
Toen was de vrede ver te zoeken… 

 

Het ideaalbeeld van de kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar vertrouwen en in betekenisvolle 

relatie met elkaar en God willen leven. In dat plaatje past geen situatie van seksueel misbruik. Toch kan 

elke kerkelijke gemeente op de één of andere manier te maken krijgen met seksueel misbruik. Dit 

misbruik kan in allerlei relaties voor komen: binnen het gezin, familie of in kerkelijke relaties.  

Als een gemeente geconfronteerd wordt met misbruik in een kerkelijke relatie, dan heeft dat niet alleen 

ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer, maar ook voor de hele gemeenschap.  

 

 

Niet in de doofpot 

Hoe ingewikkeld openheid over misbruik ook is, misbruik hoort niet in de doofpot. Slachtoffers van 

misbruik wachten vaak lang voordat ze erover durven praten. Er is veel schaamte om wat er gebeurd is, 

veel slachtoffers voelen zich schuldig of durven uit angst voor de gevolgen of onder emotionele druk van 

de dader niet met hun verhaal naar buiten te komen. Toch is openheid belangrijk, zowel voor het 

slachtoffer om te kunnen helen als voor de dader, die zo tot inzicht kan komen en via sancties, supervisie 

en of therapie uiteindelijk tot verandering van gedrag.  

 

Geschonden vertrouwen 

Als Yvonne jaren later durft te praten over het misbruik van Hans (zie kader), slaat haar verhaal in als een 

bom. Hans is een gerespecteerd ouderling en van grote betekenis voor de gemeente. De reacties zijn zeer 

divers: de partner van Yvonne is woedend, Hans zelf ontkent het misbruik en ook de wijkouderling van 

Hans gelooft het verhaal van Yvonne niet, de predikant is verslagen en de diaken poneert stellig dat het 

hem niets verbaast.  

Hoe uiteenlopend de reacties ook zijn: de ‘vanzelfsprekende’ vertrouwdheid is kwijt en de vrede is ver te 

zoeken. Allerlei loyaliteitsmechanismen gaan een rol spelen en er vindt gemakkelijk partijvorming plaats. 

Hans is een graag geziene charismatische man, waardoor niet alleen de wijkouderling maar ook veel 

gemeenteleden geneigd zijn om aan het verhaal van Yvonne te twijfelen. Yvonne moet het opnemen 

tegen iemand die meer macht heeft en een geziene plek in de gemeente inneemt. Ze loopt het gevaar 

stuk te lopen op het ongeloof van een kerkenraad. 

 

 

 

 

De gemeente IKS is een middelgrote gemeente in een universiteitsstad met een wisselende opbouw: 

naast oudere gemeenteleden veel jonge gezinnen met kleine kinderen en een grote groep jeugd: 

jongeren die in de gemeente zijn opgegroeid en studenten. 

 

Yvonne was als 20-jarige studente in de gemeente komen wonen. Al na enkele maanden had ze haar 

studie stopgezet; ze was onzeker over haar studiekeuze. Yvonne vond het moeilijk om keuzes te 

maken, was onzeker en afhankelijk. Toen in diezelfde periode haar relatie stuk liep kwam Yvonne in 

een diep dal terecht.  

 

Hans is ouderling in de gemeente van Yvonne. Hij had bij een eerder contact al aangegeven eens met 

Yvonne door te willen spreken. Yvonne klampt zich, op zoek naar houvast, aan zijn eerdere aanbod 

vast. Hans is een goede luisteraar en Yvonne kan bij hem terecht met haar sombere gevoelens en 

onzekerheid. Er groeit tussen hen een situatie van vertrouwen. De gesprekken worden intiemer, de 

frequentie intensiever. Yvonne heeft Hans nodig, ze voelt zich in zijn nabijheid sterker en zekerder.  

Uit angst om Hans teleur te stellen of kwijt te raken durft ze hem na de eerste tongzoen niets meer te 

weigeren.  

 



Een eerlijke uitspraak 

De kerk te IKS kan er niet langer omheen. Zwijgen over dit misbruik, ontkennen of bagatelliseren zijn geen 

opties. De kerkenraad zal een keus moeten maken. Alle partijen zijn gebaat bij een uitspraak over deze 

situatie door een onafhankelijke commissie.  

Bij het Meldpunt Misbruik is een protocol beschikbaar voor kerkenraden die geconfronteerd worden met 

misbruik in kerkelijke relaties. Met behulp van dit protocol kan de kerkenraad de juiste stappen zetten, de 

klachtencommissie inschakelen en een gemeentebegeleider consulteren. Zo kan recht gedaan worden 

aan Yvonne en haar omgeving, aan de gemeente en aan Hans. 

 

Leven van vergeving 

Wat willen we graag die vrede, het onderlinge vertrouwen en de harmonie terug! Vaak ten koste van 

gerechtigheid spreken we snel over vergeving, verzoening en dat we allemaal van genade moeten leven.  

Die zoektocht naar vrede kan een valkuil zijn. De opdracht voor de kerkelijke gemeente in deze situatie is 

recht doen aan wie onrecht is aangedaan. Dat is de eerste stap richting vergeving en verzoening. Dat is 

niet alleen een pijnlijk maar vooral een rechtvaardig proces. De bijbel spreekt op talloze plaatsen ook over 

Gods gerechtigheid en zijn woede. In Psalm 7 lezen we: 

‘God is een rechtvaardige rechter,  

hij bestraft het kwaad, elke dag. ‘ 

  

Het wordt nooit meer hetzelfde 

De weg naar herstel is lang en vaak complex waarbij alle betrokkenen een eigen tempo hebben. Het 

tempo van het slachtoffer is vaak traag. Het blijkt in de praktijk moeilijk voor de omgeving om het tempo 

van het slachtoffer te volgen. Veel slachtoffers verdwijnen uiteindelijk uit de kerk, teleurgesteld, 

gefrustreerd. Beter zou zijn, mocht dat voor het slachtoffer nodig zijn, als de dader begeleid zou worden 

bij het vinden van een andere gemeente. 

Hoewel het in de gemeente IKS nooit meer zal worden als voorheen, is dat niet alleen maar negatief te 

duiden. De gemeente kan hier ook van geleerd hebben en het verwerken van het trauma kan ook bindend 

werken richting herstel van vrede, liefde en veiligheid. Met het oog op dat laatste: het klimaat is vaak rijp 

voor een intensief preventieprogramma gericht op het voorkómen van seksueel misbruik.  

 

Over Meldpunt Misbruik 

Bij het Meldpunt Misbruik in kerkelijke relaties, een initiatief van CGK, GKv en NGK, zijn veel van deze 

verhalen bekend. Bij het Meldpunt kunnen mensen terecht die slachtoffer zijn geworden of dreigen 

te worden van seksuele intimidatie en / of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap 

een bepaalde functie bekleedt. Eventueel kunnen mensen er ook anoniem terecht. Niet alleen 

slachtoffers kunnen contact opnemen met het Meldpunt. Ook ambtsdragers of gemeenteleden die 

iets vermoeden of weten, kunnen bellen of mailen en om advies vragen. Het Meldpunt stimuleert de 

kerken ernst te maken met een preventieprogramma ter voorkoming van seksueel misbruik. 
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