
WERKEN VANUIT EEN EIGEN PASTORAAL PARADIGMA 
 
 
Inleiding 
 
Wat is eigen aan de insteek van een pastoraal gesprek ten overstaan van een 
therapeutisch? Wat zijn de verborgen vooronderstellingen van waaruit pastores en 
psychotherapeuten met mensen werken? Klopt het dat pastorale gesprekken waarin 
geloof niet ter sprake komt, even goed door gelovige psychotherapeuten kunnen 
gevoerd worden? Uit interesse of als verantwoording zoeken pastores antwoorden 
op deze vragen. Daarbij lijkt het alsof zij vooral op een taalprobleem stuiten. 
Inderdaad, pastores lijken soms gevangen tussen twee taalvelden, een pastoraal-
theologisch of spiritueel taalveld en een therapeutisch of multidisciplinair 
taalgebruik. Binnen de theologische wereld klinkt de multidisciplinaire taal verdacht 
therapeutisch en binnen het multidisciplinaire team wordt spirituele taal als ‘verdacht 
kerkelijk’ beoordeeld. Wanneer pastores niet voorzien in een courante interface voor 
pastorale taalproblemen, levert dit ongenoegen en gêne op. Tegelijk gaat het om 
veel meer dan een taalprobleem. Het gaat over een mens- en een wereldvisie, een 
kijk op ‘la condition humaine’, de mogelijkheid van een volwaardig bestaan, het 
realiseren van vrijheid, het belang van het individu versus leven in relaties, hoop in 
barre tijden en tenslotte over ethiek (recht en gerechtigheid of correct gedrag). Op al 
deze terreinen verschilt de pastorale van de therapeutische benaderingswijze.  
 
In dit artikel zetten we het pastoraal paradigma uiteen om het vervolgens te toetsen 
aan het medisch-psychiatrisch (~psychoanalytisch) paradigma, het humanistisch-
groei perspectief (~cliënt-centered) en het transgenerationeel familiesysteem 
paradigma (~systeemdenken). We baseren ons vooral op het werk van Nancy 
Ramsay, Pastoral diagnosis. A Resource for Ministries of Care and Counseling, 
aangevuld met verwijzingen naar Don Browning & Terry Cooper, Religious Thought 
and the Modern Psychologies1. Daarbij hanteren we een nuchtere taal. We zoeken 
naar seculiere woorden om het pastoraal eigene uit te drukken2.  
 
Situering van pastoraat in instellingen 
 
Vanuit het oogpunt van de pastorant3, heeft iedere persoon die in een instelling 
verblijft, recht op levensbeschouwelijke zorg van een bedienaar van de eigen 
(erkende) religieuze overtuiging4. Vanuit de christelijke kerkgemeenschappen is 
pastoraat een opdracht in dienst van kerk en wereld. M.a.w. pastoraat dient zowel 
gelovigen als ongelovigen. De kerk stelt pastores aan om zich van deze taak te 
                                                 
1 N. RAMSAY, Pastoral diagnosis. A Resource for Ministries of Care and Counseling, Fortress Press, 
Minneapolis, 1998 gebruikt ‘paradigma’ om het geheel aan vooronderstellingen van waaruit 
hulpverleners werken weer te geven.  
D. Browning, Religious Thought and the Modern Psychologies, Fortress Press, Minneapolis, 2004 
spreekt over therapeutische ‘culturen’: de cultuur van ontkoppelen (psychoanalytisch), de cultuur van 
vreugde (humanistisch groei-perspectief), de cultuur van angst (het familiesysteem paradigma) en de 
cultuur van controle (gedragstherapeutisch paradigma). Zijn thesis (p. 249) is dat “moderne 
psychologieën vaak quasi religies zijn met geloofsaannamen over de ultieme context van ons leven en 
het doel van menselijke vervulling”. Hij vraagt naar een religieus ontwikkelde filosofische antropologie. 
2 Spijtig genoeg hanteert Ramsay de hoogtheologische binnenkerkelijke taal van de ‘Presbyterian 
Church’, een Gereformeerde Kerk in de USA. Zij spreekt van een ‘Reformed Ecclesial Paradigm’. 
Omwille van de onduidelijkheden die ‘gereformeerd’ en ‘kerkelijk’ oproepen en met het oog op het 
gebruik ervan in zorginstellingen, gebruiken we de term ‘pastoraal paradigma’.  
3 Omwille van de leesbaarheid spreken we enkelvoudig over pastoranten. Het spreekt vanzelf dat 
hetgeen daarover gezegd wordt, ook geldt wanneer men een pastoraal gesprek voert met meerdere 
pastoranten tegelijk. 
4 Omzendbrief van minister De Saegher van 5 april 1973. 
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kwijten. Zorginstellingen voorzien in levensbeschouwelijke begeleiding door o.a. 
pastores aan te trekken en te vergoeden. Dat is de organisatorische context 
waarbinnen pastorale contacten in instellingen verlopen.  
Inhoudelijk het pastoraal contact typeren is veel moeilijker. Het gaat erom 
pastoranten hier en nu, binnen deze ruimte van het gesprek, te helen, te 
ondersteunen, te leiden en te verzoenen inzake datgene wat zij zelf in het gesprek 
aandragen5. Het zijn immers de patiënten of cliënten die bepalen waarover zij met 
de pastor willen praten6. Ook in situaties waar de pastor de gespreksmogelijkheid 
aanbiedt, staat het pastoranten vrij het gespreksonderwerp te bepalen. Het eigene 
van het pastoraal gesprek realiseert zich verder doorheen de communicatieve 
vaardigheden van pastores die een geïncorporeerde christelijke visie neerzetten. 
Daarbij vertegenwoordigen pastores niet alleen de kerk, ze belichamen datgene 
waarvoor de kerk staat. Zowel de persoon van de pastor als zijn antropologische, 
filosofische en theologische vooronderstellingen vormen het hermeneutisch kader 
van waaruit hij/zij handelt. We expliciteren deze verborgen antropologische 
vooronderstellingen, richtinggevende waarden en gedeelde aannames over de aard 
van en de autoriteit in de pastorale relatie, om ze nadien in dialoog te brengen met 
de therapeutische perspectieven. 
 
Analyse van de aannames van het pastoraal paradigma 
 
Christologisch theocentrisme is het meest opvallende kenmerk van het pastoraal 
paradigma. En of we God, Levensdynamiek, Levende Liefde, Geest, Schepper, 
Vader of Moeder, God van Abraham, Abba,… noemen, één naam voor de Ene zal 
nooit tegelijk zijn nabijheid en afstand verbeelden, één aanspreektitel is 
onvoldoende om de gelovige relatie te bepalen. Over deze niet te vatten God 
belijden wij, christenen, dat Hij zich in het leven van Jezus van Nazareth herkend 
heeft en dit bekrachtigd heeft in de verrijzenis van Jezus Christus wiens Geest 
onder ons leeft.  
Dat wij, christenen, belijden dat God een bevrijdende God is, dat wij navolgelingen 
van Jezus Christus zijn en dat de Geest ons bezielt, heeft directe consequenties 
voor onze kijk op mens en wereld, voor de waarden die wij aanhangen en voor 
hetgeen wij rechtvaardig noemen in relaties.  
 
A. De kijk op mens en wereld 
 
1. De menselijke aard 

Mensen zijn Gods creaties, gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis7. Deze 
affirmatie heeft vier directe gevolgen. Eén is dat alle mensen creaties zijn van de 
levende God, ieder met een unieke waarde en in wezen goed. Dat bepaalt de 
ethische horizon van de broer-zus verhouding tussen alle mensen, d.i. een 
gelijkwaardigheid voorafgaand aan alle rollen en functies die mensen vervullen. 

                                                 
5 In S. HILTNER, Preface to Pastoral Theology, Abingdon Press, New York-Nashville, 1958, p.89-172, 
wordt ‘helen, ondersteunen en leiden’ als typisch pastorale opdrachten uitgewerkt d.m.v. voorbeelden. 
A. CLEBSCH EN C. JAECKLE, voegden in Pastoral Care in Historical Perspective, Prince-Hall, Englewood 
Cliffs, 1964, p. 56-66 aan ‘helen, ondersteunen en leiden’, ‘verzoenen’ toe. 
6 In W. Miller en K. Jackson, Practical Psychology for Pastors, Prentice-Hall, New Jersey, 1985, p. 2-3 
gaan de auteurs na waarom mensen pastores consulteren, soms lang vooraleer ze in therapie gaan. 
De pastor vraagt geen ereloon en het gesprek ermee is één van de gesprekken tussen andere. De 
pastor komt aan huis en kent vaak alle betrokkenen waardoor preventie en meervoudige partijdigheid 
is inbegrepen. Mensen willen ook als hele mens benaderd worden, binnen een spirituele context. 
Mensen voor wie de spirituele dimensie belangrijk is, verdragen niet dat deze dimensie van het leven 
veronachtzaamd wordt.  
7 Genesis 1,1–2,25. 
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Twee is dat wij zelf te doen hebben wat wij God toeschrijven. Hoe dat is, heeft 
Jezus van Nazareth ons voorgedaan. Alle leven bevorderen, prioriteit aan de 
armen geven, mensen en systemen uitdagen en omvormen, stilte en gebed 
beoefenen, … vanuit het besef dat iedere mens een uniek stukje is van het 
geheel waartoe hij/zij een eigen bijdrage te leveren heeft. 
Drie is dat mensen zelf geen God zijn, d.w.z. afwijkingen en wangedrag 
vertonen. Gods beeld loopt spaak. Mensen hebben constructieve en 
destructieve neigingen die met elkaar conflicteren. Deze inborst is er van begin 
af aan8. De mens is kwetsbaar. Getekend door lijden en vervreemding, brengt 
hij/zij schade toe aan mens en wereld. Dit is de ‘condition humaine’. Kiest een 
mens om te vernietigen, dan noemen we dat zondigen, d.i. tegen de menselijke 
opdracht tot zelftranscendentie en dus tegen God ingaan.  
Tenslotte is God niet klaar met creëren, de belofte van het Rijk Gods blijft 
dringen9. Horen wij de belofte en bijgevolg het appèl bij te dragen om het leven 
te helen, dan wordt creatieve geestkracht gewekt. M.a.w. in iedere mens 
schuilen altijd weer mogelijkheden om een constructieve bijdrage te leveren. 
Concreet betekent dit dat we vanuit dit paradigma focussen op de waardigheid 
en de creatieve potentie die in iedere mens verscholen zit.  
 

2. De aard van en de mogelijkheid tot levensvervulling 
Levensvervulling is mogelijk doorheen betrouwbare relaties met God en mede-
mensen. Als kinderen van dezelfde God, zijn mensen onontkoombaar 
lotsverbonden, relationeel aan elkaar gewaagd10. Het goede doorgeven en het 
kwade stoppen is bijgevolg zowel ieders individuele, als onze gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid. Wat één persoon nalaat of doet, heeft weerslag op 
het geheel. Vandaar het appèl elkaar recht te doen en ieder tot zijn recht te laten 
komen. Het subsidiariteitsbeginsel waarbij de verantwoordelijkheid toevertrouwd 
blijft op het laagste echelon is daar een uitdrukking van. Omdat mensen 
vervulling vinden in hun eigen constructieve bijdrage, is het van belang dat 
iedere persoon deze kansen tot levensvervulling krijgt.  
Volgens Ramsay weerstaan mannen en vrouwen deze levensvervullende 
verplichting op verschillende wijze. Mannen onttrekken zich aan de solidariteit 
door hun eigen belang boven alles te stellen11. Vrouwen gaan in tegen de 
transcendentie en incarnatie door ‘de zonde zich te verbergen’, niet uit te komen 
voor wie ze zijn en geen vorm te geven aan hun eigen bestaan12.  
Levensvervulling is binnen het pastoraal paradigma ook een perspectief. Als 
christenen belijden wij immers dat God zal vervullen wat niet volkomen is. 
M.a.w. volledige levensvervulling hoort niet bij dit leven en ligt niet in onze 
macht. Ook al worden wij doorheen concrete situaties opgeroepen tot deelname 
aan de bevrijdende transformatie van structuren en systemen, het Rijk Gods 
wordt niet voltooid door mensenhanden. Levensvervulling hangt dus helemaal af 
van de menselijke acties hier en nu13 én het is helemaal gekregen goed14. 
 
 

                                                 
8 De bijbel plaatst de zondeval direct na de schepping. 
9 Ramsay, p. 43. “God’s promise to save is not a promise to keep safe”. 
10 Dit wordt uitgedrukt in de geboden, neergelegd in Lev. 18,1-19,37, gecondenseerd in Mat. 22, 38-40. 
11 Klassiek wordt dit de zonde van hoogmoed genoemd. 
12 Ibidem. p. 44. Ramsay verwijst hier naar twee werken van feministische theologen:  
VALERIE SAIVING, The Human Situation: A Feminine View, in J. PLASKOW EN CAROL CHRIST (ed.), 
Womanspirit Rising, Harper, San Francisco, 1979.  
SUSAN NELSON DUNFEE, Beyond Servanthood: Christianity and the Liberation of Women, University 
Press of America, Lanham, 1989. 
13 Lc 10, 25-37. 
14 Lc 18, 18-30. 
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3. De aard van en de mogelijkheden voor menselijke vrijheid 
Mensen zijn vrij zichzelf, anderen én God lief te hebben. Volgens het pastoraal 
paradigma is zonde het misbruik van deze vrijheid door het niet bevorderen of 
ondermijnen van relaties of door eenzijdig óf zichzelf óf anderen óf God lief te 
hebben. Menselijke vrijheid begint dus bij bekering van hoogmoed, zich 
verbergen of zich ten koste van mensen met God bezig te houden. Zich bekeren 
is zich van binnenuit omvormen tot nieuw, vrij gedrag. Dit is een moeizaam 
onderscheidend proces, dat we gaan vanuit het visioen van vrijheid en 
gerechtigheid, een proces waarvoor we geestkracht nodig hebben. “Deze 
nieuwe vrijheid is inherent ethisch15, omdat ze vervuld is door de keuze om te 
leven in liefde zoals gedefinieerd door Gods rechtvaardigheid en mededogen”16.  

 
4. De menselijke conditie 

Het pastoraal paradigma benadert de mens als door God geliefd. De mens 
wordt uitgenodigd te vertrouwen op die liefde. En hoewel deze liefde door 
mensen onvolkomen en kwetsbaar bemiddeld wordt17, biedt ze perspectief op 
transformatie. Concreet betekent  godsvertrouwen dat wij kunnen uitgaan van, 
en aanspraak maken op, fundamenteel broeder- en zusterschap.  
“De ‘condition humaine’ vindt haar oorsprong in de angstige onmogelijkheid om 
Gods belofte van zorg te vertrouwen in de kwetsbare context van contingenties 
binnen ons psychisch, fysisch en historisch bestaan en in de voortdurende 
moeilijkheden van het leven”18. Wij, mensen zijn angstige wezens die zich uit 
blinde zelfbescherming verschuilen voor de karikaturen die we van de ander(en) 
meedragen. En daar doorheen dringt het verlangen ten diepste lief te hebben en 
geliefd te zijn zich aan ons op19. En hoewel de angst in de vorm van trots, 
schaamte of wereldvreemdheid kan regeren, geloven christenen dat de liefde 
het zal halen. Dit geeft ons de kracht om tussen angst en liefde in, de 
bevrijdende weg te gaan van de erkenning van het onaffe leven zoals het is20. 
Enerzijds vraagt het gaan van deze ‘weg van waarheid’21 heel wat geestkracht, 
anderzijds is het pure vreugde uit labeur. 

 
B. De waarden die appèl doen op verwerkelijking   
 
5. Het individu in relatie tot de gemeenschap 

Volgens het pastoraal paradigma zijn “mensen inherent relationeel en met de 
hele schepping verweven”22. “Gecreëerd om in onderling afhankelijke relaties 
van wederkerige verantwoordelijkheid en zorg te bestaan”23. Deze verbonden-
heid met alle leven en meer specifiek met alle menselijk leven, ongeacht gender 
of ras, is een enorme uitdaging. Enerzijds weerspiegelt dit de rijkdom van Gods 
beeld, anderzijds gaat er een mensoverstijgend ethisch appèl van uit. Want het 
is riskant om in verbondenheid te bestaan, we moeten altijd zelfgenoegzaam-
heid of toegeëigende privileges inleveren. Waar wij dit avontuur met elkaar 
durven aangaan in wederzijds respect, ontstaat ‘volk Gods’. “Gemeenschap is 
een normatief ideaal, nooit helemaal realiseerbaar omwille van de vervormingen 

                                                 
15 Vrij om lief te hebben i.p.v. vrij om te doen waar men zin in heeft of wil. 
16 Ramsay, p. 45. 
17 En wij in die zin ‘leven uit genade’. 
18 Ramsay, p. 52. 
19 De uitdrukking ‘zich afkeren van God en zich vermetelen in de zonde’ kan dus begrepen worden als 
zich vastklampen aan deze angst en niet durven vertrouwen op de liefde (Gods). 
20 Is het toeval dat de Godsnaam ‘Ik ben die ben’ ons op deze weg tegemoet treedt? 
21 “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” Joh, 14,6. 
22 Ramsay p. 46. 
23 Ibidem, p. 52. 
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[…], en tegelijk is het de plaats van Gods helende zorg”24. De relatie tussen 
individu en gemeenschap is dus complex. Enerzijds moet de unieke waarde van 
ieder individu tot zijn recht kunnen komen, anderzijds is wederzijdse 
betrokkenheid de plaats bij uitstek waar toekomst groeit.  
 

6. De aard van en de mogelijkheden voor hoop 
Waarop kunnen mensen hopen? Het pastoraal paradigma heeft een eigen, 
radicale invulling van hoop. Hoop is geworteld in Gods belofte ‘Ik zal er zijn’, hier 
en nu, en over de dood heen. Daartoe hebben we naast de beschikbare 
menselijke energie, intelligentie, verbeelding en liefde, een visioen nodig voorbij 
onze individuele grenzen. Het Rijk Gods is zo’n visioen. Het verliest echter zijn 
kracht wanneer voorbij gegaan wordt aan de barre realiteit. Wordt lijden 
miskend, geminimaliseerd, of geïdealiseerd, dan wordt hoop een bron van 
onrecht en verdrukking. Waarachtige hoop is eerder uitdrukking van ‘daartoe 
kan het leven toch niet gemaakt zijn?’ en van de ommekeer ‘en toch…’. Eigen 
aan de christelijke hoop is haar universele perspectief, ze geldt voor iedere 
mens overal ter wereld, over alle tijden. Bijgevolg drijft deze hoop de inzet voor 
huidige en toekomstige generaties. 
 

7. Richtinggevende waarden of wereldbeeld 
Theocentrische waarden geven de richting aan van het pastoraal paradigma. 
Christenen belijden dat God handelt doorheen de geschiedenis, doorheen 
concrete mensen en omstandigheden. Door gebeurtenissen onder geloofskritiek 
te plaatsen, ontdekken gelovigen sporen van God: Is aan mensen recht gedaan 
en is de toekomt veilig gesteld? Is onrecht recht gezet en is er een nieuw begin 
gemaakt? Is iedereen gelijkberechtigd en werd hetgeen voorradig was, eerlijk 
verdeeld? Is voor het gratuïte gedankt en gevierd?  
Deze goddelijke waarden worden kenbaar door de Schrift en in getoetste 
ervaring. Daarom komen wij als gelovigen samen om te luisteren en te bidden, 
in vieringen en sacramenten. Als persoon in liefde gedragen, stellen wij onze 
daden en structuren onder kritiek en worden wij opgeroepen te doen zoals 
Jezus deed25. Wij, mensen worden verantwoordelijk gehouden voor het 
uitoefenen van onze vrijheid, ieder op een eigen manier. Aangezien iedere mens 
een unieke bijdrage levert, wordt verschil gezien als een bron van verrijking. 
Verschil is echter ook een opgave. Binnen deze veelkleurige wereld is het 
moeilijk om de veeleisende liefde die omgaan met verschillen vraagt, in daden 
om te zetten. Daarom “moet in de actie voorrang gegeven worden aan 
rechtvaardigheid, barmhartigheid, vrijheid en vrede”26.  

 
C. Wat rechtvaardig is in de pastorale relatie 
 
8. Autoriteitsdynamieken in de pastorale relatie 

Pastores vallen onder de relationele verplichtingen die voor alle christenen 
gelden én ze hebben een eigen mandaat. Het spreekt vanzelf dat pastores als 
mens en als christen leven vanuit een gedeeld christelijk mensbeeld: wij mensen 
zijn onderling afhankelijk en leven uit genade27. De pastor staat naast de 
pastorant voor het aanschijn van de levende God, die liefheeft en bevrijdt. Het 

                                                 
24 Ramsay, p. 52. 
25 Ibidem, p. 47-48. ““Het belangrijkste ethische principe dat gelovige actie leidt, is de dienst van de 
liefde zoals Jezus van Nazareth dat heeft voorgedaan”. 
26 Ibidem, p. 48, 54. Met de nadruk op barmhartigheid en mededogen omdat deze zo belangrijk zijn in 
de actie. 
27 Aangezien wij onaf zijn en fouten maken, zijn wij aangewezen op de draagkracht van elkaar. Dat 
anderen ons vergeven, is pure genade, gekregen goed. In dezelfde zin leven wij uit Gods genade. 
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uitgangspunt is dus gelijkheid, symmetrie, fundamenteel broeder- en 
zusterschap.  
Bij de wijding of aanstelling worden pastores in functie gesteld. Als levende 
heenwijzing naar de bevrijdende God, krijgen zij de zending bij te dragen aan de 
(gelovige) menswording van pastoranten en aan hun creatieve bijdrage aan een 
betere wereld. Door die functie staan zij in een nieuwe, nu functionele 
verhouding tot medegelovigen, die op hen als pastor beroep doen of tot wie zij 
zich als pastor richten. Functionele verhouding betekent ‘verhouding in dienst 
van de ander’ en is dus asymmetrisch, ‘ter beschikking van’. Tegelijk krijgt de 
pastor door zijn aanstelling of wijding het gezag van de functie, waarvoor hij/zij 
door de geloofsgemeenschap erkend werd. Die autoriteit is reëel en symbolisch. 
De pastor staat voor diegene die hem/haar zendt, de gemeenschap en de Heer 
van de gemeenschap, God. Onnodig hier aan toe te voegen dat die autoriteit 
wel begrensd is tot de uitoefening van de functie waaraan zij ontleend wordt, 
begrensd tot het bevorderen van pastoranten in hun (gelovige) menswording. 
De mate waarin pastores zich vaardig, wijs en dienstbaar voor de (gelovige) 
menswording van pastoranten inzetten en hun gezag daartoe beperken, bepaalt 
grotendeels de professionele en ethische kwaliteit van de begeleidingsrelatie. 
“Autoriteit zit in het betrouwbaar uitoefenen van relationele macht”28. Dit heeft 
twee voor de hand liggende consequenties. Gebruikt de pastor zijn gezag tegen 
de pastorant of buiten zijn opdracht, dan gaat hij/zij in de fout. Laat de pastor na 
de pastorant constructief te beïnvloeden, dan maakt hij/zij zich schuldig aan 
verzuim. De autoriteitsdynamiek in de pastorale relatie ligt dus behoorlijk 
complex: zowel wat betreft de asymmetrische verhouding, het gezagvol invullen 
van het mandaat, als het inzetten van relationele competentie.  

 
9. Diagnose 

‘Pastorale diagnose29’ gebeurt door de pastor wanneer hij/zij ‘met Gods ogen 
naar de pastorant(en) kijkt’ en zich afvraagt ‘wie is deze persoon?’, ‘waar leeft 
hij/zij uit?30’ of ‘wat zit hem/haar eventueel in de weg om zijn eigen unieke 
antwoord te geven op de levenstaken die op hem/haar afkomen?31’, en ‘hoe kan 
ik hem/haar helpen om die levensopdracht verder op het spoor te komen en zich 
daar opnieuw toe te engageren?’  
Pastorale diagnose is een dialogaal proces waarbij de pastor zich inzet om het 
ontdekkingsproces van de pastorant te faciliteren. De pastor zet daartoe 
zijn/haar hele persoon in32, zodat de pastorant zich, alleen al door de bejegening 
van de pastor, als unieke mens opgenomen weet in de grote mensenfamilie en 
zich zonodig bewust wordt van hetgeen hem/haar nu te doen staat. Dit proces is 
een gemandateerd proces waarbij de pastor alles inzet wat de (gelovige) 
menswording van de pastorant ten goede kan komen33. 

 

                                                 
28 Ramsay, p. 55. Deze macht is betrouwbaar voor zover ze inderdaad gericht is op de (gelovige) 
menswording van pastores en hun inzet voor het Rijk Gods en voor zover ze in dialoog getoetst is met 
pastoranten. 
29 De term ‘pastorale diagnose’ is omstreden in pastorale middens omdat hij naar een therapeutisch 
jargon verwijst. Hier tonen we aan dat ook pastores ‘diagnoses’ stellen vanuit het bovenstaand 
pastoraal paradigma. 
30 Dit is een seculiere vertaling van ‘welke God wordt hier aanbeden?’ 
31 ‘Waartoe weet deze mens zich geroepen?’ 
32 Met hele persoon bedoelen we de eigen levenservaring in relaties, de relatie met God, de pastoraal-
theologische vorming, het kerkelijke mandaat, de positionering binnen de instelling of organisatie, en 
de specifiek pastorale competentie. 
33 De situatie waarin de pastorant verkeert, wijst de pastor de weg om de keuze te maken tussen 
helen, ondersteunen, leiden of verzoenen. 
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Nu het eigen pastoraal paradigma geëxpliciteerd is in negen criteria, maken we een 
vergelijking tussen het pastoraal (christelijk) paradigma en de therapeutische 
paradigmata. Het zou ons te ver leiden om ieder therapeutisch perspectief uitvoerig 
uit te werken. Daarom gebruiken we de samenvattende vergelijkende analyse van 
Ramsay als toegangspoort.  
 
Vergelijkende analyse van filosofische en ethische aannames die de diagnose 
bepalen in medisch-psychiatrische, humanistische, familiesystemische en 
pastorale paradigmata. 
 
Zie tekst in bijlage. We houden ons aan een vrije vertaling van het schema van 
Ramsay. Dit schema functioneert als achtergrondsinformatie. Bedoeling is aan te 
tonen welke de verschillende levensbeschouwelijke aannames zijn, die onder de 
therapeutische visies verborgen zitten. 
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Kritische conversatie tussen het pastorale en de therapeutische paradigmata 
 
We volgen de chronologische ontwikkeling van de therapeutische richtingen die 
invloed hebben en gehad hebben op onze westerse samenleving en als dusdanig 
op het pastorale denken. Doorheen de jaren hebben pastores de verheldering die 
door verschillende therapeutische richtingen werd geboden, opgenomen. Dat 
leverde hen vaak de kritiek op dat zij hun eigen specifieke insteek verlieten. Of en 
voor wie deze kritiek van toepassing is, kunnen we hier niet uitmaken. Feit is even 
zeer dat verschillende psychologische stromingen, het geloof en de geloofsbeleving 
ten diepste toe in vraag hebben gesteld en/of verworpen hebben, wat op zijn beurt 
aanleiding gaf tot verdedigende reacties vanuit de kerk. 
Laten we nu aan de hand van Ramsay zowel de kritiek als de weldaad van wat 
therapeutische richtingen ons te bieden hebben serieus nemen. Voor ieder 
paradigma geven wij aan wat dit met het christelijke paradigma gemeen heeft, welke 
conversatie tussen beide kan gevoerd worden en op welke onderscheiden 
vooronderstellingen de verschillen steunen34.  
Vooraf plaatsen we twee kritische kanttekeningen. Ramsay baseert haar analyse op 
de grondleggers van de therapeutische richtingen, Freud, Rogers en Bowen. 
Daardoor wordt geen recht gedaan aan de correcties en nuanceringen die nadien 
door de verschillende scholen zijn doorgevoerd35. Hier nemen we dus het risico de 
zaken scherper tegenover elkaar te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Wat het 
pastoraal paradigma betreft, gaat Ramsay uit van een bevrijdende godsopvatting 
die door pastores consequent wordt waargemaakt. Spijtig genoeg wordt deze niet 
door alle theologen en pastores gedeeld. Hier riskeren we eerder idealisering van 
de eigen pastorale positie. Nu we dit hebben aangestipt, kunnen we de dialoog 
beginnen. Wel wetend dat het doel van deze vergelijking, verheldering van ons 
eigen pastoraal paradigma is.  
 
1. Medisch-psychiatrisch en christelijk paradigma 

 
Ramsay stelt dat zowel het medisch-psychiatrisch als christelijk paradigma de 
complexiteit van mensen, inclusief hun driften en behoeften, gemeenschappelijk 
hebben. Beide onderkennen de onderworpenheid van de menselijke vrijheid en de 
moeilijkheden van het historisch bestaan in een ‘gebroken en angstige wereld’. 
Moed is een noodzakelijke deugd voor allebei.  
 
De kritische conversatie tussen beide gaat over het verschillend verstaan van de 
menselijke conditie (1), van de aard van de hoop (2) en de ethiek (3). 
 
(1) De wijze waarop psychoanalytici en pastores de menselijke complexiteit en de 
kwetsbaarheid van de menselijke ervaring t.a.v. innerlijke en uiterlijke conflicten 
benaderen, is verschillend.  
Het beeld dat het medisch-psychiatrisch paradigma oproept is, in vergelijking met 
het pastorale, donker: de conflicten zijn onoplosbaar, men kan er hoogstens mee 
leren omgaan. De therapeutische aanpak van angstige mensen die hun innerlijke 
                                                 
34 We volgen de uiteenzetting van Ramsay p. 56-74. Ramsay behandelt het gedragstherapeutische 
paradigma niet. Browning wijdt er wel een hoofdstuk aan: Religious Thought and the Modern 
Psychologies, p.86-105. Browning waardeert Skinner, de grondlegger van de gedragstherapie, omwille 
van de nadruk op het gemeengoed en de concrete toepasbaarheid in het dagelijks leven. Getuigen de 
daden niet van geloof, dan is geloof zonder waarde. Browning gaat hiermee in tegen sommige 
evangelische protestanten die ‘rechtvaardiging uit geloof alleen’ zaligmakend vinden. Voor Skinner 
dient gedragstherapie om controle uit te oefenen. Browning stelt gedragscontrole voor omwille van 
(christelijke) vrijheid. 
35 Browning, p. 203 haalt o.a. Erikson en Kohut aan die psychoanalytisch gevormd zijn en tegelijk de 
harmoniserende metaforen van de humanistische psychologie hanteren. 
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conflicten trachten te bemeesteren gebeurt in een koel contact. Een breder doel of 
betekenis in het leven ontbreken. Ethisch gezien bestaat er ook geen grond voor 
criteria voor persoonlijke en culturele normen36.  
Daarnaast is het christelijk paradigma licht: eindigheid op zich lijkt geen probleem. 
En hoewel de gemeenschap soms beangstigend en pijnlijk is, krijgt zij nooit het 
laatste woord. Mensen zijn eerst en vooral creaturen van God. Leven in relaties van 
zorg en verantwoordelijkheid weerspiegelen het beeld van Eén die ons in het leven 
roept. Er is een inherente ethiek en een doel in het leven dat voorafgaat aan 
persoonlijke en culturele voorkeuren: ieder mens rust in Gods levengevende en 
rechtvaardige liefde.  
(2) Het christelijk paradigma klinkt ook hoopvol. Verandering en bevrijding zijn 
mogelijk doorheen geloof en vertrouwen in fundamenteel broeder- en zusterschap, 
door vertrouwen in de liefde (Gods). Ondanks het feit dat kwaad doen en 
psychopathologie met elkaar samenhangen, blijft de hele mens centraal staan. 
Destructief gedrag wordt verworpen, maar de persoon – die meer is dan zijn gedrag 
– blijft heel. Daardoor is de christelijk visie radicaal hoopvol en uitdagend: het appèl 
zich te engageren tot rechtvaardige en wederkerige liefde klinkt door alles heen. Het 
medisch-psychiatrisch paradigma kent eerder een voorzichtig optimisme, gebaseerd 
op rationele intelligentie en in therapie opgebouwd zelfinzicht37.  
(3) Het medisch-psychiatrisch paradigma beperkt zich vooral tot het intrapsychische 
leven van het individu. Bijgevolg zijn er geen objectieve normen die de individuele 
belangen overstijgen. De relatie tussen therapeut en cliënt is afstandelijk. Vandaar 
dat de tussenmenselijke aanspraak op gedrag, die voor christenen borg moet staan 
voor rechtvaardigheid, buiten de therapeutische focus valt en dat diagnose een 
etiketterend effect kan hebben38. 
 
2. Humanistisch-groei perspectief en christelijk paradigma 
 
Beide paradigmata hebben waardering voor de hele persoon, inclusief affectieve en 
cognitieve dimensies, gemeenschappelijk. Iedere mens heeft een intrinsieke waarde 
en een potentie tot levensvervulling. Zelfachting is een waarde.  
Het humanistisch-groei paradigma heeft het gebrek aan aandacht voor de persoon 
binnen het christelijk paradigma gecorrigeerd. Zelfaanvaarding gaat samen met 
liefde voor God en naaste en is op zich een genade Gods. Het heeft ook 
bijgedragen om het zondebegrip uit te breiden met schaamte. Het is immers zonde 
zijn eigen persoonswording en unieke bijdrage aan het leven niet waar te maken39. 
 
De kritische conversatie zal focussen op de verschillen in de wijze waarop beide 
paradigmata menselijke vrijheid verstaan en de mogelijkheden tot vervulling.   
 
                                                 
36 Ramsay, p. 56. 
37 Browning, p. 53 illustreert deze getemperde hoop. Hij laat de theoloog Niebuhr in gesprek gaan met 
Freud over de kwaliteit van de liefde. Voor Freud bestaat agapè niet, “voor Niebuhr is agapè de 
vooronderstelling die voorafgaat aan de mogelijkheid tot zowel rechtvaardigheid als wederkerige 
liefde”.  
38 Ramsay, p. 59. “Ethisch gezien beseft [de pastor] dat de hoop en zorg voor [de pastorant] verder 
reiken dan de therapeutische benadering. Hij/zij wil de pastorant niet alleen bevrijden van depressie en 
ondermaats zelfbewustzijn, hij/zij zoekt naar betere communicatieve vaardigheden om de problemen 
die de pastorant in zijn/haar relaties ondervindt, aan te pakken. Hij/zij is er op uit om de ervaringen van 
[de pastorant] op een dieper niveau van verandering te brengen dat voortkomt uit een vernieuwd of 
mogelijk nieuwe ervaring van Gods liefde die uitnodigt om in vrijheid zichzelf en anderen lief te 
hebben”. 
39 Ibidem. p. 61-63 werkt Ramsay het theologisch probleem om adequate zelfachting te vinden in 
gepaste relaties van eros, agape en wederkerig respect uit. Naast feministische theologen noemt zij 
uitdrukkelijk Louis Janssens en Gene Outka die een bijbelse basis voor gelijkwaardigheid tussen zelf 
en naaste gelegd hebben. “Janssens keert de rol van zelfopofferende liefde om tot wederkerigheid”. 
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De uitgangspunten tussen beide paradigmata verschillen. Het pastoraal paradigma 
ziet de mens als oorspronkelijk goed maar contextueel kwetsbaar; het humanistisch 
groeiparadigma gaat uit van pure, niet aan de historische werkelijkheid getoetste, 
harmonie. “Rogers zegt dat als we vrij zijn om ons ware zelf te zijn, we een 
harmonieuze cultuur zullen creëren. Zelfliefde en zelftrots zullen harmonie creëren 
in de menselijke verwachtingen”40. Gevolg daarvan is een onderscheiden weg naar 
vervulling. Vanuit een humanistisch-groei perspectief is zelfactualisatie een 
subjectief ongelimiteerd proces dat zich spontaan van binnenuit voltrekt, gebaseerd 
op de organische drijfveer van het individu. Het christelijk paradigma heeft het over 
de capaciteit tot zelftranscendentie, die begint bij de erkenning van de eindige 
begrenzing van het lichaam, de onvermijdelijk conflicterende behoeften in de 
gemeenschap, en de contingenties van het historisch bestaan die de mens 
kwetsbaar maken. Liefde is voor christenen geen simpele en automatisch zichzelf 
voltrekkende mogelijkheid. Alleen door inzet en engagement in rechtvaardige en 
zorgzame relaties kunnen we menselijke heelheid ervaren.  
Ethische verplichtingen t.a.v. anderen begrenzen de vrijheid41. Vrijheid is een keuze 
voor de zichzelf én de ander én voor God. Vrijheid is een opgave die geestkracht 
vergt. Christelijke vrijheid vraagt ook discipline42.  
 
3. Familiesysteemdenken en het christelijke paradigma 
 
Zowel het systeemdenken als de joods-christelijke visie delen hun waardering voor 
de complexe onderlinge verbondenheid van menselijke relaties. Ze erkennen dat de 
zwakten van iedere persoon met de vorige generaties verbonden zijn. En dat niet 
één vader of moeder, maar verschillende generaties verantwoordelijk zijn voor de 
emotionele opvoeding in familiale context. Vandaar dat zij persoonlijke verandering 
als een moeilijk en complex proces beschouwen, een proces dat meer inhoudt dan 
de persoonlijke wil. Differentiatie van de gezinscontext wordt in beide paradigmata 
gevaloriseerd. Daardoor kan de persoon immers zelf verantwoordelijkheid opnemen 
om in vrijheid een eigen unieke bijdrage te leveren aan het levensnetwerk.  
 
De kritische conversatie focust op vier levensbeschouwelijk domeinen: de mense-
lijke aard (1), levensvervulling (2), menselijke conditie (3), en ethische inzet (4).  
 
(1) Het systeemdenken en de christelijke cultuur hebben een verschillende visie op 
de mens: van rationeel zelfgenoegzaam tot geïntegreerd, onderling afhankelijk en 
verbonden. Binnen het systeemdenken is de werkelijkheid een puur rationeel 
gebeuren waarbij fysische gevoelens en emoties te wantrouwen zijn. Voor de 
grondlegger van het systeemdenken, Bowen, is de mens die gevoelens en rede 
onderscheidt, en vertrouwt op rationaliteit, het ideaal voor maturiteit43. Dergelijke 
opdeling in geest en lichaam vindt een natuurlijke voedingsgrond in het patriarchaal 
dualisme: autonomie, rationaliteit, zelfgenoegzaamheid, principiële actie, en 
doelgerichtheid zijn richtinggevende waarden44.  
                                                 
40 Ramsay, p. 60. Hoewel Browning, p. 82 de waarde van de creatieve zelfactualisering en harmonie 
erkent, maakt hij bezwaar tegen de cultuur van genot die dit paradigma teweeg brengt. Opvoeding tot 
moreel gedrag is immers altijd begrenzend.  
41 Ramsay, p. 60. “De ethiek die de vrijheid leidt in dit paradigma is geen zelftrots maar liefde die 
dient”. 
42 Het woord ‘discipline’ verwijst voor christenen zowel naar (zelf)opvoeding als naar ‘leerlingschap’: 
‘discipel van Jezus’. 
43 Bowen dit ‘het solide zelf’. M. BOWEN, Familly Therapy in Clinical Practice, Jacob Aronson, New 
York, 1985. 
44 Browning, p. noemt 244 is gepuzzeld door de functie van angst bij Bowen. Deze gaat ervan uit dat 
angst rationeel gecontroleerd moet worden. Voor Browning heeft angst een constructief effect: het 
voorkomt destructief gedrag.  
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(2) Binnen de christelijke levensbeschouwing staat liefde voor zichzelf, ten dienste 
van anderen en de Ander centraal. De mens vindt levensvervulling door te groeien 
in universele liefde. Voor het systeemdenken blijft de culturele en historische context 
van het zelf-in-relatie buiten beeld. Daardoor wordt ook de machtsongelijkheid die 
voortkomt uit seksistisch dualisme niet opgemerkt. Door gebrek aan waardering 
voor de spirituele, lichamelijke en psychosociale dimensies, worden mensen 
kwetsbaar voor ethische vervormingen zoals patriarchaat, economische exploitatie, 
en seksueel geweld. “Dergelijke uitwassen rijzen immers eerder op vanuit 
objectivering dan vanuit verbondenheid met anderen”45. Dualisme zet bovendien 
aan tot zelfvervreemding en staat een gezonde spiritualiteit in de weg. 
(3) De menselijke conditie in het pastoraal paradigma is er één van onderlinge 
verbondenheid, uitgedrukt in partnerschap en broeder- en zusterschap. Deze 
relatievormen creëren de vrijheid om zorg te dragen en te dienen tot ver buiten de 
eigen kring. Weduwen en kinderen, vreemdelingen en gasten breken de 
scheidingsmuren af “tussen familie, klasse, etniciteit, fysische mogelijkheden, en 
zelfs ethische aanvaardbaarheid”46. De norm van naastenliefde biedt juist een 
correctie op het patriarchale model van maturiteit. Liefde is relationeel en teder, en 
daardoor een ontzagwekkende bron van kracht. Werken aan communicatie, zorgen 
en koesteren is liefdeswerk. Het is “de hechting in de gemeenschap verzekeren”47. 
Naastenliefde staat haaks op de lineaire macht van het patriarchaat. De 
verbondenheid die in partnerschap ontstaat, getuigt ervan dat ideale macht 
relationeel is, de gemeenschap bevordert en de vrijheid verruimt.  
(4) “De schade die ontstaat door ‘een teveel van zelf’ wordt door het familiesysteem 
paradigma niet onderkend. Er is geen halt tegen exploitatie van macht over 
anderen. Er bestaat geen interne logische samenhang van rationele ethische 
principes die een adequaat criterium zijn om aan menselijk gedrag richting te geven, 
en het voorziet niet in aanspreekbaarheid voor iemands acties”48.  Aanspreekbaar 
zijn op macht is nochtans één van de waarborgen voor een ethiek met voorkeur 
voor ‘de armen’. 

 
Er bestaan dus significante verschillen tussen de christelijke en de therapeutische 
benaderingen. Zowel de visie op de mens, de aard en de mogelijkheden van vrijheid 
en vervulling, de onderscheiden ethische horizonten, als de autoriteitsdynamieken in 
helpende relaties, lopen sterk uiteen. Aanspreekbaar zijn op partnerschap in relaties 
en de relatie van het individu tot de gemeenschap, zijn ook punten van verschil die 
verder onderzocht moeten worden. Kwesties zoals gender en het uitoefenen van 
macht zijn geen vrijblijvende thema’s. Ze raken de waardigheid van en het respect 
voor mensen. In die zin, zullen pastores altijd alert moeten zijn wanneer zij 
therapeutische visies in hun pastoraat integreren. 
 
Slot 
 
Na de schets van het eigen pastoraal paradigma en de kritische conversatie tussen 
het pastoraal en de therapeutische paradigmata, keren we terug naar de vragen die 
we in de inleiding stelden. De eigen insteek van het pastoraal gesprek is verhelderd, 
de verborgen vooronderstellingen van waaruit pastores en psychotherapeuten 
werken, liggen op tafel. Op de vraag of pastorale gesprekken waarin geloof niet ter 
sprake komt, even goed door gelovige psychotherapeuten kunnen gevoerd worden, 
moeten we, op basis van het voorgaande, negatief antwoorden om de volgende 

                                                 
45 Ibidem, p. 65. 
46 Ramsay verwijst p. 66 naar Mat. 25,35 en Lc 10,29-37. 
47 Ibidem, p. 66. 
48 Ibidem, p. 68. 
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redenen. Pastores werken vanuit een christologisch theocentrisch referentiekader. 
Dit bepaalt hun blik: zij benaderen mensen ‘door Gods ogen’ en zijn er op gericht 
mensen als personen te ontmoeten en hen te bevorderen in hun (gelovige) 
menswording. Pastores zijn dus niet ziektegericht, wel mens- en roepinggericht. 
Daartoe zijn zij gemandateerd vanuit de kerkgemeenschap.  
 
Het pastoraal paradigma uitwerken en toetsen aan de verschillende therapeutische 
paradigmata, maakt ons sterker bewust van onze eigen unieke bijdrage in een 
multidisciplinaire context. De heldere samenhang ervan geeft ons stevigheid en 
gevoel van eigenwaarde.  
 
We eindigen met een vraag naar reactie. Dit artikel is een aanzet tot verdere 
reflectie en discussie. Alle overwegingen zijn welkom op 
riemslagh.marina@belgacom.net.  



Bijlage 

Medisch-psychiatrisch paradigma 
 
1. De menselijke natuur 
 
Mensen zijn bio-psycho-sociale 
fenomenen; gemotiveerd door 
conflicterende driften; trachten hun 
omgeving te bemeesteren en 
standvastigheid te ontwikkelen; in hun 
ontwikkeling bepaald door intra-
psychische, tussenpersoonlijke en 
socioculturele krachten zowel bewust 
als onbewust; relationeel; met de 
capaciteit tot zelf-transcendentie. 
 
 
 
 
 
2. De aard van en de mogelijkheid 

tot vervulling 
 
Eerlijk zelfbewustzijn dat wederkerige 
voldoening en respectvolle relaties 
toelaat; terechte behoefte aan relaties 
en competentie in liefde en werk; 
gezondheid als een contingent ideaal 
gerelateerd aan culturele normen die 
aangepast gedrag vereisen in 
tegenstelling tegenover interne, 
interpersoonlijke, en socio-culturele 
krachten. 

Humanistisch groei-psychologisch 
paradigma 
 
 
Mensen zijn een bio-psycho-
sociaal fenomeen; gemotiveerd 
door een enkelvoudige drift tot zelf- 
vervulling; inherent goed, 
betrouwenswaardig, en con-
structief georiënteerd; met 
aangeboren organische wijsheid; 
met een gesocialiseerde maturiteit; 
relationeel; en met de capaciteit tot 
zelftranscendentie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer vrijheid en respect 
gegeven wordt aan iemands ik 
(zoals in therapie), bekwaam zijn 
het zelfactualiserend potentieel als 
volledig functionerende persoon te 
realiseren, open naar nieuwe 
mogelijkheden, flexibel, antwoor-
dend op wat zich aandient en zorg- 
zaam voor zichzelf en anderen; 
gezondheid als een expansief, 
normatief ideaal. 

Familiesysteem paradigma 
 
 
 
Mensen zijn bio-psycho-sociale 
fenomenen; gemotiveerd door 
conflicterende krachten die neigen 
naar samenzijn en individualiteit; 
door verscheiden invloeden gebon-
den aan andere levende wezens in 
een instinctief/emotioneel systeem 
dat de levendige processen 
beheerst, met bijkomende mogelijk-
heden voor intellectuele en 
affectieve responsen; onontkoom-
baar familiaal en relationeel. 
 
 
 
 
 
 
Vervulling ligt in de capaciteit tot 
objectieve rationaliteit die vrijheid 
realiseert t.a.v. instinctieve impul-
sen; neemt de vorm aan van 
differentiatie tot een ‘solide zelf’; 
helder over de particuliere identiteit 
en bekwaam om meer autonoom te 
zijn in relaties; verantwoordelijk voor 
zichzelf en de consequenties.  

Pastoraal (christelijk) paradigma 
 
 
 
Het menselijk bestaan is creatie van 
een liefdevolle God – een spiritueel-
bio-psycho-sociaal fenomeen. 
Mensen spiegelen Gods beeld in 
relaties van verantwoordelijkheid en 
zorg voor de hele schepping. 
Gestuwd als ze zijn door 
conflicterende drijfveren: vertrou-
wen in Gods liefde om liefdevol te 
leven, en dergelijk vertrouwen niet 
opbrengen in zelfbeschermend, 
vervreemdend gedrag. Ze zijn als 
goed geschapen midden een 
kwetsbare context. In staat tot 
zelftranscendering en hebben angst 
daarvoor. Zijn inherent relationeel 
en beperkt door zonde. 
 
Vervulling is vrijheid tot liefde voor 
zichzelf, anderen en God die leidt 
tot deelname aan Gods bevrijdende 
transformatie van structuren en 
systemen. Een houding van respect 
voor al wat leeft en vreugde geeft in 
het leven. Een engagement tot 
trouw in de dagelijkse roeping van 
dienst waarin liefde en rechtvaardig-
heid samengaan. 
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Bijlage 

 
3. De aard van en de mogelijk-

heden voor menselijke vrijheid 
 
Reëel maar begrensd door de kracht 
en de ruimte van het dynamisch 
onderbewuste en van de 
conflicterende drijfveren; afgesloten 
binnen een hele economie van 
genetisch, fysisch, intrapsychisch, 
interpersoonlijk en sociocultureel 
leven; verhoogd door inzicht in 
intrapsychische en interpersoonlijke 
noden en driften; ervaren als 
aangepast meesterschap van de 
omgeving. 
 
 
 
4. De menselijke conditie 
 
Ontstaan in de kwetsbaarheid en 
contingenties van psychische, 
fysische, en historische existentie 
waarvoor iemand niet aansprakelijk is; 
voortdurende realiteit omdat het 
precaire evenwicht van het ego alleen 
bescheiden en partieel opgelost kan 
worden; medeplichtig in persoonlijke 
disfunctie van de interactie met de 
omgeving; behoeft assistentie van 
anderen om te helen. 

 
 
 
 
Reëel en ongelimiteerd als een 
subjectieve ervaring van zelf-
potentie om de objectief georden-
de wereld van gedetermineerde 
gebeurtenissen aan te vullen; te 
bereiken door convergentie van 
organische processen en zelf-
actualisatie; bevat aan-
sprakelijkheid voor iemands 
keuzen. 
 
 
 
 
 
 
 
Universeel ervaren vervreemding 
van de wijsheid van organisch 
waarderende processen waarbij 
zelfwaarde kan opgebouwd 
worden in belangrijke relaties; 
verdiepte zelfvervreemding; ont-
staan en gelokaliseerd als een 
probleem buiten zichzelf; niet 
verantwoordelijk voor het 
probleem, maar wel verant-
woordelijk om herstel te zoeken. 

 
 
 
 
Reëel doch begrensd door 
verscheiden, multigenerationele, en 
kerngezingrenzen; vrijheid is 
toegang hebben tot rationele 
beslissingen die de angst reduceren 
en de autonomie vergroten in 
relaties; verandering in de richting 
van meer autonomie is mogelijk 
doorheen een therapeutisch proces, 
dat de differentiatie van de familie 
van oorsprong vergroot; niet 
aansprakelijk voor familielegaten 
maar verantwoordelijk om hulp te 
zoeken. 
 
 
 
Ontstaan in kwetsbaarheid door 
multigenerationele legaten die de 
grenzen en mogelijkheden bepalen;  
zoekend om het evenwicht te 
verhogen tussen differentiatie 
enerzijds, en samenzijn versus 
individualiteit anderzijds; familie-
processen worden grotendeels 
gedragen door moeders angstige 
zorg die de autonomie van één of 
meerdere kinderen schaadt, door 
groter 

Dergelijke vervulling gebeurt op 
initiatief van Gods Geest en is in dit 
leven slechts partieel. 
 
Een reële menselijke mogelijkheid, 
begrensd en vertekend door de 
zonde waarvoor alles kan; wordt 
gedeeltelijk hersteld door te 
vertrouwen op Gods Geest die 
kracht geeft om het leven te 
vernieuwen en te transformeren. 
Vrijheid daagt wanneer men 
vrijwillig de verbintenis aangaat voor 
zelfliefde, liefde voor anderen en 
voor God. Deze vrijheid is in staat 
tot een beeldenstorm omdat de 
criteria van deze liefde, Gods recht-
vaardigheid en liefde zijn, eerder 
dan cultuur of individuele hoop. 
 
 
Vindt haar oorsprong in de angstige 
onmogelijkheid om Gods belofte 
van zorg te vertrouwen in de 
kwetsbare context van contin-
genties binnen ons psychisch, 
fysisch en historisch bestaan en in 
de voortdurende moeilijkheden van 
het leven. Hoewel niemand 
verantwoordelijk is voor de kwets-
baarheid tengevolge van onze 
contingenties, zijn gelovigen wel 
geroepen hun angst te overwinnen. 
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5. Het individu in relatie tot de 

gemeenschap 
 
Prioriteit aan het individu; erkenning  
van het belang van relaties als 
onlosmakelijk bindend voor de 
individuele identiteit en vervulling; 
relaties zijn noodzakelijk ambigu; de 
gemeenschap is de context om waarde 
te ontwikkelen indien de ruimte daarin 
individueel toegeëigend wordt.  
 
 
6. De aard van en de mogelijk-

heden voor hoop 
 
Primair gesitueerd in de empirische 
harde wetenschap; vereist de motivatie 
van de cliënt en is gerelateerd aan de 
bronnen die hij/zij aandraagt; beperkt 
tot het verkrijgen van controle over de 
driften en behoeften en tot het ver- 
groten van de copingsmogelijkheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioriteit wordt gegeven aan 
individuele zelfvervulling; verwach-
ting dat zelfversterkend gedrag de 
soort vooruit helpt; de relationele 
behoeften werken socialiserend; 
ze zijn de plaats waar zelf-
vervreemding optreedt; visioen van 
natuurlijke harmonie door zichzelf 
realiserende unieke individuen. 
 
 
 
 
Globaal optimistisch perspectief 
gebaseerd op de organische 
wijsheid van zelfactualisatie als 
een proces dat voor iedereen 
beschikbaar is; vertrouwen in en 
op de capaciteiten van de cliënt tot 
zelfactualisatie in een context van 

gewicht te geven aan het pseudo 
zelf of door emotionele fusie met de 
kinderen; iedereen draagt 
verantwoordelijkheid in het multi-
generationeel proces. 
 
 
 
 
 
 
 
De familie is eerder dan het individu 
de emotionele eenheid waarop de 
focus gericht is; menselijke relaties 
zijn ontologische gegevens; drie-
hoeken en geen duale relaties zijn 
de meest stabiele relationele 
eenheden; samenzijn dat niet in 
evenwicht gehouden wordt door 
individualiteit is problematisch; 
autonomie in relaties is ideaal. 
 
 
 
Ligt vooral in de capaciteit tot 
rationeel denken zodat men minder 
kwetsbaar wordt voor reactiviteit en 
de autonomie in relaties vergroot, 
omdat de rede het mogelijk maakt 
dat er onderscheid gemaakt wordt 
tussen denken en voelen en dat  

Bijgevolg zijn ze ook verantwoor-
delijk om zich te bekeren, de daaruit 
voortvloeiende, progressieve ver-
vreemding die andermans vrijheid 
misbruikt te stoppen, de systemen 
en structuren die humaan leven 
aantasten om te vormen. Zonde 
wordt benoemd als afgodendienst in 
de vorm van trots of schaamte. 
Alleen genade (Gods) kan redden. 
 
 
Mensen zijn inherent relationeel. 
Gecreëerd voor onderling afhan-
kelijke relaties van wederkerige 
verantwoordelijkheid en zorg. Leven 
in gemeenschap is een ethisch 
appèl. Gemeenschap is een 
normatief ideaal, nooit helemaal 
realiseerbaar omwille van de 
vervormingen door zonde, en 
tegelijk is het de plaats van Gods 
helende zorg. 
 
 
Radicaler dan de zonde, is de hoop 
op de reddende liefde van God die, 
wanneer men erop vertrouwt, de 
kracht geeft om huidige werkelijk-
heden te transformeren en te helen. 
Deze hoop zal ten volle gereali-
seerd worden voorbij dit leven. 
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7. Richtinggevende waarden of 

wereldbeeld 
 
Primaire waarde van het individu; 
rigoureus en exclusief vertrouwen in 
empirisch verifieerbare, weten-
schappelijke feiten; objectief zelf-
bewustzijn; ethische criteria worden 
alleen gevormd door rationele 
beoordeling van behoeften en 
motivaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vertrouwen en respect in zoiets als 
therapie. 
 
 
 
 
 
 
Afkerig van wetenschap; primaire 
waarden zijn goedheid, waarde en 
potentie van ieder individu; vrijheid 
als autonomie; ethische criteria 
zitten in de vooronderstelling van 
gemeenschappelijke universaliteit, 
die gestuurd wordt door positieve 
organische waarderingsprocessen 
die in ieder individu ingebakken 
zitten. 

vervolgens denken kan gekozen 
worden; therapeutische modeling 
van de rede en objectieve niet-
reactieve processing. 
 
 
 
 
Hoofdzakelijk gelegen in objectieve 
logica en voorspelbaarheid van de 
exacte wetenschappen; hoog-
schatten van de individuele 
autonomie in relatie; waarderen van 
rationaliteit; argwanend tegenover 
emotionele dimensies; ethische 
criteria zijn intern consistent en 
gebaseerd op rationele reflectie op 
ervaring. 

Hoop is gerelateerd aan, maar niet 
beperkt tot, menselijke bronnen. 
Hoop heeft trouwens een universeel 
perspectief. 
 
 
 
 
Vertrouwen op de soevereine liefde 
van God, wiens wil voor de 
mensengemeenschap geopenbaard 
is in de Schrift en ten volle in het 
leven van Jezus van Nazareth. De 
liefde en rechtvaardigheid in deze 
bronnen zijn normatief voor het 
leven in menselijke gemeenschap. 
Ieder leven is heilig, hoewel 
ethische criteria bijzondere waarde 
hechten aan de kwetsbaren. 
Rationaliteit bestaat in dienst en 
gelovige deelname aan Gods liefde 
en rechtvaardigheid en kan 
vertekend zijn door zonde. Juist 
omdat liefde moeilijk is, moet in de 
actie voorrang gegeven worden aan 
rechtvaardigheid, barmhartigheid, 
vrijheid en vrede. 
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8. Autoriteitsdynamieken in de 

helpende relatie 
 
Hiërarchisch met vertrouwen op de 
therapeut als een objectieve 
representant van wetenschappelijke 
expertise; wederkerig respect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Diagnose 
 
Van cruciaal belang; gevormd door 
een classificerende benadering; wil de 
samenhang van cliënten hun 
intrapsychische, interpersoonlijke en 
contextuele ervaringen begrijpen en  
ordenen zodat ze door constructieve 
responsen zich beter in hun omgeving 
kunnen aanpassen en deze kunnen 
beheersen. 

 
 
 
 
 
Cliënt als expert van zichzelf; de 
therapeutische autoriteit zit in de 
autoriteit van de vertrouwvolle en 
zorgzame relatie; de therapeut is 
faciliterend gezelschap voor de 
reis van de cliënt om zichzelf te 
herstellen en tot zelfactualisatie te 
komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwerpt het classificerende model 
als onnodig en niet ter zake doend 
hiërarchisch; gebruik van progres-
sieve diagnostische technieken om 
de plaats daarvan te bediscus-
siëren op een continuüm van 
openheid om te veranderen, 
spontaneïteit, gevoelens en 
ervaring. 

 
 
 
 
 
Nogal hiërarchisch waarbij alle 
conversatie via de therapeut 
verloopt die het proces van 
differentiatie coacht of superviseert; 
emotionele objectiviteit en non-
reactieve processing in de 
therapeutische relatie zijn 
essentieel; doel van hulp aan een 
familie of een individu is hun 
problemen te definiëren en hun op-
lossingen te gebruiken om met hun 
problemen om te gaan. 
 
 
 
 
Diagnose is cruciaal, zowel bij het 
begin als doorheen heel het proces; 
familie-eenheden als focus; zoekt 
naar graden van differentiatie in 
emotionele familieprocessen om de 
angst te verminderen, en de 
differentiatie en autonomie te 
vergroten. 

 
 
 
 
 
Complex: pastor en pastorant staan 
allebei voor het aanschijn en 
hebben allebei nood aan de genade 
die door iedereen gedeeld wordt. 
Deze gelijkheid wordt uit evenwicht 
gebracht door zowel de reële als de 
symbolische autoriteit die samen-
hangt met de  wijding / aanstelling. 
Autoriteit is functioneel: in functie 
van de (gelovige) menswording van 
pastoranten en hun meebouwen 
aan het Rijk Gods. Autoriteit zit in 
het betrouwbaar uitoefenen van 
relationele macht. 
 
 
‘Diagnose’ op grond van existentie. 
Gericht op zelfonderzoek in het licht 
van Gods liefdevolle belangstelling. 
Stimuleert tot deelname aan een 
verlossende transformatie doorheen 
de vrijheid om lief te hebben en de 
roeping tot dienst en dankbaarheid; 
zoekt toegang tot de pastorant met 
het oog op (gelovige) menswording 
en verdieping van  diens engage-
ment. 
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