
Als misbruik bekend wordt… 

 

Inleiding op de Toerustingsdag van het Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties, 5 november 2016 

 

Het thema voor deze dag stond al maanden lang klaar. Het blijkt nu eens te meer een actueel thema, 

zeker gelet op de publiciteit rondom een zaak van seksueel misbruik in één van de bij het Meldpunt 

aangesloten kerken. Zo dichtbij kan het komen. Het kan ook zomaar in jouw gemeente plaatsvinden. 

En dan, ben je er klaar voor of schrik je er zo van dat je er liever bij wegkijkt? 

 

Want het vergt moed… 

In de eerste plaats van het slachtoffer om met het verhaal naar buiten te komen. 

Het vergt moed om als vertrouwenspersoon het verhaal aan te horen en onder ogen te zien dat het 

verhaal waar kan zijn. Het vergt moed om daar consequenties aan te verbinden.  

 

We hebben bij het Meldpunt de afgelopen weken heel wat verhalen gehoord. En dan merk je hoe 

waar het is dat er moed nodig is. 

Moed om te melden, om advies te vragen èn adviezen op te volgen. 

Het naar buiten brengen van een verhaal over misbruik is als het gooien van een steen in de vijver. 

Je gooit een steen in een vijver en weet jij wat er gebeurt? Die golven, waar gaan die heen, wat 

veroorzaken die weer? En die steen? Je weet niet waar die terecht komt. 

 

Ik vond bemoediging en inspiratie in de bijbeltekst uit 2 Timotheüs 1:7 

‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en 

bezonnenheid.’ 

Laten we ze alle drie eens bekijken.  

 

Ik begin met de Liefde 

Als misbruik in het spel is worstelen we misschien wel het meest met het thema liefde.  

In 1 Kor 13 kan je veel over de liefde lezen en mogelijk, als het om de problematiek van misbruik 

gaat, op het verkeerde been gezet worden: ‘De liefde is geduldig en vol goedheid, ze laat zich niet 

boos maken en rekent het kwaad niet aan. Alles verdraagt ze…’ 

 

Aan liefde koppelen we al snel thema’s als vergeving en verzoening. Het tempo waarop we die weg 

willen lopen heeft soms veel weg van een sprintje trekken en zand erover. We zijn niet zo goed in 

open wonden… 

 

Hoe zit dat dan met die liefde, als gave van de Geest. Laten we nog even terug gaan naar 1 Korinthe 

13, dat hoofdstuk over de liefde. Daar is, mooi genoeg het antwoord ook te vinden: ‘Liefde verheugt 

zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid’. 

Liefde en waarheid horen blijkbaar bij elkaar.  

 

Maar wat is dat: de waarheid? Is dat de onderste steen die boven moet komen? Waarheid kijkt niet 

de andere kant op. Waarheid is bijvoorbeeld de uitspraak van de klachtencommissie, de rechtbank, 

een persoonlijke bekentenis èn… die accepteren en er consequenties aan verbinden. 

Dat vraagt moed. 

 



Kracht 

En ja, daar is kracht voor nodig, ons tweede item. Stap 9 van het protocol voor gemeenten die te 

maken hebben met seksueel misbruik roept kerken op: 

 

Wees er, wanneer de klacht gegrond verklaard is, 

ondubbelzinnig over dat het slachtoffer geschaad is en dat het slachtoffer respect en een veilige 

plaats binnen de gemeente verdient. 

 

Kies onomwonden voor het slachtoffer  

Laat hier geen spoor van twijfel over bestaan. 

 

Bezonnenheid 

Die kan tricky zijn. Want, wat is ons hart arglistig. Onder het mom van bezonnenheid open je zomaar 

een vluchtroute om geen recht te hoeven spreken: ’Het kan verstandig zijn om in dit proces…’ 

 

Maar bezonnenheid heeft te maken met bedachtzaamheid, met wijsheid. In het geval van misbruik: 

zoveel mogelijk het tempo van het slachtoffer volgen, zorgvuldig omgaan met de mate van openheid, 

voorkomen dat het slachtoffer opnieuw beschadigd raakt. 

 

Als misbruik bekend wordt, kan er veel op je afkomen. Maar kerk, je hebt geen geest ontvangen van 

lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.  

Bidt om die Geest, en weet, wie bidt ontvangt! 

 

 

Ineke van Dongen, preventiemedewerker 


