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Afscheidscollege: op zoek naar de volmaakte voorganger 

3 september 2021, Wout Huizing 

Vraag aan de toehoorders: de titel van dit college is ‘op zoek naar de volmaakte voorganger’. Ken je 

een volmaakte voorganger? Wat verwacht je dan? 

Gelet op de uitslag van deze vraag, kunnen we zeggen dat ik een onmogelijke vraag stel. We kunnen 

wel op zoek gaan naar een volmaakte voorganger, maar als dat nog nooit gelukt is, is het dan niet tijd 

verspillen om het daar over te hebben? 

Ik wil er toch graag het een en ander over zeggen. 

- Het eerste is stilstaan bij verwachtingen van gemeenten. 
- Ten tweede verwachtingen die studenten en voorgangers van zichzelf hebben. 
- Ten derde: hoe je kunt omgaan met die verwachtingen, op basis van mijn ervaringen in 

supervisiegesprekken en stagebegeleidingen.  
 

TER INLEIDING 

Toen ik in 2006 startte als docent aan het seminarium, vertelde ik bij de opening van het cursusjaar 

het volgende verhaaltje: 

Een man had een kostuum besteld bij een kleermaker, zonder dat de kleermaker zijn maten had 

opgemeten. Hij had gezegd: “Ach nee, meneer, iemand met mijn ervaring heeft aan één blik genoeg.”  

Toen de man een weekje later kwam passen, bleek de jas veel te ruim in de kraag. Maar de 

kleermaker zei: “Meneer, het pak is perfect, u staat alleen niet helemaal goed. U moet wat meer 

achterover leunen.” Toen de man dat deed, bleek de broek om de middel niet te passen. Maar de 

kleermaker zei: “Ach meneer, het is een perfect pak. U moet alleen uw buik naar voren houden.” 

Tenslotte was ook de ene broekspijp langer dan de andere. Maar de kleermaker zei: “Meneer, een 

mooier pak heb ik nooit gemaakt, u moet alleen voortaan wat schever lopen.” 

En de meneer, hij geloofde de kleermaker, nam het pak en betaalde ook nog veel te veel. Toen het 

zondag was ging hij wandelen in zijn nieuwe pak. En hij liep precies zoals de kleermaker ’t hem had 

voorgehouden. Hij hield zijn linkerbeen stijf, hij zette een hoge rug op en stak zijn buik naar voren. Zo 

strompelde hij over straat. Toen de mensen hem zagen lopen, zeiden ze tegen elkaar: “Wat moet dat 

een knappe kleermaker zijn, die voor zo’n ongelukkige man nog een pak wist te maken…” 

Je kunt grinniken om zo’n verhaal, maar wat is het triest als je tot de ontdekking komt dat je  kreupel 

en gebogen door het leven gaat, alleen maar om in een pak te passen dat een ander voor je heeft 

gemaakt. Dat je luistert naar wat anderen vinden, zonder je eigen hart te volgen. Dat je doet wat een 

ander van je verlangt, zonder aan te geven dat het niet bij jou past. 

Ik gaf toen aan dat we als team van het seminarium – destijds Eduard Groen, Henk Bakker, Teun van 

der Leer en ik zelf – er naar zouden streven dat studenten hun éigen weg zullen vinden. Ze hoeven 

geen klonen van ons als docenten te worden. Ook het voorgangerschap vult ieder op een eigen wijze 

in en daarvoor moet ruimte zijn.  

Dat vond ik best een mooie gedachte. En dit verhaaltje is al die jaren wel met me mee gegaan dat wij 
studenten geen pak aan hoeven meten, waar wij wel inpassen, maar zij misschien niet.  
In de loop der jaren heb ik gezien hoe er velen zijn die anderen een pak willen aanmeten. Er klinken 
vele stemmen die ons voorhouden wat we moeten doen en hoe we ons leven moeten leiden.  



2 
 

De media bepalen voor ons dagelijks wat blijkbaar belangrijk is. Talloze influencers hebben hun 
achterban om allerhande gedachten te delen. De reclamewereld vertelt ons precies hoe we gelukkig 
kunnen worden. De politiek neemt beslissingen waardoor ons leven wordt gestempeld. Je krijgt 
adviezen en lessen in je opvoeding, op school en…in de kerk. 
Hoe ontdek je dan wie je zelf bent en wat voor jou belangrijk is?  

Mijn stelling is dat zelfkennis belangrijk is, zeker ook voor wie dominee wil worden. Want die heeft 

naast de net genoemde stemmen volop te maken met talloze  verwachtingen binnen een gemeente 

hoe een dominee zou moeten zijn. Soms zelfs zo sterk dat je een pak wordt aangemeten, waardoor 

je niet rechtop kunt lopen. 

VERWACHTINGEN VAN ANDEREN  (gemeenten) 

Luister maar eens naar een paar voorbeelden die drie dominees met elkaar in gesprek daarover 

zeggen: Fragment uitgepreek 5 juli 2021: https://www.npostart.nl/uitgepreekt/05-07-

2021/VPWON_1329457   minuut: 4.39 – 524  (Serie Uitgepreekt, seizoen 1, afl.4, 5 juli 23.15 uur) 

Het is je dagelijkse werk, wordt opgemerkt. Kijk ook naar de verwachtingen die we zelf hebben 

genoemd. De voorbeelden zijn talloos. Ieder die in een gemeente start als voorganger hoort 

opmerkingen als:  

• “We hopen dat u ook een keer bij ons op de kring komt”.  

• “U kunt toch wel goed met de jeugd opschieten hè?”  

•  “Ik neem aan dat we u altijd kunnen bellen rondom een crisissituatie?”  

En wie langer in een gemeente werkzaam is, hoort die verwachtingen in kleine zinnetjes: “Het valt 

me van u tegen dat u mij niet vaker bezocht hebt, toen ik ziek was”.  

• “Er zijn al een hele tijd geen doopkandidaten geweest…”.  

• “Waarom preekt u nooit eens over Israël, dat is toch Gods oogappel”…. 

Verwachtingen in overvloed die de dominee in een bepaalde richting willen sturen. Ik werd er als 

kind van een baptisten voorganger al op attent gemaakt om rekening te houden met die 

verwachtingen. Niet te druk doen, letten op mijn woorden en als we na de dienst met iemand mee 

gingen om koffie te drinken, dan mocht dat niet hardop gezegd. Dat zou scheve ogen kunnen geven. 

En ik weet nog hoe mijn vader werd aangesproken dat hij niet de ramen mocht lappen. Dat zou wel 

iemand van de gemeente doen! 

Maar de vraag is natuurlijk aan welke verwachtingen kun je en wil je voldoen? Waar liggen je eigen 

grenzen? En ook: hoe ontdek je temidden van die vele stemmen Gods stem die jou de weg wijst om 

te gaan? Het is nodig zelfkennis op te doen als je onderweg bent met andere mensen. Of dat nu in je 

werk is of in de gemeente. Of je nu dominee wilt worden of gemeentelid bent. En tegelijk ook al 

weten we dat die niet bestaat, we zijn vaak op zoek naar de perfecte dominee, de volmaakte 

voorganger. En bewust of onbewust hebben we talloze beelden en verwachtingen in ons hoofd waar 

een voorganger aan moet voldoen.  

In vacatureteksten worden die verwachtingen deels op een rij gezet, bijvoorbeeld als een gemeente  

een voorganger zoekt. Soms zeggen ze erbij dat ze natuurlijk niet die dominee als schaap met de vijf 

poten zoeken, maar ondertussen… Kijk eens even mee naar twee vacatureteksten die nu (20 

augustus) op de website van Unie-ABC staan. 

In Veenendaal, de Verbinding is de vraag: https://www.bgv-deverbinding.nl/go/meer/vacature/  

https://www.npostart.nl/uitgepreekt/05-07-2021/VPWON_1329457
https://www.npostart.nl/uitgepreekt/05-07-2021/VPWON_1329457
https://www.bgv-deverbinding.nl/go/meer/vacature/
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Een aardig lijstje! 

Leggen we Groningen – stad ernaast: https://www.unie-abc.nl/images/Over/Vacatures/21-

07_Voorganger_BG_Groningen.pdf 

 

Zo krijgen we al een aardig plaatje! 

Leg ik daarnaast de eisen van het seminarium. Er zijn eindtermen geformuleerd wil je je diploma 
halen. In je studie heb je te werken aan maar liefst 15 eindtermen over navolgen, verstaan en leiden. 
Die worden getoetst aan de hand van 21 indicatoren. Er zijn drie pagina’s in de studiegids nodig om 

https://www.unie-abc.nl/images/Over/Vacatures/21-07_Voorganger_BG_Groningen.pdf
https://www.unie-abc.nl/images/Over/Vacatures/21-07_Voorganger_BG_Groningen.pdf
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dit allemaal onder woorden te brengen. Wat vragen we dus veel en wat verwachten we ook veel van 
iemand die voorganger wil zijn! Ter illustratie de eerste eindterm, vallend onder ‘navolgen’:  

D. EINDTERMEN EN INDICATOREN  

UITLEG TOETSING  
EINDTERMEN, INDICATOREN EN RUBRICS  

In onderdeel B van de studiegids beschrijven we de drie kerntaken van het curriculum van het Baptisten 

Seminarium. Aan de hand van deze kerntaken zijn ook de eindtermen geformuleerd, die in algemene 

verwoording beschrijven wat de student aan het eind van de opleiding aan het seminarium moet kunnen 

en laten zien. Deze eindtermen zijn vertaald in een aantal indicatoren, die scherper zijn geformuleerd. 

Deze indicatoren vormen de basis van de toetsing. Bij elke module in deze studiegids is 

een toetsmatrijs opgenomen, waarin staat welke indicatoren in de module getoetst worden en hoe 

zwaar deze wegen. In onderdeel K van deze studiegids vind je een overzicht van 

de zogenaamde ‘rubrics’ waarin we per indicator de normering beschrijven (ofwel, wat we willen zien 

voor een voldoende, een ruim voldoende of een goed).   

ONDERWIJS EN EXAMENREGELEMENT (OER)  

Onze vakken worden  getoetst volgens ons Onderwijs en Examenreglement (OER) dat te vinden is 

op https://baptisten.nl/seminarium in het blauwe kader.  

ALGEMENE VERPLICHTING BIJ COLLEGES  

Aanwezigheid bij colleges op het seminarium is verplicht. Op het seminarium vinden we het belangrijk 

dat je goed voorbereid bent op de lessen die je volgt. Hier wordt in de colleges dan ook vanuit gegaan. 

Vanwege de snelheid waarmee vakken elkaar opvolgen is het dan ook sterk aanbevolen om 

onderstaande schema’s nauwkeurig te volgen om achterstand te voorkomen.  

  

EINDTERMEN  
EINDTERMEN NAVOLGEN:  

1. Je toont voldoende zelfkennis aan in het hanteren van je eigen spiritualiteit in een 

professionele situatie en brengt je eigen spiritualiteit in binnen de interactie en relatie met 

de ander. Dit kun je expliciteren en vormgeven in je eigen levensritme en narratief in het 

perspectief van het verhaal van God.  

2. Je laat zien dat je je durft bewegen buiten je eigen comfortzone en kan hier betekenis 

aan geven voor je eigen verhaal.  

3. Je  laat een verdieping en bezinning op bronnen zien in je dagelijks werk en leven, je 

hanteert hierin verschillende vormen en rituelen.  

4. Je laat een onderzoekende beroepshouding zien die doordesemd is vanuit 

de Missio Deï en je bent hiermee een identificatiedrager voor de mensen om je heen.  

5. Vanuit zelfkennis kun jij je verhouden tot andere bronnen, het Andere en andere 

waarden die een rol kunnen spelen in de interactie tussen tekst en mensen.  
 

EINDTERMEN VERSTAAN:  

1. Je kan kennis en hermeneutisch inzicht integreren voor exegese en ethisch handelen in 

je professionele situatie.  

2. Je hanteert op zelfstandige wijze het theologiseren vanuit de Missio Dei binnen Schrift 

en traditie.  

3. Je hanteert op zelfstandige wijze het theologiseren vanuit de Missio Dei binnen de 

context van cultuur, tijd en plaats, waarbij jij aantoont dat je de gemeenschap kan verstaan 

en verbinden aan de bronnen.  

4. Je vertolkt op je eigen wijze bronnen, teksten en tradities op een dialogische wijze die 

aansluit bij de gemeenschap en de diversiteit van de gemeenschap.    

https://baptisten.nl/seminarium
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5. Je verkent en onderzoekt bronnen, teksten en praktijken op een methodologisch 

verantwoorde wijze. Je gebruikt hierin onder andere een cultuuranalyse en methoden van 

bronnenonderzoek om tot duiding te 

komen.                                                                                                                                     

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

        
EINDTERMEN LEIDEN:  

1. Je ontwerpt en begeleidt processen in de gemeente op het gebied van verandering en 

transformatie.  

2. Je geeft leiding en vorm  aan processen in de gemeente die een ethisch dilemma 

bevatten op een manier die de gemeente in een actorrol plaatst, zodat het eigenaarschap 

van de leden in de gemeente versterkt.  

3. Je profileert jezelf door een bepaalde stijl van leiderschap, hierin laat je iets zien 

van leadership by interpretation.  

4. Je laat een authentieke houding zien in het leiden en in je aanpak van veranderingen 

of projecten die ruimte geeft voor inbreng van anderen en voor onverwachte wendingen.  

5. Je toont aan dat je narratieven van mensen en gemeente kunt samenbrengen om 

de Missio Dei in de gemeente verder te brengen.   

  

INDICATOREN   
INDICATOREN VOLGEN   

a. De student verbindt zijn/haar studie op een open manier aan de eigen christelijke 

spiritualiteit en wandel als volgeling van Jezus en kan dit beargumenteren in een geschreven 

reflectie (spiritualiteit en belichaamde navolging)  

b. De student zoekt exposure met mensen en plekken die anders zijn (buiten de eigen 

comfortzone liggen), vanuit een nieuwsgierige, open en empatische houding; het lukt om 

in die andere wereld te stappen en nabij de ander te zijn (exposure)  

c. De student onderzoekt oude en nieuwe bronnen, structuren en taal, en grijpt dit aan 

om te groeien in de eigen spiritualiteit (spiritueel liturgische vorming)  

d. De student verbindt creatief en verdiepend zijn/haar lezing van een Bijbelboek met de 

geloofspraktijk (Bijbel en Baptist Vision)  

e. De student toont een nieuwsgierige, onderzoekende houding naar medestudenten, 

docenten, geloofsprakijken, boeken en theorieën en durft eigen zekerheden daarin te laten 

bevragen (onderzoekszin)  
 

INDICATOREN VERSTAAN   

f. De student signaleert vragen, behoeften en problemen binnen de praktijk, bespreekt 

deze met stakeholders en betrokkenen, en komt  tot een heldere beschrijving van het 

vraagstuk (praktijkvragen en complexiteit)  

g. De student hanteert kwalitatieve onderzoeksmethodologie (interviews, participerende 

observatie en bronnenonderzoek) om met een mate van objectiviteit en concreetheid het 

geleefde geloof van individuen en groepen te beschrijven (geleefd geloof)  

h. De student beschrijft en evalueert de 'missio Dei' theologie en kan deze verbinden met 

bredere (bijbels) theologische thema's (zoals heil, zondeleer, ecclesiologie) (missio Dei)  

i. De student gebruikt relevante theorieën uit de sociale wetenschappen, om de huidige 

cultuur en context te kunnen duiden in de situatie van de praktijk (bijv. postmodernisme, 

secularisatie en netwerksamenleving) (huidige cultuur)  

j. De student kan op hoofdlijnen  de eigenheid van de (ana)baptistische en evangelische 

traditie uitleggen en benoemen (inzicht traditie)  
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k. De student gebruikt 'narrativiteit' als theologische lens en hermeneutische brug; hij/zij 

verbindt zijn/haar autobiografie, het verhaal van de ander, de geloofsgemeenschap of de 

cultuur aan het grote verhaal van God (missio Dei) en de verhalen uit de Schrift (narratieve 

theologie)  

l. De student reflecteert op een praktijksituatie vanuit sociologische 

kaders/concepten (sociologische interpretatie)  

m. De student kan het geleefd geloof in de praktijksituatie benoemen en interpreteren als 

een klein verhaal in relatie tot het grotere verhaal, en gebruikt hierbij  relevante bronnen en 

concepten uit de theologie (kerkelijke traditie, systematische theologie en Bijbelse 

theologie) (hermeneutiek)  

n. De student reflecteert op hoe zijn/haar eigen gesitueerde rol als professional zijn/haar 

observatie en beschrijving kleurt (bewust van positie, bril, eigen geschiedenis, 

normativiteit) (reflexiviteit)  
 

 

INDICATOREN LEIDEN   

o. De student begeleidt een dialogisch hermeneutisch proces in de gemeente rondom een 

geloofspraktijk of ethisch dilemma, kan daarin zorgvuldig het proces verwoorden, 

begeleiden en bijsturen (communale hermeneutiek/discernment)   

p. De student herkent procesdynamieken in een gemeentelijke context, maakt deze 

bespreekbaar en is daarin vrij en beweeglijk aanwezig (procesdynamieken)  

q. De student spreekt pastoraal en profetisch in een gemeentelijke of publieke context en 

verbindt daarin zijn/haar duiding van die context met geloofsbronnen (homiletische 

competentie)  

r. De student gebruikt liturgische vormen (taal en symboliek) die een pastoraal en/of 

profetisch geluid laten horen in of vanuit een gemeentelijke context (liturgische 

competentie)  

s. De student laat een reflexieve houding van kwetsbaarheid en moed zien in zijn/haar 

leiderschap (kwetsbaar en weerbaar leiderschap)  

t. De student geeft inzicht en woorden aan de professionele ontwikkeling die 

doorgemaakt wordt, benoemt de toekomstige rol als geestelijk leider en kent zijn eigen 

kracht, expertise en valkuilen (professionele identiteit)  

u. De student laat een professionele houding zien in zijn studietijd aan het seminarium 

(communicatie, verantwoordelijkheid, schrijfvaardigheid en argumentatie) (professionele 

houding)  

 

 

 

 

 

 

 

Zo zijn er volop beelden van de voorganger, waar die allemaal aan moet voldoen. De maatpakken 

liggen klaar, zullen we maar zeggen. Hoe dit ooit waarmaken?  
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VERWACHTINGEN VAN DE STUDENT/ VOORGANGER ZÉLF 

Rationeel weten we dat dit niet realistisch is, maar ondertussen heb ik gemerkt in de 15 jaar dat ik 

supervisie heb gegeven en stages heb begeleid hoe al deze lijstjes toch doorwerken en in het hoofd 

van studenten en voorgangers zélf. Die lijstjes werken als normen waaraan je moet gaan voldoen. In 

talloze stageplannen en supervisie-reflectieverslagen was ik altijd alert op het woordje ‘moeten’. Er 

moet zoveel. Vooral ook van de student zelf. En dat wordt dan vaak gekoppeld aan het streven om 

het ‘goed’ te doen. “Moet” en “goed” waren wat mij betreft twee signalen om over dóór te praten. 

Van wie ‘moet’ dat dan? Van jezelf? En waarom dan? Om te voldoen aan verwachtingen? En wat vind 

je daar dan van? En wat betekent ‘goed’? En als dat niet lukt die ‘goede’ preek of dat ‘goede gesprek’ 

is het dan ‘fout’ of ‘verkeerd’? En hoe kijk je dan naar jezelf als je het ‘fout’ zou doen? En mag dat van 

jezelf, fouten maken?  

Ik noem dit omdat dit wat mij betreft gaandeweg de jaren alarmbellen zijn geworden. De combinatie 

namelijk  

- dat je vindt dat je dingen móet – en dat is soms grenzeloos veel - en  

- dat wat je doet óók nog ‘goed’ moet,  

- gekoppeld aan een hoog verantwoordelijkheidsgevoel  - dat heel veel mensen die 

andere mensen willen helpen typeert – 

dat is allemaal brandstof om burn-out te raken.  

En dat heb ik van nabij gezien en ben ik over in gesprek geweest. Vaak heb ik een uitspraak van 

Loesje geciteerd: Hoe hoger je de lat legt, des te gemakkelijker je er onderdoor gaat. Maar dit streven 

zit diep, veel dieper dan het willen voldoen aan verwachtingen. Veel studenten en voorgangers 

stellen zichzelf hoge eisen. Die hebben natuurlijk te maken met wie je bent, maar vaak ook met je 

geloofsopvoeding.  

Ik zag dat Tjeerd de Graaf, oud-student aan het seminarium en o.a. voorganger geweest in de 

Baptisten Gemeenten Heerenveen, Utrecht Silo en Den Haag ook dit citaat van Loesje gebruikte als 

motto bij een dienst op 18 april 2021, waarin hij stilstaat bij de ontmoeting van de Opgestane Heer 

met Petrus, die Jezus had verraden en de vraag krijgt of hij Jezus waarlijk lief heeft. Tjeerd zegt in zijn 

preek o.a.: https://www.youtube.com/watch?v=mAW88FMJ3Qs  minuut 19.34 – 20.39 

Tjeerd duidt hier iets aan dat talloze malen besproken is supervisies en stagebegeleidingen. Ik geef 

twee korte citaten uit supervisie-eindverslagen (reflecties bewaar je namelijk niet, zo is de 

beroepscode!):  

Ik ervaar een groot gevoel van ‘tekort schieten,’ niet goed genoeg zijn in wat ik doe. Soms stel ik me 
voor ‘dat mensen op een dag ontdekken dat ik het eigenlijk helemaal niet kan.’ Mijn (zelf)vertrouwen 
is erg wankel momenteel, waardoor ik ga twijfelen aan van alles en nog wat. (…) Ben ik eigenlijk wel 
goed in wat ik doe, als pastor en voorganger?  
 

Ik ontdekte positieve feedback links te laten liggen. ‘Waar je struikelt ligt je schat’, is voor mij een 

belangrijke leidraad maar ik bemerkte hierin dat ik eigenlijk continu ernaar op zoek ben mezelf te 

laten struikelen. Hierin kwam ik uit bij een diepe overtuiging die er bij mij van jongs af aan ingesleten 

is: dat ik eigenlijk niet goed genoeg ben en dat ik dit moet compenseren. Dat doe ik door oplossingen 

voor anderen te zoeken, waardoor ik de regie dus overneem. 

Wat ik ontdekt heb, al vroeg ooit bij mezelf en ook in de afgelopen 15 jaar als docent: De 

constatering dat je niet volmaakt bent, doet pijn. Het vraagt om een aanpassing van het beeld van 

https://www.youtube.com/watch?v=mAW88FMJ3Qs
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jezelf. Ieder is beperkt, kwetsbaar. Je kunt nooit aan alle verwachtingen voldoen. Je bent feilbaar. Dat 

weten we wel, maar kun je dat echt toelaten? En dan toch overeind blijven?  

Blijkbaar zit het diep in ons om niet te willen falen. Stine Jensen schreef een aantal filosofische 

overdenkingen, waarvan één ‘faalmoed’ heet  (Stine Jensen, Faalmoed en andere filosofische 

overdenkingen, Pepperbooks, 2021, pag. 9 – 14) Ze moedigt zelfs aan een faal-CV op te stellen. Dat 

lijkt me wel ver gaan, maar het helpt om te kunnen relativeren en het beeld van jezelf bij te stellen. 

Zo volmaakt ben je niet. Op mijn CV zou bijvoorbeeld ook kunnen staan hoe ik in mijn stage in 

Utrecht Noord te laat kwam voor het gemeente-uitje, zodat de bus pas later kon vertrekken. .. 

Voorgaan in een dienst en de tekst in de Bijbel niet kunnen vinden om die voor te lezen.  Ja zelfs en 

nu wordt het echt wel pijnlijk - in slaap vallen tijdens een pastoraal gesprek.  

Dingen waar je je voor schaamt. Maar ze gebeuren. Grote en kleine faalmomenten. 

De vraag rijst: als je dit ontdekt van jezelf – en wie niet? - hoe erg is het om niet perfect te zijn? Als je 

als dominee het antwoord niet weet tijdens een kringavond? (stagiaires benoemden dit als vreselijk 

confronterende momenten) als je aan moet geven niet altijd beschikbaar te zijn (en dat geldt voor 

iedereen), iets onhandigs hebt gedaan in de communicatie,of iets wat echt belangrijk was bent 

vergeten? 

Tegen gemeenten zou ik willen zeggen: projecteer niet alles op de voorganger die perfect moet zijn 

en die waar moet maken wat ‘gewone’ mensen niet kunnen. V 

Tegen studenten en voorgangers zeg ik: durf het aan je eigen imperfecties en schaduwkanten toe te 

geven en er bij stil te staan. Ik ben kwetsbaar. Ik moet hier mijn grens aangeven. Ik kan dit niet. Kun 

je soms er genoegen mee nemen dat het minder is dan je eigen hoge norm? Dat er even niet meer 

inzit op een bepaald moment? De ene keer is er volop inspiratie voor de dienst en preek, een andere 

keer is het hard werken en komt het aan op je ambacht. 

Ik citeer nogmaals uit een eindverslag van een supervisie: 

Ik zou meer moeten leren relativeren.(LET OP: NOG WEL “MOETEN” WH) Mezelf vaker moeten (SIC! 

WH)  beetpakken, en een punt zetten, i.p.v. te blijven hangen in het perfectioneren van wat al goed is. 

Ik zou meer moeten (3e keer!) vertrouwen op de leiding van de Geest. En t.a.v. het preken: “Hoe komt 

het dan toch dat ik steeds het gevoel krijg er niet klaar voor te zijn, dat ik maar blijf doorgaan met 

bijschaven? Waarom kan ik op dit punt niet genoegen nemen met ‘zo is het goed genoeg’? Moet ik 

wel steeds een perfecte preek willen leveren? Kan God mij anders niet gebruiken?  

Belangrijke vragen, maar vooral ook om te leren hoe je jezelf ruimte kunt geven om de dingen zó te 

doen als bij jóu past. En hoe vind je die ruimte dan? 

 

OMGAAN MET VERWACHTINGEN 

Over het omgaan met verwachtingen kunnen we nog heel veel zeggen, maar ik geef twee gedachte 

mee. 

De eerste klinkt ook in die uitzending in de serie uitgepreekt, waar Marleen Blootens (ooit 

stagebegeleidster van een student aan het seminarium overigens) het volgende op: 

https://www.npostart.nl/uitgepreekt/05-07-2021/VPWON_1329457  , minuut 20:06 – 20:29 

Graag sluit ik me bij haar pleidooi aan: dat elke voorganger zelf ook zielzorg of pastoraat of 

geestelijke begeleiding ontvangt. Een plek om je vrijuit en in vertrouwelijkheid uit te kunnen spreken. 

https://www.npostart.nl/uitgepreekt/05-07-2021/VPWON_1329457
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Over je vragen, twijfels, strubbelingen, je eigen moeiten en fouten. Want voorgangerschap is vaak 

een eenzame plek waar je niet zomaar met anderen je kwetsbaarheid voluit kunt delen. Je bent een 

publiek figuur en niet alles van jezelf moet op straat liggen. Maar je hebt het wel nodig. Supervisie, 

geestelijke begeleiding, en in elk geval ook Intervisie met collega’s om zelf te ontdekken wat je drijft 

en doet. Wil je vooral voldoen aan verwachtingen? Drijf je op de waardering die je krijgt? En hoe 

reageer je op kritiek? Ga je dan onderuit? Hoe weeg je wat je wordt teruggegeven? Durf je een eigen 

koers te gaan? Tijd voor reflectie en bezinning is noodzaak om innerlijk ruimte te vinden wat je raakt 

en hoe je om wilt gaan met wat er op je bordje ligt.  

In die pastorale of geestelijke begeleiding kun je de waarde ondervinden van wat Tony Suurendonk 

schrijft in het Handboek pastoraat bij psychische problemen (Utrecht: Kokboekencentrum uitgevers, 

2020, pag. 124) “Het inzicht dat perfectie niet haalbaar is in deze wereld, dat onze invloed en 

daarmee onze verantwoordelijkheid beperkt is en dat we onze gevoelens niet altijd kunnen of 

moeten sturen, maar mogen uiten en delen kan een bevrijding zijn die het leven leefbaarder maakt.” 

In dergelijke contacten kun je je imperfecties benoemen en vaststellen dat het soms voldoende is dat 

je iets goed genoeg hebt gedaan, in plaats van perfect.” (125) 

Eén supervisant vatte de les die hij geleerd had samen met de slogan: Goed genoeg is het nieuwe 

perfect! Dat deed me denken aan het gesprek in Zomergasten vorig jaar met de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, waarin zij ook sprak over ‘niet goed 

genoeg’. Ook zij is een publiek figuur die te maken heeft met talloze verwachtingen en kritiek, maar 

ook kritisch is op zichzelf. In het gesprek geeft ze aan wat voor haar een belangrijke gedachte is:  

https://www.npostart.nl/carola-schouten-in-het-kort/17-08-2020/WO_VPRO_16259902  vanaf 14.29 
– 15.55 . 

In het vervolg wordt haar gevraagd of het haar lukt met die genadevolle blik ook naar zichzelf te 

kijken en dan merkt ze op: Dat is de grote kunst.   

Ik wil haar getuigenis graag onderstrepen met twee citaten van Henri Nouwen (deze maand is het 25 

jaar geleden dat hij is overleden). Tijdens retraites met studenten hebben we vaak gekeken naar een 

preek van hem, waarin hij met kracht verkondigt wat ook in dit citaat is te lezen: “Ik wil u heel 

eenvoudig zeggen dat u en ik de geliefde dochters en zonen van God zijn. Dat is nogal een bewering, 

want we zijn snel geneigd te denken dat we zijn wat we doen, dat we zijn wat anderen zeggen dat we 

zijn en dat we zijn wat we bezitten. Luister naar de stem die niet moe wordt te zeggen: Jij bent mijn 

geliefde kind.” En: Ik vertel u dit allemaal omdat ik vast geloof dat de pastor van de toekomst 

geroepen is (…) in deze wereld te staan met niets anders dan zijn of haar kwetsbare zelf. Dat is de 

manier waarop Jezus Gods liefde heeft geopenbaard.” 

Wijze en diepe woorden om uit te leven. Dat is de grote kunst, zegt Carola Schouten. Maar tegelijk de 

basis om je weg te vinden te midden van al die stemmen, verwachtingen en beelden die anderen en 

jezelf hebben van een voorganger.  Je bent een geliefd kind van God. Niet omdat je zo geweldig iets 

presteert. Niet omdat je perfect bent. Dat ontdekte Petrus bij dat kolenvuurtje ook. Gefaald in zijn 

trouw aan Jezus, maar geroepen tot pastor. 

Kun je zo leven uit liefde en barmhartigheid naar jezelf toe? En kan die genade om uit te leven 

genoeg zijn?  

Wellicht klinkt er nog dat stemmetje van de doorgewinterde bijbelkenners hier dat Jezus toch in de 

bergrede zegt: Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. (Matt. 5: 48) Daar kunnen 

we nóg minstens een college over in gesprek. Deze oproep gaat niet zozeer over ons gedrag, of we 

dingen goed of fout doen, maar over onze intentie en waar ons hart op gericht is. Het woord dat 

https://www.npostart.nl/carola-schouten-in-het-kort/17-08-2020/WO_VPRO_16259902
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vertaald is met ‘volmaakt’ is het Griekse teleios, het Hebreeuwse tamim. Dat gaat over rijpheid, 

volwassenheid, heelheid. En zij zoals de Vader is zó mag je zijn in liefde en goedheid. Het gaat er niet 

om de regels te volgen en af te vinken of je dan voldoet aan de voorwaarden. In de paralleltekst van 

Matteüs 5:48 staat in Lucas 6:36: “Wees barmhartig, zoals jullieVader barmhartig is” Deze twee 

teksten kun je zo naast elkaar leggen, die dekken elkaar. Volmaaktheid is vooral een relatiebegrip. 

(Oorspronkelijk gaat deze tekst terug op Deuteronomium 13. “Gij zult onberispelijk (tamim zijn) staan 

tegenover (met) de HERE, uw God” {Deut.18:13}. Je zult gaaf zijn met Hem) Het gaat om de relatie 

tussen jou en God, de ander en jezelf. En in die drievoudige relatie mag de liefde en barmhartigheid 

alomvattend zijn. Dat is inderdaad een ‘grote kunst’ om uit te leven. Zelfs voor een voorganger!  

 

TENSLOTTE 

Op zoek naar de volmaakte voorganger. We doen het voortdurend. In gemeenten, als opleiding, 

studenten en voorgangers zelf. En weten: zo’n voorganger bestaat niet. Wél mensen die zich door 

God geliefd weten en proberen met vallen en opstaan uit die liefde te leven en die door te geven. 

Vakbekwaam en met de intentie om God en mensen te dienen.  

Overvraag elkaar niet. Overvraag jezelf niet. En ga vooral niet jezelf een pak aanmeten of aan laten 

meten, waarin je niet past. Wees trouw aan wie je bent. Ken jezelf, sta stil bij wie je bent en wilt en 

kunt zijn met alle gaven en talenten die je hebt gekregen én tegelijk eerlijk in de grenzen en 

beperkingen die je hebt. Ga dan op weg, in vertrouwen dat God met je meegaat. Volmaakte 

voorgangers zijn er niet als je lijstjes en verwachtingen afvinkt. Wat telt is om werkelijk in liefde op te 

trekken en gemeente te zijn. Meet elkaar niet de maat en geef elkaar ruimte als uniek, geliefd mens 

om te werken in Gods Koninkrijk. Ieder mag een unieke plaats innemen.  

Zo mocht ik ook mijn plek innemen binnen het team van het seminarium. En ik ben er God en mijn 

collega’s intens dankbaar om, dat er ruimte was om in mijn werk te leven uit mijn diepste motivatie 

om dóór te geven en met elkaar te ontdekken: je bent een geliefd kind van God. Er was veel  te leren, 

onder anderen dat we niet perfect hoeven te zijn. Dat was en ben ik ook niet als docent. Maar ik 

denk als ik terugkijk op 15 jaar – en de afscheidswoorden van mijn collega’s en studenten op me in 

laat werken – durf ik wel te zeggen: het was goed genoeg! 


