma, go for character.’71 

                                                      
67 Contemplative, p. 100. 
68 Contemplative, pp. 77-92. 
69 H.V, ‘The Pastoral Work of Community-Building: Esther’, Stones, pp. 191-237. 
70 Stones, p. 211. 
71 Unnecessary, p. 203. 
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2.6 Spiritualiteit 
 

‘Christian spirituality means living in the mature wholeness of the gospel. It means taking all 
the elements of your life – children, spouse, job, weather, possessions, relationships – and 

experiencing them as an act of faith. God wants all the material of our lives.’ 72 
 
Vanuit de eigen ervaring van een kloof tussen het persoonlijke geestelijk leven en de 
uitoefening van zijn roeping, is Peterson gaan zoeken naar een spiritualiteit van 
geestelijk leiderschap. Hij heeft ontdekt dat het boek Jona hiervoor het adequate beeld 
en gebed biedt.73 
Wanneer Jona Gods roeping om naar Ninevé te gaan verstaat, vlucht hij naar Tarsis. 
Voorgangers starten meestal met goede bedoelingen en in de aanwezigheid van God. 
Maar er zijn veel verleidingen en velen vluchten vroeg of laat naar “Tarsis”, weg van 
God. Tarsis staat voor het aantrekkelijke alternatief voor het eenvoudige, moeilijke, 
vaak onaantrekkelijke werk van het voorgangerschap. Het is verleidelijk weg te 
vluchten van de kerk waartoe God je geroepen heeft. Van Benedictus, door wie 
Peterson zich heeft laten inspireren bij de aanvang van zijn bediening als voorganger, 
mogen we echter leren om te blijven waar we zijn: de gelofte van de stabilitas. 
 
Peterson is er op een gegeven moment achter gekomen dat zijn roeping niet meer was 
geworden dan hard werken met het oog op een succesvolle carrière. Hij besluit terug te 
gaan naar zijn oorspronkelijke passie en het leven voor het Aangezicht van God. Hij 
doet afstand van zijn bestuurlijke taken, zodat hij zich op de pastorale 
verantwoordelijkheden kan richten. 
Bovendien vindt hij een soort geestelijke mentor in Dostojevsky. In zeven maanden 
leest hij diens gehele oeuvre, door wekelijks drie sessies van twee uur in te plannen. 
Van Dostojevsky leert Peterson hoe God en passie geïntegreerd kunnen zijn en blijven 
in het volgen van zijn roeping. Zo ontdekt hij de oppervlakkigheid in zijn eigen leven en 
in de Amerikaanse cultuur. In plaats van op God is iedereen op zichzelf gericht. Hij kan 
een succesvol schrijver zijn zonder dat zijn “literaire” lezers over de waarheid hoeven 
nadenken. Hij kan een succesvol voorganger zijn zonder dat zijn religieuze kerkleden 
hoeven te bidden of met God hoeven om te gaan. Dostojevsky toont hem dat hij er voor 
kan kiezen anders te zijn. En ook hoe hij door de schijn van de mensen om zich heen 
kan kijken om te ontdekken wie ze werkelijk zijn. Door zo te kijken, vindt hij soms 
werkelijk geestelijk leven bij mensen en op plaatsen waar hij dat niet verwacht. 
 
De buik van de vis was het tegenovergestelde van alles waar Jona naar verlangde; het 
was zijn introductie in ascese. Ascese is een periode en plaats van onthouding en 
concentratie om te groeien in volwassenheid en uitmuntendheid. Het is een middel, 
geen doel op zich. De omstandigheden waarin voorgangers hun werk doen, vragen om 
radicale ascese om het werk op een geestelijke manier te kunnen doen. 
Zowel het kerkelijk instituut als de geloofsgemeenschap als het ego van de voorganger 
zijn geneigd tot zonde en afgoderij. Het instituut is vaak niet in de persoon of het 
geestelijk leven van haar voorgangers geïnteresseerd, maar alleen in de meetbare 
resultaten van zijn werk. De geloofsgemeenschap zoekt naar de bevrediging van haar 
religieuze honger maar verlangt vaak weinig naar God Zelf. De persoon van de 
voorganger staat bloot aan de verleiding om zichzelf in de positie van God te plaatsen 

                                                      
72 Contemplative, p. 12. 
73 Dit gedeelte is volledig gebaseerd op Plant, dat vrijwel geheel gaat over een bijbelse spiritualiteit van 
geestelijk leiderschap, zonder verdere verwijzingen. 



30 

en te voldoen aan de religieuze verwachtingen van de kerk. Ascese is de krachtigste 
verdediging tegen de verleiding om als God te zijn. 
Het verkondigde Woord van God is als de zon en de regen voor onze ziel. De 
omstandigheden en situatie zijn als de grond van onze spiritualiteit. De geestelijke 
disciplines74 zijn het gereedschap dat we, waar nodig, kunnen inzetten. En contemplatief 
leven biedt een remedie tegen het consumentisme en narcisme dat zo alomtegenwoordig 
en geaccepteerd is. Het moet ons behoeden voor de hoogmoed van het verlangen om als 
God te zijn. ‘Contemplation comprises the huge realities of worship and prayer without 
which we become performance-driven and program-obsessed pastors.’75 
Peterson heeft ontdekt dat er een manier is om voorganger te zijn zonder mensen te 
manipuleren in Gods naam en zonder een religieus bedrijf te runnen. Een manier 
waarbij hij mensen uitermate serieus kan nemen. 
Het werkelijke pastorale werk vindt plaats tussen de twee polen van geografie en 
eschatologie. De geografie – de feitelijke plaats en omstandigheden van deze persoon, 
hier en nu – doet er toe. Het is de taak van de pastor om hier even aandachtig naar te 
kijken en te luisteren als naar een te exegetiseren tekst. Dan ontdek je hoe God al bezig 
is om ook in dit leven Zijn verhaal te schrijven. De geloofsgemeenschap is als een 
vruchtbare bodem. Groei in kwaliteit en kwantiteit vraagt om het respecteren en 
waarderen van de grond waarop je werkt. Het vraagt geduld en zelfbeheersing. Groei is 
niet af te lezen aan hoeveelheden op een rekenkundige manier, maar is een organisch 
gegeven. De focus moet zijn op de mensen voor wie je werkt en wat God aan het doen 
is in deze mensen, op deze plaats, in deze situatie. 
De eschatologische pool staat voor het besef van het uiteindelijke doel van alles wat we 
doen. Het boek Openbaring gaat ten diepste over de heiligheid van onze roeping. 
Schijnbare futiliteiten – onze lijstjes van alles wat we nog moeten doen en eigenlijk 
vervelend of onbelangrijk vinden – blijken het materiaal voor een bestseller te zijn. 
Geografie zonder eschatologie verwordt tot religieus tuinieren. Eschatologie zonder 
geografie verwordt tot religieuze science fiction. We hebben beide nodig voor een 
gebalanceerde invulling van onze roeping. 
 
 
2.7 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk heb ik een antwoord gevonden op de eerste deelvraag. Vijf van Eugene 
Peterson’s boeken helpen ons ontdekken hoe hij het voorgangerschap ziet. Peterson 
keert zich tegen de definiëring en invulling van het voorgangerschap, zoals deze zich in 
onze tijd onder invloed van de heersende cultuur voordoen. De essentie van hoe 
voorgangers door de huidige cultuur worden gezien, is als ondernemers, die een 
religieuze organisatie draaiende houden. Hij pleit voor een bijbelstheologisch 
gedefinieerde invulling van het voorgangerschap. 

                                                      
74 Peterson noemt er veertien welke volgens hem het meest worden beoefend: geestelijke lezing; 
geestelijke begeleiding; meditatie; schuld belijden; lichamelijke oefening, vasten; sabbatsrust; uitleg van 
dromen; retraites; pelgrimage; geven; dagboek bijhouden; sabbaticals en kleine groepen, Plant, p. 108. Er 
zijn er echter meer. Richard Foster behandelt bijvoorbeeld ook nog: gebed; studie; eenvoud; stilte; de 
minste zijn; dienen; aanbidding; feestelijke viering, zie R. Foster, Het feest van de navolging – groeien in 
spiritualiteit (vert. H. Fonteijn e.a.; oorspr. Eng. 1978; Gorinchem: Ekklesia, 2000) 191pp. 
75 Plant, p. 114. 
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Volgens Peterson vormt het pastoraat de kern van het voorgangerschap. Pastoraat is in 
zijn ogen niet beperkt tot christelijke hulpverlening maar kan beter worden aangeduid 
met de klassieke term ‘zielzorg’. Het bestaat voor hem uit het (leiden in) gebed, het 
zorgvuldig (doen) luisteren naar en verstaan van de Schrift en het bieden van geestelijke 
begeleiding. Dat laatste krijgt – in combinatie met gebed en Schrift – zoveel accent dat 
je kunt stellen dat Peterson de voorganger eerst en vooral als geestelijk begeleider ziet. 
Peterson ziet voorgangers als gidsen door de geheimen van het leven. Het gaat er vooral 
om mensen tot gebed en aanbidding, tot een besef van Gods aanwezigheid en 
heerlijkheid te brengen in de tegenstrijdigheden en chaos van iedere dag. 
Bestuurlijke taken hebben hun waarde, maar mogen nooit het werk van de voorganger 
volledig bepalen en ten koste gaan van de geestelijke begeleiding. De voorganger is niet 
verantwoordelijk voor het voortbestaan of de getalsmatige groei van de 
geloofsgemeenschap. 
Zijn stijl van leiderschap moet vooral een dienende stijl zijn, in de voetsporen van Jezus 
zelf. De voorganger heeft een theologisch verstaan vanuit de bijbel nodig van wat 
gebed, bijbellezen en geestelijke begeleiding inhouden om oppervlakkigheid en 
scheefgroei te voorkomen. Peterson geeft hiertoe een uitvoerige aanzet, vanuit 
verschillende bijbelse en theologische bronnen. 
Om aan zijn bijbelse roeping te kunnen voldoen, dient de voorganger een 
diepgewortelde, persoonlijke spiritualiteit te kennen. Hiervoor zijn trouw, ascese en 
contemplatie essentiële ingrediënten en dient de voorganger zelf ook een geestelijk 
begeleider te hebben. 
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Hoofdstuk Drie: Geestelijke begeleiding en mystagogie 
De visies van Gideon van Dam en Annemiek de Jong-van Campen 
 
 
3.1 Inleiding 
 
In het voorgaande hoofdstuk beantwoordde ik de eerste deelvraag: wat houdt de 
opvatting van de Amerikaanse theoloog Eugene Peterson over de voorganger als 
geestelijk begeleider in? In dit hoofdstuk luidt de vraag: wat moeten we verstaan onder 
geestelijke begeleiding en mystagogie volgens Gideon van Dam en Annemiek de Jong-
van Campen? 
Waar De Jong-van Campen vooral insteekt bij het perspectief van de geloofsleerling, 
richt Van Dam zich nadrukkelijk op dat van de geestelijk begeleider. Zo weinig als De 
Jong-van Campen expliciet zegt over de praktijk van de geestelijke begeleiding, zo 
uitgebreid is Van Dam hierover. Ik zal dus meer ruimte nemen voor Van Dam, waarbij 
ik me tegelijk tot de kern van zijn boek moet beperken. Steeds zal ik me afvragen wat 
zijn visie is op geestelijke begeleiding door kerkelijke leiders. De Jong-van Campen kan 
ons helpen ons begrip van de mystagogie te vergroten en geestelijke begeleiding te 
plaatsen binnen de context van de mystagogische functie van de kerk. 
 
Zowel Van Dam als De Jong-van Campen zijn sterk beïnvloed door Kees Waaijman. 
Beiden hebben gestudeerd aan het Titus Brandsma Instituut (TBI) in Nijmegen, waar 
Waaijman toen directeur en docent was. Van Dam noemt bovendien Jaap Firet zijn 
leermeester76 en verwijst meerdere keren naar hem. Firet leunt zelf ook deels op 
Waaijman maar publiceerde vóór diens Spiritualiteit en bracht zo op eigen wijze een 
grondlaag aan. Firet en Waaijman zijn op hun beurt weer schatplichtig aan de Duitse, 
rooms-katholieke theoloog en jezuïet Karl Rahner (1904-1980), wiens werk buiten het 
bereik van deze scriptie valt. Hieronder wil ik stilstaan bij hoe Firet en Waaijman 
“(christelijke) mystagogie” en “geestelijke begeleiding” verstaan, voor ik me richt op de 
invulling van deze begrippen bij Van Dam en De Jong-van Campen. Eerst wil ik echter 
kort de vier theologen voorstellen, welke in dit hoofdstuk aan bod komen. 
 
Voormalig hoogleraar Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
prof. dr. J. (Jaap) Firet (1923-1994) schreef vijfentwintig tot dertig jaar geleden al over 
spiritualiteit, mystagogie en de predikant als geestelijk begeleider. In 1968 promoveerde 
hij op Het agogisch moment in het pastoraal optreden. Ik gebruik in §3.2 twee 
hoofdstukken uit Spreken als een leerling. Praktisch-theologische opstellen (1987): ‘De 
bediening van het geheimenis. Over het beroep van predikant op de grens van het derde 
millennium’ (1986), pp. 68-79 en ‘Wat is “spiritualiteit”?’ (1981), pp. 151-166.77 
 
In het Nederlandse taalgebied is een van de autoriteiten op het gebied van de 
(christelijke) spiritualiteit emeritus pr. dr. C.J. (Kees) Waaijman (1942). Hij was tot 
2007 hoogleraar Spiritualiteit aan de Radboud Universiteit en tot september 2009 
wetenschappelijk directeur van het TBI, waaraan hij nog steeds als wetenschappelijk 
medewerker verbonden is. Hij heeft veel publicaties over spiritualiteit op zijn naam 

                                                      
76 G. van Dam, Dichter bij het Onuitsprekelijke. Over geestelijke begeleiding voor en door pastores 
(Baarn: Ten Have, 2003), pp. 56, 109-110. 
77 J. Firet, ‘De bediening van het geheimenis. Over het beroep van predikant op de grens van het derde 
millennium’ en ‘Wat is spiritualiteit?’, in: idem, Spreken als een leerling. Praktisch-theologische 
opstellen (Kampen: Kok, 1987), pp. 68-79 resp. pp. 151-166. Vanaf hier aangeduid als Leerling. 
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staan. In zijn standaardwerk Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden (2000)78, 
waarop ik me in §3.3 baseer, behandelt hij ook de onderwerpen mystagogie en 
geestelijke begeleiding.79 
 
Ds. drs. G.P. (Gideon) van Dam (1947) richt zich als predikant voor de werkbegeleiding 
binnen de Protestantse Kerk in Nederland specifiek op geestelijke begeleiding voor en 
door predikanten. Hij schreef hierover het boek Dichter bij het Onuitsprekelijke. Over 
geestelijke begeleiding voor en door pastores (2003)80, de basis voor §3.4. Hij volgde 
de opleiding voor geestelijk begeleiders aan het TBI. Verder is hij mede-auteur van Een 
pastor moet je toch kunnen vertrouwen! (1994) en werkte hij mee aan Werken met 
spiritualiteit (2001) onder redactie van Kitty Bouwman en Kick Bras. 
 
Dr. A. (Annemiek) de Jong-van Campen (1972) tenslotte studeerde theologie aan de 
Katholieke Universiteit te Utrecht. Zij specialiseerde zich in de godsdienstpsychologie, 
praktische theologie en spiritualiteit (dat laatste aan het TBI). In 2009 is zij 
gepromoveerd op een onderzoek naar mystagogie aan de Faculteit Katholieke Theologie 
van de Universiteit van Tilburg. Haar proefschrift is uitgebracht onder de titel 
Mystagogie in werking, hoe menswording en gemeenschapsvorming gebeuren in 
christelijke inwijding (2009)81 en behandel ik in §3.5. 
 
 
3.2 Spreken als een leerling – Jaap Firet82 
 
Firet stelt dat zijn tijd wordt gekenmerkt door praktisch agnosticisme: het niet-weten 
overheerst.83 Wanneer we hier aansluiting bij willen vinden, kunnen we ons bewust 
worden van de mystieke kanten van het geloof. Volgens Firet is de hele mystieke (ook 
christelijk-mystieke) traditie door het ‘niet-weten’ een centrale notie geweest.84 Hij 
citeert een anonieme auteur als hij schrijft: ‘Voor het verstand is God ongrijpbaar, maar 
voor de liefde is Hij volledig toegankelijk’.85 Zo kan het agnosticisme ons terugbrengen 
bij inzichten uit de oude mystiek, namelijk dat geloven betrekking heeft op wat buiten 
het weten valt. 

                                                      
78 C.J. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden (Kampen: Ten Have, 2000) 
954pp.Vanaf hier aangeduid als Spiritualiteit. In maart 2010 opnieuw verschenen als paperback onder de 
titel Handboek Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden. 
79 Spiritualiteit, § 5.3.4 ‘Mystagogisch onderzoek’, pp. 580-587 en hoofdstuk 4 ‘Mystagogisch 
onderzoek’, pp. 857-932. 
80 G. van Dam, Dichter bij het Onuitsprekelijke. Over geestelijke begeleiding voor en door pastores 
(Baarn: Ten Have, 2003) 202pp. Vanaf hier Dichter bij. 
81 A. de Jong-van Campen, Mystagogie in werking, hoe menswording en gemeenschapsvorming gebeuren 
in christelijke inwijding (Zoetermeer: Boekencentrum, 2009) 322pp. Vanaf hier Mystagogie. 
82 Onderstaande is geheel gebaseerd op Leerling. 
83 Van Dam reflecteert op Firet’s referaat, waar hij in 1986 zelf bij was. Hij spreekt liever nog van 
‘praktische atheïsme’ in plaats van ‘praktisch agnosticisme’, Dichter bij, p. 109. 
84 Leerling, p. 70. 
85 Leerling, p. 71. 
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Mystagogie 
Dit brengt Firet bij het mystagogische aspect van het predikantschap.86 Het voert ons 
terug tot de eerste eeuwen van mystagogische catechese, gericht op de geestelijke 
opbouw. 
Firet verwijst naar drie anderen om “mystagogie” te definiëren.87 Het is volgens Von 
Balthasar ‘de begeleiding met het oog op het deelhebben aan de mystieke ervaring’, 
volgens Behn ‘het praktisch benutten van de mystieke ervaring voor de leiding van 
mystieke zielen tot de vereniging met God’. Bij Rahner krijgt mystagogie volgens Firet 
een bredere betekenis: het is niet meer alleen voor wie naar hoger geestelijk leven 
verlangen maar voor allen, die hoe dan ook gelovig willen zijn. ‘Niet om “een 
volmaakte” te worden, maar om een gelovige te worden is een mystagogie in de 
oorspronkelijke religieuze ervaring nodig.’ 
 
Deze mystagogie (of inoefening) heeft haar plaats binnen het concrete leven, 
persoonlijk en in groepsverband; binnen het sociale en culturele leefklimaat en het 
natuurlijke milieu. Omdat de godsdienstige socialisatie goeddeels is weggevallen, moet 
ieder mens zelf ‘het evangelie als zijn eigen verhaal ontdekken’ en in het licht daarvan 
‘zijn eigen levensverhaal gaan verstaan’.88 De predikant zal in onze tijd dan ook vooral 
‘een mystagoog, een geestelijk begeleider moeten zijn’. 89 Het mystagogische aspect van 
het predikantschap is nauw verwant aan de hermeneutische functie daarvan, als “dienaar 
van het woord”. Volgens Firet is de predikant vooral die dienaar van het woord en moet 
hij dat ook steeds meer zijn, in alle functies die hij vervult. Het hermeneutische is 
kenmerkend erop gericht dat een ander er wat aan heeft en er wat mee kan. Voor Firet 
betekent het zijn van een dienaar van het woord dan ook dat de predikant dienstbaar is 
aan het zoekproces naar de ‘ware en hechte wijsheid’, in relatie tot bepaalde mensen in 
een bepaalde situatie.90 
 
Geestelijke begeleiding 
Firet legt uit dat de praktische theologie zich bezig houdt met handelingsvormen, die 
erop gericht zijn om mensen te helpen het evangelie te leren kennen en daarmee en 
daaruit te leven. Geestelijke begeleiding ziet hij als een van die handelingsvormen.91 
Het is een van de handelingen om de spiritualiteit van de mens te bewaren en te 
versterken, te onderhouden en te verhelderen. Geestelijke begeleiding is dus dienst aan 
mensen met het oog op hun spiritualiteit. Concreet houdt dit volgens Firet vooral in dat 
de mensen geholpen worden in het bidden, de meditatie, de ascese en de deelname aan 
de cultus.92 
De fundamentele vraag is of we anderen helpen zicht te krijgen op zichzelf, hun 
werkelijkheid en op de onzichtbare God, die we maar ten dele kunnen kennen. Het 
verstaan voltrekt zich altijd met het oog op en vanuit een gegeven situatie. Het is de taak 
van de predikant 
 

                                                      
86 Firet baseert zich hier deels op dezelfde bronnen als Waaijman (zie onder) en verwijst ook naar een 
vroege publicatie van hem in noot 26: ‘O. Steggink, K. Waaijman, Spiritualiteit en mystiek I, inleiding, 
Nijmegen 1985, p. 95 vv.’. Van een vervolg op dit “eerste” deel is het nooit gekomen. Dezelfde lijnen 
zien we echter terug in Spiritualiteit, § 5.3.4 ‘Mystagogisch onderzoek’, pp. 580-587. 
87 Deze alinea is gebaseerd op Leerling, p. 72, zonder verdere verwijzing. 
88 Leerling, p. 73. 
89 Leerling, p. 73 (cursivering HA). 
90 Leerling, p. 74. 
91 Leerling, p. 151. 
92 Leerling, p. 165. 
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 ‘mensen te helpen tot een eigen, originele ervaring van God en zijn werkelijkheid te 
 komen in en vanuit een situatie waar het zijn en de aanwezigheid van God alles behalve 
 een sociaal axioma is. Deze taak zullen we vooral moeten vervullen door een 
 deskundige, gewetensvolle, open begeleiding van mensen in processen om tot verstaan 
 te komen. De predikant als mystagoog, geestelijk begeleider, hermeneutische gids… dat 
 kunnen zo ongeveer de termen voor deze centrale predikantsfunctie zijn.’ 93 
 
Het gaat er volgens Firet om dat de gemeente en elk mens met wie de predikant in 
aanraking komt, gaat ervaren dat het Woord van Christus rijkelijk in hen woont, zoals 
Paulus in Kolossenzen 3:16 wenst.94 Hier gaat het ten diepste om in het hermeneutische 
proces en hierop is de mystagogische activiteit van de predikant gericht. Een predikant 
kan deze functie alleen vervullen als hij zelf een levendige spiritualiteit kent en nauw 
verbonden is met de mensen en de leefwereld om hem heen. 
 
 
3.3 Mystagogisch spiritualiteitsonderzoek – Kees Waaijman 
 
Waaijman gaat bij zijn mystagogisch spiritualiteitsonderzoek uit van het mystagogie-
begrip van de Duitse theoloog Karl Rahner. Rahner legt een verbinding tussen het 
denken van de filosoof Heidegger en de patristische spiritualiteit. Van Heidegger neemt 
hij de existentieel-fenomenologische component over: de mens in zijn zichtbare, 
tastbare bestaan op aarde. De patristische spiritualiteit, met name van Ignatius van 
Loyola, brengt de innerlijke omvorming van de mens in. Deze omvorming vindt plaats 
door de mystieke ervaringen van de mens die in relatie tot God staat. De verbinding 
tussen de twee componenten levert een zeker spanningsveld op tussen het zichtbare en 
het onzichtbare, het aardse en het mystieke. Van de Duitse theoloog en priester Andreas 
Wollbold, hoogleraar Pastorale Theologie aan katholieke faculteit van de Ludwig-
Maximillians Universität te München, neemt Waaijman over dat de persoonlijke 
biografie van de mens dit spanningsveld zichtbaar en grijpbaar maakt. 
 
Mystagogie 
In §5.3.4 van Spiritualiteit geeft hij een korte schets van waar het in de mystagogie om 
gaat.95 Een proces van verheldering is de weg waarlangs de inwijding in het Geheim 
zich voltrekt. Het gaat Waaijman niet in de eerste plaats om de ervaring maar vooral om 
het denkproces waardoor deze ervaring wordt toegeëigend. Door reflectie wordt de 
mens zich bewust van zijn eigen bestaan en kan hij dit leren aanvaarden. Dit 
bewustwordingsproces voltrekt zich binnen de werkelijkheid van de eigen 
levensgeschiedenis. Onderzoek naar de biografie geeft een eigen accent aan de 
mystagogie: in de levensloop wordt de aanwezigheid van God benoemd. 
 
Het Geheim spreekt zich uit en deelt zichzelf mee aan de mens, die zoekt. De mens 
heeft hiervoor een ontvankelijkheid in zichzelf ontvangen. Hiermee stijgt de mens als 
het ware boven zichzelf uit (zelftranscendentie). De grenzen van het menselijke bestaan 
worden verlegd. Het uitzicht is de vervulling van het eigen bestaan met de goddelijke 
genade. 

                                                      
93 Leerling, p. 76 (cursivering HA). 
94 Leerling, p. 76. 
95 Spiritualiteit, pp. 580-587. Deze subparagraaf is hier volledig op gebaseerd. 
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Hierbij onderscheidt Waaijman drie accenten: 
1. God deelt Zichzelf genadig mee. De openbaring van God is in de eerste plaats Zijn 

nabijheid, geloofsinhouden komen op de tweede plaats. 
2. De mens is zo gemaakt dat hij deze nabijheid kan ontvangen. Dat de mens hiertoe in 

staat is, doet niets af aan het onverdiende karakter ervan. 
3. In Jezus Christus, God die mens werd, komen Gods openbaring en de 

zelftranscendentie van de mens samen. 
 
In de mystagogie is ook ruimte om te ontdekken hoe iemand door God wordt 
uitgekozen om Zijn genadige nabijheid te laten zien. Er is sprake van een persoonlijke, 
unieke opdracht en mystagogie is dan de ontdekking van Gods roeping in een concrete, 
historische situatie. Hierbij worden door de onderscheiding der geesten tevens de 
genadegaven, die God aan een persoon geeft, ontdekt. Mystagogie helpt iemand dus 
onderscheiden wat God van iemand vraagt en hoe Hij hem toerust. Het is de 
‘fundamentele opdracht’ van de kerk om deze ‘onmiddellijke inwerking van Gods 
Zelfmededeling’ te bemiddelen.96  
 
Er is een wezenlijk verschil tussen mystagogie en geloofsoverdracht. In de mystagogie 
brengt men volgens Waaijman iemand geen inhoudelijke kennis bij, maar de reeds 
aanwezige beleving wordt geïnterpreteerd.97 Kees Waaijman haalt het Lexicon für 
Theologie und Kirche aan wanneer hij schrijft: 
 
 ‘Mystagogie laat mensen binnen de context van hun biografische ervaringen 
 opmerkzaam worden op de verborgen aanwezigheid van de onbegrijpelijke God 
 en de werking van zijn Geest: als transcendente oorsprong en grond, als  horizon en doel 
 van de levensgeschiedenis van de enkeling en van de mensheidsgeschiedenis. Zij maakt 
 een geloofsproces van ontdekkend leren gaande, waarin God zichzelf als heil van de 
 mensen tot ervaring kan laten worden.’98 
 
Zelf komt hij tot een beknoptere omschrijving van wat volgens hem het wezen en het 
terrein van de mystagogie is: 
 
 ‘Mystagogie ontgrenst het menselijk bestaan tot een wachtend openstaan voor het 
 godsgeheim (mustèrion), voert binnen (agein) in Gods genadige Zelfmededeling en doet 
 iemands unieke roeping verstaan.’99 
 
Hij onderscheidt vier verschillende mystagogische situaties100: 
1. Liturgische spiritualiteit: ‘verheldering van de spirituele intenties van het voltrokken 

ritueel’. Er doen zich ook mystagogische momenten voor binnen de liturgie zelf. 
2. Bijbelse spiritualiteit: verheldering van de existentiële betekenis van de Schrift. 
3. Spirituele vorming (in de vorm van instructie of samenspraak, retraite of intervisie): 

verheldering van de mystagogische weg, inzicht in de loop van de weg, in wat 
hindert en wat bevordert. 

4. Geestelijke begeleiding (in de vorm van tweegesprek of groepsgesprek): 
‘verheldering van de persoonlijke levensloop als geestelijke weg’. 

 

                                                      
96 Spiritualiteit, p. 585. Waaijman schrijft Zelfmededeling met een hoofdletter en ik neem dat over. 
97 De Jong-van Campen is het hier niet mee eens, zie ook §3.5, onder mystagogisch pastoraat. 
98 Spiritualiteit, p. 858. 
99 Spiritualiteit, p. 858. 
100 Spiritualiteit, pp. 858-860. 
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Geestelijke begeleiding 
Waaijman heeft veel woorden nodig om de geestelijke begeleiding te omschrijven.101 
Wanneer we dit comprimeren, wordt het iets als: een betrekking tussen mensen, waarin 
beiden betrokken zijn op dezelfde goddelijke werkelijkheid, de begeleide en zijn 
zoektocht naar God centraal staat en de begeleider met zijn inzet, ervaring en 
onderscheidingsvermogen beschikbaar is als instrument in handen van God, die het 
proces leidt. Geestelijke begeleiding is voor Waaijman ‘een vorm van spirituele 
communicatie, waarin de mystagogie het meest pregnant tot gestalte komt’.102 
 
 ‘Geestelijke begeleiding is erop aangelegd te kijken naar doorgemaakte spirituele 
 ervaringen, helderheid te winnen over de geestelijke weg, zichzelf te leren verstaan in 
 zijn betrokkenheid op het godsgeheim.’103 
 
Dit brengt Waaijman ertoe om in zijn uiteindelijke definitie van mystagogie het accent 
op de geestelijke begeleiding door te laten klinken: ‘het begeleiden (agein) van een 
inwijdeling (mustès) bij zijn initiatie in het geheim (mustèrion) van wat uitwendig 
voltrokken werd.’104 
 
Centraal in de geestelijke begeleiding staat degene die begeleid wordt, in zijn 
verhouding tot God. Onder “inwijding” moet een procedure worden verstaan waardoor 
iemand een persoonlijke verhouding krijgt met wat uitwendig voltrokken werd, 
waardoor hij hierin inzicht, kennis en diepgang verkrijgt. We kunnen hier bijvoorbeeld 
denken aan het ondergaan van de sacramenten van doop en eucharistie (zoals in de 
vroege kerk), het lezen van een bijbelgedeelte of persoonlijke spirituele ervaringen. 
 
Aan de hand van een viertal voorbeelden uit diverse religieuze tradities, gaat Waaijman 
op zoek naar de ‘grondstructuur’ van de geestelijke begeleiding.105 Deze bestaat volgens 
hem uit zes ‘knooppunten’, zie ook figuur 2.: 
1. De verhouding van de begeleide tot de goddelijke werkelijkheid staat in het 

centrum. In deze verhouding wil de geestelijke begeleiding binnenvoeren. 
2. De verhouding van de begeleider tot de goddelijke werkelijkheid. De begeleider 

moet zelf in verbinding staan met God en in toenemende mate contemplatief 
worden. 

3. De goddelijke werkelijkheid waartoe begeleide en begeleider zich verhouden is 
dezelfde. 

4. De relatie tussen de begeleide en de begeleider, welke gekenmerkt wordt door 
wederkerigheid en van de kant van de begeleider vooral bestaat uit luisteren. 

5. De zelfverhouding van de begeleide. Zelfkennis is essentieel met het oog op een 
zuiver hart, waardoor de mens God kan ontmoeten.106 

6. De zelfverhouding van de begeleider. Het doorleefde zelfverstaan maakt de 
begeleider geschikt als werktuig voor de geestelijke begeleiding. 

 
De begeleiding moet zich voltrekken in een sfeer van openheid en wederzijds 
vertrouwen. Het doel is dat de begeleide zijn ervaringen waarachtig leert lezen vanuit 
                                                      
101 Spiritualiteit, p. 881. 
102 Spiritualiteit, p. 860. 
103 Spiritualiteit, p. 860. 
104 Spiritualiteit, p. 860. 
105 Spiritualiteit, pp. 862-881. 
106 Om te voorkomen dat het een vorm van psychotherapie wordt, moet de psychische constellatie steeds 
gerelateerd blijven aan de geestelijke weg.  
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Goddelijke 
werkelijkheid 

Begeleide 

Begeleid(st)er 

God. Door onderscheiding der geesten kan de begeleider herkennen wanneer God in de 
ander aan het werk is. Het eigenlijk begeleidende in de begeleiding is de inwerking van 
God op de ziel. Het gezag van de begeleider is allereerst gefundeerd in het inzicht in de 
geestelijke weg. Daarnaast dient hij ervaren te zijn in het geestelijk leven.107 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij dit model wil ik opmerken dat de verhouding van begeleide en begeleider tot de 
goddelijke werkelijkheid bij Waaijman wederkerig is. De pijlen zouden dus twee kanten 
op moeten wijzen. 
 
 
3.4 Dichter bij het Onuitsprekelijke - Gideon van Dam109 
 
Geleidelijk aan wordt in Dichter bij duidelijk waardoor Van Dam zich vooral heeft laten 
inspireren in zijn denken over geestelijke begeleiding. Eind jaren ’80 is hij op het spoor 
van de mystagogie gezet door zijn ‘leermeester’ Firet (109). Hij was aanwezig toen deze 
in 1986 zijn referaat hield met de titel ‘De bediening van het geheimenis. Over het 
beroep van predikant op de grens van het derde millennium’.110 Van Dam wordt later 
door collega’s geattendeerd op de boeken van Eugene Peterson: 
 
 ‘Dat bracht mij op weer een andere wijze bij deze zelfde kern van het predikantschap. In 
 Working the Angles legt hij dat het meest pregnant uit. De dragende delen van het 
 predikantschap zijn bidden, Bijbellezen en geestelijke (bege)leiding. Daarbij gaat het 
 steeds om gerichtheid op God. In al zijn boeken brengt hij de lezer bij die kern van het 
 predikantschap: de oriëntatie op de weg van God met deze wereld. Toch was er ook iets 
 in mij dat protesteerde tegen geestelijke leiding en tegen de stelligheid waarmee 
 daarover gesproken werd door Peterson.’111 
 
Vervolgens beschrijft Van Dam hoe directief pastoraat niet paste in de sfeer van de 
jaren ‘60 en ’70 waarin hij theologie studeerde en dat hij pas later (eind jaren ’90) meer 

                                                      
107 Spiritualiteit, pp. 878, 879. 
108 Spiritualiteit, p. 878. 
109 Onderstaande is geheel gebaseerd op Dichter bij. Paginaverwijzingen neem ik op in de tekst, naar 
letterlijke citaten en naar door Van Dam aangehaalde literatuur verwijs ik in voetnoten. 
110 Zoals opgenomen in Leerling, pp. 68-79 en reeds besproken in §3.2. 
111 Dichter bij, p. 110. 

Figuur 2: De grondstructuur van de geestelijke begeleiding volgens Waaijman108 
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studie en werk ging maken van geestelijke begeleiding. Zo kwam hij als student 
“geestelijke begeleiding” aan het TBI onder het gehoor van Kees Waaijman, aan wie hij 
ook veel ontleent. 
 
Beroepsidentiteit112 
Net als Peterson neemt Van Dam onzekerheid over de eigen beroepsidentiteit en de 
noodzaak van een doorleefde, persoonlijke spiritualiteit bij predikanten als uitgangspunt 
voor zijn denken over geestelijke begeleiding. 
Ontwikkelingen in kerk en samenleving hebben predikanten onzeker gemaakt over hun 
identiteit en rol als pastor. Dat geeft risico’s: een pastor kan speelbal worden van veel 
uiteenlopende verwachtingen wanneer hij113 geen helder beroepsbeeld heeft. Te midden 
van de diversiteit aan verwachtingen t.a.v. de rol van de predikant en de druk, die 
inherent is aan het predikantschap, kan een duidelijke beroepsidentiteit helderheid en 
zekerheid bieden (18, 19). Van Dam verwijst naar Heitink, die stelt dat de 
beroepsidentiteit zich centreert rond het spanningsveld van ambt – beroep – persoon 
(20). Standaard worden daarbij vrijwel altijd dezelfde taken genoemd: 
 

• ‘voorbereiden van en voorgaan in kerkdiensten 
• verlenen van pastorale zorg en het geven van geestelijke leiding 
• voorbereiden en (doen) verzorgen van catechese en toerusting (het bevorderen van 

communicatie over geloofs- en levensvragen) 
• meewerken aan organisatie en bestuur 
• studie en bezinning (op peil houden van de kwaliteit van de ambtelijke 

beroepsuitoefening).’114 
 
In alles staat de gerichtheid op God en zijn koningschap, dat het meest gezien wordt in 
leven en sterven van Jezus Christus, centraal. Praktisch betekent dat (21): 

a. Een pastor is vrijgesteld als levende heenwijzing115: genezend, steunend en 
leiding gevend. Dit kan niet zonder spirituele omgang met Gods Woord en de 
leiding van de Heilige Geest. 

b. Voor alles is de pastor een mystagoog: iemand die mensen dichter bij het/de 
Onuitsprekelijke brengt. 

c. Pastores kunnen hierin verschillende accenten aanleggen en specialiseren.  
 
Peterson biedt volgens Van Dam een ‘heldere tegenkracht tegen de verstrooiende 
krachten van deze tijd’116 en hij verwijst hierbij naar alle vijf boeken welke ik in het 
vorige hoofdstuk heb behandeld. Kort vat hij de pastorale driehoek en de plaats van 
geestelijke begeleiding daarin samen voor hij zich afvraagt hoe pastores hun werk vorm 
kunnen geven vanuit de visie van geestelijke begeleiding (185).117 
 

                                                      
112Dit gedeelte is gebaseerd op pp. 17-29. In deel II komt dit nog een keer terug onder hoofdstuk 5, 
‘Geestelijke begeleiding en pastores’, pp. 180-186. Beide gedeelten overlappen elkaar gedeeltelijk. 
113 Van Dam wisselt de vrouwelijke en mannelijke persoonsvorm af maar omwille van de leesbaarheid 
kies ik voor de mannelijke. 
114 Dichter bij, p. 21. 
115 De term komt uit H. Nouwen, Een levende heenwijzing, dienst en gebed in aandenken aan Jezus 
Christus (vert. J.G. Mees; oorspr. Eng. 1977; Serie pastorale handreiking nr. 23; Den Haag: Voorhoeve, 
1981) 72pp. 
116 Dichter bij, p. 184. 
117 Zie voor het antwoord op deze vraag hieronder de deelparagraaf ‘Geestelijke begeleiding als 
methode’. 
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Spiritualiteit 
Vanuit een bezinning op de beroepsidentiteit gaat het in deel I van Dichter bij vooral 
om de eigen spiritualiteit van de pastor.118 Van Dam refereert naar twee onderzoeken 
naar de spiritualiteit van pastores en predikanten119, waaruit blijkt dat hun spiritualiteit 
vaak vrijwel geheel verweven is met hun functie. In hun functie speelt deze een 
belangrijke rol. Daarnaast is er weinig sprake van een persoonlijke, doorleefde 
spiritualiteit. 
Op drie manieren blijken predikanten aangezet te worden om meer werk te gaan maken 
van hun eigen spiritualiteit. Dat kan doordat zij een gemis ervaren, doordat anderen zich 
hiermee bezig houden of doordat er spontaan een eigen verlangen naar geestelijke groei 
ontstaat. Ervaring van gemis doet zich sterk voor in tijden van burn-out (35-42). 
Van Dam definieert spiritualiteit als: 
 
 ‘een manier van leven die geworteld is in een christelijke levensoriëntatie en die 
 beoefend wordt in een praktijk die ontvankelijk maakt voor die oriëntatie en weerbaar 
 maakt voor die manier van leven.’120 
 
Spiritualiteit beweegt zich tussen de polariteiten van oriëntatie op Gods Woord en 
luisteren naar de ervaring. Spiritualiteit heeft een richting en het gaat dus om inhoud, 
om theologie. Hierbij is echter volop ruimte voor geloofsbeleving. Spiritualiteit heeft 
onderscheiding (discretio) nodig. De schrijver Johannes Cassianus (360-435) geeft 
hiervoor een mooi “model”. In de woorden van Van Dam klinkt dat als toetsen, peilen, 
uitproberen en uitzuiveren (56-58). De Schrift is het laatste ijkpunt en de belangrijkste 
gids. Verstandigheid (prudentia) is een groot goed, een weg van kennis van Gods wil 
wordt nagestreefd (60). 
Spiritualiteit beweegt zich wat de inoefening betreft tussen nog twee andere polariteiten: 
binnen (contemplatie) - buiten (contextueel) en discipline - loslaten/toevertrouwen (83). 
Om ruimte te leren nemen voor de eigen spiritualiteit kun je jezelf zeven vragen stellen 
(62-69). Van Dam geeft vervolgens enkele praktische aanwijzingen hoe pastores vorm 
kunnen geven aan hun eigen spiritualiteit. Gebed, Schrift en betrokkenheid op de eigen 
tijd zijn de drie categorieën waaronder hij deze schaart (70-82). ‘Bidden is ruimte 
nemen om ontvankelijkheid te oefenen voor de Onuitsprekelijke en zo te groeien in een 
houding van aandachtig leven.’121 Hier verwijst hij naar Peterson, die ook het belang 
van gebed benadrukt (71). Tevens verwijst hij naar het bidden met de Psalmen, 
waarover Peterson een apart boek122 schreef (74). 
‘Een predikant is voor alles dienaar van het Woord.’123 Maar kritische, hermeneutisch 
verantwoorde bijbelstudie is niet genoeg. Van Dam wijst de weg van de spirituele 
bijbellezing - lectio divina - volgens de 12de-eeuwse kartuizer monnik Guigo II ,de 
joodse exegese volgens het acroniem “Pardes” en de vier manieren van Luther. 

                                                      
118 Hieronder rekent Van Dam predikanten, pastores, voorgangers, kerkelijk werkers en allen die anderen 
geestelijk begeleiden. 
119 R. Brouwer, Pastor tussen macht en onmacht. Een studie naar de professionalisering van het 
hervormde predikantschap (Zoetermeer: Boekencentrum, 1995) 410pp. en G. Zuidberg, De God van de 
pastor. Onderzoek naar de spiritualiteit van pastores (Utrecht: Federatie VPW Nederland 1997) 240pp. 
120 Dichter bij, p. 47. 
121 Dichter bij, p. 71. 
122 E.H. Peterson, Answering God: The Psalms as Tools for Prayer (San Francisco: HarperOne, 1990) 
160pp, in het Nederlands vertaald als: Antwoord aan God: leren bidden met de Psalmen (Gorinchem: 
Ekklesia, 1999) 159pp. 
123 Dichter bij, p. 75. 
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Opnieuw verwijst hij naar Peterson, waar het gaat om hoorder van het Woord te worden 
voordat we het lezen en bestuderen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de preek (78). 
 
Geestelijke begeleiding 
Van Dam staat in deel II uitgebreid stil bij de vraag wat geestelijke begeleiding precies 
is en doet dat vanuit de optiek van pastores, die zowel begeleide als begeleider zijn. 
Aanname is dat pastores hun pastoraat kunnen verdiepen tot geestelijke begeleiding en 
dat dit iets wezenlijks toevoegt aan hun werk. De kritische reflectie op het eigen werk 
als geestelijk begeleider kent volgens Van Dam de volgende aspecten: 

1. De visie op geestelijke begeleiding. 
2. Het normerende model van geestelijke begeleiding. 
3. De fase in het proces. 
4. Soorten interventies. 
5. Hulpmiddelen. 
6. De persoon van de geestelijk begeleider. 

Voor mijn vraagstelling is met name het eerste punt van belang. De overige punten en 
de hoofdstukken die erna komen, geven vooral een systematische doordenking van de 
praktijk van de geestelijke begeleiding. Deze is op zichzelf interessant en waardevol, en 
ontbreekt goeddeels bij Peterson, maar is voor het beantwoorden van mijn 
onderzoeksvraag minder relevant. Daarom concentreer ik me op de visie op geestelijke 
begeleiding. 
 
In het laatste hoofdstuk van deel I legt Van Dam al de verbinding tussen spiritualiteit en 
geestelijke begeleiding, waarmee hij een voorschot neemt op deel II. Hier definieert hij 
het begrip geestelijke begeleiding alvast als ‘een contact waarin iemand een ander als 
gids aanvaardt op (een deel van) de geestelijke weg’.124 Van de begeleide wordt 
verwacht het avontuur aan te gaan van de ontmoeting met zichzelf, God en de ander; 
innerlijke voorbereiding; ingaan op wat de ander aanreikt; volharding en discipline en 
systematisch met zichzelf bezig zijn (100). Van de begeleider wordt ervaring verwacht 
met het gaan van de geestelijke weg en de kritische reflectie daarop, met zelf begeleid 
worden; geestelijke vrijheid; liefdevol kunnen leiden en kunnen onderscheiden en 
gezonden zijn vanuit een geloofsgemeenschap (100, 101). Van Dam benadrukt dat ook 
pastores zelf behoefte kunnen hebben aan geestelijke begeleiding door een ander. 
 
 ‘Van geestelijke begeleiding mag een mens verwachten: 

1. dat er biddend geluisterd wordt naar wat er in zijn of haar leven [zich] aan het 
voltrekken is; 

2. dat men verder komt in het onderscheiden van de aanwezigheid van de 
Onuitsprekelijke in dat alles en 

3. dat men bondgenootschap ervaart in het vorm geven van dat leven met God en dus 
in het zetten van volgende stappen op de levensweg. Die levensweg wordt verstaan 
als een proces van omvorming in God.’125 

 
Geestelijke begeleiding moet worden onderscheiden van therapie en werkbegeleiding, al 
kan in die beide vormen van begeleiding ook de vraag naar de uiteindelijke bestemming 
doorklinken en kan werkbegeleiding zich verdiepen tot geestelijke begeleiding. ‘Een 

                                                      
124 Dichter bij, p. 99. 
125 Dichter bij, p. 101. 
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gesprek wordt tot geestelijke begeleiding als het richtinggevende kracht blijkt te hebben 
gehad in het gaan van een weg met God, in het omvormingsproces in God.’126 
De vraag naar God maakt ontvankelijk voor het ‘geloofsgegeven’ dat God eerst naar jou 
heeft gevraagd, waardoor jouw vragen minder ik-gericht worden (115). Een gids kan de 
ander echter ook op een dwaalweg leiden. Voor de onderscheiding der geesten is een 
levend contact met Gods Woord en een geloofsgemeenschap, waarin dat Woord geleefd 
wordt, onontbeerlijk (115). 
 
 ‘Voor mij is geestelijke begeleiding een vorm van contact, waarbij een mens een ander 
 vraagt onderscheidende tegenstem te zijn in het zoeken naar waar het in deze 
 levensperiode onvoorwaardelijk op aan komt.’ 127 
 
De geestelijk begeleider kan zichzelf enkele vragen stellen om zijn geestelijke 
begeleiding van de ander te toetsen. Ten eerste is het goed om de (latente of manifeste) 
vraag van de begeleide expliciet te maken en na te gaan of die vraag te maken heeft met 
de weg van God met deze mens. Heeft de ander aangegeven dat hij zich aan mij wil 
toevertrouwen als gids op een deel van de levensweg? Zo ja, kan en wil ik die 
gidsfunctie dan vervullen? Bij elk gesprek kan de vraag gesteld worden of dit de ander 
(en de begeleider zelf) helpt om dichter bij God te komen. Is er een levende omgang 
met de Schrift en met een geloofsgemeenschap, die deze begeleiding draagt? En 
tenslotte, ben ik innerlijk vrij om onbekommerd gids te kunnen zijn? (119). 
 
Verschillende modellen 
Van Dam staat uitgebreid stil bij verschillende ‘modellen’ van geestelijke begeleiding. 
Hij evalueert zes tradities en/of auteurs en geeft hierbij ‘pluspunten’ en ‘vragen’. 
Interessant is om te zien hoe hij naar deze modellen kijkt want hieruit blijkt 
vanzelfsprekend ook iets van zijn eigen visie. Bovendien geeft het inzicht in de breedte 
van het gebied van de geestelijke begeleiding. Daarom heb ik een samenvatting van 
deze evaluatie opgenomen in bijlage II.128 
 
Eén van de auteurs, die Van Dam evalueert, is Eugene Peterson. Hij waardeert bij hem 
de plaats voor de Schrift; de centrale plaats voor geestelijke begeleiding in het 
predikantschap; de aandacht voor de vereiste attitude van een geestelijk begeleider en de 
uitnodiging tot zelfreflectie. Bij Peterson mist hij aandacht voor de beschrijving van de 
praktijk van geestelijke begeleiding en de verbinding met zijn ontstaansgeschiedenis. 
Over de neiging van Peterson om ponerend te formuleren, wat door sommigen als 
negatief wordt ervaren, zegt Van Dam dit:  
 
 ‘Al hangt dat weer samen met de kracht van zijn boeken: kort en uitdagend formuleren. 
 Voor wie om deze onmiskenbare Amerikaanse touch kan glimlachen hoeft dat geen 
 verhindering te zijn, maar ik heb de nodige predikanten gesproken die daarop afhaken. 
 Dan blijkt hij te appelleren aan allergie voor alles wat naar het evangelische zweemt. 
 Maar ook die allergie is gebaat met kritische reflectie.’129 
 
Geestelijke begeleiding als methode 
Na het formuleren van een visie op geestelijke begeleiding en de evaluatie van 
verschillende tradities en auteurs, besteedt Van Dam ruim de helft van deel II aan een 

                                                      
126 Dichter bij, p. 118. 
127 Dichter bij, p. 115 (cursief van de auteur). 
128 Zie pp. 90-94. 
129 Dichter bij, p. 124. 
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systematische doordenking van de praktijk van de geestelijke begeleiding. Hij wijst 
erop dat Peterson juist ook belang toekent aan spontane ontmoetingen (143). Van Dam 
hecht echter aan het aangaan van een contract en zoekt naar formalisering en 
methodisering van de geestelijke begeleiding. Omdat zijn uitwerking voor mijn 
vraagstelling minder van belang is, geef ik daar slechts globaal enkele lijnen van weer. 
Van Dam onderscheidt verschillende soorten gesprekken, o.a. naar gelang de fase in het 
proces (143-151). Daarnaast zal de begeleider zich bewust moeten worden van de 
interventies die hij pleegt en van mogelijke alternatieven (151-159). Bij het gebruiken 
van een hulpmiddel geldt de vraag of deze het onderscheidend reflecteren op de eigen 
geestelijke weg dient (159-167). Innerlijke voorbereiding kan voorkomen dat de invloed 
van de persoonlijkheid van de geestelijk begeleider verstorend werkt, evenals intervisie, 
supervisie en geestelijke begeleiding (167, 168). In hoofdstuk 3 komen nog ‘andere 
zaken die de praktijk van geestelijke begeleiding kunnen kleuren’ aan de orde (173-
175). De dynamiek van afhankelijkheid en intimiteit krijgt apart aandacht (176-179). 
 
Op basis van een gesprek met collega-predikanten over de vraag hoe pastores hun werk 
vorm kunnen geven vanuit de visie van geestelijke begeleiding (volgens Peterson) 
noemt Van Dam vijf concrete tips (185, 186): 

• Het eigen werk doordenken vanuit de optiek van de pastor als mystagoog: dit 
helpt andere prioriteiten en accenten te leggen in eredienst, groepswerk en 
individueel pastoraat. 

• Zich als predikant profileren als iemand aan wie geestelijke begeleiding kan 
worden gevraagd en dit als eerste aan de kerkenraad aanbieden, vervolgens aan 
een grotere groep. 

• Andere gemeenteleden trainen in geestelijke begeleiding om aan alle vragen 
tegemoet te kunnen komen. 

• Toerustingswerk gaan zien als een vorm van mystagogie waardoor thematiek en 
opzet anders gekleurd gaan worden. 

• Regionale intervisiegroepen vormen voor pastores.  
 
Van Dam worstelt met de verhouding tussen geestelijke begeleiding en pastoraat. Hij 
gaat in op de ontstaansgeschiedenis van beide, die voor de geestelijke begeleiding 
duidelijker lijkt te kunnen worden aangewezen (187-192). Hij benoemt overeenkomsten 
en (ogenschijnlijke) verschillen om uiteindelijk vragend te concluderen dat het 
misschien in wezen om hetzelfde gaat. De aandacht voor geestelijke begeleiding is dan 
wel een correctie op het huidig functioneren van het kerkelijk pastoraat, waarin het 
misschien te weinig om de God-betrokkenheid gaat. 
 
 
3.5 Mystagogie in werking – Annemiek de Jong-van Campen130 
 
Hierboven heb ik eerst gekeken naar wat Firet en Waaijman (in het voetspoor van 
Rahner) hebben begrepen onder mystagogie en geestelijke begeleiding. Vervolgens heb 
ik weergegeven welke invulling Van Dam aan geestelijke begeleiding (door pastores) 
geeft. Nu is het tijd om te kijken wat De Jong-van Campen heeft ontdekt en ontwikkeld 
in haar promotieonderzoek naar mystagogie. 
 

                                                      
130 Geheel gebaseerd op Mystagogie, paginaverwijzingen in de tekst. 
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Onderzoek naar mystagogie 
Het doel van het onderzoek van De Jong-van Campen is te komen tot een formulering 
van een concept van mystagogie, dat vanuit de praktijk gevuld is (19). Haar centrale 
vraag is: ‘wat gebeurt er, als er mystagogie gebeurt?’ 
De Jong-van Campen geeft een uitgebreide (historische) achtergrondstudie van de 
mystagogie (49-60).131 Voor het eigentijdse begrip van de mystagogie baseert zij zich 
vooral op de theologen Rahner, Van den Berk132 en Waaijman.133 Zij vergelijkt de 
modernere opvatting van de mystagogie met die van de patristiek en komt tot 
wezenlijke overeenkomsten en verschillen. 
Om te komen tot een scherpere afbakening en analyse van haar empirisch onderzoek, 
doet De Jong-van Campen in haar derde hoofdstuk eerst nog verslag van aanvullend 
literatuuronderzoek (73-116). Opnieuw beantwoordt zij de vraag wat mystagogie is, 
maar nu vanuit een spiritueel-antropocentrische visie. Aan de orde komen de relaties 
tussen de verschillende betrokkenen in het mystagogisch proces (§3.2); mystagogie 
vanuit het perspectief van de mystagoog als een proces van geloofsbemiddeling (§3.3) 
en mystagogie vanuit het perspectief van de myste134 als een proces van inwoning en 
omvorming (§3.4). 
 
Hier wil ik vooral kijken naar wat De Jong-van Campen zegt over mystagogie en 
geestelijke begeleiding, voor zover dat relevant is voor het functioneren van kerkelijke 
leiders. Zij onderscheidt meerdere betrokkenen in het mystagogisch proces: de 
geloofsgemeenschap, de mystagoog, de myste en God (74). De rol van de mystagoog 
kan volgens haar door verschillende personen worden vervuld en is niet voorbehouden 
aan de pastor/predikant/voorganger (64, 75). Hoewel wat De Jong-van Campen schrijft 
over mystagogie erg boeiend en inzichtgevend is135, heeft het maar weinig specifiek 
betrekking op de mystagogische functie van kerkelijk leiders. Op dat weinige wil ik mij 
richten.136 Voor een goed verstaan hiervan zal ik echter ook iets van het bredere begrip 
van de mystagogie volgens De Jong-van Campen moeten weergeven. Hieronder vat ik 

                                                      
131 Mede op basis van Mystagogie, hebben Marleen Baan en Nanda van Eijk onderzoek gedaan naar de 
inwijding van nieuwkomers in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt): M. Baan en N. van Eijk, Met 
eigen ogen aanschouwen, over christelijke inwijding in geloof en gemeenschap (Ede: eindopdracht CHE, 
2010) 87pp. Dit onderzoek is, in opdracht van het Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken, 
gedaan als eindopdracht voor de studie GPW aan de ETH te Ede. Baan en Van Eijk geven een prima, 
beknopte samenvatting van de historische en eigentijdse invulling van de mystagogie (Met eigen ogen, 
pp. 7-12). Ik laat dat achterwege, om me op mijn onderzoeksvraag te concentreren. 
132 Bedoeld wordt T. van den Berk, auteur van Mystagogie, inwijding in het symbolisch bewustzijn 
(Zoetermeer: Boekencentrum, 1999) 182pp. 
133 Zij volgde colleges bij Van den Berk en Waaijman en ook bij Burggraaf, welke zij in hoofdstuk 3 
citeert, Mystagogie, p. 27. 
134 De Jong-van Campen spreekt consequent over “myste” of “geloofsleerling”. Ook in andere literatuur 
komt het woord “myste” voor. In de Nederlandse taal is het geen algemeen bekend woord. De online 
Dikke Van Dale kent het alleen als meervoudsvorm: ‘mysten - zelfstandig naamwoord; meervoud, (ca. 
1895) ontleend aan Latijn mysta, ontleend aan Grieks mustès (hij die in de mysteriën is ingewijd): 
ingewijden in een mysterie’. 
135 Interessant is bijvoorbeeld het belang dat zij hecht aan de plaats van de geloofsgemeenschap: o.a. pp. 
63; 74, 75; 77-79; 283-285; 293-298; 300-306. Dit is een belangrijke correctie op het modernere 
mystagogiebegrip van o.a. Rahner, waarin de individuele ontwikkeling van de mens centraal staat. Voor 
mijn onderzoek ook van belang dat mystagogie volgens De Jong-van Campen echt een functie van de 
geloofsgemeenschap is en dat de mystagoog die gemeenschap hierin vertegenwoordigt.  
136 Een van de conclusies van Baan en Van Eijk is juist dat de predikant een centrale rol vervult in het 
mystagogisch proces van nieuwkomers in de kerk (Met eigen ogen, §6.11.4). Een van hun aanbevelingen 
is om verder onderzoek te doen naar de visie en/of ervaringen van gemeenten en predikanten (§7.5.5). 
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daarom de hoofdlijnen van de resultaten van haar onderzoek samen, zoals gepresenteerd 
in hoofdstuk 6 van Mystagogie. 
 
Wat gebeurt er bij mystagogie? 
Vanuit het literatuuronderzoek in hoofdstuk twee is door De Jong-van Campen een 
voorlopige, korte omschrijving van mystagogie geformuleerd: ‘mystagogie is inwijding 
in persoonlijk geloof en in de geloofsgemeenschap’.137 Meer uitvoerig: 
 
 ‘Een geloofsgemeenschap geeft de traditie waarvan zij leeft door aan (nieuwe) mensen 
 die daardoor geïnspireerd worden, en neemt deze mensen op in haar gemeenschap. En 
 deze mensen eigenen zich de christelijke werkelijkheidsvisie zodanig toe dat het tot hun 
 eigen geloof wordt en verbinden zich met de gemeenschap waarin deze visie wordt 
 geleefd en verkondigd.’138 
 
Vanuit verschillende perspectieven, komt ze (in hoofdstuk drie) tot een verdere vulling 
van haar omschrijving van mystagogie:139 
 
 ‘a. Vanuit het perspectief van de geloofsgemeenschap en de mystagoog: 
 mystagogie is een praxis van bemiddeling van de geloofstraditie, die erop gericht is dat 
 haar leerlingen tot leven in God en medemensen komen, of anagogisch: dat God tot 
 leven komt in de mens en in medemensen. (...) 
 
 b. Vanuit het perspectief van de myste: 
 mystagogie is een proces van inwoning en omvorming, waarin de myste 
 ingewijd wordt in het ervaren van en het inzicht krijgen in het spirituele en in het 
 persoonlijk leven, en waarin hij een relatie leert aangaan met God en mensen (...).’ 
 
Betrokkenen140 
De geloofsgemeenschap is een van de vier betrokkenen in het mystagogisch proces en 
neemt de taak op zich van de geloofsbemiddeling. Het zijn van oudsher met name de 
peetouders en de mystagoog die deze taak namens de gemeenschap uitvoeren. In het 
empirische onderzoek van De Jong-van Campen blijken echter meerdere mensen van 
binnen en buiten die gemeenschap een rol te kunnen spelen in het hele proces. Er 
worden zes specifieke rollen onderscheiden: 

• De in beweging brenger – de relatie tot deze persoon vormt de motivatie tot 
mystagogie. 

• De wegbereider – iemand die de geloofsleerling bewust of onbewust kennis laat 
maken met iets nieuws en onbekends en zo de weg wijst naar een zuiverder 
waarnemen van en omgaan met de werkelijkheid. 

• De peetouder – als medeleerling en ervaringsdeskundige laat deze persoon zien 
hoe de geloofsweg bewandeld kan worden. 

• De tochtgenoot – een of meerdere medegelovigen kunnen met de myste 
meetrekken, in een gelijkwaardige en wederkerige relatie tot elkaar. 

• De bevestiger – vanaf de zijlijn toont de bevestiger interesse in de ervaringen 
van de myste en bemoedigt en bevestigt hem daarin. 

• De weerstandbieder – meestal iemand uit de directe omgeving van de myste, die 
grote moeite heeft met de weg die de myste gaat. 

                                                      
137 Mystagogie, p. 282. 
138 Mystagogie, p. 282. 
139 Mystagogie, pp. 312, 313 (vet van auteur). 
140 Mystagogie, pp. 283-285. 
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De mystagoog141 
Hoewel uitgevoerd namens de geloofsgemeenschap, wordt de rol van de mystagoog van 
haar onderscheiden. Deze rol kan toegeschreven worden aan een persoon maar ook aan 
mystagogische vormen. Waar meerdere leden van de geloofsgemeenschap een rol 
spelen in het mystagogisch proces in algemene zin, is de mystagoog als persoon de 
meest directe begeleider van de myste in dat proces. Opvallend is dat waar deze rol door 
een persoon wordt opgepakt, dit in de praktijk meestal een professionele pastor is of 
iemand die vrijwillig aan een religieuze congregatie verbonden is. Deze persoon 
bewerkt in het mystagogisch proces een aantal dingen: 

1. Hij maakt de weg van inwoning en omvorming begaanbaar voor de myste door 
deze te begeleiden als metgezel, voorganger of therapeut. 

2. Hij kan de goddelijke werkelijkheid tegenwoordig stellen en oproepen. ‘De 
mystagoog wekt bij de myste spirituele ervaring door symbolisch of 
sacramenteel evocatief handelen en/of door zelf tot symbool of icoon te 
worden’.142 

3. Hij roept in de myste verlangens, inzichten, beelden en ervaringen wakker of 
laat deze bij hem geboren worden en duidt deze vanuit de christelijke 
werkelijkheidsvisie. 

4. Hij leidt de myste toe naar de geloofsgemeenschap. 
5. Hij laat door eigen ervaring en houding zien wat het betekent om een 

geloofsleerling te zijn. 
In tegenstelling tot de andere betrokkenen, handelt de mystagoog intentioneel, 
systematisch en strategisch en is zijn verhouding tot de myste asymmetrisch. 
Naast de mystagoog als persoon opereert ook de mystagoog als vorm en deze twee 
kunnen niet zonder elkaar. Mystagogische vormen zijn a.h.w. veruitwendigingen van 
mystagogische begeleiding. Zij bieden de myste een ruimte waarin hij zichzelf als 
gelovige kan (leren) verstaan en kan ervaren er te mogen zijn. Voorbeelden van 
mystagogische vormen zijn een kloosterervaring, bibliodrama, liturgie, een 
jongerengroep, geestelijke liederen. 
 
Mystagogisch pastoraat 
Mystagogie moet gezien worden als een bijzondere vorm van pastoraat (294). De Jong-
van Campen verwijst naar Doris Nauer, hoogleraar praktische theologie aan de 
Universiteit van Tilburg, die nog wel 29 andere concepten van zielzorg onderscheidt.143 
Deze groepeert zij naar drie perspectieven: het psychologisch-therapeutische, het 
begeleidend-mystagogische en het diaconisch-politieke.144 ‘Pastoraat is naar de 
mystagogische zienswijze geloofshulp die mensen wil binnenvoeren in het geheim dat 
we God noemen’, meent De Jong-van Campen.145 Zij wil mystagogie niet beperken tot 
catechese of geestelijke begeleiding maar betrekt het op verschillende pastorale 
taakvelden en beschouwt het als toeleidend tot kerkopbouw. De vier pastorale 
taakvelden zijn liturgie, catechese, pastorale begeleiding en diaconie (294).  
Mystagogische begeleiding omvat drie domeinen: het aanreiken van een christelijke 
werkelijkheidsvisie, het wekken van spirituele ervaring en het duiden van spirituele 

                                                      
141 Gebaseerd op Mystagogie, pp. 285-289. 
142 Mystagogie, p. 286. 
143 D. Nauer, Seelsorgekonzepte im Widerstreit. Ein Kompendium (Praktische Theologie Heute 55; 
Stuttgart: Kohlhammer, 2001) 474pp. 
144 D. Nauer, ‘Van geestelijke verzorging naar christelijk pastoraat. Pleidooi voor een hedendaags 
pastoraatconcept’, inaugurele rede Theologische Faculteit Tilburg (zonder verdere gegevens, 2004). 
145 Mystagogie, p. 294. 
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ervaring (296-298). Wanneer op al deze drie domeinen mystagogisch aanbod wordt 
gedaan, kan het proces van inwoning en omvorming zich optimaal voltrekken. Hier 
wijst De Jong-van Campen erop dat volgens haar Waaijman (e.a.) teveel de nadruk legt 
op de duiding van spirituele ervaringen (de hermeneutische taak van de mystagogie) en 
te weinig oog heeft voor het belang van het aanreiken van een christelijke 
werkelijkheidsvisie. Dit laatste bestaat uit zowel het opbouwen van een christelijk 
referentiekader met behulp van conceptuele en perceptuele kennis, als uit het 
ontwikkelen van een symbolisch en spiritueel bewustzijn, waarbij schouwend en 
doorgrondend kennen een belangrijke rol speelt. Dit is van des te meer belang in een tijd 
waarin religieuze socialisatie niet meer vanzelfsprekend is.  
Mystagogie is er ten diepste op gericht dat God tot leven komt in mens en medemensen 
(299). In het mystagogische proces vindt de myste wie hij bedoeld is te zijn: deze 
unieke persoon, gewild en geliefd door God, en wordt hij steeds meer mens en steeds 
meer godgelijkend. Om dit proces mogelijk te maken, dient de myste een symbolisch 
bewustzijn te ontwikkelen waardoor hij Gods Woord meer ten volle kan verstaan. De 
ontwikkeling gebeurt langs de weg van de geleidelijkheid, in onderscheiden staten van 
geest (299-300). 
De myste wordt in drie lagen ingewijd: in het geheim van het bestaan, het geheim van 
de genade en het geheim van de kerk (300-306). Voor De Jong-van Campen is het van 
groot belang dat inwijding in persoonlijk geloof samen gaat met inwijding in een 
concrete geloofsgemeenschap. Deze overtuiging is door haar empirisch onderzoek 
bevestigd en heeft volgens haar te weinig aandacht gekregen in de modernere opvatting 
van de mystagogie van Rahner en anderen. Het sociale verband van de kerk neemt de 
nieuwe gelovige op in veiligheid en vertrouwdheid en heeft tegelijk een kritische functie 
ten aanzien van zijn geestelijke ontwikkeling. Daarenboven heeft de kerk ook een 
spirituele, sacramentele betekenis en om die reden kiest De Jong-van Campen ervoor 
om van ‘kerk’ te spreken en niet alleen van ‘geloofsgemeenschap’ (306). 
Mystagogie draagt bij aan de actualisering en verwerkelijking van de kerk en voert in 
die zin tot kerkopbouw. Zo is het mystagogisch proces niet alleen waardevol voor de 
myste en de mystagoog maar voor de hele kerk. 
Tenslotte geeft De Jong-van Campen nog een aanvulling op het moderne concept van 
de mystagogie. Ligt daarin veelal het accent op menswording als zelfverwerkelijking, 
zij voegt hieraan toe ‘voor het aangezicht van God’ (307-311). De aandacht verschuift 
van de mens zelf naar Gods wil en bedoeling voor zijn leven. Zo is mystagogie een 
proces van menswording en gemeenschapsvorming “voor het aangezicht van God”. 
 
 
3.6 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk heb ik mijn tweede deelvraag beantwoord: wat moeten we verstaan 
onder geestelijke begeleiding en mystagogie volgens Gideon van Dam en Annemiek de 
Jong-van Campen? Omdat Van Dam beïnvloed is door Jaap Firet en zowel hij als De 
Jong-van Campen sterk beïnvloed zijn door Kees Waaijman, heb ik ook deze beide 
theologen behandeld. Hier vat ik de belangrijkste gedachten van Van Dam en De Jong-
van Campen samen, als antwoord op de tweede deelvraag. In het volgende hoofdstuk 
kom ik tot een nadere analyse en interpretatie van hetgeen in hoofdstuk twee en drie 
beschreven is. 
 
Van Dam constateert dat veel predikanten onzeker zijn over hun rol en functie en 
daarom zelf behoefte hebben aan geestelijke begeleiding. Hierdoor kunnen zij komen 
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tot een doorleefde spiritualiteit, waarin vooral gebed en (geestelijke) schriftlezing een 
belangrijke plaats innemen. Pastores kunnen echter zowel begeleide als begeleider zijn 
en door geestelijke begeleiding hun pastoraat verdiepen. Op die geestelijke begeleiding 
reflecteert Van Dam kritisch. Hij evalueert verschillende tradities/auteurs vanuit zijn 
eigen visie op geestelijke begeleiding en doet tevens een aanzet tot methodisering. 
Geestelijke begeleiding is voor Van Dam een contact waarin iemand een ander als gids 
aanvaardt op de geestelijke weg. Die levensweg is een proces van omvorming in God en 
onderscheiding is de essentie van de geestelijke begeleiding. De verschillende 
tradities/auteurs helpen ons te zien waar het in de geestelijke begeleiding om kan gaan - 
de kernactiviteiten. Bovendien stellen zij ons kritische vragen, die helpen onze eigen 
benadering te toetsen. Hoewel Van Dam veel waarde hecht aan een methodische 
aanpak, blijft voor hem voorop staan dat het eigen geestelijk leven van de geestelijk 
begeleider en diens integriteit doorslaggevend zijn. 
 
Mystagogie is inwijding in persoonlijk geloof en in de geloofsgemeenschap, meent De 
Jong-van Campen. Haar definitie vanuit literatuuronderzoek werd door empirisch 
onderzoek bevestigd en verder ingevuld. Niet alleen krijgt de myste deel aan het 
persoonlijk geloof, ook wordt hij verbonden aan een of andere concrete 
geloofsgemeenschap. De mystagoog zelf (als persoon en vorm) is in het mystagogisch 
proces de vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap en leidt de geloofsleerling 
daar ook naar toe. Er blijken echter doorgaans meerdere personen bij betrokken te zijn, 
in verschillende rollen. Mystagogie is een bijzondere vorm van pastoraat en vindt plaats 
in het hele spectrum van de kerk (liturgie, catechese, pastorale begeleiding en diaconie). 
Het is een geloofshulp, die mensen binnen wil voeren in het geheim dat we God 
noemen. Dat gebeurt in drie domeinen: het aanreiken van een christelijke 
werkelijkheidsvisie, het wekken van spirituele ervaring en het duiden daarvan. Door dit 
aanbod kan het proces van inwoning en omvorming zich optimaal voltrekken. Het gaat 
er ten diepste om dat God tot leven komt in mens en medemensen. De myste wordt 
ingewijd in het geheim van het bestaan (eigen uniciteit), het geheim van de genade 
(Gods liefde en aanvaarding) en het geheim van de kerk (zowel de geloofsgemeenschap 
als de sacramentele gestalte). Mystagogie is voor De Jong-van Campen altijd een proces 
van menswording en gemeenschapsvorming ‘voor het aangezicht van God’.  
 
Inhoudelijk zijn de beschouwingen en omschrijvingen van de vier theologen goeddeels 
met elkaar in overeenstemming en vullen zij elkaar aan. In §4.2 ga ik in op de 
verschillen, die er ook zijn. Het lijkt er echter op dat geestelijke begeleiding en 
mystagogie vaak door elkaar gebruikt worden. Hun precieze omschrijving en de 
onderlinge verhouding tussen de twee begrippen blijven ook na dit hoofdstuk nog 
onduidelijk. In het volgende hoofdstuk wil ik deze helder kijken, waarbij ik nogmaals 
de vier behandelde theologen en Peterson aan het woord laat. 
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Hoofdstuk Vier: De mystagogische functie van de kerk 
Analyse en interpretatie van Peterson, Van Dam en De Jong-van Campen 
 
 
4.1 Inleiding 
 
In de voorgaande hoofdstukken heb ik onderzocht wat de visie is van Eugene Peterson, 
Gideon van Dam en Annemiek de Jong-van Campen op geestelijke begeleiding en 
mystagogie (met in het kielzog van de twee laatsten Jaap Firet en Kees Waaijman). De 
precieze invulling van deze begrippen en hun onderlinge verhouding bleven echter 
onduidelijk. Om dit helder te krijgen en te komen tot een bijdrage aan de visievorming 
op kerkelijk leiderschap (binnen evangelische kerken) zullen we het voorgaande nader 
moeten analyseren en interpreteren. De deelvraag voor dit hoofdstuk is dan ook: wat 
moeten we precies verstaan onder geestelijke begeleiding en mystagogie en hoe 
verhouden deze zich tot elkaar? 
 
 
4.2 Geestelijke begeleiding en mystagogie 
 
In deze paragraaf wil ik helder krijgen waarover we het precies hebben wanneer we 
spreken over geestelijke begeleiding en mystagogie en hun onderlinge verhouding. 
 
Vijf theologen 
Na het begrip “spiritualiteit” is ook het eeuwenoude “mystagogie” bezig met een 
comeback in de theologie.146 Mystagogie is een breed begrip met vele facetten en 
verschijningsvormen. Omdat ik me richt op een visie op kerkelijk leiderschap binnen 
evangelische kerken, beperk ik me tot de christelijke mystagogie.147 
Mystagogie betekent volgens de online Dikke Van Dale: ‘voorbereiding tot, inwijding 
in geheimenissen, mysteriën; inleiding in de christelijke geloofsleer’. Vaker wordt 
gesproken over “geestelijke begeleiding” of in het Engels “spiritual direction”. Dr. H.C. 
van der Meulen, docent praktische theologie aan de Universiteit van Utrecht en auteur 
van De pastor als reisgenoot (2004) legt daarover het volgende uit: 
 
 ‘Terwijl in de rooms-katholieke traditie het woord mystagogie bekend is, heeft de 
 hiermee bedoelde zaak in het protestantisme de benaming ‘geestelijke of spirituele 
 begeleiding’ gekregen. In het Duitse taalgebied wordt ze uitgedrukt met Seelenführung 
 (in de rooms-katholieke, maar ook in de protestantse traditie) of met Glaubenshilfe 
 (protestantse traditie). In het Angelsaksische taalgebied spreekt men van spiritual 
 guiding of spiritual direction. In de tweede helft van de twintigste eeuw komt de term 
 mystagogie opnieuw in zwang en vindt een bredere ingang. Dat is te danken aan de 
 oecumene, maar ook aan de hernieuwde belangstelling voor de oorsprong van de 

                                                      
146 G. Heitink, Praktische theologie: geschiedenis, theorie, handelingsvelden (Kampen: Kok, 1993), p. 
306. 
147 Ook daarbinnen is een zekere afbakening niet overbodig, getuige de kritische evaluatie door Van der 
Meulen van de opvattingen van de Duitse theoloog Josuttis, zie H.C.  van der Meulen, ‘Wijsheid en 
kracht. In gesprek met Manfred Josuttis over de mystagogische opdracht’ in G. Immink en H. de Roest 
(red.), Praktische theologie in meervoud: identiteit en vernieuwing (Zoetermeer: Boekencentrum, 2003), 
pp. 61-79. Volgens Van der Meulen wordt de mystagoog bij Josuttis teveel tot een soort geleidend 
medium en stelt hij de theoloog en de geestelijke ten onrechte tegenover elkaar. Hermeneuse en toetsing 
laat Josuttis achterwege en de onderscheiding der geesten krijgt in zijn mystagogie geen plaats. 
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 mystagogie148 en aan de in onze laatmoderne tijd gegroeide behoefte aan spiritualiteit, 
 mystiek en geloofservaring.’149 
 
Zoals uit dit citaat en het voorgaande hoofdstuk blijkt, liggen mystagogie en geestelijke 
begeleiding in elkaars verlengde en worden ze vaak door elkaar gebruikt. Om te komen 
tot een adequate (werk)omschrijving van mystagogie en geestelijke begeleiding, wend 
ik me opnieuw tot de vijf theologen welke ik hierboven geraadpleegd heb: Peterson, 
Firet, Waaijman, Van Dam en De Jong-van Campen.150 
 
Peterson 
Hoewel Peterson het woord niet gebruikt, heeft hij het in feite over mystagogie wanneer 
hij de voorganger vooral ziet als “spiritual director”. Dit sluit aan op bovenstaand citaat 
van Van der Meulen, waarin hij stelt dat “spiritual direction” het Engelse begrip voor 
“mystagogie” is. Peterson omschrijft het als ‘the act of paying attention to God, calling 
attention to God, being attentive to God in a person or circumstances or situation’.151 
Dit geeft goed weer waar het in zijn “pastorale driehoek” om gaat. Hierin zijn gebed, de 
Schrift en “spiritual direction” de dragende delen, die met elkaar worden verbonden 
door prediking, onderwijs en leiding geven (zie §2.2 en §2.5). 
Naar mijn overtuiging wordt met deze tweede “spiritual direction” iets anders bedoeld 
dan met zijn algemene omschrijving. In het eerste geval gaat het om de mystagogische 
functie van de predikant, die in al zijn pastorale arbeid mensen dichter bij God brengt. 
In het tweede geval gaat het om de persoonlijke begeleiding door individuele 
gesprekken. Deze vorm van begeleiding vindt volgens Peterson plaats ‘when two 
people agree to give their full attention to what God is doing in one (or both) of their 
lives and seek to respond in faith’.152 Deze geestelijke begeleiding is mijns inziens bij 
Peterson deel van de bredere mystagogische functie van de predikant. 
 
Firet 
Firet lijkt mystagogie en geestelijke begeleiding vrijwel aan elkaar gelijk te stellen, als 
de centrale functie van predikanten, en werkt een eventueel onderscheid tussen de 
verschillende termen niet uit (zie §3.2). Wel valt op dat hij bij geestelijke begeleiding 
over een specifieke ‘handelingsvorm’ spreekt. De invulling hiervan is ook concreter en 
praktischer dan de algemenere omschrijvingen van mystagogie. 
Mystagogie vindt, persoonlijk en in groepsverband, plaats binnen het sociale en 
culturele leefklimaat en het natuurlijke milieu. Dit duidt op een proces – Firet spreekt 
over socialisatie – waarbij de omgeving een belangrijke rol speelt. Geestelijke 
begeleiding is er specifiek op gericht mensen te helpen in het bidden, de meditatie, de 
ascese en de deelname aan de cultus. Dit veronderstelt een meer persoonlijke, praktische 
begeleiding. Het onderscheid is bij Firet niet erg scherp maar zou kunnen wijzen op 
geestelijke begeleiding als deel van het fundamentele en centrale mystagogische aspect 
van het predikantschap.  
 

                                                      
148 Met een verwijzing naar G. Heitink, Praktische theologie (1993), pp. 45-59. 
149 H.C. van der Meulen, De pastor als reisgenoot, pastoraal-theologische gedachten over geestelijke 
begeleiding (Zoetermeer: Boekencentrum, 2004), p. 97. 
150 Van Dam wijst ook op de definities van Andriessen - zie H. Andriessen, Oorspronkelijk bestaan. 
Geestelijke begeleiding in onze tijd (Kampen: Gooi en Sticht, 1996), p. 64 - en Van Knippenberg - 
Dichter bij, p. 129 met verwijzing naar T. van Knippenberg, Existentiële zielzorg. Tussen naam en 
identiteit (Zoetermeer: Boekencentrum, 22005), p. 69 - maar deze voegen m.i. onvoldoende toe. 
151 Plant, p. 181. 
152 Angles, p. 150. 
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Waaijman 
Hoewel geestelijke begeleiding slechts een van de vier situaties is waarin de mystagogie 
zich volgens Waaijman voltrekt, ligt hierop in zijn meest letterlijke definitie van 
mystagogie wel sterk de nadruk: ‘het begeleiden (agein) van een inwijdeling (mustès) 
bij zijn initiatie in het geheim (mustèrion) van wat uitwendig voltrokken werd’.153 
Geestelijke begeleiding is voor Waaijman ‘een vorm van spirituele communicatie, 
waarin de mystagogie het meest pregnant tot gestalte komt’.154 Mystagogie blijkt bij 
Waaijman breder te zijn dan geestelijke begeleiding: het betreft het totale 
inwijdingsproces. Geestelijke begeleiding bestaat uit een betrekking tussen mensen 
waarin de een de ander helpt in zijn zoektocht naar God de eigen spirituele ervaringen te 
duiden, vanuit de onderscheiding der geesten. Ook Waaijman bevestigt mij in de 
opvatting dat geestelijke begeleiding deel is van het bredere mystagogische proces. 
 
Van Dam 
Voor Van Dam is mystagogie ‘mensen dichter brengen bij het/de Onuitsprekelijke’.155 
Voor zijn verstaan van de mystagogie verwijst hij naar Waaijman en Firet. Hij hanteert 
het woord mystagogie zelf verder niet maar spreekt over geestelijke begeleiding. In zijn 
begrip van geestelijke begeleiding is Van Dam sterk beïnvloed door enerzijds Waaijman 
en anderzijds Peterson. De visie van Peterson spreekt hem aan en klinkt door in zijn 
behandeling van geestelijke begeleiding, zowel in Dichter bij als elders.156 
Opvallend is dat hij in de evaluatie van Peterson’s invulling van geestelijke begeleiding 
alleen diens tweede omschrijving citeert, door mij opgevat als betrekking hebbend op de 
persoonlijke begeleiding door individuele gesprekken: ‘geestelijke begeleiding vindt 
plaats als twee mensen ermee instemmen hun volle aandacht te geven aan wat God aan 
het doen is in één van beide (of beide) levens en proberen in geloof te antwoorden’.157 
Hij concentreert zich zelf dan ook vrijwel uitsluitend op die persoonlijke begeleiding 
door middel van geloofsgesprekken, wat door Waaijman en De Jong-van Campen als 
een van de (meest wezenlijke) uitdrukkingsvormen van de mystagogie wordt gezien. 
Van Dam neemt de uitgebreide omschrijving van geestelijke begeleiding van Waaijman 
in zijn boek op maar formuleert zelf wel bondig: ‘geestelijke begeleiding is een contact 
waarin iemand een ander als gids aanvaardt op (een deel van) de geestelijke weg.’158 
Ook bij Van Dam is geestelijke begeleiding blijkbaar een verbijzondering van het 
bredere begrip mystagogie. 
  
De Jong-van Campen 
De Jong-van Campen definieert mystagogie als:‘ inwijding in persoonlijk geloof en in de 
geloofsgemeenschap’ .159 Echter, haar hele onderzoek is erop gericht dit concept te 
‘vullen’ en zo komt zij tot een meer omvattende beschrijving van de mystagogie. In 
onderscheid met de modernere opvattingen van mystagogie (in lijn van Rahner) voegt 
zij er in elk geval aan toe ‘voor het aangezicht van God’. Niet de zelfverwerkelijking 
van de mens maar de bedoeling van God met het leven van die mens staat centraal.160 

                                                      
153 Spiritualiteit, p. 860 (zie ook §3.3). 
154 Spiritualiteit, p. 860. 
155 Dichter bij, p. 21. 
156 Zie bijvoorbeeld G. van Dam, ‘Geestelijke begeleiding’, in: N. Dykstra-Algra (red., e.a.), Met liefde en 
beleid. Handreikingen voor de praktijk van gemeenteopbouwprocessen (Gorinchem: Ekklesia, 1999), pp. 
115-126. In dit hoofdstuk blijkt bovendien dat hij ook door Herman Andriessen is beïnvloed. 
157 Dichter bij, p. 122 (zie §3.4). 
158 Dichter bij, p. 99. 
159 Mystagogie, p. 312. Zie voor deze alinea ook §3.5. 
160 Mystagogie, pp. 307-311. 
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Voorts onderscheidt zij drie lagen waarin de myste wordt ingewijd: het geheim van het 
bestaan, van de genade en van de kerk. Het gaat om het persoonlijk geloof, de 
persoonlijke bestemming en de kerk als geloofsgemeenschap en als sacramentele 
gestalte. 
De Jong-van Campen geeft geen duidelijke omschrijving van geestelijke begeleiding. 
Ze ziet dit als een vorm van mystagogie, waartoe ze de mystagogie nadrukkelijk niet wil 
beperken.161 Ze spreekt wel van ‘mystagogisch pastoraat’ en ‘mystagogische 
begeleiding’ waarmee ze in feite ook ‘geestelijke begeleiding’ lijkt te bedoelen. Ze 
maakt geen scheiding tussen pastoraat en geestelijke begeleiding, maar ziet de laatste 
als een van drie hoofdvormen van pastoraat. ‘Pastoraat is naar de mystagogische 
zienswijze geloofshulp die mensen wil binnenvoeren in het geheim dat we God 
noemen.’162 Vooral De Jong-van Campen geeft inzicht in het bredere begrip mystagogie 
en helpt de geestelijke begeleiding te plaatsen als deel van de mystagogische functie van 
de kerk. 
 
Vergelijking 
De beschouwingen en omschrijvingen van deze vijf theologen zijn enerzijds grotendeels 
met elkaar in overeenstemming en vullen elkaar aan. Toch zijn er ook verschillen, al 
vereist het aandachtige studie om te zien waar de diverse auteurs verschillende wegen 
bewandelen. 
Het belangrijkste verschil betreft de vraag in hoeverre de mystagoog/geestelijk 
begeleider ook een christelijke werkelijkheidsvisie aanreikt ofwel aan geloofsoverdracht 
doet. Waaijman meent dat er geen sprake kan zijn van geloofsoverdracht vooraf maar 
alleen van duiding van spirituele ervaringen achteraf. De Jong-van Campen stelt juist 
dat het aanreiken van een christelijke werkelijkheidsvisie integraal onderdeel is van de 
mystagogische functie van de kerk. Firet en Van Dam spreken zich hier niet specifiek 
over uit. Bij hen als protestanten zie je, net als bij Peterson, wel meer nadruk op de 
betekenis van de Schrift en is goed voor te stellen dat zij het met De Jong-van Campen 
eens zouden zijn. Evangelischen zullen hier zeker op aan willen sluiten. 
Samenhangend met het eerste punt is het tweede belangrijke verschil de mate waarin de 
verschillende auteurs inclusivistisch dan wel exclusivistisch zijn ten opzichte van niet-
christelijke religies of ook andere dan de eigen christelijke traditie. Dit bepaalt tevens 
hoe breed of smal hun begrip van de mystagogie is. 
Waaijman is hierin het meest inclusivistisch. Zijn standaardwerk Spiritualiteit benadert 
de spiritualiteit dan ook op een zuiver godsdienstwetenschappelijke manier. Zijn begrip 
van mystagogie wordt gevormd vanuit verschillende religieuze tradities. Dit maakt dat 
hij zich beperkt tot de kern van de omvorming in God/het goddelijke. Er blijft veel 
ruimte voor het mysterie, er worden weinig kaders aangegeven. 
Hoewel De Jong-van Campen met Waaijman de rooms-katholieke achtergrond deelt, 
zien we bij haar wel een afbakening. Tegenover de zelfontplooiing als ultiem doel stelt 
zij de bestemming van het leven voor het aangezicht en naar de bedoeling van God. 
Tegenover het individualisme stelt zij het belang van de geloofsgemeenschap. En 
mystagogie is voor haar toch zeker ook inwijding in de kerk (als geloofsgemeenschap 
en sacramentele gestalte), met de daar aangehangen traditie en rituele gebruiken. Hier 
toont zich bij haar de ignatiaanse invloed, die sterk voorschrijvend is.   
Van Dam laat enerzijds een open benadering zien in de lijn van Waaijman, met ruimte 
voor verschillende tradities. Anderzijds blijkt ook zijn voorkeur voor de protestantse 
traditie met veel invloed voor de Schrift. Ten aanzien van de kerk, lijkt hij echter graag 
                                                      
161 Mystagogie, p. 294. 
162 Mystagogie, p. 294. 
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ruimte buiten de vastgestelde kaders te willen zien, hoewel de toetsing volgens hem 
uiteindelijk toch ook in de relatie met andere geloofsgenoten plaats vindt. 
Firet, de leermeester van Van Dam, lijkt zich nog sterker te willen binden aan zijn 
protestantse, kerkelijke traditie, inclusief de daarbij horende ambtsopvatting. Voor hem 
staat de predikant centraal, klassiek gekarakteriseerd als “dienaar van het Woord”. 
Overigens niet verwonderlijk, gezien de verschillende generaties waartoe Firet en Van 
Dam behoren. 
Tenslotte Peterson, die wellicht het meest exclusivistisch is. Hij verzet zich krachtig 
tegen relativerende tendensen in zijn eigen cultuur. Hij oriënteert zich in spiritualiteit en 
theologie primair op de Bijbel. Hij besteedt geheel geen aandacht aan andere religies en 
zelfs niet aan de brede werkingsgeschiedenis van de mystagogie, hoewel hij theologisch 
wel put uit verschillende (historische) bronnen. Hij doet geen poging om tot een 
nauwkeurige definiëring van “spiritual direction” te komen: het is hem vooral te doen 
om een “herstel” van het voorgangerschap, zoals dat volgens hem door God bedoeld is. 
Voor de invulling en toepassing van mystagogie en geestelijke begeleiding zijn deze 
verschillen in theologie en spiritualiteit van groot belang. Het spreekt daarbij voor zich 
dat ik zoek naar een benadering, die zo goed mogelijk aansluit bij de evangelische 
kerken. Echter, voor een heldere begripsbepaling van mystagogie en geestelijke 
begeleiding, is een synthetische benadering volgens mij vruchtbaarder. Daarom 
benadruk ik hier niet de verschillen maar de overeenkomsten en tracht ik tot een 
definiëring te komen, die (binnen het christendom) zo breed mogelijk herkend kan 
worden. 
 
Nadere begripsbepaling 
Op grond van het bovenstaande kom ik tot afzonderlijke omschrijvingen van christelijke 
mystagogie en geestelijke begeleiding, die recht doen aan hun onderscheiden betekenis 
en hun onderlinge verbondenheid. 
 
Christelijke mystagogie 
De diverse omschrijvingen en definities van mystagogie sluiten elkaar niet uit maar 
vullen elkaar op een waardevolle manier aan. Daarom lijkt het me beter om essentiële 
elementen over te nemen en te combineren dan om er één uit te kiezen. 
Letterlijk betekent het woord mystagogie “binnenvoering in het geheim”. De inwijding 
of inleiding staat daarom centraal. Het geheim waarin wordt binnengevoerd, is binnen 
de christelijke spiritualiteit in de eerste plaats het persoonlijk geloof in de God van 
genade. Het gaat om de persoonlijke omgang met Hem, niet alleen om de feitelijke 
kennis of de geloofsbelijdenis. Het leren verstaan van de eigen, unieke roeping 
accentueert nog eens het persoonlijke karakter van het proces. Daarbij gaat het om de 
vraag hoe deze persoon vanuit het geloof zijn eigen leven zal willen leiden. De 
inwijding in het geloof omvat tevens inwijding in het geheimenis van de kerk, als 
sacramentele gestalte en als geloofsgemeenschap. Met het deel krijgen aan het geloof 
wordt de geloofsleerling namelijk ook opgenomen in de gemeenschap van gelovigen, de 
kerk. De inwijding is een proces over een langere tijd. Het is een intentioneel gebeuren, 
waarbij diverse personen en vormen betrokken zijn. Dit proces wordt pas ten volle 
mystagogisch wanneer iemand anders de geloofsleerling begeleidt als gids of mentor. 
 
Op grond hiervan kom ik tot de volgende omschrijving van christelijke mystagogie:  
christelijke mystagogie is een intentioneel proces, waarin een geloofsleerling wordt 
ingewijd in drie gebieden: het persoonlijk geloof in de God van genade, het leren 
verstaan van de eigen roeping en de deelname aan de gemeenschap van de kerk. 
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Geestelijke begeleiding 
Het valt op dat als er al een omschrijving van geestelijke begeleiding wordt gegeven, 
deze dikwijls nogal algemeen en breed is. Die van Peterson geeft mijns inziens wel 
redelijk goed weer waar het in geestelijke begeleiding om gaat, maar is weinig 
onderscheidend ten opzichte van pastoraat in algemene zin. De definitie van Waaijman 
is volledig en concreet maar erg uitgebreid. Vanwege de helderheid en eenvoud heeft de 
beknopte definitie van Van Dam mijn voorkeur van deze drie. Deze treft volgens mij 
precies de kern: geestelijke begeleiding is een contact waarin iemand een ander als gids 
aanvaardt op (een deel van) de geestelijke weg. 
Echter ‘contact’ geeft onvoldoende aan dat het om een vertrouwelijke relatie gaat, die 
meestal langduriger van aard is dan een enkele ontmoeting. Waaijman heeft het over 
een ‘betrekking’ en dat woord neem ik graag van hem over. Ook de kwalificatie van 
deze relatie door Waaijman – beiden zijn betrokken op de goddelijke werkelijkheid – 
voegt iets wezenlijks toe en neem ik over. Hierbij moet wel worden aangetekend dat 
geestelijke begeleiding ook in groepsverband plaats kan vinden en er dus meerdere 
“begeleiden” kunnen zijn. Tegelijk geldt dat het persoonlijk proces van elk lid van de 
groep centraal blijft staan. Daarom blijf ik in het enkelvoud spreken van een 
geloofsleerling. Dat er sprake zou kunnen zijn van meerdere geestelijke begeleiders, 
blijkt niet uit de literatuur. Hoewel ik me voor kan stellen dat dit bij groepsbegeleiding 
wel kan voorkomen, denk ik dat elke leerling dan toch aan een van de begeleiders 
toegewezen zou moeten worden, omwille van het persoonlijke karakter van de 
begeleidingsrelatie. Ook bij “begeleider” handhaaf ik dus het enkelvoud. Dat de 
begeleider een gidsfunctie heeft, geeft goed weer wat de aard van de begeleiding is. Dat 
de begeleide een ‘geestelijke weg’ gaat, is ook waar maar daarin klinkt nog 
onvoldoende door dat er sprake is van een mystagogisch proces. Immers, velen gaan 
een geestelijke weg maar niet bij iedereen is daarbij ook sprake van inwijding. 
Dit alles overwegende, zou ik geestelijke begeleiding als volgt willen omschrijven: 
geestelijke begeleiding is een betrekking tussen mensen, die betrokken zijn op de 
goddelijke werkelijkheid, waarin een geloofsleerling door een gids wordt begeleid in 
zijn mystagogisch proces. 
 
Onderlinge verhouding 
Hoe verhouden zich nu mystagogie en geestelijke begeleiding tot elkaar? Er is een grote 
onderlinge samenhang tussen deze twee begrippen, waarbij mystagogie omvattender is 
dan geestelijke begeleiding. Alle geestelijke begeleiding is mystagogie maar niet alle 
mystagogie is ook geestelijke begeleiding. 
 
Mystagogie duidt op het hele inwijdingsproces, geestelijke begeleiding is daar een 
(noodzakelijk) onderdeel van. In dat proces zijn behalve een mystagoog ook andere 
mensen betrokken en vinden meerdere gebeurtenissen en ervaringen plaats. Mystagogie 
kan plaatsvinden in liturgie, onderwijs, pastorale begeleiding en diaconaat. Geestelijke 
begeleiding kan worden gezien als een bijzondere vorm van pastorale begeleiding, 
waarbij het mystagogisch proces van de begeleide centraal staat.  
 
Geestelijke begeleiding is een praktijk waarin de mystagogische functie het meest 
nadrukkelijk tot uiting komt. De geestelijk begeleider of mystagoog begeleidt de myste 
in het mystagogisch proces, vooral middels gesprekken. De geestelijk begeleider hoeft 
niet bij alle mystagogische gebeurtenissen en ervaringen aanwezig te zijn, maar helpt de 
myste wel om deze te duiden, vanuit de onderscheiding der geesten. Als mystagoog 
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heeft hij een centrale, leidende rol in het mystagogisch proces dat zich aan de myste 
voltrekt. 
 
 
4.3 Samenvatting en conclusie 
 
In dit hoofdstuk heb ik ontdekt wat we precies moeten verstaan onder geestelijke 
begeleiding en mystagogie en hoe deze zich tot elkaar verhouden. 
Duidelijk is geworden dat “geestelijke begeleiding”, zoals Van Dam dit opvat, minder 
omvattend is dan hoe De Jong-van Campen “mystagogie” invult. Voor zowel De Jong-
van Campen als voor Waaijman is geestelijke begeleiding slechts een van de vormen 
waarin mystagogie tot uitdrukking komt. Firet en Van Dam zien mystagogie als de kern 
van het predikantschap. De Jong-van Campen toont aan dat mystagogie de centrale 
functie van heel de kerk is. Geestelijke begeleiding is een specifieke activiteit die 
bijdraagt aan de realisatie daarvan. Wanneer we met deze blik terugkijken op de visie 
van Peterson, zien we dat “spiritual direction” bij hem soms “mystagogie” en soms 
“geestelijke begeleiding” betekent. De voorganger is volgens hem vooral mystagoog en 
daarin is geestelijke begeleiding zijn belangrijkste taak. 
 
Door hetgeen Peterson, Firet, Waaijman, Van Dam en De Jong-van Campen inbrengen 
te analyseren en te interpreteren, kom ik tot een eigen omschrijving van christelijke 
mystagogie, geestelijke begeleiding en hun onderlinge verhouding: 

• Christelijke mystagogie is een intentioneel proces, waarin een geloofsleerling 
wordt ingewijd in drie gebieden: het persoonlijk geloof in de God van genade, 
het leren verstaan van de eigen roeping en de deelname aan de gemeenschap van 
de kerk. 

• Geestelijke begeleiding is een betrekking tussen mensen, die betrokken zijn op 
de goddelijke werkelijkheid, waarin een geloofsleerling door een gids wordt 
begeleid in zijn mystagogisch proces. 

• Mystagogie is omvattender dan geestelijke begeleiding: alle geestelijke 
begeleiding is mystagogie maar niet alle mystagogie is geestelijke begeleiding. 
De praktijk van de geestelijke begeleiding helpt het mystagogisch proces te 
verwerkelijken. 

 
Een belangrijke extra ontdekking is dat mystagogie de hele kerk aangaat. De hele kerk 
is er bij betrokken en de hele kerk profiteert er van. Op grond van het onderzoek van De 
Jong-van Campen wil ik spreken van de mystagogische kernfunctie van de kerk. 
 
De vraag is nu nog wat dit begrip van mystagogie en geestelijke begeleiding betekent 
voor de visievorming op kerkelijk leiderschap. Meer precies: wat is de betekenis van 
mystagogie als kernfunctie van de kerk voor het kerkelijk leiderschap? Deze vraag 
beantwoord ik in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk Vijf: De mystagogische functie van kerkelijke leiders 
De betekenis van de mystagogische kernfunctie van de kerk voor haar leiders 
 
 
5.1 Inleiding 
 
De aanleiding voor mijn onderzoek lag in het spanningveld tussen spiritueel en zakelijk 
leiding geven aan de kerk. Naar aanleiding van het beeld dat Peterson schetst van 
spirituele leiding heb ik onderzocht wat we onder “geestelijke begeleiding” en 
“mystagogie” moeten verstaan. Diverse Nederlandse theologen gaven verdieping en 
verbreding aan deze begrippen en door hun werk te analyseren en te interpreteren, 
kwam ik tot begripsbepalingen. Bovendien bleek dat we mystagogie moeten zien als de 
centrale functie van de kerk. 
Met dit alles hebben we echter nog weinig gezegd over de plaats en functie van 
kerkelijke leiders in mystagogie en geestelijke begeleiding. De deelvraag, die ik in dit 
hoofdstuk beantwoord, is dan ook: wat is de betekenis van mystagogie als kernfunctie 
van de kerk voor het kerkelijk leiderschap? In de eerste plaats gaat het om de 
definiëring en afbakening van de functie van kerkelijke leiders (§5.2). Vervolgens wijst 
de mystagogische kernfunctie van de kerk een richting in het omgaan met het 
spanningsveld tussen spiritueel en zakelijk leiding geven aan de kerk (§5.3). Samen 
levert dit het kader op van waaruit ik in het volgende hoofdstuk veelvoorkomende visies 
op kerkelijk leiderschap in evangelische kerken zal onderzoeken en evalueren. 
 
 
5.2 Mystagogie als kernfunctie van kerkelijke leiders 
 
Het lijkt logisch om de kernfunctie van kerkelijke leiders af te leiden van de kernfunctie 
van de kerk. Zoals mystagogie de kernfunctie van de kerk is, zo is zij dit dus ook van 
haar leiders. Peterson, Firet en Van Dam zijn het er over eens dat de kern van het 
predikantschap ligt in de mystagogische functie van de predikant.163 De Jong-van 
Campen laat in het midden wie de mystagoog zou moeten zijn, maar de praktijk laat 
volgens haar onderzoek zien dat dit vaak professionele pastores zijn (§3.5). 
 
De belangrijkste functie voor kerkelijke leiders is dus om de leden van de kerk te 
(bege)leiden in hun mystagogisch proces. Kerkelijke leiders zijn mystagogen, die als 
gids anderen binnenvoeren in de geheimen van persoonlijk geloof in de God van 
genade, het verstaan van de eigen roeping en de deelname aan de kerk. Tegelijk hoeven 
de leiders niet de enige mystagogen te zijn. Zeker in een grotere gemeente is het ook 
niet mogelijk dat de formele leiders alle leden als mystagogen begeleiden. Zij kunnen 
andere leden van de gemeenschap toerusten om zelf mystagoog te zijn, wanneer zij 
hiervoor de gaven en capaciteiten hebben.164 Van Dam wijst ook in deze richting (zie p. 
43). Mystagogie is bovendien de kernfunctie van de hele kerk en al haar leden horen 
                                                      
163 Rein Nauta, hoogleraar godsdienst- en pastoraalpsychologie aan de Universiteit van Tilburg, bevestigt 
deze visie op basis van een psychologie van de pastor en vanuit de vragen in de huidige samenleving. 
Predikanten in deze tijd zouden vooral een mystagogische functie (moeten) hebben en mensen hebben 
weinig behoefte aan een al te drukke ‘clericale manager’, zie R. Nauta, Paradoxaal Leiderschap 
(Nijmegen: Valkhof Pers, 2006), m.n. pp. 42-47, 91, 114, 152-178, 206. 
164 Dit sluit aan bij de acht principes van de Natuurlijke Gemeente Ontwikkeling, ontwikkeld door 
Christian Schwarz, waarvan ´toerustend leiderschap´ en ‘gavengerichte taakvervulling’ er twee zijn, C.A. 
Schwarz, Natuurlijke gemeenteontwikkeling, volgens de principes die God in de schepping heeft gelegd 
(vert.: E.W. van der Poll; oorspr. Duits 1996; Hoornaar: Gideon, 1996) 128pp. 
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daarin een rol te hebben. De Jong-van Campen onderscheidt naast de rol van mystagoog 
in elk geval nog zes andere rollen in het mystagogisch proces (zie §3.5).  
 
Hoe geven kerkelijke leiders vorm aan hun mystagogische kernfunctie? Hiervoor staat 
hen in de eerste plaats de geestelijke begeleiding ter beschikking. Geestelijke 
begeleiding is immers deel van de mystagogische functie van de kerk en helpt deze het 
duidelijkst te realiseren. Geestelijke begeleiding, ondersteund door gebed en Schrift, is 
de belangrijkste taak van kerkelijke leiders, zeg ik Peterson na. 
Echter, in alle activiteiten van kerkelijk leiderschap zal de mystagogische functie de 
grondtoon moeten zijn. Evenals Waaijman liet De Jong-van Campen zien dat ook de 
liturgie, de catechese (ofwel onderwijs en spirituele vorming), de verschillende vormen 
van pastorale begeleiding en ook de diaconie mystagogisch geladen zijn. Je kunt je 
daarbij afvragen of ook het bestuur en management van de kerk niet een oefening in 
mystagogie zou moeten zijn. Hier ga ik in de volgende paragraaf nader op in. 
 
Op basis van het voorgaande stel ik voor te spreken over de mystagogische functie van 
kerkelijke leiders wanneer we het hebben over de kern van kerkelijk leiderschap: 
• Het sluit aan op de definiëring van mystagogie als kernfunctie van de kerk en 

geestelijke begeleiding als essentiële praktijk hierbij. De kernfunctie van haar 
leiders wordt afgeleid van de kernfunctie van de kerk. De mystagogische 
kernfunctie betreft heel de kerk, de mystagoog en de geestelijk begeleider zijn 
vertegenwoordigers van de kerk. 

• Het voorkomt de verwarring die de term “geestelijke begeleiding” kan oproepen. Bij 
Peterson kan “spiritual direction” zowel mystagogie als geestelijke begeleiding 
betekenen, bij Van Dam vrijwel uitsluitend het laatste. De kern van de roeping van 
kerkelijke leiders is niet zozeer de deeltaak geestelijke begeleiding, maar hun functie 
in het bredere gebied van de mystagogie. Dit beslaat het hele pastorale spectrum van 
prediking, onderwijs, pastorale begeleiding, diaconie (en kerkelijk bestuur, zie 
§5.3). 

 
 
5.3 Spiritueel en zakelijk leiding geven 
 
Als mystagogie het hart van de bediening van kerkelijke leiders is, hoe verhoudt zich dit 
dan tot de bestuurlijke aspecten van kerkelijk leiderschap en het spanningsveld tussen 
spiritueel en zakelijk leiding geven? 
Hierover laten de behandelde theologen zich nauwelijks uit. Peterson vertelt dat hij er 
zelf voor heeft gekozen het kerkelijk bestuur aan anderen over te laten (zie pp. 21, 29). 
Bestuurlijke taken hebben volgens hem hun waarde, maar mogen nooit het werk van de 
voorganger volledig bepalen en ten koste gaan van zijn mystagogische functie. De 
voorganger is volgens hem in elk geval niet verantwoordelijk voor het voortbestaan of 
de getalsmatige groei van de geloofsgemeenschap (zie p. 28). Van Dam geeft een 
klassieke taakomschrijving van de predikant, waar ‘meewerken aan organisatie en 
bestuur’ deel van uit maakt (zie p. 39). Hij geeft tips hoe predikanten hun werk meer als 
mystagoog kunnen doen maar zegt niets over deze bestuurlijke verantwoordelijkheid 
(zie p. 43). 
Peterson, Firet en Van Dam lijken er vanuit te gaan dat predikanten hun mystagogische 
functie zullen moeten combineren met een (gedeelde) bestuurlijke verantwoor-
delijkheid. Tegelijk wijzen Peterson en Van Dam op de enorme diversiteit aan 
verwachtingen ten opzichte van de predikant en meent Van Dam dat alle verschillende 
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rollen niet in een persoon te verenigen zijn. Het presbyteriaanse model van hun kerken, 
met een grote rol voor de predikant, stelt Peterson noch Van Dam echter ter discussie. 
In deze ambivalente benadering ligt voor mij een spanning besloten, met het potentieel 
ofwel de spirituele leiding ofwel de zakelijke leiding van de kerk te verlammen. 
 
In mijn ogen schieten Peterson en Van Dam tekort door zo weinig aandacht te besteden 
aan andere aspecten van kerkelijk leiderschap dan de spirituele leiding.165 Peterson 
dreigt met het badwater van een al te bedrijfsmatige aanpak, gebaseerd op seculiere 
managementtheorieën en -modellen, ook het kind van het kerkelijk bestuur weg te 
gooien. Van Dam heeft zich gespecialiseerd in de werkbegeleiding van predikanten en 
zal met hen ongetwijfeld toch ook over de bestuurlijke aspecten van hun functie 
spreken. Waarom dan niet meer aandacht voor een vruchtbare en verantwoorde 
benadering van het spanningsveld tussen spirituele en zakelijke leiding? 
 
Spanningsveld 
Laat me als voorbeeld van het genoemde spanningsveld het zakelijke belang van de 
efficiëntie nemen. Voor een geoliede organisatie is het van belang dat besluitvorming en 
procedures zo efficiënt mogelijk verlopen. Dit scheelt tijd, geld en energie en vergroot 
de daadkracht en effectiviteit van de gemeente. Echter, geduld en wachten kunnen vitale 
geestelijke oefeningen zijn. Juist wanneer de besluitvorming vertraagd wordt, kan deze 
soms onverwachte wendingen nemen en kunnen mensen door het proces heen 
belangrijke geestelijke lessen leren. Een zakelijk ingestelde leider zou die dimensie 
kunnen missen, terwijl een spiritueel ingestelde leider de voortvarendheid van de 
gemeentelijke organisatie wellicht al te veel zal frustreren. 
 
Hoe sterk het spanningveld wordt ervaren en hoe dit het beste gehanteerd kan worden, 
hangt volgens mij in belangrijke mate af van het karakter van elke afzonderlijke kerk en 
van de individuele kerkleiders. Ik noem enkele factoren, die meespelen: 
- De omvang van de gemeente. Hoe groter de gemeente, hoe belangrijker en 

complexer de organisatie wordt. Een grotere omvang maakt bovendien dat mensen 
elkaar minder goed kennen en kan de onderlinge omgang onpersoonlijker maken. 
Spirituele vorming vraagt gekend te zijn in vertrouwensrelaties. Aan de andere kant 
kunnen de mogelijkheden en diversiteit binnen de gemeente toenemen naarmate 
deze groeit en kan dit de geestelijke vorming van haar leden ten goede komen. 

- De bedrijvigheid van de gemeente. Het aantal activiteiten en de mate waarin deze 
elkaar afwisselen, bepaalt mede de eisen, die aan de kerkelijke organisatie worden 
gesteld. Wanneer gedurende lange tijd dezelfde dingen op dezelfde manier worden 
gedaan, vereist dit minder beleid en organisatie dan wanneer er elk jaar nieuwe 
programma’s worden aangeboden. Voorspelbaarheid en vastgeroeste patronen 
kunnen aan de andere kant dodelijk zijn voor het geestelijk klimaat. 

- De persoon van de leider. Leiders verschillen in hun kwaliteiten en stijlen (de een is 
beter in organiseren, de ander juist in geestelijk begeleiden) en in de mate waarin ze 
in staat zijn zelf het zakelijke en het spirituele in hun functie te verenigen. 

Vanwege deze onderscheidende factoren, lijkt het me moeilijk algemeen geldende, 
pasklare oplossingen te bieden. In elke gemeente afzonderlijk zal de gepaste vorm 
moeten worden gevonden en toegepast. Hier kan ik niet meer doen dan enkele 
richtlijnen geven. 

                                                      
165 Voor een indruk van de veelzijdigheid en complexiteit van kerkelijk leiderschap, zie A.J. 
Remmelzwaal, Actief en afhankelijk, een praktijktheorie voor leiderschap in kerkelijke gemeenten (Delft: 
Eburon, 2003) 311pp. 
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Richtlijnen 
Er zijn volgens mij vier richtinggevende principes te noemen om het kerkelijk bestuur 
zo vorm te geven, dat het optimaal ten dienste van de mystagogische kernfunctie van de 
kerk staat. 
 
Mystagogisch primaat 
Richtinggevend is in de eerste plaats het primaat van de mystagogische functie van 
kerkelijke leiders. Ik kan me in de visie van Peterson vinden dat de bestuurlijke taken 
van kerkelijke leiders nooit ten koste mogen gaan van deze kernfunctie. Het bestuur van 
de kerk is voorwaardenscheppend ten aanzien van de mystagogische kernfunctie: in 
alles moet het dienstbaar zijn aan het mystagogisch functioneren van de kerk.  
 
Mystagogisch management 
In het kerkelijk spectrum zijn globaal twee uitersten te vinden waar het gaat om het 
bestuur van de kerk. Er zijn kerken, die seculiere managementmodellen vrijwel 
klakkeloos overnemen en de kerk besturen als elke andere non-profit organisatie. 
Kerkelijk bestuur wordt dan verzakelijkt, komt los te staan van de spiritualiteit en kan 
deze zelfs doven. Er zijn ook kerken, die menen dat de kerkelijke organisatie van zo’n 
andere orde is dan elke andere organisatie, dat er geen sprake kan zijn van management-
praktijken en –modellen in de kerk. Kerkelijk leiderschap wordt volledig vergeestelijkt, 
wat het risico op autoritair leiderschap en manipulatie vergroot. 
Spirituele en zakelijke leiding zullen echter niet tegen elkaar uitgespeeld, maar zoveel 
mogelijk samengebracht moeten worden. Ik noem dat mystagogisch management.166  
 
Mystagogisch management zoekt ernaar het eigene van de kerk in gesprek te brengen 
met de bedrijfskunde en tot iets nieuws te komen.167 In Spirituelles Gemeindemanage-
ment van Hans-Jürgen Abromeit e.a. worden verschillende managementelementen 
theologisch doorgelicht en ‘getransformeerd’, zoals doelen stellen, planning en 
marketing. ‘Im Spirituellen Gemeindemanagement geht es also um Rezeption und 
Transformation von Marketing-Gedanken und nicht nur um einen schlichten 
Transfer.’168 
Dat betekent dat we kritisch moeten zijn ten aanzien van seculiere managementmodel-
len, die de spirituele dimensie missen en die dimensie misschien wel geweld aan doen. 
Tegelijk ontslaat het mystagogisch primaat ons niet van de verantwoordelijkheid om 
kennis uit de wereld van management en organisatie te benutten en onze leiders zich 
daarin te laten bekwamen.169 
Bij mystagogisch management komt kerkelijk bestuur niet alleen ten dienste te staan 
van de mystagogische kernfunctie van de kerk (mystagogisch primaat) maar wordt het 
                                                      
166 Sake Stoppels, universitair docent Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 
spreekt in navolging van de Duitse theoloog Hans-Jürgen Abromeit van ‘spiritueel 
gemeentemanagement’, S. Stoppels, Voor de verandering. Werken aan vernieuwing in gemeente en 
parochie (Zoetermeer: Boekencentrum, 2009), pp. 18-22. Hij zoekt de oplossing voor het spanningsveld 
tussen zakelijke en spirituele leiding duidelijk in deze richting. “Spiritueel management” en 
“mystagogisch management” zijn hier voor mij identiek. De laatste term sluit echter beter aan bij de 
kernfunctie van de kerk en kwalificeert het kerkelijk bestuur vanuit die mystagogische kernfunctie. 
167 H.-J. Abromeit (ed., e.a.), Spirituelles Gemeindemanagement: Chancen, Strategien, Beispiele 
(Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2001) p. 16. 
168 Abromeit, Spirituelles Gemeindemanagement, p. 98. 
169 Stoppels noemt op diverse plaatsen in Voor de verandering in dit verband de volgens hem 
noodzakelijke combinatie van ´gedrevenheid en bedrevenheid´. Zowel hij als Abromeit vinden dat 
(aankomende) predikanten/pastores ook geschoold zouden moeten worden in managementvaardigheden. 
Stoppels, Voor de verandering, p. 20 en Abromeit, Spirituelles Gemeindemanagement, pp. 9, 10. 
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hierin tevens opgenomen. Management en organisatie worden verbonden met en 
bepaald door haar spiritualiteit. 
 
Meervoudig leiderschap 
Hoewel elke kerkelijke leider een “mystagogisch manager” zou moeten zijn, blijven er 
verschillen in accenten tussen de verschillende leiders. Karakter, scholing en 
leiderschapsstijl maken dat de ene leider meer spiritueel en de andere meer zakelijk 
leiding geeft. Bovendien (b)lijkt het voor sommige leiders moeilijk alle verschillende 
rollen, die aan kerkelijke leiders worden toegeschreven, te vervullen. Hoe kan er dan 
toch voor een integratie van het spirituele en het zakelijke (mystagogisch management) 
gezorgd worden? 
Volgens mij ligt hier de oplossing in meervoudig leiderschap met ruimte voor 
specialisatie. Het leiderschap van de kerk bestaat uit meerdere personen, die als team 
samenwerken.170 Het hele team streeft naar mystagogisch management en alle 
teamleden zijn hierop aanspreekbaar. Binnen het team zitten echter leiders, die ofwel 
meer zakelijk ofwel meer spiritueel ingesteld zijn. 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt hoofdzakelijk bij de meer zakelijk ingestelde, 
bestuurlijke leiders.171 Zij richten de kerkelijke organisatie zo in, dat de mystagogische 
functie van de kerk optimaal kan werken (mystagogisch primaat). Zij doen dit op een 
manier, die bepaald en gevoed wordt door de spiritualiteit van de kerk (mystagogisch 
management). Meer spiritueel ingestelde leiders helpen hen de spirituele dimensie van 
het leiding geven te bewaken. 
De meer uitgesproken mystagogische taken vallen onder de verantwoordelijkheid van 
spirituele leiders. Zij zijn zoveel mogelijk vrijgesteld van bestuurlijke taken en leggen 
zich toe op geestelijke begeleiding, onderwijs, prediking, pastorale begeleiding en 
diaconaat. De bestuurlijke leiders helpen hen bij de organisatorische dimensie van hun 
functie. 
Deze verhoudingen gelden voor alle vormen van kerkelijk leiderschap binnen een 
gemeente. Kringen, jeugdwerk, kinderwerk en dergelijke zijn alle vooral op mystagogie 
ingericht. De organisatorische leiding is de verantwoordelijkheid van bestuurlijke 
leiders. Om binnen hun afdeling de mystagogische functie optimaal de ruimte te geven, 
werken zij nauw samen met spirituele leiders. Bestuurlijke en spirituele leiding worden 
zoveel mogelijk gecombineerd in elk team, waarbij de bestuurlijke leiding nooit ten 
koste mag gaan van de mystagogische functie. Het samenwerken van leiders met 
verschillende kwaliteiten en accenten vraagt goede communicatie en wederzijdse 
verdraagzaamheid. Dat is op zichzelf al een geestelijke oefening! 
Wanneer er niet voldoende leiders gevonden kunnen worden om te specialiseren172, kan 
wellicht volstaan worden met enkelvoudig leiderschap. Echter, in het profiel van deze 
                                                      
170 Zie bijvoorbeeld wat Willem Ouweneel, bekend theoloog in evangelische kringen, aanreikt aan 
bijbelstheologische visie op kerkelijk bestuur: W.J. Ouweneel, De Kerk van God I. Ontwerp van een 
elementaire ecclesiologie (Heerenveen: Jongbloed/Medema, 2010), pp. 264-276. Ook Stoppels besteedt 
aandacht aan de voordelen van teamwerk, zie zijn Voor de verandering, §9.8 ´Teamleiderschap´, pp. 225-
230. Ik mis hier echter de aandacht voor aanvullende leiderschapskwaliteiten van de verschillende 
teamleden. Deze worden overigens wel door Bill Hybels (waar Stoppels naar verwijst) genoemd, zie B. 
Hybels, Courageous Leadership (Grand Rapids: Zondervan, 2002), pp. 139-159. 
171 Ik gebruik hier de neutrale termen bestuurlijke en spirituele leiders. Het hangt van het precieze 
bestuurlijke model en de terminologie van de afzonderlijke kerken af, welke functienamen/ambten 
hieraan gekoppeld worden. Het kan zijn dat beide soorten leiders “oudsten” worden genoemd. De 
“oudsten” zouden ook alleen bestuurlijke leiders kunnen zijn, waarbij de spirituele leiding ligt bij de 
“voorgangers”. 
172 Dit is een toenemend probleem in elke vrijwilligersorganisatie, maar kan bijvoorbeeld ook van 
tijdelijke aard zijn, zoals bij de stichting van een nieuwe gemeente. 
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leider zal dan wel duidelijk de combinatie van zakelijke en spirituele leiderschapskwali-
teiten aanwezig moeten zijn. 
 
Meerdere bedieningen 
Zoals al eerder gezegd, kunnen ook gemeenteleden, die geen leider zijn, een bediening 
hebben als geestelijk begeleider. Volgens mij kan dit vallen onder de bediening van 
“herder(/leraar)”.173 Het Nieuwe Testament laat ruimte voor verscheidene 
“bedieningen”, die niet noodzakelijk verbonden zijn aan een leidersfunctie.174 Dit biedt 
optimale mogelijkheden voor mensen met aantoonbare gaven en capaciteiten op 
bijvoorbeeld het gebied van geestelijke begeleiding, die geen leiderskwaliteiten hebben 
of om andere redenen zich niet tot het leiderschap geroepen weten. Hoewel zij hun 
bediening (bij voorkeur) uitoefenen onder het gezag van het kerkelijk leiderschap en 
binnen de kaders van een specifieke plaatselijke gemeente, speelt in de dagelijkse 
praktijk het spanningsveld tussen het zakelijke en spirituele voor hen niet of nauwelijks 
een rol. Dat kan hen grotere vrijheid bieden om voluit mystagogisch te werken. 
 
 
5.4 Samenvatting en conclusie 
 
Wat is de betekenis van mystagogie als kernfunctie van de kerk voor het kerkelijk 
leiderschap? Ik meen dat de kernfunctie van kerkelijke leiders - evenals van de kerk - de 
mystagogie is. Alles wat kerkelijke leiders doen, moet bijdragen aan de mystagogische 
kernfunctie van de kerk. De manier waarop zij dat doen, moet gevoed en bepaald 
worden door haar spiritualiteit. 
 
Wat betekent dit voor het spanningsveld tussen spiritueel en zakelijk leiding geven? De 
bestudeerde theologen helpen ons nauwelijks om hierop een antwoord te vinden. Omdat 
elke kerk en elke leider uniek is, kunnen we in het algemeen slechts enkele richtlijnen 
geven. In vier samenvattende termen zijn dat: 
 

1. Mystagogisch primaat: het bestuur van de kerk is ondergeschikt aan haar 
mystagogische kernfunctie en schept hiervoor de randvoorwaarden. 

2. Mystagogisch management: in het kerkelijk bestuur worden zakelijke en 
spirituele leiding zoveel mogelijk geïntegreerd en de kerkelijke organisatie 
wordt bepaald en gevoed door haar spiritualiteit. 

3. Meervoudig leiderschap: het leiderschap van de kerk op alle niveaus bestaat uit 
teams, waarin bestuurlijke en spirituele leiders samenwerken en elkaar 
versterken. 

4. Meerdere bedieningen: naast de kerkelijke leiders en onder hun 
verantwoordelijkheid zijn mensen actief in meerdere bedieningen. 

 
In het volgende hoofdstuk zal ik onderzoeken wat veelvoorkomende visies op kerkelijk 
leiderschap in evangelische kerken zijn en in hoeverre deze de vier richtlijnen in acht 
nemen. 

                                                      
173 Contra Ouweneel, die meent dat de bediening van ‘herder’ gaat om een psychotherapeutische 
bediening: Ouweneel, De Kerk van God I, p. 346. 
174 Zie opnieuw Ouweneel, De Kerk van God I. Een sleuteltekst is Efeze 4:11, waarin sprake is van 
‘apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars’. 
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Hoofdstuk Zes: Evangelisch kerkelijk leiderschap 
Evangelische visies op kerkelijk leiderschap getoetst 
 
 
6.1 Inleiding 
 
Het gaat er in deze scriptie om een bijdrage te leveren aan een theologisch doordachte 
visie op kerkelijk leiderschap in evangelische kerken in Nederland. In de voorgaande 
hoofdstukken is naar voren gekomen waaruit deze bijdrage in essentie bestaat: het 
concept van de mystagogische kernfunctie van de kerk en haar leiders. Vier richtlijnen 
moeten helpen deze mystagogische kernfunctie optimaal te verwerkelijken: 
mystagogisch primaat, mystagogisch management, meervoudig leiderschap en meerdere 
bedieningen. 
In dit hoofdstuk neem ik deze vier richtlijnen als kader van waaruit ik kijk naar hoe er 
binnen evangelische kerken gedacht wordt over kerkelijk leiderschap. Hiermee 
beantwoord ik mijn laatste deelvraag: hoe verhouden veelvoorkomende visies op 
kerkelijk leiderschap binnen de hedendaagse evangelische kerken in Nederland, 
afgemeten aan invloedrijke publicaties, opleidingstrajecten en praktijkonderzoek, zich 
tot de mystagogische kernfunctie van de kerk en haar leiders? 
Ik kan binnen het bestek van mijn onderzoek niet verder komen dan een grove schets 
van veelvoorkomende leiderschapsvisies binnen evangelische kerken in Nederland. 
Hiertoe bespreek ik enkele toonaangevende evangelische publicaties over kerkelijk 
leiderschap (§6.3), onderzoek ik hoe evangelische theologische instituten potentiële 
leiders opleiden (§6.4) en kijk ik naar recent onderzoek naar “de evangelische 
voorganger” (§6.5). Tenslotte vat ik mijn bevindingen samen en trek ik conclusies, 
waarmee ik mijn laatste deelvraag beantwoord (§6.6). Ik begin echter met weer te geven 
waaruit mijn toetsingskader bestaat (§6.2). 
 
 
6.2 Kader 
 
Het kader waarbinnen ik veelvoorkomende visies op kerkelijk leiderschap binnen 
evangelische kerken wil beschrijven en toetsen, komt voort uit de twee voorgaande 
hoofdstukken. Daarin ontdekte ik dat mystagogie de kernfunctie van zowel de kerk als 
haar leiders is. Om deze mystagogische kernfunctie optimaal te laten werken, moeten er 
vier richtlijnen in acht worden genomen: mystagogisch primaat, mystagogisch 
management, meervoudig leiderschap en meerdere bedieningen.175 Ik zal de publicaties, 
opleidingen en het onderzoek dan ook aan de hand hiervan beschrijven en evalueren. De 
toetsingsvragen, welke ik beantwoord, staan in figuur 3. 

                                                      
175 Voor een beschrijving van deze vier richtlijnen verwijs ik naar §5.3. 



63 

Toetsingskader kerkelijk leiderschap 
 
Kernfunctie 
1. Wordt mystagogie beschouwd als de kernfunctie van de kerk? 
2. Wordt mystagogie beschouwd als de kernfunctie van kerkelijke leiders? 
 
Mystagogisch primaat 
3. Is het bestuur van de kerk dienstbaar aan de mystagogische kernfunctie van de kerk en schept zij 
hiervoor bewust randvoorwaarden? 
 
Mystagogisch management 
4. Worden bestuur en beheer bepaald en gevoed vanuit de spiritualiteit van de kerk? 
 
Meervoudig leiderschap 
5. Bestaat het leiderschap (op alle niveaus) van de kerk uit teams, waarin bestuurlijke en spirituele 
leiders samenwerken en elkaar aanvullen? 
 
Meerdere bedieningen 
6. Zijn er naast de kerkelijke leiders en onder hun verantwoordelijkheid mensen actief in meerdere 
bedieningen, die hiervoor de gaven en capaciteiten hebben? 

 
 
6.3 Publicaties 
 
In Nederland blijken vooral vier auteurs invloedrijk in evangelische kringen als het gaat 
om kerkelijk leiderschap: Rick Warren, Byll Hybels, Ajith Fernando en Paul 
Donders.176 Van elk van deze auteurs heb ik één boek bestudeerd. Voordat ik de inhoud 
ervan langs de mystagogische meetlat leg, zal ik deze boeken en hun auteurs kort 
introduceren. 
 
Auteurs 
Rick Warren (1954), BA, DivM en MinD, is de oprichter en senior voorganger van de 
Saddleback Church in Lake Forest, Californië (VS). Deze kerk telt op zondag zo’n 
30.000 bezoekers en is daarmee een van de grootste kerken ter wereld. Warren schreef 
enkele boeken, waarvan The Purpose Driven Church (1995) en Purpose Driven Life 
(1997) het bekendst zijn. Ik richt me op de Nederlandse vertaling van de eerste titel.177 
 
Bill Hybels (1952), BBS en DivD, is de stichter en senior voorganger van Willow Creek 
Community Church in South Barrington, Illinois (VS). Wekelijks bezoeken meer dan 
20.000 mensen de diensten van deze kerk. Behalve de kerk heeft Hybels de Willow 
Creek Association opgericht, een internationale organisatie die het gedachtegoed van 
                                                      
176 Deze namen keren telkens terug in literatuur en media wanneer het gaat om christelijk leiderschap en 
gemeentegroei. Ajith Fernando was een van de sprekers op de pinksterconferentie Opwekking 2009. 
Hybels en Donders worden door Uitgeverij Gideon te Hoornaar uitgegeven. Van Moedig Leiderschap is 
een tweede druk verschenen, welke op moment van schrijven uitverkocht is. Er zijn volgens Gideon 
3.982 exemplaren verkocht sinds 2004 tot en met 24 januari 2011, Gezond Leiderschap werd in drie 
maanden tijd ruim 900 keer verkocht (mail van de heer G. Rijksen, Gideon, op 24-01-11). Warren en 
Fernando worden door Uitgeverij Medema (onderdeel van Jongbloed) te Heerenveen uitgegeven. Helaas 
verstrekt Medema geen verkoopcijfers. 
177 R. Warren, Doelgerichte Gemeente (vert. R. van der Aa ; oorspr. Eng. 1995; Heerenveen: 
Jongbloed/Medema, 2003) 400pp., vanaf hier weergegeven als ‘Doelgericht’. 

Figuur 3: Toetsingskader kerkelijk leiderschap 
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“Willow” uitdraagt, onder andere door de Global Leadership Summit. Hybels is (mede-) 
auteur van tientallen boeken, waaronder Too busy not to pray (1994); Who You Are 
When No One's Looking (1995) en Becoming a Contagious Christian (met Mark 
Mittelberg, 1996). Ik beperk me hier tot Courageous Leadership (2002).178 
 
Ajith Fernando (geboortejaar mij niet bekend), ThM, DivD, is sinds 1976 directeur van 
Youth for Christ Sri Lanka. Hij is tevens voorzitter van het Comité voor Academische 
Zaken van Colombo Theological Seminary en gastdocent bij diverse bijbelscholen. 
Fernando is internationaal een veelgevraagd spreker en schreef meer dan tien boeken, 
waarvan er vijf in het Nederlands zijn verschenen: Reclaiming Friendship (1993); 
Crucial Questions about Hell (1994); Sharing the Truth in Love (2001) en The Call to 
Joy and Pain (2007). Ik evalueer hier zijn boek over christelijk leiderschap: Jesus 
Driven Ministry (2002).179 
 
Paul Donders (1958), Dipl. Ing. Architect (FH), is de oprichter en directeur van 
training- en adviesbureau Xpand. Hij en zijn organisatie richten zich zowel op het 
bedrijfsleven, (christelijke) organisaties als ook op de kerk. De leider als coach (2002), 
De authentieke leider (2005) en De inspirerende leider (2007) zijn drie van zijn zes 
boeken. Recent verscheen Gezond leiderschap in de kerk (2010)180, waar ik me op richt. 
Hij schreef dit samen met Jaap Ketelaar (1966), drs. in de Godsdienstwetenschappen, 
interim voorganger/trainer/coach, gemeentestichter en werkzaam bij de Evangelische 
Alliantie als coördinator gemeenteopbouw en evangelisatie. 
 
Evaluatie 
Schematisch weergegeven, beantwoord ik beknopt voor elk van de vier boeken de 
vragen uit het toetsingskader (figuur 3). 
 
Kernfunctie 
 

(1) Wordt mystagogie beschouwd als de kernfunctie van de kerk? 

Warren 

Warren onderscheidt vijf doelen van de kerk, op basis van 
nieuwtestamentische gegevens: aanbidding (God liefhebben met heel ons 
hart), bediening (onze naaste liefhebben als onszelf), evangelisatie (er op uit 
gaan en discipelen maken), gemeenschap (dopen en lidmaatschap van een 
kerk) en discipelschap (Christus’ geboden leren onderhouden).181 Deze 
doelen hebben onmiskenbaar een hoog mystagogisch gehalte: alles is er op 
gericht dat mensen God leren kennen en met Hem leren leven. 

Hybels 
Hybels heeft een hoge verwachting van wat de kerk kan betekenen voor een 
verloren wereld en voor mensen in nood, maar formuleert niet duidelijk een 
centrale functie van de kerk.  

                                                      
178 B. Hybels, Courageous Leadership (Grand Rapids: Zondervan, 2002), 256pp., vanaf hier 
‘Courageous’. In het Nederlands uitgegeven als Moedig leiderschap (Hoornaar: Gideon, 2004) 278pp. 
179 Ik gebruik de Nederlandse vertaling: A Fernando, Leiderschap in de stijl van de Heer (vert. L. Elbers; 
oorspr. Eng. 2002; Vaassen: Medema, 2004) 317pp., vanaf hier ‘Stijl’. 
180 P. Donders en J. Ketelaar, Gezond leiderschap in de kerk. Voed en koester je kerkgemeenschap 
(Hoornaar: Gideon, 2010) 352pp., vanaf hier ‘Gezond’. 
181 Doelgericht, pp. 98-103. 
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(1) Wordt mystagogie beschouwd als de kernfunctie van de kerk? 

Fernando 
Fernando laat zich niet uit over de kernfunctie van de kerk. Zijn eigen werk 
speelt zich grotendeels buiten de kerk af en dit boek is gericht op christelijk 
leiderschap binnen en buiten de kerk. 

Donders 
& 

Ketelaar 

Veel wordt hier niet over gezegd, maar de auteurs lijken vooral een 
missionaire functie te zien voor de kerk: zij moet relevant zijn voor de 
maatschappij. ‘Door te pionieren en te vernieuwen werken we als leiders in 
de kerk aan onze missie om relevant te zijn in de wereld waar we geroepen 
zijn. We zoeken nieuwe plaatsen en mogelijkheden om getuige te zijn van 
het Koninkrijk van Jezus Christus.’182 De focus van bestaande kerken moet 
niet teveel naar binnen worden gericht. Om dat te voorkomen, moeten zij 
zich steeds weer laten inspireren door verhalen van mensen, die aan het 
pionieren zijn.183 

 
 

(2) Wordt mystagogie beschouwd als de kernfunctie van kerkelijke leiders? 

Warren 
De ‘belangrijkste verantwoordelijkheid’ van kerkelijk leiderschap is het 
voortdurend overbrengen van de doelen op de gemeente.184 Centrale functie 
van de voorganger in een evenwichtige, gezonde gemeente is ‘toeruster’.185 

Hybels 

Degene, die het team, de gemeenschap of organisatie ‘overziet’, de 
teamleider van het leidersteam, de erkende ‘point leader’ is degene, die de 
visie overbrengt op anderen.186 Leiders zijn op hun best wanneer zij andere 
leiders kunnen trainen en een leiderschapscultuur creëren.187 ‘People 
supernaturally gifted to lead must yield themselves fully to God. They must 
cast powerful, biblical, God-honoring visions. They must build effective, 
loving, clearly focused teams. They must fire up Christ followers to give 
their absolute best for God. And they must insist with pit bull determination 
that the gospel be preached, the lost be found, the believers be equipped, 
the poor be served, the lonely be enfolded into community, and God gets 
the credit for it all.’188 

                                                      
182 Gezond, p. 272. 
183 Gezond, p. 278. 
184 Doelgericht, p. 108. 
185 Doelgericht, p. 122. 
186 Courageous, p. 43. 
187 Courageous, pp. 121-138. 
188 Courageous, p. 28, cursivering door auteur. 
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(2) Wordt mystagogie beschouwd als de kernfunctie van kerkelijke leiders? 

Fernando 

Leiders trainen andere leiders, zoals Jezus zijn discipelen trainde en 
onderwees.189 Een leider investeert in degenen, die hij dient en neemt de 
tijd om zich in hun persoonlijk leven te verdiepen. Het dienen van deze 
mensen is een van de belangrijkste taken van een leider en kan niet aan 
anderen gedelegeerd worden.190 Het bidden voor de mensen aan wie je 
leiding geeft, is een van de belangrijkste manieren om hen te dienen.191 
‘Pastorale zorg is voor gedreven, resultaatgerichte leiders veel te veeleisend 
en te ongestructureerd.’192 Er moet ook pastorale zorg voor de pastors zijn. 
Fernando noemt de rondreizende ‘pastor-voor-pastors’. ‘Er is maar weinig 
wat een volwassen en ervaren christenwerker kan doen dat doeltreffender is 
dan het ondersteunen van andere christenwerkers.’193 

Donders 
& 

Ketelaar 

Evenals voor de gemeente geldt ook voor de leiders vooral een missionaire/ 
evangelistische functie: ‘Mensen winnen voor Jezus is het richtpunt en de 
drijfveer voor ons als leiders in de gemeente. Met het oog hierop worden 
we gezegend en mogen we onze gemeente voorgaan en opbouwen.’194 

 
Mystagogisch primaat 
 

(3) Is het bestuur van de kerk dienstbaar aan de mystagogische kernfunctie van de kerk 
en schept zij hiervoor bewust randvoorwaarden? 

Warren 

Alles in de gemeente, niet in de laatste plaats het bestuur, is erop gericht om 
op evenwichtige wijze de vijf doelen195 te realiseren. Het leiden en voeden 
van de gemeente en de staf zijn de belangrijkste taken van Warren als 
‘senior pastor’, welke hij deelt met een team van andere voorgangers.196  

Hybels 

Leiders scheppen de voorwaarden waardoor anderen hun gaven kunnen 
inzetten. ‘Leaders see the big picture and understand how to help others 
find their place of service within that picture.’197 Visie moet tot actie leiden, 
om de doelen te kunnen behalen.198 Bij een visie hoort een strategisch plan 
met concrete, meetbare en haalbare doelen. Alle deelbedieningen moeten 
bijdragen aan de overall visie en doelen van de hele organisatie. 

Fernando 
Hier schrijft Fernando niet expliciet over. Zijn hele boek getuigt wel van 
een mystagogische focus. 

Donders 
& 

Ketelaar 

‘Wij creëren feitelijk de randvoorwaarden, zodat God Zelf zijn gang kan 
gaan met zijn volk, in het kader van zijn heilsplan. Leiders in de kerk 
sluiten aan bij waar Hij mee bezig is.’199 

                                                      
189 Stijl, hoofdstuk 10, pp. 188-211. 
190 Stijl, p. 203. 
191 Stijl, pp. 205-210. 
192 Stijl, p. 234. 
193 Stijl, p. 234. 
194 Gezond, p. 272. 
195 Zie vraag 1. De vijf doelen zijn: aanbidding, bediening, evangelisatie, gemeenschap en discipelschap. 
196 Doelgericht, p. 390. 
197 Courageous, p. 26. 
198 Courageous, pp. 51-72. 
199 Gezond, p. 22. 
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Mystagogisch management 
 

(4) Worden bestuur en beheer bepaald en gevoed vanuit de spiritualiteit van de kerk? 

Warren 

Het hele boek ademt de integratie van managementtechnieken en 
(Amerikaanse) evangelische spiritualiteit.200 Doelen moeten worden 
vastgesteld, overgedragen, ondersteund door de organisatie van de 
gemeente en vervolgens worden toegepast.201 Doelen moeten bijbels, 
specifiek, overdraagbaar en meetbaar zijn.202 

Hybels 

Een leider kent meerdere bronnen, die hem helpen bij het nemen van 
beslissingen: kernovertuigingen, invloedrijke mentoren, pijnlijke lessen en 
de Heilige Geest.203 De eigen spiritualiteit, de eigen wandel met God, is 
vitaal voor elke christelijke leider.204 Elk mens heeft zijn eigen spirituele 
taal en het is belangrijk je eigen stijl van geestelijk leven te kennen, deze in 
te oefenen en vervolgens ook de andere spirituele talen te leren waarderen 
en anderen te helpen die van hen te ontdekken. 

Fernando 

De enorme toewijding waar Fernando het over heeft, is volgens hem geen 
ouderwets en onpraktisch overblijfsel uit het verleden. Het denken in 
organisatiemanagement kan een gemeente uit een sleur helpen raken en 
doen groeien. ‘We mogen echter nooit vergeten dat een christelijke 
organisatiecultuur in de grond van de zaak relationeel is, en niet 
projectgestuurd. Elkaar liefhebben door voor elkaar te sterven is 
fundamenteel voor het functioneren van een christelijke organisatie. Velen 
van onze generatie zijn deze gedachte kwijtgeraakt, en de gemeente heeft 
een geweldige prijs betaald voor dat verlies.’205 

Donders 
& 

Ketelaar 

Het bijbelse beeld van de herder staat model voor wat wordt gezien als 
‘dienend leiderschap’. Seculiere literatuur wordt positief gewaardeerd, voor 
zover deze bijbelse principes hanteert. Er moet een ‘kruisbestuiving’ plaats 
vinden tussen kerk en wereld.206 Het gaat er om Gods wil te verstaan en 
Zijn doelen te realiseren.207 De basis is de persoonlijke spiritualiteit van de 
leider: ‘een leven vanuit de persoonlijke wandel met God, waarin de Bijbel, 
meditatie, gebed en gehoorzaamheid de basiselementen zijn’. Dit is ook van 
belang in het kader van de geestelijke strijd, waar volgens de auteurs juist 
leiders mee te maken krijgen.208 

 
                                                      
200 Uiteraard zal niet iedereen binnen de evangelische beweging het hier mee eens zijn. Dat heeft er onder 
andere mee te maken, dat die beweging heel breed geworden is en uiteenlopende overtuigingen in zich 
verenigt. Wanneer ik echter af ga op de ‘quadrilateral of priorities’ van het evangelicalisme, zoals door 
Bebbington geformuleerd, herken ik deze alle in wat Warren schrijft. Deze zijn ‘conversionism’ (gericht 
op bekering/heiliging), ‘activism’ (gedreven tot actie), ‘biblicism’ (de bijbel als Woord van God) en 
‘crucicentrism’ (het plaatsvervangend sterven van Christus aan het kruis centraal). Zie bijv. S. Grenz,  
Renewing the Center, evangelical theology in a post-theological era (Grand Rapids: Baker Books, 2000), 
p. 15. 
201 Doelgericht, p. 90. 
202 Doelgericht, pp. 96, 97. 
203 Courageous, pp. 161-180. 
204 Courageous, pp. 215-229. 
205 Stijl, pp. 234, 235. 
206 Gezond, p. 16. 
207 Gezond, p. 21. 
208 Gezond, p. 22. 
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Meervoudig leiderschap 
  

(5) Bestaat het leiderschap (op alle niveaus) van de kerk uit teams, waarin bestuurlijke 
en spirituele leiders samenwerken en elkaar aanvullen? 

Warren 
Hierover zegt Warren niet veel, behalve dat er in zijn gemeente een ‘staf’ is 
van honderden vrijwilligers, naast een betaalde staf. Het is zijn overtuiging 
dat in de gemeente niet één persoon centraal moet staan.209 

Hybels 

Het leiden van de gemeente gebeurt door een team, dat een gemeenschap in 
zichzelf is.210 Het team waarmee je werkt, behoort een hechte gemeenschap 
te zijn. Er is een groot verschil tussen slechts met elkaar werken en ‘doing 
life deeply with one another as we serve together’.211 Hybels ziet het liefst 
meerdere leiders met verschillende leiderschapsstijlen samenwerken binnen 
een team. Een leider moet zijn eigen leiderschapsstijl ontdekken en 
ontwikkelen, als sleutel tot leiden met veel impact.212 De gave van 
leiderschap kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen. 
Leiderschap is het meest effectief wanneer de specifieke stijl van een leider 
past bij de specifieke behoefte van een groep op een bepaald moment. 
Hybels onderscheidt de volgende typen leiders: visionair; directief; 
strategisch; managend; motiverend; herderlijk; teamvormend; 
ondernemend; probleemoplossend (‘reenginering’); bruggenbouwend. Hij 
maakt onderscheid tussen een leider en een manager. Met een managende 
leiderschapsstijl bedoelt Hybels een leider, die de bekwaamheid heeft om 
mensen, processen en hulpbronnen te organiseren om een missie te 
vervullen.213 De herderlijke leider verbindt zijn teamleden aan elkaar en aan 
de missie door diepe, welgemeende zorg voor een ieder van hen. De 
ervaring van gemeenschap geeft het team de kracht en de motivatie om mee 
te werken aan welk doel dan ook, zolang ze maar bij elkaar zijn onder de 
herderlijke zorg van de leider.214  

Fernando 

De waarde van werken in teamverband wordt uiteengezet in een apart 
hoofdstuk.215 Fernando stelt dat we ons moeten toewijden aan onze 
teamleden, ook wanneer we hen niet zelf zouden hebben uitgekozen. 
Teamleden kunnen ons helpen om niet voor verleidingen tot zonde te 
bezwijken en gezond te leren omgaan met onze zwakheden. 

Donders 
& 

Ketelaar 

De auteurs veronderstellen dat leiders altijd in teamverband werken, 
hechten hier veel waarde aan en wijden er een aparte paragraaf aan.216 

 

                                                      
209 Doelgericht, p. 390. 
210 Courageous, pp. 73-92. 
211 Courageous, p. 74. 
212 Courageous, pp. 139-159. 
213 Courageous, pp. 144, 145. 
214 Courageous, pp. 148, 149. 
215 Stijl, hoofdstuk 9, pp. 160-187. 
216 Gezond, §4.5, pp. 256-265.  
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Meerdere bedieningen 
 
(6) Zijn er naast de kerkelijke leiders en onder hun verantwoordelijkheid mensen actief 
in meerdere bedieningen, die hiervoor de gaven en capaciteiten hebben? 

Warren 

Het hele onderwijsprogramma van Saddleback is erop gericht alle 
toegewijde leden ook actief te laten worden in een of andere vorm van 
‘bediening’. Mensen, die visie hebben voor een bepaald soort ‘bediening’, 
worden aangemoedigd deze te realiseren.217 

Hybels 

In Courageous Leadership is er niet of nauwelijks aandacht voor de 
verschillende bedieningen. Uit wat bekend is van Willow Creek218 weten 
we dat er veel verschillende bedieningen opereren in en vanuit deze 
gemeente. 

Fernando 
Over de structuur van de gemeente en het functioneren van meerdere 
bedieningen binnen een gemeente schrijft Fernando niets. 

Donders 
& 

Ketelaar 

Er wordt een steeds grotere plaats gezien voor vrijwilligers, die zelf allerlei 
bedieningen opzetten, in samenspraak met en onder de zegen van de 
leiders.219 

 
Samenvatting publicaties 
Over de kernfunctie van de kerk blijft het opvallend stil in invloedrijke boeken over 
kerkelijk leiderschap. Tegelijk zijn de verwachtingen van wat de kerk voor de wereld 
kan betekenen vaak hoog gespannen. Wat er over gezegd wordt, is vooral in algemene 
en brede termen. Warren is in zijn Doelgerichte gemeente het meest expliciet. Hetgeen 
door verschillende auteurs genoemd wordt, is in meer of mindere mate wel 
mystagogisch te noemen. We missen echter een gedegen, theologische doordenking van 
het wezen en de (mystagogische) functie van de gemeente van Christus. 
Als belangrijkste functies van kerkelijke leiders worden genoemd: visie/doelen 
overbrengen; gemeenteleden toerusten/opbouwen/voeden; andere leiders 
vormen/geestelijk begeleiden; mensen winnen voor Jezus; de gemeente 
voorgaan/leiden. Warren en Hybels leggen veel nadruk op het overbrengen van de visie 
en doelen van de gemeente. De opvatting van Fernando is het meest mystagogisch: het 
geestelijk begeleiden van teamleden en andere leiders. Donders en Ketelaar zien vooral 
een missionaire functie voor kerkelijke leiders. De theologische onderbouwing is ook 
hier summier. 
Over de plaats van het kerkelijk bestuur ten opzichte van de gemeente zijn de vier 
auteurs het behoorlijk eens. Wel is de een er uitvoeriger over dan de ander. Het 
kerkelijk bestuur is dienstbaar aan de visie/doelen van de gemeente en schept vooral de 
voorwaarden zodat anderen – en uiteindelijk God zelf – kunnen doen wat nodig is om 
die doelen te bereiken. In hoeverre er hiermee ook sprake is van een mystagogisch 
primaat hangt af van de mate waarin die doelen mystagogisch gekwalificeerd zijn. 
Daarover zijn zij, zoals gezegd bij het eerste punt, minder duidelijk. 
Er is sprake van mystagogisch management bij de vier bestudeerde auteurs. Visie en 
doelen worden afgeleid uit bijbelse gegevens en uit wat wordt herkend als de leiding 
van Gods Geest. Bijbelse principes van leiderschap zijn belangrijk, evenals het gebed. 
Allen hechten veel belang aan de persoonlijke spiritualiteit en integriteit van de leiders. 
                                                      
217 Doelgericht, pp. 363-393. 
218 Zie bijvoorbeeld www.willowcreek.org. 
219 Gezond, pp. 279, 280. 
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Er zijn wel accentverschillen: Warren, Hybels en Donders&Ketelaar nemen veel over 
uit de wereld van management en organisatie, Fernando benadrukt juist de spiritualiteit 
en de extra toewijding die een christelijke organisatie/gemeente anders maken.220  
Teamwerk lijkt vanzelfsprekend te zijn in evangelische publicaties over leiderschap. 
Vooral Hybels besteedt hier veel aandacht aan, Warren is er het minst uitvoerig over. In 
hoeverre er daadwerkelijk sprake is van meervoudig leiderschap, in de zin dat het 
leidersteam uit verschillende soorten leiders bestaat, die elkaar aanvullen, blijft soms 
onduidelijk. Alleen Hybels geeft dit expliciet aan en erkent de waarde van de 
verschillende, complementaire leiderschapsstijlen. 
Warren is het meest uitvoerig en enthousiast over het ruimte geven aan meerdere 
bedieningen, aangeboden door mensen die geen deel uitmaken van het leiderschap. 
Donders&Ketelaar refereren ook aan deze trend. Hybels is er opvallend zwijgzaam over 
(verrassend, gezien het enorme aanbod aan bedieningen vanuit Willow Creek) en 
Fernando zegt er helemaal niets over. 
 
Conclusie publicaties 
Evangelische auteurs scoren hoog op mystagogisch management: bestuur en beheer 
worden bepaald en gevoed door de spiritualiteit van de kerk. De kernfunctie van 
kerkelijke leiders is min of meer mystagogisch gekleurd maar weinig expliciet 
beschreven. Hoewel haar een enorme invloed wordt toegedicht, wordt ook de 
kernfunctie van de kerk slechts in algemene termen beschreven en ontbreekt de 
theologische doordenking. Doordat de doelen van de kerk niet duidelijk als 
mystagogisch geduid worden, blijft onduidelijk of er sprake is van een mystagogisch 
primaat. Wel wordt het bestuur dienend en voorwaardenscheppend geplaatst ten 
opzichte van de gemeente. Teamwerk wordt vanzelfsprekend en belangrijk geacht, maar 
meestal blijft onduidelijk of dat ook werkelijk meervoudig leiderschap betekent. Hybels 
is hierin de positieve uitzondering. Aan meerdere bedieningen wordt (vermoedelijk) wel 
plaats gegeven maar hier wordt in deze boeken (te) weinig over geschreven. 
 

                                                      
220 In deze accentverschillen zien we iets van het spanningsveld tussen ‘zakelijk’ en ‘spiritueel’ leiding 
geven terugkomen. Ik heb zelf de indruk dat bij alle vier de auteurs dit zo gehanteerd wordt, dat de 
mystagogische functie van de kerk en haar leiders voldoende kan functioneren. Of dat werkelijk zo is, zal 
in de praktijk moeten blijken en is tegelijk moeilijk objectief vast te stellen. Er zijn duidelijk verschillen 
in stijl en cultuur, waarvan de waardering sterk subjectief gekleurd zal zijn, maar waarvoor naar mijn 
overtuiging ook plaats moet zijn. 
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6.4 Opleidingen221 
 
Instituten 
Voor de vorming van (nieuwe) evangelische kerkelijke leiders zijn de evangelische 
opleidingsinstituten van wezenlijk belang. Het onderzoek naar ‘de evangelische 
voorganger’222, waar ik in §6.5 uitgebreider naar kijk, toont aan dat 64% van de 
evangelische voorgangers een ‘grondige theologische opleiding’ heeft genoten.223 Bij de 
jongere voorgangers (tot 45 jaar) is dit 75%, bij de 55-plussers 50%. Een theologische 
opleiding wordt dus steeds meer gebruikelijk en/of gewenst.224 Het is dan ook de moeite 
waard om te zien hoe de (evangelische) theologische instituten potentiële kerkelijke 
leiders opleiden. 
 
Om hier een beeld van te krijgen, heb ik van een aantal theologische opleidingen de 
websites bekeken en de programmaboeken met literatuuropgaven opgevraagd.225 Ik heb 
gekozen voor drie opleidingen226: 

1. Azusa Theologische Hogeschool (‘Azusa’) in Amsterdam/Utrecht/Zwolle. 
2. Evangelische Theologische Hogeschool (‘ETH’) in Ede, onderdeel van de 

Christelijke Hogeschool Ede. 
3. Seminarium van de Unie van Baptistengemeenten (‘Baptistenseminarium’) in 

Amsterdam/Barneveld/Utrecht/Zwolle. 
 
Azusa is de officiële opleiding voor voorgangers binnen de Verenigde Pinkster- en 
Evangeliegemeenten (VPE). De ETH is de officiële predikantsopleiding voor de Unie 
van Baptistengemeenten (UvB), de ABC-gemeenten, de Bond van Vrije Evangelische 
Gemeenten en de Kerk van de Nazarener. Het Baptistenseminarium biedt de kerkelijke 

                                                      
221 Voor deze paragraaf maak ik naast de informatie op de websites van Azusa (www.azusa.nl), ETH 
(www.che.nl) en Baptistenseminarium (www.baptisten.nl) gebruik van opleidings- en 
cursusbeschrijvingen, verkregen via het secretariaat van de betreffende instelling. Azusa: 
Onderwijsprogramma 2005-2009 aangepast, 19 juli 2006. ETH: Opleidingsgids Theologie 2010-2011; 
Godsdienst Pastoraal Werk; Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing; Minorboek Voorganger; 
Godsdienst Pastoraal Werk, VTO – 3e jaar (BA Div.) 2008/2009 6 MVg, Minor Voorganger; Spiritualiteit 
II; Godsdienst Pastoraal Werk,VTO – Jaar 3 – Semester 5, drs. A.W. Snijders, 2010/2011 6MVg, Minor 
Voorganger; Toegepaste geloofsbegeleiding; Godsdienst Pastoraal Werk, VTO - Jaar 4 - Semester 7, 
2010/2011 7MVGLg; Leidinggeven en organiseren; Godsdienst Pastoraal Werk, ETH – DTO - 4e jaar - 
Blok 1, A. Roor 2009/2010 8BL. Baptistenseminarium: cursusbeschrijvingen van Pastor en Spiritualiteit, 
Spiritualiteit II, Baptistica III: Sacrament en Ambt, Stage gemeenteopbouw, pastoraat/homiletiek en 
Stage pastoraat en homiletiek II en supervisie en de Onderwijsfilosofie 
(www.baptisten.nl/taakvelden/theologische-vorming/documenten). 
222 H. Bakker en T. van de Lagemaat, De evangelische voorganger in beeld, onderzoek naar de 
opvattingen van evangelische voorgangers in Nederland (Ede: onderzoeksrapport Lectoraat 
Gemeenteopbouw CHE, 2009) 48pp. 
223 Een theologische opleiding op HBO of WO niveau of een van de overige opleidingen: Bijbelinstituut 
België te Heverlee/Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven, Evangelische Theologische 
Academie (ETA), diverse bijbelscholen, meerdere buitenlandse opleidingen en soms de Evangelische 
Toerustingschool (ETS) van de stichting Evangelische Bijbel Scholen, De evangelische voorganger in 
beeld, p. 13. 
224 De evangelische voorganger in beeld, p. 13. 
225 Van ETH en Baptistenseminarium ontving ik de opgevraagde informatie. Wegens een reorganisatie 
binnen Azusa heb ik hiervan niet de cursusboeken ontvangen. Van Eduard Groen, docent aan de 
deeltijdopleiding van Azusa en Baptistenseminarium, ontving ik enige relevante informatie per e-mail. 
226 Azusa en het Baptistenseminarium verzorgen sinds 2010 samen tevens een erkende Hogere 
Beroepsopleiding in deeltijd bij de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle en Utrecht. Hiervan is 
echter nog te weinig informatie beschikbaar. De ETF te Leuven valt buiten dit onderzoek omdat ik me 
enigszins moet beperken en heb gekozen voor opleidingen op Nederlandse bodem. 
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opleiding voor de UvB, welke naast een theologische opleiding op HBO- of WO-niveau 
kan worden gevolgd of als afstudeerrichting binnen een HBO (zoals de ETH). 
 
Literatuur 
In bijlage III geef ik een schematisch overzicht van alle (aanbevolen) literatuur bij de 
aangeboden cursussen. Eugene Peterson telt hierin de meeste titels, op de voet gevolgd 
door Richard Foster. Samen met namen als Gideon van Dam, Wil Derkse, Henri 
Nouwen en Herman Andriessen, tonen zij dat er veel aandacht is voor de spirituele kant 
van geestelijk leiderschap. De zakelijke kant of de combinatie van beide wordt vooral 
behandeld door een aantal artikelen uit ‘Leadership’, o.a. van Paul Donders, Jan Willem 
Grievink en Ben Tiggelaar. Een gedegen (theologische) studie over de specifieke aard 
van kerkelijk leiderschap lijkt nog te ontbreken. 
 
Evaluatie 
Op dezelfde wijze als bij de publicaties (§6.3) toets ik hetgeen de opleidingen aanbieden 
aan de hand van het ‘toetsingskader kerkelijk leiderschap’ (§6.2). 

 
Kernfunctie 
 

(1) Wordt mystagogie beschouwd als de kernfunctie van de kerk? 

Azusa/ 
ETH/ 

Baptisten-
seminarium 

Bij geen van de drie opleidingen wordt in het bestudeerde materiaal 
expliciet aandacht besteed aan de kernfunctie van de kerk.227 

 
 

(2) Wordt mystagogie beschouwd als de kernfunctie van kerkelijke leiders? 

Azusa 

De essentie van het voorgangerschap wordt vooral in competenties en taken 
beschreven: ‘Als voorganger ben je in staat om bijvoorbeeld te preken en 
een gemeentevisie te ontwikkelen en geestelijk leiding [te] geven. Je bent 
een profession[ee]l die breed is toegerust om in een kerkelijke context op 
leidinggevend niveau mee te denken en verantwoordelijkheid te dragen.’228 
Het noemen van preken en geestelijk leiding geven als kerntaken wijst op 
een in elk geval deels mystagogisch gekleurde kernfunctie van kerkelijke 
leiders. 

                                                      
227 Uiteraard mag worden verwacht dat in vakken als Ecclesiologie wel aandacht wordt besteed aan de 
functie van de kerk. Dit heb ik niet onderzocht. Het zegt volgens mij echter wel iets dat, als er al sprake 
zou zijn van een duidelijk geformuleerde visie op de functie van de kerk, de visie op kerkelijk leiderschap 
daar blijkbaar niet mee verbonden wordt. 
228 http://azusa.nl/opleiding/werkveld.  
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(2) Wordt mystagogie beschouwd als de kernfunctie van kerkelijke leiders? 

ETH 

Ook bij de ETH wordt vooral in competenties en taken gedacht, met name 
de hermeneutische, liturgische en de leiderschapscompetentie. ‘Als 
voorganger ben je een professional die breed is toegerust om in een 
kerkelijke context [op] leiding te geven, verantwoordelijkheid te dragen en 
voor te gaan in diensten.’ Onder de kerntaken worden duidelijk 
mystagogische taken gerekend: ‘(…) het overdragen en onderwijzen van 
geloofsinhoud en het verlenen van pastorale zorg aan jongeren binnen de 
catechese. (…) het ontwikkelen van visie en beleid op de inhoud, 
vormgeving en coördinatie van de catechese. Daarbij hoort de vorming en 
toerusting van gemeenteleden die actief zijn in de catechese. Het 
bijbelonderwijs en kringwerk met betrekking tot geloofsopbouw is ook 
belangrijk.’229 Een heldere formulering van de kernfunctie van kerkelijk 
leiderschap ontbreekt, maar kerntaken en competenties wijzen op een 
(deels) mystagogische invulling daarvan. 

Baptisten-
seminarium 

Op het Baptistenseminarium wordt ook gewerkt aan competenties: een 
persoonlijke, pastorale, liturgische, hermeneutische, educatieve en 
leiderschapscompetentie. Over de kernfunctie van kerkelijke leiders wordt 
niet zoveel gezegd en deze competenties zijn te algemeen geformuleerd om 
hieraan conclusies te verbinden.230 Echter, in de onderwijsfilosofie krijgt de 
mystagogische begeleiding van de studenten een centrale plaats. Zoals de 
gemeente een “leergemeenschap” vormt, zo ook de opleiding. Het 
begeleiden en begeleid worden wordt gezien als kenmerkend voor het 
predikantsambt.231 

 
Mystagogisch primaat 
 

(3) Is het bestuur van de kerk dienstbaar aan de mystagogische kernfunctie van de kerk en 
schept zij hiervoor bewust randvoorwaarden? 

Azusa 

In het basisprogramma praktische theologie van de voltijd opleiding in 
Amsterdam wordt onder andere het vak Gemeentemanagement gegeven, in 
het specialisatieprogramma Gemeenteopbouw en Management.232 Voor de 
samenwerking met Windesheim kende Azusa de vakken Managementvaar-
digheden 1 en 2; Gemeentestichting; Gemeenteopbouw en Strategisch 
gemeenteleiderschap.233 Doordat ik de cursusboeken hiervan niet heb 
kunnen inzien, blijft voor mij onduidelijk wat de visie van Azusa is op de 
plaats en taak van het kerkelijke bestuur. 

                                                      
229 http://topshare.che.nl/theologie/164735.  
230 In reactie op een eerdere versie van dit hoofdstuk liet de rector van het Baptistenseminarium, Teun van 
der Leer, me weten dat leiderschap wel aan de orde komt bij zowel Ecclesiologie, Gemeenteopbouw als 
bij Baptistica I+II. Bij het laatste wordt uitvoerig ingegaan op het proces van “discerning the mind of 
Christ”, wat ook aan bod komt bij Gemeente Ethiek. Tenslotte is er Baptistica III waar ambt en sacrament 
behandeld worden. 
231 Onderwijsfilosofie Baptistenseminarium, o.a. pp. 7 en 14. 
232 http://azusa.nl/opleiding/programma/beroepsvoorbereiding.  
233 Onderwijsprogramma 2005-2009 aangepast, 19 juli 2006. 
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(3) Is het bestuur van de kerk dienstbaar aan de mystagogische kernfunctie van de kerk en 
schept zij hiervoor bewust randvoorwaarden? 

ETH 

Onder de leiderschapscompetentie wordt verstaan: ‘het vermogen om 
individuen (professionals en vrijwilligers), groepen en organisaties te leiden 
en te begeleiden op levensbeschouwelijk gebied, gericht op het bereiken 
van gestelde doelen’.234 In de verschillende semesters wordt achtereenvol-
gens onder meer aandacht besteed aan de persoonlijke spiritualiteit, 
geestelijke begeleiding en gemeenteopbouw (ontwikkelen van visie en 
beleid, leidinggeven en toerusten).235 Hoewel het niet met zoveel woorden 
wordt gezegd, ontstaat de indruk dat kerkelijk leiderschap inderdaad gezien 
wordt als ten dienste staand aan de mystagogische functie van de kerk. 

Baptisten-
seminarium 

In het vak Gemeenteopbouw komen missionaire gemeentevorming en 
veranderingsprocessen aan bod. Op basis van de literatuur kan de student 
een gemeente beschrijven en analyseren en daarover een advies uitbrengen. 
Over de visie op de plaats van het kerkelijk leiderschap lezen we niets in de 
bestudeerde documenten.236 

 
Mystagogisch management 
 

(4) Worden bestuur en beheer bepaald en gevoed vanuit de spiritualiteit van de kerk? 

Azusa 

In het onderwijsprogramma 2005-2009 van Azusa stond het vak 
Spiritualiteit en theologie opgenomen in het eerste jaar.237 Over de 
persoonlijke, geestelijke vorming staat op de website van Azusa dat hieraan 
tijdens de opleiding in een voortdurend proces wordt gewerkt.238 Deze 
vorming vindt plaats d.m.v. vormings-, oriëntatie-, evaluatie- en 
bezinningsuren, mentorgesprekken, verdiepings- en themadagen, 
kapeldiensten, klassenbidstonden, en andere activiteiten. Daarnaast wordt 
ook het leven buiten de opleiding van betekenis geacht. Er is dus veel 
aandacht voor de persoonlijke spiritualiteit van de potentiële leiders en de 
verbinding daarvan met hun toekomstig beroep. 

ETH 

Om de leiderschapscompetentie te verwerven, wordt onder andere het vak 
Leidinggeven en organiseren gevolgd.239 In dit vak gaat het erom de kennis 
van organisatie en management op HBO-niveau te brengen, meer inzicht te 
krijgen in eigen leiderschapskwaliteiten en –uitdagingen en een (bijbelse) 
visie te ontwikkelen op de relatie tussen geloof en management. De ETH 
kent verder de vakken Spiritualiteit I en II. In Spiritualiteit II wordt voluit 
de aandacht gericht op de psychohygiëne van de voorganger.240 Bij de ETH 
wordt dus duidelijk de verbinding gelegd tussen de persoonlijke 
spiritualiteit en het professioneel functioneren van kerkelijke leiders. 

                                                      
234 Opleidingsgids Theologie, p. 5. 
235 Opleidingsgids Theologie, pp. 10, 11. 
236 Zie echter noot 230. 
237 Onderwijsprogramma 2005-2009 aangepast, 19 juli 2006. 
238 http://azusa.nl/opleiding/programma/vorming.  
239 Zie hiervoor het programmaboek Leidinggeven en organiseren, zonder verdere verwijzingen. 
240 Zie hiervoor het programmaboek Spiritualiteit II, zonder verdere verwijzingen. 
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(4) Worden bestuur en beheer bepaald en gevoed vanuit de spiritualiteit van de kerk? 

Baptisten-
seminarium 

In Pastor en Spiritualiteit komen geschiedenis en bronnen van spiritualiteit 
en de ontwikkeling van een eigen spirituele identiteit als pastor aan de 
orde.241 Studenten werken vanuit een eigen geestelijke biografie en houden 
tijdens de collegeperiode een geestelijk dagboek bij. De zes stromen van 
Richard Foster242 worden zowel op kennis- als op ervaringsniveau 
behandeld. Een 24-uurs retraite maakt deel uit van deze cursus. In dit vak 
komt het meest expliciet de opvatting naar voren dat het kerkelijk 
leiderschap gevoed en bepaald moet worden door de spiritualiteit van de 
kerk en de persoonlijke spiritualiteit van de kerkelijke leider. 

 
Meervoudig leiderschap 
 

(5) Bestaat het leiderschap (op alle niveaus) van de kerk uit teams, waarin bestuurlijke en 
spirituele leiders samenwerken en elkaar aanvullen? 

Azusa/ETH Hierover wordt niets gezegd in de bestudeerde materialen. 

Baptisten-
seminarium 

Er is geen apart vak leiderschap, maar er wordt wel aandacht besteed aan 
leiderschap in verschillende vakken. Veel eigentijdse schrijvers, die aan de 
orde komen, spreken over leiderschapsteams, gedeeld leiderschap, dienend 
leiderschap. Leiding in de gemeente wordt zo meer een functie van de hele 
gemeente dan van één persoon. Het CEO-model zoals dat in sommige 
kringen wordt gebruikt, kent men binnen de UvB nauwelijks.243 
Baptistengemeenten zijn bijna altijd congregationalistisch met een 
belangrijke plaats voor de gemeentevergadering en de oudstenraad. Hoe 
hier precies invulling aan wordt gegeven (bijvoorbeeld wat betreft de 
verhouding bestuurlijk – spiritueel) varieert per gemeente en staat niet in 
het cursusmateriaal of op de website beschreven. 

 
Meerdere bedieningen 
 

(6) Zijn er naast de kerkelijke leiders en onder hun verantwoordelijkheid mensen actief in 
meerdere bedieningen, die hiervoor de gaven en capaciteiten hebben? 

Azusa/ 
ETH/ 

Baptisten-
semiarium 

Hierover wordt niets gezegd in de bestudeerde materialen. 

 
 
Samenvatting opleidingen 
We zien op het eerste gezicht geen theologisch onderbouwde, uitgewerkte visie op 
kerkelijk leiderschap terug in de cursusbeschrijvingen van de diverse evangelische 

                                                      
241 Zie hiervoor de cursusbeschrijving van Pastor en Spiritualiteit, dagopleiding, cursusjaar 2010-2011. 
242 R. Foster, Streams of Living Water. Essential Practices from the Six Great Traditions of Christian 
Faith (New York: HarperOne, 22001) XVI+424pp. Hierin worden behandeld: de contemplatieve, 
heiligings-, charismatische, sociale gerechtigheids-, evangelische en incarnationele traditie. 
243 Mail van Eduard Groen, docent Baptistenseminarium en Windesheim, aan schrijver op 18 januari 
2011.  
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theologische opleidingen. Conform de regel in het beroepsonderwijs wordt er gewerkt 
met te ontwikkelen competenties: een hermeneutische, liturgische en 
leiderschapscompetentie / een persoonlijke, pastorale, liturgische en educatieve 
competentie. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de persoonlijke spiritualiteit 
van de toekomstige leider. Er zijn speciale vakken ‘spiritualiteit’ en bij het 
Baptistenseminarium gaan de studenten op retraite. Bij de literatuurlijsten valt op dat we 
Eugene Peterson volop tegen komen. Daarnaast ook Gideon van Dam (ETH), Richard 
Foster (Bapistenseminarium) en andere auteurs op het gebied van de spiritualiteit. 
Boeken over andere aspecten van leiderschap zijn dunner gezaaid (Clinton, Dijkstra - 
ETH, De Caluwé en Vermaak – Baptistenseminarium). Wel worden op de ETH enkele 
artikelen besproken, die ingaan op het spanningsveld van spiritueel en zakelijk leiding 
geven. Van de recente, veelgelezen auteurs over leiderschap (zoals die in §6.3) zien we 
helemaal niets terug. 
 
Conclusie opleidingen 
Over de mystagogische kernfunctie van de kerk klinkt in expliciete zin niets door in de 
cursusbeschrijvingen betreffende kerkelijk leiderschap. Wat gezegd wordt over de 
kernfunctie (competenties/taken) van kerkelijke leiders wijst wel (deels) in de richting 
van mystagogie. Erg helder en uitgewerkt is het allemaal echter niet. Over het 
mystagogisch primaat lezen we vrijwel niets in de bestudeerde cursusbeschrijvingen. 
Alleen bij de ETH wordt de indruk gewekt dat dit wel meespeelt in het werken aan de 
leiderschapscompetentie. Mystagogisch management klinkt voorzichtig door in de 
cursusmaterialen, literatuur en keuze voor gegeven vakken. Er is volop aandacht voor 
de eigen spirituele ontwikkeling van de toekomstige leiders. Deze wordt blijkbaar erg 
van belang geacht voor een gepaste invulling van de functie. De indruk ontstaat dat er 
besef is van het spanningsveld van spiritueel en zakelijk leiding geven en dat er (vooral 
op de ETH) een begin is gemaakt met de discussie daarover. Tegelijk lijken de 
opleidingen achter te lopen op wat er in de brede achterban al leeft aan 
gedachtevorming hierover: recente, invloedrijke publicaties ontbreken op de 
literatuurlijsten. Meervoudig leiderschap lijkt verondersteld te mogen worden binnen de 
congregationalistische Uniebaptisten. Echter, veel komen we er niet over tegen en al 
helemaal niet bij Azusa en ETH. Ook over het functioneren van meerdere bedieningen 
blijft het op de drie opleidingen stil. 
 
 
6.5 Onderzoek244 
 
Inleiding 
Veel literatuur over predikantschap, het ambt en kerkelijk bestuur is geschreven vanuit 
en gericht op de (mainstream) protestantse kerken of de rooms-katholieke kerk. Daar is 
ook het meeste onderzoek gedaan naar predikanten.245 Onderzoek naar de evangelische 

                                                      
244 Geheel gebaseerd op H. Bakker en T. van de Lagemaat, De evangelische voorganger in beeld, 
onderzoek naar de opvattingen van evangelische voorgangers in Nederland (Ede: onderzoeksrapport 
Lectoraat Gemeenteopbouw CHE, 2009) 48pp., met paginaverwijzingen in de tekst en verder naar 
verwezen als In beeld. Een publicatie naar aanleiding van de voorlopige uitkomsten van dit onderzoek 
stond in Idea, het blad van de Evangelische Alliantie: S. Paas, ‘Net een gewone dominee. Onderzoek naar 
evangelische voorgangers’, Idea februari 2009, pp. 24, 25. 
245 Gideon van Dam verwijst bijvoorbeeld naar verschillende onderzoeken onder protestantse predikanten 
en rooms-katholieke pastores zoals: R. Brouwer, Pastor tussen macht en onmacht. Een studie naar de 
professionalisering van het hervormde predikantschap (Zoetermeer: Boekencentrum, 1995) 410pp. en 
Zuidberg, G., De God van de pastor. Onderzoek naar de spiritualiteit van pastores (Utrecht: Federatie 
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voorganger is minder voorhanden en staat nog in de kinderschoenen.246 In 2009 is 
echter een onderzoek gepubliceerd dat zich specifiek richt op voorgangers in 
evangelische kerken: De evangelische voorganger in beeld, onderzoek naar de 
opvattingen van evangelische voorgangers in Nederland. Het is uitgevoerd vanuit het 
Lectoraat Gemeenteopbouw aan de Christelijke Hogeschool Ede. 
 
Onder ‘evangelische voorgangers’ worden in dit onderzoek voorgangers gerekend van 
de Unie van Baptistengemeenten (UvB); de Alliantie van Baptisten en CAMA-
gemeenten (ABC); de Kerk van de Nazarener (KvN); het Leger des Heils (LdH); de 
Verenigde Pinkster- en Evangeliegmeenten (VPE) en de zelfstandige evangelische, 
charismatische en Pinkstergemeenten.247 Het rapport geeft een boeiend beeld over 
opvattingen en praktijken, maar lang niet alles is relevant voor mijn eigen onderzoek. 
Omdat er te weinig gezegd wordt over de vier richtlijnen voor mystagogisch 
leiderschap, kan ik niet dezelfde structuur hanteren als in de twee voorgaande 
paragrafen. Ik ben vooral benieuwd naar het belang, dat de voorgangers hechten aan 
verschillende activiteiten ten behoeve van de gemeente en de verdeling van hun tijd 
over de verschillende taken. 
 
Activiteiten 
Onderzocht is welke activiteiten in de gemeente de voorgangers zelf belangrijk vinden 
met het oog op het welzijn van de gemeente.248 De nummers 1 t/m 5 zijn: 

1. Erediensten (54% nr. 1, 33% nr. 2). 
2. Huiskringen (24% nr. 1 en 33% nr. 2). 
3. Bidstonden (14% nr. 1, 64% bij de top 3). 
4. Bijbelstudies (54% bij de top 3). 
5. Gemeentedagen en liefdemaaltijden. 

 
Hieraan valt iets af te lezen over wat wordt gezien als de functie van de kerk. Deze lijkt, 
afgaand op de eigen voorgangers, zich vooral te kenmerken door geloofsopbouw van 
haar leden. Afzonderlijke missionaire en diaconale taken worden blijkbaar minder van 
belang geacht. Genoemde activiteiten kunnen natuurlijk wel ook een missionaire en/of 
diaconale dimensie hebben. De vijf meest genoemde activiteiten zijn mystagogisch te 
duiden. Met enig voorbehoud, kunnen we misschien zeggen dat evangelische 
voorgangers als functie van de kerk vooral de mystagogie (van haar eigen leden) zien. 
 
Taken en tijdsbesteding 
De tijdsbesteding van de voorgangers en de verdeling daarvan over de deeltaken komen 
in het onderzoek uitvoerig aan de orde.249 
 
Zo’n 57% van de voorgangers heeft een aanstelling van 32 uur per week of meer, 25% 
heeft een parttime betrekking van minder dan 32 uur en 18% doet het werk helemaal 

                                                                                                                                                            
VPW Nederland 1997) 240pp. Zelf publiceerde hij over verschillende aspecten van het predikantschap: 
G. van Dam, ‘Hoe zie ik mezelf als pastor? Over inspirerende en belastende beelden in het eigen pastor-
zijn’, Praktische Theologie 1995/2, pp. 215-225; ‘Waar lopen (beginnende) predikanten vast?’, 
Praktische Theologie 1998/5, pp. 486-496. 
246 Volgens de schrijvers van In beeld is dit zelfs het eerste empirische onderzoek naar “de evangelische 
voorganger” in Nederland, In beeld, p. 1. 
247 Andere groeperingen, zoals de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, zijn wel benaderd maar 
hebben niet (op tijd) besloten mee te doen, In beeld, p. 2. 
248 In beeld, p. 24. 
249 In beeld, pp. 9-12. 
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vrijwillig. Van alle voorgangers heeft 26% een betaalde baan naast het werk in de 
gemeente. De gemiddelde aanstelling is 27,3 uur per week, de feitelijke tijdsbesteding 
ligt echter 90% hoger: gemiddeld 52 uur per week. De verdeling over verschillende 
taakgebieden staat in onderstaande figuur. 
 

Taakvelden voorgangers  Uren per week  Gemiddeld % van de weektaak  

Organisatorische zaken  14,4  27%  

Educatie en missionair  11,1  21%  

Spiritualiteit en bezinning  10,1  20%  

Eredienst  9,1  18%  

Pastoraat  7,7  15%  

Totaal 52,4 101% 
Tabel 1: Invulling van de weektaak van evangelische voorgangers 
 
Aan organisatie, administratie, bovenplaatselijk werk en representatie samen wordt 27% 
aan de werktijd besteed. De “inhoudelijke taken” (eredienst, pastoraat, educatie en 
missionair werk) vragen 54% van de weektaak. Opvallend is dat slechts 5% van de tijd 
gaat naar missionair werk, diaconaat en oecumene (hier geschaard onder ‘educatie en 
missionair’): dit wekt de indruk dat voorgangers vooral op de eigen gemeente gericht 
zijn. Spiritualiteit, studie en bezinning zijn met 20% naar mijn mening ruim bedeeld. De 
verhouding inhoud – organisatie is grofweg 3:1.250 
De tijdbesteding is niet overal gelijk: 

1. Pinkstervoorgangers besteden relatief minder tijd aan de eredienst en meer aan 
missionair werk, spiritualiteit en studie. 

2. Charismatischen en methodisten besteden in verhouding veel tijd aan organisatie 
en beleid. 

3. Bij charismatischen krijgen vorming en toerusting veel, spiritualiteit redelijk wat 
en pastoraat weinig tijd. 

4. Baptisten en evangelischen scoren steeds heel gemiddeld. 
 
Kunnen we uit deze gegevens conclusies trekken ten aanzien van de kernfunctie van 
kerkelijk leiders? Centraal lijken mystagogisch te duiden taken als eredienst, pastoraat, 
onderwijs en missionair/diaconaal werk te staan. Spiritualiteit en bezinning krijgen ook 
ruime aandacht en kunnen de brandstof vormen voor de andere taken. Wanneer zij dat 
ook zijn voor het vierde deel aan ‘organisatorische zaken’, kan er sprake zijn van 
mystagogisch management. In hoeverre beleid en organisatie ten dienste staat van de 
mystagogische kernfunctie (mystagogisch primaat) en of er ruimte is voor meerdere 
bedieningen valt niet uit het rapport op te maken. Het feit dat voorgangers gemiddeld 
90% meer tijd werken dan waar zij voor betaald worden, kan erop duiden dat er in de 
praktijk weinig terecht komt van meervoudig leiderschap. Veel komt blijkbaar terecht 
bij de (ene) voorganger, maar niet is onderzocht wat de inzet van vrijwillige leiders 
(zoals oudsten) is. Dat de voorgangers vaak parttimers of zelf ook vrijwilligers zijn, zou 

                                                      
250 De onderzoekers spreken zelf van 7:3 maar dit vind ik geen nauwkeurige weergave van de 
onderzoeksresultaten. Onder ‘organisatorische zaken’ worden immers ook ‘beleid’ en ‘ bovenplaatselijk 
werk’ gerekend, waar ongetwijfeld ook een “inhoudelijke” kant aan zit. Bovendien omvat het 
“inhoudelijke” werk ruim 73% en wordt dit in hun voorgestelde verhouding m.i. teveel naar beneden 
afgerond. 
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juist kunnen betekenen dat zij het leidinggevend werk delen met anderen. Ook hierover 
kunnen dus geen conclusies getrokken worden op basis van dit rapport. 
 
Samenvatting en conclusie onderzoek 
Samenvattend, kunnen we stellen dat de evangelische voorganger veel meer werkt dan 
het aantal uren waarvoor hij is aangenomen en er vaak van een aanstelling helemaal 
geen sprake is. Daarbij wordt ongeveer driekwart van de tijd besteed aan “inhoudelijk 
werk” en “spiritualiteit” en een kwart aan “organisatorische zaken”. Voor de gemeente 
worden vooral de erediensten en huiskringen van vitaal belang geacht. 
 
Dat de voorgangers vooral “mystagogische” activiteiten als eredienst, huiskringen en 
bidstonden van wezenlijk belang achten voor de gemeente, zou erop kunnen wijzen dat 
ook zij voor de kerk een mystagogische kernfunctie weggelegd zien. Dezelfde 
redenering geldt voor de mystagogische kernfunctie van kerkelijke leiders. Deze lijkt te 
worden onderschreven door de voorgangers, die hun tijd vooral besteden aan 
mystagogische taken als onderwijs, eredienst en pastoraat. Op basis van dit 
onderzoeksrapport kunnen geen harde conclusies getrokken worden ten aanzien van de 
vier mystagogische richtlijnen. De voorwaarden voor een mystagogisch primaat en voor 
mystagogisch management lijken aanwezig te zijn, voor meervoudig leiderschap is het 
beeld niet eenduidig en over meerdere bedieningen valt niets te zeggen. 
 
 
6.6 Samenvatting en conclusie 
 
Door het bestuderen van een viertal invloedrijke boeken, drie theologische opleidingen 
en een onderzoeksrapport heb ik een beeld kunnen schetsen van veelvoorkomende 
visies op en praktijken van kerkelijk leiderschap in evangelische kerken. Dit beeld heb 
ik gelegd naast de “mystagogische meetlat”: het toetsingskader, dat voortkomt uit de 
voorgaande hoofdstukken. Bij het trekken van conclusies moet vaak de nodige 
voorzichtigheid betracht worden, omdat niet over elk criterium van het toetsingskader 
voldoende informatie is gevonden. De conclusies vat ik hieronder samen en geef ik 
schematisch weer in een tabel. 
 
Een conclusie mag in elk geval zijn dat over de mystagogische kernfunctie van de kerk 
en haar leiders in expliciete zin tot nog toe te weinig is nagedacht binnen de 
evangelische kerken. Wat er is, is vaak behoorlijk algemeen en te weinig theologisch 
onderbouwd. De mystagogische kernfunctie van kerkelijke leiders wordt wel vaak 
herkend in zowel literatuur, opleidingen als onderzoek. 
Doordat de kernfunctie van de kerk niet duidelijk gedefinieerd is, is niet goed te zeggen 
of er sprake is van een mystagogisch primaat in evangelische kerken. Dat het 
leiderschap vooral dienend en voorwaardenscheppend ten aanzien van de doelen van de 
gemeente moet zijn, valt uit de literatuur wel op te maken. In de cursusbeschrijvingen 
wordt soms wel de indruk gewekt van een mystagogische focus, in het 
onderzoeksrapport lezen we hier echter vrijwel niets over. 
Van mystagogisch management is wel volop sprake. In de literatuur is een vruchtbare 
kruisbestuiving van spiritualiteit en management het ideaal. Er is veel aandacht voor de 
spirituele voeding en vorming van de leiders, zowel in literatuur als in de opleidingen. 
Ook in de praktijk van het voorgangerschap blijkt veel tijd aan studie en bezinning te 
worden besteed. Over het spanningsveld tussen de spirituele en de zakelijke kant van 
het kerkelijk bestuur wordt op de opleidingen wel nagedacht, maar hierbij wordt geen 
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gebruik gemaakt van de recente, invloedrijke publicaties zoals welke in §6.3 aan de 
orde komen. 
Meervoudig leiderschap lijkt alleen bij een van de vier auteurs werkelijk vorm te 
krijgen, hoewel er wel veel aandacht is voor het werken in teams. Bij de opleidingen 
lezen we hier echter weinig over en de praktijk van de voorgangers laat een ambivalent 
beeld zien voor wat betreft de noodzaak en de aanwezige randvoorwaarden. 
Meerdere bedieningen worden niet uitgesloten en kunnen soms worden verondersteld 
maar hierover blijft het zowel in de literatuur als bij de opleidingen als onder de 
voorgangers onaangenaam stil. 
 
 Publicaties Opleidingen Onderzoek Totaal 

Mystagogische kernfunctie kerk - -- +/- - 

Mystagogische kernfunctie leiders +/- +/- +/- +/- 

Mystagogisch primaat - +/-- -- - 

Mystagogisch management ++ +/- + + 

Meervoudig leiderschap +/- - - - 

Meerdere bedieningen -- -- -- -- 

Totaal +/-- - - - 
Tabel 2: Conclusies hoofdstuk zes 
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Hoofdstuk Zeven: Samenvatting en conclusie 
Mystagogie van het begin tot het einde 
 
 
Aanleiding voor mijn onderzoek was het spanningsveld tussen de spirituele en zakelijke 
kant van kerkelijk leiderschap. Voor een verantwoorde en vruchtbare hantering van dit 
spanningsveld is een theologisch doordachte visie op kerkelijk leiderschap nodig. Mijn 
vermoeden was dat het concept van de mystagogische kernfunctie van de kerk en haar 
leiders iets wezenlijks toe zou voegen aan de ontwikkeling van zo’n visie. Hierbij heb ik 
me in de eerste plaats willen richten op leiderschap binnen evangelische kerken in 
Nederland. Mijn hoofdvraag was: 
  
 Wat kan het concept van de mystagogische kernfunctie van de kerk en haar 
 leiders bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een visie op kerkelijk 
 leiderschap binnen evangelische kerken in Nederland? 
 
 
7.1 Samenvatting 
 
De uitgesproken visie op het voorgangerschap van de Amerikaanse theoloog Eugene 
Peterson geeft een beeld van de spirituele kant van kerkelijk leiderschap. Hij ziet de 
voorganger in de eerste plaats als ‘spiritual director’. De kern van zijn roeping is 
zielzorg, waarvan de dragende delen gebed, Schrift en geestelijke begeleiding zijn. De 
voorganger helpt de aandacht te richten op God en Hem bij alle facetten van het leven te 
betrekken. Zijn leiderschapsstijl is dienend, als voorbeeld en gids. Hiertoe dient hij zelf 
een geworteld, persoonlijk geestelijk leven te hebben. Zijn zelfverstaan als voorganger 
moet worden gevoed vanuit de Schrift en de rijke theologische schatten uit de 
kerkgeschiedenis. Peterson keert zich met zijn visie tegen de heersende, Noord-
Amerikaanse cultuur. Daarin wordt de voorganger volgens hem vooral als religieuze 
ondernemer gezien. De zakelijke kant van kerkelijk leiderschap heeft zijn waarde maar 
mag nooit de spirituele kant overheersen. 
De visie van Peterson op de voorganger als “geestelijk begeleider/mystagoog” roept de 
vraag op naar de betekenis van geestelijke begeleiding en mystagogie. Gideon van Dam 
en Annemiek de Jong-van Campen, in navolging van hun leermeesters Jaap Firet en 
Kees Waaijman, helpen ons op weg. 
Geestelijke begeleiding is voor Van Dam een contact waarin iemand een ander als gids 
aanvaardt op de geestelijke weg. Geïnspireerd door met name Peterson en Waaijman, 
komt hij tot een kritische doordenking en aanzet tot methodisering van geestelijke 
begeleiding. Bij Van Dam blijkt de (individuele) begeleiding, met name door 
gesprekken, centraal te staan. De eigen spiritualiteit en integriteit van de geestelijk 
begeleider vormen hiervoor de basis, geestelijke onderscheiding de essentie. 
De Jong-van Campen is gepromoveerd op de werking van mystagogie en benadert dit 
vooral vanuit het perspectief van de myste (geloofsleerling). Mystagogie is volgens haar 
inwijding in persoonlijk geloof en in de geloofsgemeenschap. Het vindt plaats in het 
hele spectrum van de kerk en is een functie van de hele kerk. De myste krijgt een 
christelijke werkelijkheidsvisie aangereikt, doet spirituele ervaringen op en leert deze te 
duiden. Zo wordt hij ingewijd in het geheim van het bestaan, de genade en de kerk. Ten 
diepste gaat het erom dat de mens leert leven voor het aangezicht van God. 
Geestelijke begeleiding en mystagogie zijn niet eenvoudig te definiëren en blijken zich 
op een complexe manier tot elkaar te verhouden. Door interpretatie en analyse van de 
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bijdragen hierover van Firet, Waaijman, Van Dam en De Jong-van Campen heb ik hier 
wel meer duidelijkheid over gekregen. 
Christelijke mystagogie omschrijf ik als een intentioneel proces, waarin een 
geloofsleerling wordt ingewijd in drie gebieden: het persoonlijk geloof in de God van 
genade, het leren verstaan van de eigen roeping en de deelname aan de gemeenschap 
van de kerk. Geestelijke begeleiding is volgens mij een betrekking tussen mensen, die 
betrokken zijn op de goddelijke werkelijkheid, waarin een geloofsleerling door een gids 
wordt begeleid in zijn mystagogisch proces. Mystagogie is omvattender dan geestelijke 
begeleiding. De praktijk van de geestelijke begeleiding helpt het mystagogisch proces te 
verwerkelijken. 
Mystagogie gaat de hele kerk aan en moet worden gezien als haar kernfunctie. In het 
verlengde hiervan geldt mystagogie ook als kernfunctie van kerkelijke leiders. Om deze 
kernfunctie van de kerk en haar leiders optimaal te laten functioneren, dienen er vier 
richtlijnen in acht te worden genomen: 

1. Mystagogisch primaat: het bestuur van de kerk is ondergeschikt aan haar 
mystagogische kernfunctie en schept hiervoor de randvoorwaarden. 

2. Mystagogisch management: in het kerkelijk bestuur worden zakelijke en 
spirituele leiding zoveel mogelijk geïntegreerd en de kerkelijke organisatie 
wordt bepaald en gevoed door haar spiritualiteit. 

3. Meervoudig leiderschap: het leiderschap van de kerk op alle niveaus bestaat uit 
teams, waarin bestuurlijke en spirituele leiders samenwerken en elkaar 
versterken. 

4. Meerdere bedieningen: naast de kerkelijke leiders en onder hun 
verantwoordelijkheid zijn mensen actief in meerdere bedieningen. 

Afgaand op invloedrijke publicaties, opleidingstrajecten en praktijkonderzoek, kan ik 
voorzichtig iets zeggen over de verhouding van in Nederland veelvoorkomende 
evangelische visies op kerkelijk leiderschap tot de mystagogische kernfunctie van de 
kerk en haar leiders. Het ideaal in de publicaties is mystagogisch management: de 
integratie van spirituele en zakelijke leiding, gevoed door de eigen spiritualiteit. In 
opleiding en praktijk worden in elk geval de randvoorwaarden hiervoor geschapen. 
Doordat de kernfunctie van de kerk en haar leiders niet helder is geformuleerd, is 
moeilijk te zeggen of er ook sprake is van een mystagogisch primaat. Meervoudig 
leiderschap en meerdere bedieningen worden niet uitgesloten, maar hierover wordt erg 
weinig geschreven. De belangrijkste constatering is echter dat de kernfunctie van de 
kerk en haar leiders summier en slechts in algemene termen wordt beschreven. 
 
 
7.2 Conclusies en aanbevelingen 
 
Het concept van de mystagogische kernfunctie van de kerk en haar leiders vormt de 
basis voor een toetsingskader voor visies op kerkelijk leiderschap. Dit is een praktische 
en nuttige bijdrage aan de vorming van visie op kerkelijk leiderschap in evangelische 
kerken. 
 
Wanneer we veelvoorkomende evangelische visies hieraan toetsen, blijkt hoe belangrijk 
het formuleren van een kernfunctie van de kerk en haar leiders is. Helaas ontbreekt het 
hier meestal nog aan. Wat er is, is summier beschreven en weinig theologisch 
onderbouwd. De visies op kerkelijk leiderschap zouden aan diepte en scherpte winnen 
wanneer er wel goed zou worden nagedacht over deze kernfunctie en wanneer deze 
helder geformuleerd zouden worden.. 
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Het spanningsveld tussen de spirituele en zakelijke kant van kerkelijk leiderschap kan 
goed hanteerbaar en vruchtbaar worden gemaakt wanneer gestreefd wordt naar 
mystagogisch management. De randvoorwaarden om dit in evangelische kerken vorm te 
geven, zijn wel aanwezig. Het blijkt een breed gedragen ideaal te zijn, maar de 
(theologische) doordenking van de verhouding tussen management en spiritualiteit kan 
nog worden verdiept en verbreed. Daaruit kunnen ook concretere voorstellen worden 
gedaan hoe dit in de praktijk vorm te geven, waarbij er ruimte moet blijven voor variatie 
in stijlen en accenten. 
 
Visies op kerkelijk leiderschap zouden moeten uitgaan van het mystagogisch primaat. 
Mystagogie is de kernfunctie van de kerk en alles moet ten dienste daarvan staan en 
daardoor gekwalificeerd worden. Dit heeft gevolgen voor de rol en taken van kerkelijke 
leiders (op alle niveaus), de ruimte voor verschillende leiderschapsstijlen en werkelijk 
meervoudig leiderschap en de ruimte voor en aansturing van meerdere bedieningen. 
Wanneer mystagogie de kernfunctie van de kerk en haar leiders is, moeten die leiders 
zelf een gewortelde, doorleefde spiritualiteit hebben. Zij moeten bekend zijn met 
geestelijke begeleiding en deze zelf ook blijvend ontvangen. Ze moeten in staat zijn 
anderen geestelijk te begeleiden, ook degenen van het leidersteam, die voornamelijk 
bestuurlijke taken hebben. Door kerkelijk leiderschap zo vorm te geven, blijft 
mystagogie behoren tot het hart van de kerk. 
Werkelijk meervoudig leiderschap betekent dat er ruimte ontstaat voor verschillende 
typen leiders, met elk hun eigen kwaliteiten. Bovendien vormt het een bescherming 
tegen autoritair en manipulatief leiderschap. In opleiding en praktijk zou hier veel meer 
expliciet aandacht aan moeten worden gegeven. 
Om mystagogie optimaal te laten functioneren, dient er ook volop ruimte te zijn voor 
meerdere bedieningen. Hierover lezen we weinig in de onderzochte publicaties, 
cursusbeschrijvingen en onderzoeksrapportage. Enerzijds valt dit te begrijpen vanwege 
hun focus op de centrale kerkelijke leiders, anderzijds botst dit m.i. met de overtuiging 
dat mystagogie de functie van de hele kerk is. De verhouding van kerkelijke leiders tot 
bedieningen buiten het leiderschap verdient meer aandacht dan ze krijgt, ook in 
materialen zoals welke ik onderzocht heb. Opleidingen zouden zich bijvoorbeeld niet 
alleen moeten richten op (professionele) predikanten, pastorale medewerkers en 
jeugdleiders. Op zijn minst zal de verhouding tot en de aansturing van (onbetaalde) 
mensen met een bediening in en buiten de gemeente aan de orde moeten komen. 
 
Vervolgonderzoek 
De vragen uit het toetsingskader konden maar gedeeltelijk beantwoord worden vanuit 
de bestudeerde materialen. Het verdient aanbeveling om op basis van dit kader verder 
empirisch onderzoek te doen in evangelische kerken. Doel zou dan moeten zijn om een 
vollediger beeld te krijgen van de visie op en praktijk van kerkelijk leiderschap in 
evangelische kerken in Nederland. Dat kan overigens wel betekenen dat er een  
nauwkeuriger vertaalslag nodig is van wat hierover gezegd en geschreven wordt in 
evangelische kerken naar hetgeen uit de bestudeerde literatuur in deze scriptie naar 
voren komt en vice versa. 
Wanneer er verder onderzoek wordt gedaan naar de kernfunctie van de kerk en haar 
leiders, verdient het aanbeveling hierbij ook de ecclesiologie te betrekken. In mijn 
onderzoek is dit niet gebeurd maar ben ik alleen afgegaan op wat er over gezegd wordt 
wanneer het over leiderschap gaat. Formulering van de kernfunctie van de kerk dient 
echter vanzelfsprekend gevoed te worden door de ecclesiologie. De kernfunctie van 
kerkelijke leiders moet hiermee worden verbonden door deze er van af te leiden. 
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Bijlage I: Evangelische kerken in Nederland 
 
 
Omdat niet altijd voor iedereen duidelijk is wat er bedoeld wordt met ‘evangelische 
kerken’, geef ik hieronder een lijst van kerken en kerkgenootschappen in Nederland, die 
als ‘evangelisch’ kunnen worden aangemerkt.251 De lijst is in alfabetische volgorde, 
zonder uitputtend te willen zijn: 
 
ABC Gemeenten (Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten) 
Berea gemeenten 
Bethel Pinksterkerk Nederland 
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) 
Christelijke Gemeente Nederland (Noorse Broeders) 
Christengemeenten 
Crossroads 
De Doorbrekers 
De Levensstroom Gemeente 
Evangelie Gemeenten De Deur 
Evangelische Broedergemeenten 
Gemeenten van Christus 
Huisgemeenten 
Johan Maasbach Wereldzending 
Kerk van de Nazarener Nederland 
Leger des Heils 
Levend Woord Gemeenten 
Maranatha Ministries 
Migrantenkerken 
Newfrontiers Nederland 
Onafhankelijke Baptistengemeenten 
Onafhankelijke Evangelische gemeenten 
Onafhankelijke Pinkstergemeenten 
Rafaël Nederland 
Unie van Baptistengemeenten in Nederland 
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) 
Vergadering van gelovigen 
Victory Outreach Kerken Nederland 
Vineyard Benelux 
Volle Evangelie Gemeenten 
Vrije Zendingsgemeenten 

                                                      
251 Met dank aan H. Bakker en T. van de Lagemaat, De evangelische voorganger in beeld, onderzoek 
naar de opvattingen van evangelische voorgangers in Nederland (Ede: onderzoeksrapport Lectoraat 
Gemeenteopbouw CHE, 2009), p. 41. 
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Bijlage II: Verschillende vormen van geestelijke begeleiding 
 
 
In §2.2 van Dichter bij het Onuitsprekelijke252 beschrijft en evalueert Van Dam zes 
tradities en/of auteurs (‘modellen’) van geestelijke begeleiding en tenslotte nog 
‘mogelijke andere bronnen’. De zes tradities/auteurs zijn: de karmelitaanse traditie 
(Waaijman); Eugene Peterson; Margareth Guenther, auteur van Holy listening. The Art 
of Spiritual Direction (1992)253; Herman Andriessen, auteur van Oorspronkelijk 
bestaan. Geestelijke begeleiding in onze tijd (1996)254; Tjeu van Knippenberg, auteur 
van Existentiële zielzorg. Tussen naam en identiteit (2005)255 en de ignatiaanse traditie 
(vgl. De Jong-van Campen). Na een korte karakterisering geeft hij bij elke traditie 
‘pluspunten’ en ‘vragen’ aan. 
 
1. De karmelitaanse traditie256 
Van Dam beschrijft deze vorm van geestelijke begeleiding uitsluitend aan de hand van 
wat Waaijman geschreven en gezegd heeft, grotendeels zoals al samengevat in §3.3. 
Waaijman geeft nog wel een andere dan de al genoemde omschrijvingen van 
mystagogie, in een reader van het TBI uit 1999: 
 
 ‘een vorm van communicatief handelen, dat iemand binnenvoert in het Geheim, dat zijn 
 leven bepaalt. En dat geheim is Gods liefdesgeschiedenis met hem en de geschiedenis 
 van haar vrije antwoord daarop.’257  
 
Volgens Van Dam toont de beschrijving van geestelijke begeleiding door Peterson 
duidelijke verwantschap met deze formulering. 
 
Pluspunten Vragen 
Royale aandacht voor de fenomenologische 
beschrijving van geestelijke begeleiding. 

Wanneer is een mens in onze tijd toe aan 
geestelijke begeleiding? 

Beschreven in de brede context van de 
wereldgodsdiensten. 

Ruime aandacht voor de 
werkingsgeschiedenis in de christelijke 
traditie, beginnend bij de woestijnmonniken. 

Van Dam mist een kritisch gesprek met de 
sociale wetenschappen om van daaruit criteria 
te ontwikkelen om interventies van de 
begeleider te wegen (in §2.4 doet hij hiertoe 
zelf een poging). 

De kernactiviteit “onderscheiding” wordt 
helder uitgewerkt. 

Bronnen van wijsheid worden opengelegd. 

De eigen geestelijke weg komt in beeld. 

Van Dam mist ook het gesprek over de 
verhouding tussen pastoraat en geestelijke 
begeleiding, dat voor pastores in het bijzonder 
van belang is (dit pakt hij op in hoofdstuk 6). 

 
                                                      
252 G. van Dam, Dichter bij het Onuitsprekelijke. Over geestelijke begeleiding voor en door pastores 
(Baarn: Ten Have, 2003) 202pp., vanaf hier ‘Dichter bij’. 
253 M. Guenther, Holy listening. The Art of Spiritual Direction (Lanham, MA: Rowman&Littlefield, 
1992) XIII+146pp. 
254 H. Andriessen, Oorspronkelijk bestaan. Geestelijke begeleiding in onze tijd (Kampen: Gooi en Sticht, 
1996) 300pp. 
255 T. van Knippenberg, Existentiële zielzorg. Tussen naam en identiteit (Zoetermeer: Boekencentrum, 
22005) 136pp. 
256 Dichter bij, pp. 119-122. 
257 Dichter bij, p. 120 met een noot op p. 169: ‘Kees Waaijman, Geestelijke begeleiding als vorm van 
mystagogie, pag. 5.’ Hij verwijst hierbij naar P. Zulehner, J. Fischer en M. Huber. Zie ook C.J. Waaijman, 
Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden (Kampen: Ten Have, 2000), pp. 580-585. 
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2. Eugene Peterson258 
Van Dam baseert zich vooral op Working the Angles als hij de geestelijke begeleiding 
volgens Peterson beschrijft en evalueert. Volgens Peterson vindt deze plaats ‘als twee 
mensen ermee instemmen hun volle aandacht te geven aan wat God aan het doen is in 
één van beide (of beide) levens en proberen in geloof te antwoorden.’259 
Peterson verwijst niet naar de oorsprong van de geestelijke begeleiding bij de 
woestijnvaders en –moeders. Voor Van Dam hoeft niet iedereen hiermee te beginnen, 
maar voelt hij wel dat de visie van Peterson minder gerijpt is. Tegelijk weet hij zich 
hierdoor als protestant met Peterson verbonden (124). 
 
Pluspunten Vragen 
Op een uitnodigende manier is Peterson steeds 
in gesprek met de Schrift. 

Neigt er toe ponerend te formuleren. 

Geestelijke begeleiding behoort tot de 
“dragende delen” van het predikantschap. 

Weinig aandacht voor de beschrijving van de 
praktijk van geestelijke begeleiding. 

Heldere beschrijving van de noodzakelijke 
houding van iemand die geestelijke 
begeleiding geeft. 

De lezer wordt geprikkeld tot zelfreflectie. 

De innerlijke binding met de 
ontstaansgeschiedenis van geestelijke 
begeleiding wordt gemist. 

 
3. Margaret Guenther260 
Guenther geeft in haar boek Holy Listening (1992) een beeld van geestelijke begeleiding 
zonder deze te definiëren. Dat beeld bestaat uit drie metaforen: gastvrijheid, leraarschap 
en vroedvrouw. In feite is haar boek een praktijktheorie: een beschrijving van 
geestelijke begeleiding vanuit haar eigen ervaring. Ook Guenther stelt dat het voor de 
begeleider belangrijk is om zelf ook een begeleider te hebben. 
 
Pluspunten Vragen 
Een helder beeld van de praktijk van 
geestelijke begeleiding. 

Verrijkt door de Schriften en de schatten uit 
de geloofstraditie. 

Kan kritische reflectie bevorderen (wanneer 
vervulde ik welke van de drie ‘rollen’?) 

Nodigt uit tot geestelijke begeleiding. 

Brengt de lezer op nieuwe ideeën. 

De drie metaforen (gastvrijheid, leraarschap 
en vroedvrouw) kunnen ook voor andere 
vormen van begeleiding gelden. Daarom 
nodigt dit boek minder uit tot kritische 
reflectie over wat geestelijke begeleiding is. 
 

 
4. Herman Andriessen261 
Geestelijke begeleiding wil helpen bij de zoektocht naar wat zin en samenhang geeft 
aan het leven. Het is er volgens Andriessen op gericht ‘de cultuur van het geestelijke in 
het leven van mensen te bevorderen’.262 Religieuze, godsdienstige en geloofservaringen 

                                                      
258 Dichter bij, pp. 122-124. 
259 E.H. Peterson, Working the Angles. The Shape of Pastoral Integrity (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), 
p. 150, zoals geciteerd op p. 122, zie ook §4.2. Van Dam mist overigens de definitie van Peterson in E.H. 
Peterson, Under the Unpredictable Plant, An Exploration in Vocational Holiness (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1992), p. 181, doordat hij zich hier tot Angles beperkt. 
260 Dichter bij, pp. 124-127. 
261 Dichter bij, pp. 128-129. 
262 Dichter bij, p. 128. 
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worden door geestelijke begeleiding doorschouwd en geduid. De levensloop krijgt 
aandacht als een zich ontplooiend bestaan. De specifieke benadering maakt het gesprek 
tot geestelijke begeleiding: niet oplossingsgericht maar gekenmerkt door aandacht en 
beschouwelijkheid. ‘Geestelijke begeleiding is levens(weg)begeleiding die op de 
geestelijke dimensie is gericht en zich daarin ook voltrekt.’263 
 
Pluspunten Vragen 

Het verhalende karakter maakt dat alles even 
belangrijk lijkt en het moeilijk is om er de 
kern uit te halen. 

Andriessen heeft een enthousiasmerend en 
eigentijds boek geschreven met heldere 
voorbeelden van geestelijke begeleiding in 
een groep. Het positieve gevoel over geestelijke 

begeleiding waar de lezer mee achterblijft, is 
moeilijk te benoemen. 

 
5. Tjeu van Knippenberg264 
Geestelijke begeleiding is zorg voor de ontwikkeling van mensen vanuit de geestelijke 
dimensie. Christelijke geestelijke begeleiding vindt haar fundament in de relatie met 
God zoals deze door Jezus Christus toegankelijk is gemaakt. Uitgangspunt is het 
levensverhaal van de begeleide, de begeleider moet een gelovige zijn. Zijn definitie: 
 
 ‘Geestelijke begeleiding is een vorm van interactie waarin de één de ander bijstaat de 
 eigen levensweg te richten en in te richten vanuit de oriëntatie op het mysterie dat wij 
 God noemen’.265 
 

Pluspunten Vragen 
Begint bij de woestijnvaders- en moeders als 
oermodel van geestelijke begeleiding. 

Geestelijke begeleiding wordt kennelijk 
opgevat als de kern van pastoraat of zielzorg. 

Kenmerkend is de oriëntatie op het mysterie 
dat wij God noemen en het centraal stellen 
van het levensverhaal. 

Dit model is vooral hermeneutisch: het wil de 
betekenis van persoonlijke levensverhalen 
achterhalen. De mystagogische dimensie 
wordt gemist. 

Schrijft helder. 

Biedt iets nieuws: het denkmodel van naam – 
tijd – ruimte. 

Een contract of iets dergelijks ontbreekt: wat 
kan een begeleide wel en niet verwachten van 
de gesprekken? 

Pastores in de geestelijke verzorging zullen 
zich snel thuis voelen bij deze aanpak. 

Het model geldt kennelijk voor iedere vorm 
van pastoraat of voor een cursus spiritualiteit. 

 
6. De ignatiaanse traditie266 
De werkelijke leidsman is de Heilige Geest, daarom moet de begeleider innerlijk vrij 
zijn: onverschillig wat betreft de geneigdheden van de begeleide. De begeleider 
adviseert alleen over de manier van het vinden van Gods wil. Onderscheiden gebeurt 
door in gesprek met het evangelie en de eigen ervaringen stapsgewijs te letten op de 
eigen gemoedsbewegingen. Gods wil geeft een diepgevoelde troost en vreugde. 
Contemplatieve oefeningen, zoals ook Ignatius van Loyola zelf heeft beschreven, en de 
hiervoor vereiste discipline zijn beproefde wegen om dichter tot God te komen. Zowel 

                                                      
263 Dichter bij, p. 128. 
264 Dichter bij, pp. 129-130. 
265 Dichter bij, p. 129: citaat met verwijzing naar ‘Knippenberg, Tjeu van, Existentiële zielzorg. Tussen 
naam en identiteit (2005), p. 69’. 
266 Dichter bij, pp. 130-132. 
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de (mystieke) liefde als de vrees voor God hebben een plaats. De begeleide wordt steeds 
uitgenodigd terug te keren van het denken (ik-betrokkenheid) naar het waarnemen 
(God-betrokkenheid). 
 

Pluspunten Vragen 
Volle aandacht voor heilzame discipline. 

Duidelijke instructies. 

Centrale oriëntatie op leven en sterven van 
Christus. 

Het loskomen van het denken om ruimte te 
geven aan ervaren. 

De plaats van onverschilligheid t.o.v. eigen 
gedachten, gevoelens en wensen om 
ontvankelijk te worden voor Gods wil. 

Van Dam houdt een vertwijfeld gevoel over 
aan de strikte, duidelijke instructies en het 
gevoel dat een vorm maatgevend wordt voor 
al het authentiek zoeken naar Gods wil. 

 
7. Mogelijke andere bronnen267 
Kort wordt stilgestaan bij de Keltische spiritualiteit en het werken met het enneagram, 
welke Van Dam alleen vanuit de literatuur en van horen zeggen kent. 
 
In de samenvatting268 vat de auteur de plus- en minpunten van de zeven tradities en 
auteurs samen in een schema en benoemt hij de typering van de kernactiviteit van 
geestelijke begeleiding en een toetsvraag vanuit deze traditie voor de kritische reflectie.  
De vragen, die aan de verschillende tradities en auteurs kunnen worden gesteld, zijn: 

1. Fenomenologisch: helpt deze om geestelijke begeleiding als verschijnsel te 
verstaan? 

2. Praktijktheoretisch: helpt deze een concreet beeld van de praktijk te krijgen? 
3. Sociaal-wetenschappelijk: helpt deze om de eigen interventies kritisch te 

analyseren? 
4. Werkingsgeschiedenis: brengt deze op het spoor van bronnen van wijsheid? 
5. Schriften: draagt deze bij aan een gesprek met de Schriften? 
6. Andere godsdiensten: draagt deze bij aan een gesprek met andere godsdiensten? 
7. Eigen cultuur: draagt deze bij aan een gesprek met de eigen cultuur? 

 
Het antwoord op deze vragen ziet er bij Van Dam schematisch als volgt uit: 
 
 TBI269 Peterson Guenther Andriessen Tilburg270 Ignatiaans 
1. Fenomenologisch + - - + - + 
2. Praktijktheoretisch - - + +/- +/-? + 
3. Sociaalwetenschappelijk - - - - - - 
4. Werkingsgeschiedenis + - +/- - +/- + 
5. Schriften +/- + + - - + 
6. Andere godsdiensten + - - - - - 
7. Eigen cultuur +/- +/- +/- + + +/- 
Tabel 3: Evaluatie tradities/auteurs van geestelijke begeleiding volgens Van Dam271  

                                                      
267 Dichter bij, pp. 133-141. 
268 Dichter bij, pp. 141-143. 
269 In de tekst spreekt Van Dam over de karmelitaanse traditie maar hij identificeert deze blijkbaar met het 
Titus Brandsma Instituut (TBI), waarschijnlijk omdat hij alleen Waaijman als bron gebruikt. 
270 In de tekst ‘Tjeu van Knippenberg’. 
271 Dichter bij, p. 142. 
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In een volgend schema geeft Van Dam bij elke traditie/auteur de kernactiviteit en een 
toetsvraag voor de kritische reflectie. Op mijn eigen manier weergegeven: 
 
 Kernactiviteit Toetsvraag 
TBI272 Doen onderscheiden met het oog 

op het omvormingsproces in God. 
Is in mijn praktijk als geestelijk begeleider 
voldoende sprake van (doen) onderscheiden en 
dient die het omvormingsproces in God? 

Peterson Leven richten naar God, 
luisterend naar de Schrift. 

Staat in mijn begeleiding de Schrift centraal en 
gaat het om het opengaan voor Gods weg en het 
daarop antwoorden? 

Guenther Gastvrijheid voor het verhaal van 
de ander. 

Maak ik in mijzelf werkelijk ruimte voor het 
verhaal van de ander in het licht van God? 

Andriessen Vragen naar de zin van het 
bestaan. 

Dient mijn praktijk als geestelijk begeleider het 
bevorderen van de cultuur van het geestelijke in 
het leven van deze mens? 

Tilburg273 Verhaal horen in perspectief van 
naam, tijd en ruimte. 

Heb ik zorg voor de ontwikkeling van deze mens 
vanuit de geestelijke dimensie en leidt dat tot een 
herijken van de religieuze identiteit? 

Ignatiaans Brengen tot discipline in 
geestelijke oefeningen om zelf de 
wil van God te vinden. 

Ben ik tegelijk stevig in mijn aanwijzingen om de 
begeleide te leren kijken met Gods ogen en 
onverschillig t.a.v. mijn relatie met de ander?274 

Tabel 4: Kernactiviteit en toetsvraag tradities/auteurs volgens Van Dam  

 

                                                      
272 Zie noot 262. 
273 In de tekst ‘Tjeu van Knippenberg’. 
274 Van Dam spreekt over onverschilligheid t.a.v. ‘de begeleide’ (p. 130), ‘de eigen gedachten, gevoelens 
en wensen’ (p. 132) – waarbij het onduidelijk is of dit die van de begeleider of van de begeleide betreft of 
beide - en ‘mijn relatie met de begeleide’ (p. 143). Mijn interpretatie is dat onverschilligheid noodzakelijk 
is om Gods wil te verstaan, zowel voor de begeleider (t.a.v. zichzelf, de begeleide en zijn relatie tot de 
begeleide) als voor de begeleide (t.a.v. eigen gedachten, gevoelens en wensen). Het gaat er voor beiden 
om van ik-betrokkenheid tot God-betrokkenheid te komen. 
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Bijlage III: Literatuur evangelische opleidingen 
 
 
Auteur Titel Jaar uitg. Opl.  275 Vak276 
Andriessen, Herman Spiritualiteit en levensloop 2007 BS Spir. (aanb.) 
Bakker, Henk ‘The Roaring Side of the Ministry’  z.j. BS Bapt.III (verpl.) 
Bouwman, Kitty e.a. Werken met spiritualiteit 2001 BS Spir. (aanb.) 
Caluwé de en Vermaak Leren veranderen 2006 BS Gem.opb. 
Clinton, R. The Making of a Leader 1992 ETH Spir. II 
Cross, Anthony R. Baptist Sacramentalism 1 + 2 2003+2008 BS Bapt.III (verpl.) 
Dam, G. van Dichter bij het onuitsprekelijke 2003 ETH Toeg. Gb. 
Derkse, Wil Een levensregel voor beginners 2000 BS Spir. (verpl.) 
Derkse, Wil Gezegend leven 2007 BS Spir. (aanb.) 
Dijkstra, J. Gespreksvoering bij geestelijke verzorging 2007 ETH Toeg. Gb. 
Donders, Paul ‘Kenmerken van een christelijk leider’ (in 

Leadership, 06-2006). 
2006 ETH L&O (verpl.) 

Donders, Paul De inspirerende leider 2007 ETH L&O (verpl.) 
Foster, Richard Het feest van de navolging 1997 BS Spir. (aanb.) 
Foster, Richard Spiritual Classics 2000 BS Spir. (aanb.) 
Foster, Richard Streams of living water 1998 BS Spir. (verpl.) 
Foster, Richard e.a. Devotional Classics 1993 BS Spir. (verpl.) 
Fowler, Stanley K. More Than a Symbol: The British Baptist 

Recovery of Baptismal Sacramentalism 
2002 BS Bapt.III (verpl.) 

Grievink, Jan-Willem ‘Leiderschap in Bijbels perspectief’ (in 
Leadership, 06-2006). 

2006 ETH L&O (verpl.) 

Grievink, Jan-Willem ‘Misverstanden rond christelijk 
leiderschap’ (in Leadership, 06-2006). 

2006 ETH L&O (verpl.) 

Grievink, Jan-Willem ‘Echte leiders kunnen voorleven’ (in 
Leadership, 03-2007). 

2007 ETH L&O (verpl.) 

Heusden, Victor van Nieuwe wegen, oude bronnen z.j. BS Spir. (aanb.) 
Kuijpers, J.F.C. ‘Help, de tijden veranderen’ (in Leadership, 

01-2007). 
2007 ETH L&O (verpl.) 

MacLaren, B. A New Kind of Christian 2008 ETH Toeg. Gb. 
Nauta, R. Paradoxaal leiderschap.  2006 ETH Spir. II 
Nouwen, Henri Een levende heenwijzing 1981 BS Spir. (aanb.) 
Peterson, Eugene H. Antwoord aan God 1999 BS Spir. (aanb.) 
Peterson, Eugene H. Christ plays in ten thousand places 2005 BS Spir. (aanb.) 
Peterson, Eugene H. Dragende delen 1993 ETH+BS Toeg.Gb./Spir. 
Peterson, Eugene H. Onder de wonderboom 1999 ETH Spir. II 
Peterson, Eugene H. The Message 2003 BS Spir. (aanb.) 
Shelley, Marshall en 
Reid, Eric 

‘Voorganger geen herder, maar CEO van 
de kerk’ (in Leadership, 02-2006). 

2006 ETH L&O (verpl.) 

Smit, J. Tot de kern komen 2009 ETH Toeg. Gb. 
Teeuwen, Stephen D. ‘Open brief aan Andy Stanley’ (in 

Leadership, 01-2007). 
2007 ETH L&O (verpl.) 

Thomas, Gary Sacred Pathways 2000 BS Spir. (aanb.) 
Tiggelaar, Ben ‘Christelijke leiders zijn slaven’ (in 

Leadership, 01-2007). 
2007 ETH L&O (verpl.) 

Tiggelaar, Ben ‘Praktische lessen voor kerkleiders’ (in 
Leadership, 01-2007). 

2007 ETH L&O (verpl.) 

Visser, Willem Leren organiseren 2002 ETH L&O (verpl.) 
 

                                                      
275 Onderzochte opleidingen: BS = Baptistenseminarium; ETH = Evangelische Theologische Hogeschool. 
276 Spir. (II) = ‘Spiritualiteit II’; Toeg. Gb. = ‘Toegepaste geloofsbegeleiding’; Bapt.III = Baptistica III 
Gem. Opb. = ‘Gemeenteopbouw’; L&O = ‘Leidinggeven en organiseren’; verpl. = verplicht; aanb. = 
aanbevolen. 


