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SAMENVATTING 
 

In dit onderzoek staat de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering centraal. Het richt 

zich vooral op de mogelijke betekenis van Gods zelf-openbaring in Jezus Christus, zoals 

verwoord door Daniël J. Louw in zijn boek Meaning in Suffering1, in de context van 

traumapastoraat voor vluchtelingen. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 

In hoeverre biedt de zelf-openbaring van God in Christus (zoals beschreven in het boek 

Meaning in Suffering van Daniël J. Louw) bruikbare inzichten voor traumapastoraat van 

vluchtelingen, in het bijzonder gelet op de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering? 

Wat houdt de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering in, in het bijzonder voor 

vluchtelingen? Zijn er andere aspecten die in dit kader aandacht verdienen, met het oog op 

traumapastoraat aan vluchtelingen in de Nederlandse context? Na weergave van Louw’s 

theologische reflectie op God’s zelf-openbaring in Christus, worden de contouren van deze 

relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering (voor vluchtelingen in Nederland) eraan 

gespiegeld. Wat betekent deze relatie vanuit het perspectief van Louw’s model en vice versa?  

 

Voor de evaluatie van Louw’s model zijn daarnaast drie kernvragen geformuleerd, die verband 

houden met theologische vraagstukken en spanningsvelden in traumacontext. Deze zijn 

afgeleid uit de wetenschappelijke literatuur die ‘trauma’ en ‘evangelie’ zoeken te verbinden. 

Allereerst, in hoeverre biedt Louw’s model een kritische balans tussen het ‘verhaal van de 

mens’ en het ‘verhaal van God’? Dit vanwege de risico’s die het verbinden van meta-narratief 

en/of theodicee aan het levensverhaal van een getraumatiseerde vluchteling kent. Ten 

tweede, in hoeverre is er in Louw’s model sprake van een kritische weging van de betekenis 

van (spreken over) God-in-Christus als metaforisch en context gebonden spreken? Dit hangt 

samen met de vraag of en hoe God zélf zich zo laat kennen. Ten derde, in hoeverre is trauma 

‘in de tussentijd’ relateren aan God-in-Christus in pastorale context kritiek, in de zin van 

cruciaal?  

                                                      
1 Daniël J. Louw, Meaning in Suffering: A theological reflection on the cross and the resurrection for 
pastoral care and counselling (Frankfurt am Main en New York: Peter Lang, 2000). 
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INTRODUCTIE 

 

“Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de 

Vader rust, heeft hem doen kennen.”                       Johannes 1:18 

 

In dit onderzoek staat de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering centraal. Het richt 

zich vooral op de mogelijke betekenis van Gods zelf-openbaring in Jezus Christus, zoals 

verwoord door Daniël J. Louw in zijn boek Meaning in Suffering2, in de context van 

traumapastoraat voor vluchtelingen. Deze introductie geeft allereerst de achtergrond en de 

aanleiding van dit onderzoek weer. Vervolgens komen probleemstelling en doelstelling ervan 

aan de orde, gevolgd door een kort overzicht van literatuur die ‘trauma’ en ‘evangelie’ met 

elkaar verbindt. Tenslotte zijn methode en opzet van dit schrijven geschetst, inclusief een 

reflectie op mijn eigen positie. 

Achtergrond en aanleiding 

In de afgelopen jaren zijn vele vluchtelingen lid geworden van diverse kerken in Nederland. 

Regelmatig zijn ze getraumatiseerd, soms pas bekeerd en vaak op zoek naar nieuwe 

perspectieven. Het percentage vluchtelingen dat zich aansluit bij een kerkelijke gemeenschap 

is onbekend. Wel is bekend dat 13-25% van de vluchtelingen in Nederland kampt met een 

zogeheten posttraumatische stressstoornis (PTSS) en/of depressie, aldus de Gezondheidsraad 

in 2016. Dit is de aanleiding voor mijn onderzoek naar bruikbare inzichten voor 

traumapastoraat van vluchtelingen. Ter vergelijking, onder de reguliere Nederlandse bevolking 

zijn de percentages 2,6% voor PTSS en 6% voor depressie.3  

Kenmerkend voor trauma is volgens Judith Herman dat het basisvertrouwen 

versplintert, zodanig dat iemand het vertrouwen verliest in zichzelf, anderen en God.4 

Afhankelijk van het type trauma zijn drie fundamentele aannames aangetast, namelijk: het 

leven is een betekenisvol geheel, de wereld is mij goedgezind en ik ben als persoon de moeite 

waard.5 Trauma beschadigt zodoende de basisstructuur van het zelf.6 Relevant op te merken is 

de aannames niet slechts persoonlijke aannames of idealen zijn, maar collectief/wereldwijd 

gedeelde kernnoties over ‘mens-in-de-wereld-zijn’, die volgens Janoff-Bulman door trauma 

stuk breken op de werkelijkheid.7 Ruard Ganzevoort nu laat zien dat deze fundamentele 

                                                      
 De Nieuwe Bijbelvertaling, Bijbel & Liedboek voor de kerken (Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 
2005). De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands 
Bijbelgenootschap 2004, Nieuwe Testament, Johannes 1: 18, 118. 
2 Daniël J. Louw, Meaning in Suffering: A theological reflection on the cross and the resurrection for 
pastoral care and counselling (Frankfurt am Main en New York: Peter Lang, 2000). 
3 Gezondheidsraad, Briefadvies Geestelijke gezondheid van vluchtelingen (Den Haag: Gezondheidsraad, 
2016),  publicatienr. 2016/01, geraadpleegd op 23 april 2018. Online beschikbaar via: 
https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201601briefadvies_geestelijke_gezondheid_van_vl
uchtelingen.pdf. 
4 Judith Lewis Herman, Trauma en herstel: De gevolgen van geweld van mishandeling thuis tot politiek 
geweld (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2015), 81. 
5 R. Ruard Ganzevoort en Jan Visser, Zorg voor het verhaal: Achtergrond, methode en inhoud van 
pastorale begeleiding, 4e druk (Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2014), 307. 
6 Herman, Trauma en herstel, 81. 
7 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 307. 

Lianne Dijkstra
Markering
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aannames ook een religieuze variant kennen. Ze maken dan de kern uit van zingeving in 

religieuze termen, met volgens hem het godsbeeld als brandpunt: God is almachtig (als grond 

en beschermer van betekenissamenhang), God is goed (Hij is ons welgezind, zelfs al kent de 

wereld kwaadwillende elementen) en ik ben de moeite waard (in de zin van: ik doe ertoe voor 

God, ik ben door Hem geliefd en in het grotere geheel is mijn aandeel van belang).8 Genoemde 

versplintering van basisvertrouwen, de aantasting van fundamentele aannames en de rol van 

het godsbeeld in (de)traumatisering vormen samen de achtergrond van dit onderzoek.  

Nu is er veel onderzoek gedaan naar zogeheten religieuze coping in lijden, in het 

bijzonder door Kenneth Pargament.9 Ook is geschreven over de rol van het godsbeeld hierin. 

Onder meer Hanneke Schaap-Jonker deed kwantitatief onderzoek naar gezondheidseffecten 

van uiteenlopende godsbeelden in de Nederlandse kerkelijke context.10 In dit onderzoek wil ik 

aansluiten bij de huidige inzichten in zowel trauma theorie als godsdienstpsychologie over de 

relatie godsbeeld en (de)traumatisering. Nu is er minder bekend over deze relatie bij 

(Nederlandse) vluchtelingen in het bijzonder, laat staan in de context van traumapastoraat. Dit 

is de aanleiding voor dit onderzoek, waarin ik bruikbare inzichten hierover wil opdiepen voor 

specifiek deze groep en context.  

 

Probleemstelling en doelstelling 

Wanneer vanwege trauma fundamentele aannames moeten worden losgelaten, houdt dit 

hernieuwd spreken over God in. Wat betekent dit voor traumapastoraat aan vluchtelingen? 

Wanneer het godsbeeld aan de orde is, wat te bevestigen en aan te dragen, in het bijzonder 

qua beeld(en) van God? Deze vragen zijn mijns inziens terug te brengen tot de kernvraag naar 

wat ik een ‘heilvol’ godsbeeld zou willen noemen. Uiteraard is een ‘heilvol’ godsbeeld niet 

voor een ander in te vullen. Hoe een pastoraal gesprek in de praktijk vorm krijgt is bovendien 

afhankelijk van de situatie. Toch wil ik hier ‘heilvol’ hanteren, om naast heling in de zin van 

psychisch welbevinden te kunnen refereren aan ‘vol van heil’ in christelijk spirituele zin. Dit in 

navolging van anderen die trauma context relateren aan Gods reddende genade, waaronder 

Serene Jones en Shelly Rambo.11 Hierachter schuilt de aanname dat in pastoraat Gods 

reddende kracht van genade in Christus grond is voor de pastorale ontmoeting, met in dit 

geval getraumatiseerde vluchtelingen. Dit is meer dan een premisse in christelijk geloof dat 

God bestaat. Willen inzichten bruikbaar zijn voor deze specifieke groep en context dan vraagt 

dit om openheid voor (vertrouwen in) Gods (uit)redding dankzij Christus.  

Onbekend is wat de waarde is van Gods zelf-openbaring in Christus in 

traumapastoraat aan vluchtelingen, in het bijzonder gezien de relatie tussen godsbeeld en 

(de)traumatisering. In dit schrijven wil ik dit vanuit wetenschappelijke theorie onderzoeken. 

                                                      
8 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 308. 
9 Kenneth I. Pargament et al, ‘Religion and the problem-solving process: Three styles of coping.’ Journal 
for the Scientific Study of Religion 27 (1) (1988): 90–104. Geraadpleegd op 23 april 2018. Online 
beschikbaar via: doi:10.2307/1387404. JSTOR 1387404. 
10 Hanneke Schaap-Jonker, Elisabeth H.M. Eurelings-Bontekoe, Hetty Zock en Evert Jonker, 
‘Development and validation of the Dutch Questionnaire God Image: Effects of mental health and 
religious culture.’ Mental health, Religion and culture 11 (5) (2008): 501-515. Geraadpleegd op 23 april 
2018. Online beschikbaar via: doi.org/10.1080/13674670701581967. 
11 Serene Jones, Trauma and Grace: Theology in a Ruptured World (Louisville: Westminster John Knox 

Press, 2009); Shelly Rambo, ‘Spirit and Trauma.’ Interpretation: A Journal of Bible and Theology 69 (1) 
(2015): 7-19. Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: DOI:10.1177/0020964314552625. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.2307%2F1387404
https://en.wikipedia.org/wiki/JSTOR
https://www.jstor.org/stable/1387404
http://dx.doi.org/10.1080/13674670701581967
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Dit vraagt allereerst inzicht in deze relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering in het 

algemeen. Zijn er bovendien bijzondere aspecten die aandacht verdienen als het gaat om 

vluchtelingen? Ook deze vraag wil ik apart onderzoeken, met name voor de Nederlandse 

context. Vervolgens wil ik ingaan op het pastorale model van Daniël L. Louw, zoals beschreven 

in zijn boek Meaning in Suffering.12 Louw koppelt namelijk Gods zelf-openbaring in Christus 

aan fundamentele vragen aan God in lijden. Reden om aan te nemen dat dit model kan 

bijdragen aan een ‘heilvol’ godsbeeld in de context van traumapastoraat aan vluchtelingen is 

dat Gods zelf-openbaring in Christus binnen de christelijke traditie veelal gezien wordt als de 

bron van Gods heil. Zo schrijft Aart Willem van Wilgenburg in zijn conclusie van God en de 

geschiedenis: een christologisch dilemma13: 

 

Only when the full and true humanity of Jesus is recognized, he may be confessed as the Christ 

of God, born from the Spirit of God, crucified and risen for doing the will of The Father and so 

bringing near the kingdom of God through justice, peace and joy in the Holy Spirit (Rom 14,17) 

as a promise and challenge “for our salvation”.14 

Zelfs al zou in traumapastoraat aan vluchtelingen niet expliciet worden gesproken over God-

in-Christus, dan nog zou de erkenning dat God zich zo openbaart bijzondere hoop en betekenis 

met zich mee kunnen brengen. Ook anderen hebben uiteraard nagedacht over evangelie in 

relatie tot trauma of (gedwongen) migratie, of pastorale modellen opgesteld. Louw 

onderscheidt zich mijns inziens door pastorale zorg, godsbeelden en een theologische reflectie 

over de zelf-openbaring van God in Christus te verbinden vanuit fundamentele vragen die in 

lijden veelal gesteld zijn/worden: “Waarom God?”, “Wie en hoe bent U God?”, “Wat is Uw wil 

in lijden God?”, “Wanneer bent U daar God?” en, “Waartoe God?”. Daarmee onderkent hij dat 

een godsbeeld meer is dan een normatief of narratief gegeven. Tegelijkertijd beproeft hij als 

het ware het godsbeeld ‘God-in-Christus’, waarvan ook Johannes 1:18 spreekt. Juist vanwege 

deze gerichtheid, die waarde hecht aan zowel psychisch welbevinden als aan de implicaties 

van Gods heil in de dagelijkse realiteit, verwacht ik dat Louw’s model bruikbare inzichten biedt 

in traumacontext voor vluchtelingen, in het bijzonder gelet op de relatie godsbeeld en 

(de)traumatisering.  

 

De centrale onderzoeksvraag van dit schrijven luidt als volgt: 

 

In hoeverre biedt de zelf-openbaring van God in Christus (zoals beschreven in het boek 

Meaning in Suffering van Daniël J. Louw) bruikbare inzichten voor traumapastoraat van 

vluchtelingen, in het bijzonder gelet op de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, komen de volgende deelvragen aan de orde: 

1. Wat is bekend over de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering in het 

algemeen? 

                                                      
12 Louw, Meaning in Suffering.   
13 Aart Willem van Wilgenburg, God en de geschiedenis: een christologisch dilemma; De herijking van het 
Godsbeeld en de christologie in het werk van zeven Nederlandse theologen in de twintigste eeuw, © 
2008, A.W. van Wilgenburg, Bennekom. Geraadpleegd op 23 april 2018. Online beschikbaar via: 
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/31990. 
14 Van Wilgenburg, God en de geschiedenis: een christologisch dilemma, 809. 
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2. Wat is bekend over de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering bij vluchtelingen 

in Nederland en welke gerelateerde aspecten spelen mogelijk een rol in 

traumapastoraat aan vluchtelingen? 

3. Wat houdt het pastorale model van Louw uit Meaning in Suffering in, vooral voor wat 

betreft de zelf-openbaring van God in Christus? 

4. Discussie: in hoeverre biedt de zelf-openbaring van God in Christus (zoals verwoordt 

door Louw in Meaning in Suffering) bruikbare inzichten voor traumapastoraat aan 

vluchtelingen in Nederland, in het bijzonder gelet op de relatie godsbeeld en 

(de)traumatisering? 

5. Conclusie: in hoeverre biedt de zelf-openbaring van God in Christus (zoals verwoordt 

door Louw in Meaning in Suffering) bruikbare inzichten voor traumapastoraat aan 

vluchtelingen in Nederland, in het bijzonder gelet op de relatie godsbeeld en 

(de)traumatisering? 

Tenslotte, door ‘trauma’, ‘vluchten’ en ‘God-in-Christus’ samen te brengen hoop ik een nieuw 

perspectief te creëren vanuit het academisch debat over de relatie tussen godsbeeld en 

(de)traumatisering, dat van waarde is voor traumapastoraat aan vluchtelingen. Het is van 

belang traumapastoraat hier te onderscheiden van psychosociale ondersteuning aan 

getraumatiseerde vluchtelingen. Traumapastoraat adresseert specifiek die vragen die de 

relatie tussen God en de getraumatiseerde vluchteling mee kleuren. Ik realiseer me dat 

daarom diverse theologische vraagstukken en spanningsvelden op de achtergrond 

meeklinken. Om die reden heb ik ervoor gekozen de neutrale term ‘bruikbare inzichten’ te 

hanteren in mijn centrale onderzoeksvraag. Mijn doel is om deze op te diepen, niet om een 

abstract paradigma op te leggen van een ‘heilvol’ godsbeeld of één sluitend theologisch-

therapeutisch model te presenteren, alsof ‘God’ zo zou zijn (samen) te vatten. 

 

‘Evangelie’ en ‘trauma’ in literatuur verbonden 
In mijn vooronderzoek naar perspectieven die ‘trauma’ en ‘evangelie’ zoeken te verbinden, 

viel vooral de diversiteit aan mogelijke invalshoeken op. Deze paragraaf geeft een kort 

overzicht ervan weer, om de literatuur te kunnen betrekken in de evaluatie van Louw’s model. 

Ten eerste, ‘evangelie’ en ‘trauma’ zijn geregeld verbonden in een perspectief dat 

uitgaat van/gebruik maakt van de Bijbel of delen ervan als (Gods geopenbaarde) woorden over 

lijden en zelfs trauma. Er wordt dan verbinding gezocht tussen met name Oudtestamentische, 

Bijbelse verhalen/metaforen en trauma, bijvoorbeeld binnen de context van pastorale zorg. Zo 

schrijft Egbert Brink uitgebreid hoe en waarom hij met een getraumatiseerde pastorant het 

Bijbelboek Job besprak en wat dit uitwerkte.15 Lisa Cataldo spreekt zelfs over het Bijbelboek 

Job als “portrait of the inner world of the trauma survivor”16.  

In het verlengde hiervan ligt het verstaan en interpreteren van (delen van) de Bijbel 

vanuit een zogeheten ‘trauma lens’. De traumatiserende context waarin de Bijbel is 

                                                      
15 Egbert Brink, Connecting horizons with Job: Pastoral care (in coöperation with professionals) in the 

trauma-coping process (Pasadena/Californië: William Carey International University Press, 2013). 
16 Lisa M. Cataldo, ‘I Know That my Redeemer Lives: Relational Perspectives on Trauma, Dissociation, 

and Faith.’ Pastoral Psychology 62 (2013): 791–804, 797-800. Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online 
beschikbaar via: DOI 10.1007/s11089-012-0493-5. 
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geschreven en de gevolgen daarvan staan centraal. Niet alleen geschiedschrijving over geweld, 

oorlog en ballingschap in het oude Israël, maar ook de wijsheidsliteratuur, profetieën, 

evangeliën en brieven krijgen hierdoor aan trauma verbonden (theologische) interpretaties. Te 

meer relevant is hier het perspectief op de Bijbel, als ontwikkeling van menselijk ervaren van  

‘God’ in relatie tot mensen, of als de openbaring van God. Interpretatie van Bijbels spreken 

heeft consequenties voor de vraag hoe God en trauma aan elkaar te relateren. Vragen spitsen 

zich in dit kader in het bijzonder toe op Gods vergelding, als goddelijk motief in (Israëls) 

lijden17 en op Gods verzoening, of er sprake is van goddelijke geweldloosheid in Jezus’ lijden.18  

Tenslotte zijn er benaderingen die zich vooral richten op de (on)mogelijkheden van 

heling, in termen van psychisch welbevinden, door het verbinden van ‘trauma’ aan specifiek 

het ‘evangelie van Gods genade in Christus’. Er wordt enerzijds gewaarschuwd voor het 

rechtstreeks verbinden van trauma aan een meta-narratief, zeker wanneer dat met ‘goddelijk’ 

wordt aangeduid. Hetzelfde geldt voor rechtvaardigend spreken over God in relatie tot lijden, 

omdat dit ten koste gaat van de lijdende mens en de waarheid waarvan traumatisch lijden 

spreekt.19 Anderzijds wordt in dit verband gesproken over de kerk als veilige haven voor 

slachtoffers én daders20, over pastoraat als plaats waarin aan een hernieuwde relatie met God 

kan worden gebouwd21 of over christelijke rituelen als doop en avondmaal als sacramentele, 

helende vormen van herdefiniëring van trauma.22 Centraal in zogeheten ‘trauma en genade’ 

perspectieven tot slot is het pleidooi voor evangelie dat klinkt in trauma context, waarbij 

expliciet gerekend wordt met “an experience of death that has not ended”23. De focus komt 

daarmee te liggen op een vraag als: wat betekent Christus’ kruis en opstanding in trauma in de 

‘tussentijd’ (tussen Christus’ opstanding en terugkomst). Of hoe vindt bij ernstige 

traumatisering een helende verbinding plaats tussen de mens en God-in-Christus?24 

Voor de evaluatie van Louw’s model heb ik drie kernvragen geformuleerd, afgeleid uit 

genoemde perspectieven, die verband houden met theologische vraagstukken en 

                                                      
17 Christopher G. Frechette, ‘Two Biblical Motifs of Divine Violence as Resources for Meaning-Making in 
Engaging Self-Blame and Rage after Traumatization.’ Pastoral Psychology 66 (2017): 239–249. 
Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: DOI 10.1007/s11089-016-0745-x. 
18 Annelize Endres en Yolanda Dreyer, ‘Pastoraat en jeugdtrauma, die “sondeboekmodel”, en Jesus as 
rolmodel.’ HTS Teologiese Studies/Theological Studies 65 (1) (2009): 1-6. Geraadpleegd op 20 juni 2018. 
Online beschikbaar via: DOI: 10.4102/hts.v65i1.196 
19 Michael W. McGowan, ‘Trauma and Grace: Psychology and Theology in Conversation.’ Pastoral 
Psychology 58 (2009): 167–180, 173-175. Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: DOI 
10.1007/s11089-008-0181-7. 
20 Deborah van Deusen Hunsinger, ‘Bearing the unbearable: trauma, gospel and pastoral care.’ Theology 
Today 68 (1), 8-25. Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: DOI: 
10.1177/0040573610394922. 
21 Lauren E. Maltby en Tod W. Hall, ‘Trauma, Attachment and Spirituality: a Case Study.’ Journal of 
Psychology and Theology 40 (4) (2012): 302-312. Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: 
https://static.squarespace.com/static/500ee7f0c4aa5f5d4c9fee39/t/53e923ace4b0457aee45fa2b/1407
787948263/Trauma,+Attachment,+and+Spirituality...+A+Case+Study.pdf. 
22 McGowan, ‘Trauma and Grace, ‘ 176-179. 
23 Rambo, ‘Spirit and Trauma, ‘ 13. 
24 Jennifer Erin Beste, God and the victim: Traumatic Intrusions on Grace and Freedom (Oxford 
Scholarschip Online, 2007). Geraadpleegd op 23 april 2018. Online beschikbaar via: 
DOI:10.1093/acprof:oso/9780195311099.003.0005. 
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spanningsvelden in traumacontext. (1) Allereerst, in hoeverre biedt Louw’s model een kritische 

balans tussen het ‘verhaal van de mens’ en het ‘verhaal van God’? Dit vanwege de risico’s die 

het verbinden van meta-narratief en/of theodicee aan het levensverhaal van een 

getraumatiseerde vluchteling kent. (2) Ten tweede, in hoeverre is er in Louw’s model sprake 

van een kritische weging van de betekenis van (spreken over) God-in-Christus als metaforisch 

en context gebonden spreken? Dit hangt samen met de vraag of en hoe God zélf zich zo laat 

kennen. (3) Ten derde, in hoeverre is trauma ‘in de tussentijd’ relateren aan God-in-Christus in 

pastorale context kritiek, in de zin van cruciaal? Dit vanwege de vraag of trauma noodzakelijk 

vraagt om een ‘heilvol’ godsbeeld op dat niveau. Waarom geen differentiatie in godsbeelden, 

of verbinding leggen met andere Bijbelse godsbeelden, of bovenal gerichtheid op psychisch 

welbevinden? Meer nog, kunnen godsbeelden die ontstaan vanuit hedendaagse traumatische 

ervaring niet ook openbaren hoe ‘God’ is?  

 

Methode en opzet  

Allereerst beschrijf ik in hoofdstuk één wat vanuit de wetenschappelijke literatuur bekend is 

over de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering in het algemeen. Dit biedt het 

theoretisch kader voor het vervolg. Vervolgens beschrijft hoofdstuk twee wat hierover bekend 

is in relatie tot vluchtelingen en traumapastoraat in Nederland. Dit aangevuld met andere 

aspecten rond vluchtelingen en traumapastoraat die mogelijk relevant zijn in dit kader en 

enkele inzichten uit de ‘migratie theologie’. In hoofdstuk drie staat vervolgens het pastoraal 

model van Louw beschreven. De focus ligt daarbij op zijn spreken over de zelf-openbaring van 

God in Christus. In hoofdstuk vier wordt dit gespiegeld aan de bevindingen uit de eerste twee 

hoofdstukken, om te onderzoeken of zijn pastorale model in lijden bruikbare inzichten biedt 

voor de relatie godsbeeld en (de)traumatisering binnen de context van traumapastoraat aan 

vluchtelingen. Daarnaast zal apart worden stilgestaan bij de genoemde drie centrale vragen, 

afgeleid uit de literatuur die ‘trauma’ en ‘evangelie’ zoeken te verbinden. Tot slot zal ik in 

hoofdstuk vijf de centrale onderzoeksvraag beantwoorden, na weergave van de antwoorden 

op de deelvragen, aangevuld met aanbevelingen voor verder onderzoek.   

Tenslotte, ik heb een gereformeerd vrijgemaakte achtergrond en in die traditie nemen 

‘Vraag en antwoord 1’ uit de Catechismus van 1563 een belangrijke plaats in. Aan het begin 

van dit leerboek staat daar als enige troost in leven en sterven benoemd: “Dat ik met lichaam 

en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland 

Jezus Christus.”25 Nu is de Catechismus opgesteld in een tijd waarin veel gelovigen vluchteling 

waren, vlak voor de 80-jarige oorlog. Dankzij onder andere Nederlandse vluchtelingen in 

Heidelberg is de Catechismus ook in Nederland bekend geraakt, toen zij naar eigen land 

terugkeerden en de Catechismus met zich mee brachten.26 Ik verwonder me geregeld over 

deze zin, die zoveel samenbrengt, als het gaat om lijden, redding en troost, voor nu en in de 

toekomst. Het omvat namelijk zoveel meer dan een godsleer, of een godsbeeld alleen, het 

vraagt vertrouwen in een mysterie. Ik ben me ervan bewust dat het onmogelijk is dit mysterie 

te onthullen, wel hoop ik het verstaan ervan te verdiepen door het aan trauma te relateren. 

                                                      
25 Bijbel en Gereformeerd Kerkboek (’s Gravenhage: Boekencentrum N.V, 1985), 436 (Zondag 1).  
26 M.J. Schuurman, De Heidelbergse Catechismus, 
https://mjschuurman.wordpress.com/2009/12/17/de-heidelbergse-catechismus/ (geraadpleegd op 23 
april 2018). 

https://mjschuurman.wordpress.com/2009/12/17/de-heidelbergse-catechismus/
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Juist in levens- en identiteitsbedreigende momenten, in angst voor de dood en momenten van 

hevige fysieke pijn, heb je toch meer nodig dan een ‘concept’ om bij te schuilen! 
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HOOFDSTUK 1: GODSBEELD IN (DE)TRAUMATISERING: VAN 

TRANSCENDENTE DIMENSIE TOT REDEN VOOR RECONSTRUCTIE 

“Nooit zal ik die ogenblikken vergeten die mijn God en mijn ziel vermoordden, en mijn dromen, 

die het aanzien van de woestijn kregen.”          Elie Wiesel 

 

Dit zijn de diepgaande en persoonlijke woorden van Nobelprijswinnaar Elie Wiesel, die de 

Holocaust overleefde en veel over zijn ervaringen schreef. Met dit citaat laat Judith Herman in 

haar standaardwerk Trauma en Herstel zien hoe trauma een ingrijpende verandering in de 

relatie met God kan veroorzaken.27 In dit hoofdstuk wil ik ingaan op wat bekend is over de 

relatie tussen (de)traumatisering en godsbeeld in het algemeen. Allereerst zal ik kort ingaan 

op de definitie van ‘traumatisering’, ‘detraumatisering’ en ‘godsbeeld’. Vervolgens beschrijf ik 

wat bekend is over de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering. De belangrijkste 

contouren zijn tenslotte samengevat. Die worden in hoofdstuk vier gespiegeld aan Louw’s 

pastorale model, met het oog op bruikbare inzichten voor traumapastoraat aan vluchtelingen.   

 

1.1. Wat houden traumatisering en detraumatisering in?  

Welke rol speelt het godsbeeld in trauma en traumaherstel? Om de relatie tussen godsbeeld 

en (de)traumatisering te verhelderen is het allereerst nodig traumatisering, detraumatisering 

en godsbeeld afzonderlijk nader te definiëren. Nu heeft het denken over traumatisering zich in 

de loop van de tijd ontwikkeld en het ontwikkelt zich nog steeds (zie bijlage 1). Ondanks 

definitiekwesties rond ‘trauma’ en doorgaande ontwikkeling van het begrip Posttraumatische 

stressstoornis (PTSS), is er overeenstemming over een wezenlijk kenmerk van traumatisering, 

namelijk diepgaande hulpeloosheid, bij ernstige bedreiging, die gebruik van gangbare coping 

strategieën aantast. Trauma ontstaat daar waar handelen niet baat28, met gevolg dat het 

zelfbeschermingssysteem ontregelt.29 Herman heeft traumatisering daarom zelfs als 

“aandoening van de machtelozen”30 betiteld. In de meeste definities van trauma en 

traumatisering vind je dit element van diepgaande machteloosheid terug. Daarbij is opvallend 

dat waar het PTSS-begrip heel specifiek geduid wordt, de meeste definities van trauma in vrij 

algemene termen spreken over oorzaken en gevolgen. Kleber en Brom spreken van: 

 

zeer ingrijpende gebeurtenissen die een individu confronteren met extreme machteloosheid en 

die het persoonlijke leven in ernstige mate ontwrichten.31 

 

Ook Ganzevoort gebruikt soortgelijke bewoordingen in zijn definitie van trauma:  

 

                                                      
  Herman, Trauma en herstel, 126. 
27 Herman, Trauma en herstel, 126. 
28 Herman, Trauma en herstel, 53. 
29 Herman, Trauma en herstel, 54. 
30 Herman, Trauma en herstel, 52. 
31 Jeanette C.G. Lely en Diny J.F. van den Heuvel-Wellens, Psychosociale zorg voor vluchtelingen en 
asielzoekers: Een handleiding (Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, 2002), 102. 
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de psychische schade van een ernstige, de integriteit ontwrichtende, machteloos makende en 

langdurige negatieve psychische problemen veroorzakende levensgebeurtenis.32  

 

Aan het element van diepgaande machteloosheid dat karakteristiek is voor trauma wil ik in 

deze paragraaf de zingevingsdimensie toevoegen. Ganzevoort verbindt de eerdere notie van 

machteloosheid op drie manieren met zingeving. Allereerst, bij traumatisering zet een 

bepaalde overlevingsstrategie zich vast en wordt gedragsbepalend.33 Daarbij, de narratieve 

basisstructuur van betekenissamenhang, die iemand in zijn leven legt of vindt34, stagneert.35 

Tot slot, is er sprake van “geschonden vermogen”36 voor wat betreft vertrouwen, of wat 

daaraan ten grondslag ligt, met vergaande consequenties op spiritueel/religieus niveau. 

Ganzevoort bouwt hiermee voort op het gedachtengoed van zowel Herman als Janoff-Bulman. 

Zoals in de inleiding gesteld, benoemt Herman als typerend voor trauma het verlies van 

vertrouwen in zichzelf, anderen en God37 en Janoff-Bulman spreekt over het verlies van 

vertrouwen in de drie fundamentele aannames: het leven is een betekenisvol geheel, de 

wereld is mij goedgezind en ik ben als persoon de moeite waard.38 Het is de versplintering van 

deze drie fundamentele aannames die Ganzevoort zelfs de kern van traumatisering noemt.39 

Hij verbindt onder meer de symptomen van PTSS (hyperactivering, dwangmatige herbeleving 

en emotionele vervlakking40) rechtstreeks aan de aantasting van de fundamentele aannames.41  

In dit schrijven zal worden uitgegaan van bovengenoemde definitie van trauma van 

Ganzevoort, aangevuld met de door hem gedefinieerde zingevingsdimensie. Ganzevoorts 

definitie onderkent fysieke en psychische aspecten en zingevingsaspecten in onderlinge 

samenhang. Dit biedt goede aanknopingspunten voor dit onderzoek, waarin de waarde van 

Gods zelfopenbaring in Christus op de relatie godsbeeld en (de)traumatisering wordt 

betrokken aan de hand van Louw’s pastorale model. Dit is namelijk opgebouwd vanuit de 

zoektocht naar zingeving in lijden, gericht op de relatie met de transcendente God daarin, 

binnen de context van christelijk pastoraat en daarmee gericht op wat ‘heilvol’ is in brede zin.  

Tenslotte wil ik detraumatisering definiëren in verlengde van het bovenstaande, ook met 

een definitie van Ganzevoort. Ganzevoort bouwt ook hiervoor voort op elementen die zowel 

Herman als Janoff-Bulman als essentieel benoemen. Herman beschrijft als wezenlijke 

voorwaarden van traumaherstel: zorgen voor veiligheid, reconstructie van het traumatische 

verhaal en herstel van verbondenheid tussen de overlevenden en de gemeenschap.42 Janoff-

Bulman schrijft over detraumatisering in termen van: herwinnen van vertrouwen en 

verbondenheid, herstel van gevoel van betekenissamenhang en herintegratie van diverse 

aspecten van het ‘zelf’ als zijnde waardevol.43 Ganzevoort definieert detraumatisering daarop 

                                                      
32 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 296. 
33 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 301. 
34 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 185. 
35 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 296. 
36 Ganzevoort, Trauma, geweld en religie, 119. 
37 Herman, Trauma en herstel, 81. 
38 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 307. 
39 Ganzevoort, Trauma, geweld en religie, 120. 
40 Herman, Trauma en herstel, 55. 
41 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 120. 
42 Herman, Trauma en herstel, 14. 
43 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 64. 
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als: een nieuw psychologisch en fysiek evenwicht44, trauma en posttraumatische gevolgen 

gaan deel uitmaken van het levensverhaal en de identiteit45 en opbouw van een (her)nieuw(d) 

coherent conceptueel systeem voor wat betreft fundamentele aannames.46 Het is duidelijk dat 

achter al deze noties een complex proces schuilgaat en dat ook detraumatisering per persoon, 

gebeurtenis en context verschilt.47  

 

1.2. Wat is bekend over de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering? 

Hoewel dit hoofdstuk slechts één raakvlak tussen (de)traumatisering en zingeving beschrijft, 

het godsbeeld, is het belang ervan niet te onderschatten. Volgens Ganzevoort vinden de 

fundamentele aannames hun “symbolisch kristallisatiepunt”48 in het “godsbeeld als brandpunt 

van religie”49. Om zicht te krijgen op de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering, komt 

nu allereerst de definiëring van het concept ‘godsbeeld’ aan de orde. Vervolgens geef ik weer 

hoe over de relatie tussen godsbeeld en traumatisering veelal is gesproken. Wat is 

bijvoorbeeld bekend over hoe trauma een ingrijpende verandering in de relatie met God kan 

veroorzaken, waarvan het citaat van Wiesel spreekt? Daarna ga ik in op de relatie tussen 

godsbeeld en detraumatisering.   

 

1.2.1. Wat houdt het concept godsbeeld in? 

Om de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering te kunnen schetsen is het om te 

beginnen van belang het concept ‘godsbeeld’ te duiden. Binnen de psychoanalyse zijn twee 

verklaringsmodellen ontwikkeld, die binnen de godsdienstpsychologie zijn toegepast rond het 

concept godsbeeld, namelijk de objectrelatietheorie van Winnicott en de attachmenttheorie 

van Bowlby50 (zie bijlage 2).   

Ondanks verschillen in beide benaderingen, bijvoorbeeld rond het belang van de 

hechtingsrelatie met de primaire verzorgers, wordt het ‘godsbeeld’, zoals Schaap-Jonker stelt, 

veelal gedefinieerd als: “one’s emotional and cognitive understanding of God”51. Daarbij is 

overeenstemming over het idee dat het emotioneel verstaan van God zich onbewust en 

relationeel vormt in ervaring, in het bijzonder in de vroege kinderjaren, waar het cognitief 

verstaan van God zich vormt in relatie tot taal en theologie uit de religieuze context.52 Het 

                                                      
44 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 63. 
45 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 63. 
46 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 64. 
47 Adriana W. Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een 
incestervaring (Ede: Printservice Ede, 2017), 35. Geraadpleegd op 23 april 2018. Online beschikbaar via: 
https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/41929593, 54-62. 
48 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 308. 
49 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 308. 
50 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 173. 
51 Arjan W. Braam, Hanneke Schaap-Jonker, Bianca Mooi, Dineke de Ritter, Aartjan T. F. Beekman en 
Dorly J. H. Deeg, ‘God image and mood in old age: Results from a community-based pilot study in the 
Netherlands.’ Mental Health, Religion and Culture 11 (2) (2008): 221-237, 222. Geraadpleegd op 20 juni 
2018. Online beschikbaar via: DOI: 10.1080/13674670701245274. 
52 Victor Counted, ‘Understanding God images and God concepts: Toward a pastoral hermeneutics of 
the God attachment experience.’ Verbum et Ecclesia 36 (1) (2015): 1-14, 6. Geraadpleegd op 28 mei 
2018. Online raadpleegbaar via: http://dx.doi.org/10.4102/. 

https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/41929593
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godsbeeld betreft als gevolg een persoonlijke ervaring van ‘God’ en niet ‘God’ zoals daarover 

gesproken wordt in een bepaalde religieuze traditie, hoewel het daarmee samenhangt.  

In de literatuur is verschil van mening over de vraag of de cognitieve kant van het 

godsbeeld afzonderlijk gedefinieerd zou moeten zijn als ‘godconcept’. Dit lijkt te betekenen 

dat je de cognitieve/verbale component geen onderdeel laat uitmaken van het ervaren 

godsbeeld. Wat echter pleit voor een dergelijk onderscheid is dat een ‘godconcept’, om met 

Victor Counted te spreken, indicatoren inhouden van ontwikkeling van (collectief of 

persoonlijk) geloof en theologische kennis van God. Dit is een belangrijk onderscheid, want 

hoe over de verbondenheid/relatie met ‘God’ gesproken wordt blijkt niet automatisch 

overeen te komen met hoe ‘God’ ervaren wordt in emotioneel en cognitief opzicht.53 

In aanvulling op bovenstaande definitie, met weergegeven onderscheid tussen 

‘godsbeeld’ en ‘godsconcept’, tenslotte een perspectief vanuit de christelijke theologie, 

namelijk de zogeheten deocentrische bron van het godsbeeld. Dit betreft het verstaan van God 

vanwege een God die zichzelf openbaart, op (alweer) cognitief en emotioneel niveau. 54 

Zonder nu het spreken over ‘God’ in christelijke context onder één noemer te willen brengen, 

wordt hierin veelal uitgegaan van een God die actief is in de wereldgeschiedenis en in 

persoonlijke levens, maar er niet mee samenvalt.55 Daarbij, deze God laat Zichzelf kennen, in 

de Bijbel en in Jezus in het bijzonder.56 Tot slot, deze God maakt zich kenbaar als Drie-enige 

God, Vader, Zoon en Geest, die een relatie wil met de mens.57 Het is uiteraard onmogelijk deze 

bron van het godsbeeld te meten. Toch wil ik deze transcendente dimensie wel expliciet 

benoemen, vanwege de focus op de pastorale context in dit onderzoek. Dit houdt openheid in 

voor het idee van een God die Zelf het godsbeeld (mee) bepaalt en langs eigen wegen een 

persoonlijke, spirituele relatie zoekt die zich op deze Drie-enige God oriënteert. Dit laatste 

inzicht brengt uiteraard de nodige (theologische) complexiteit rond het concept ‘godsbeeld’ 

met zich mee. Daarom is het goed expliciet te onderkennen dat ieder spreken over ‘God’ 

implicaties heeft voor het verstaan van de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering.  

 

1.2.2. Godsbeeld in traumatisering: over geloofsstrijd, betekenisverlies en tot in de kern 

brekende godsbeelden   

Traumatisering blijkt vaak samen te gaan met een geloofscrisis. Dit kan strijd zijn tussen eigen 

overtuiging en ervaring, of strijd met anderen op geloofsgebied. Ook kan traumatisering strijd 

inhouden rond godsbeeld en de relatie tot/met God. Deze strijd wordt gezien als de meest 

pijnlijke, omdat het de spirituele basis van het leven treft.58 In deze paragraaf staat de strijd 

rond het godsbeeld in traumatisering centraal. 

We zagen al hoe Ganzevoort traumatisering rechtstreeks relateert aan het godsbeeld, 

dat de fundamentele aannames over de betekenisvolheid van de wereld, de goedgezindheid 

van de mensen en de waarde van de mens als het ware in de kern in zich draagt. Wat bedoelt 

hij daarmee? Om dit duidelijk te maken volgt hier een voorbeeld van een christelijk godsbeeld, 

als religieuze variant op genoemde fundamentele aannames: 

                                                      
53 Counted, ‘Understanding God images and God concepts, ‘ 2. 
54 Counted, ‘Understanding God images and God concepts, ‘ 7. 
55 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 170. 
56 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 186. 
57 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 321. 
58 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 87. 
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God die goedwillend en betrouwbaar is ten aanzien van zijn wereld en zijn mensen, God die de 

wereld coherent (in een ordelijke samenhang) geschapen heeft en er de uiteindelijke controle 

over heeft, God die rechtvaardig is en de uiteindelijke zin en betekenis aan het leven geeft, God 

die elk persoon van waarde vindt.59  

 

Afhankelijk nu van het type traumatisering ontstaat strijd over precies deze samenhangende 

aspecten van het beeld van God, want hoe is het trauma te rijmen met Gods algoedheid en/of 

Gods almacht en/of de waarde van de mens in Gods ogen? Ganzevoort gaat ervan uit dat de 

relatie met de primaire verzorgers, en verdere persoonlijke interacties binnen een bepaalde 

context, het religieuze perspectief op de fundamentele aannames mee vormen. Hét christelijk 

godsbeeld bestaat daarmee niet. Verder, de manier waarop het godsbeeld zich onbewust 

vormt zegt enerzijds iets over de emotionele lading van deze aannames, anderzijds laat het 

zien hoe een geloofssysteem in cognitief opzicht bouwt aan betekenissamenhang.60 Deze 

realisaties sluiten aan bij eerdere inzichten over het concept ‘godsbeeld’ in de voorgaande 

paragraaf. Ganzevoort concludeert dat juist vanwege de diepe emotionele inbedding van het 

godsbeeld religie vaak bron van coping zal zijn en blijven. Er vindt herdefiniëring plaats van het 

bestaande godsbeeld, tenzij traumatisering dusdanig ernstig is dat zich (1) transcendente 

religieuze ervaringen voordoen of (2) er sprake is van geloofsverlies.61 In dat geval blijven één 

of meerdere aannames in geding, vanwege dwingende religieuze ervaringen of vragen.   

Ook anderen geven stem aan de strijd rond het godsbeeld bij traumatisering, zij het 

met andere woorden. Vhumani Mangezi en Charles Manda vragen zich af waarom spiritualiteit 

en het verstaan van God in traumatisering niet of nauwelijks zinvol schijnen, alsof het 

abstracties zonder praktische relevantie betreft.62 Volgens Mangezi en Manda wordt strijd 

rond godsbeeld vooral veroorzaakt door ondermijning van het betekenis gevende 

geloofssysteem, omdat traumatisering iemand dwingt buiten de eigen en gemeenschappelijke 

referentiekaders.63 Ze laten zien dat het verlies van vertrouwen in God, waarover Herman 

sprak, ook door anderen is beschreven. Margaret Nelson-Pechota spreekt van een ‘staat van 

spirituele bevreemding’.64 Daniël Louw spreekt van ‘spiritueel ziek’65, vooral waar eigen 

machteloosheid op God geprojecteerd is66 en intense pijn ertoe leidt dat God als afwezig 

wordt ervaren.67 Mangezi en Manda constateren dat wanneer God als ver weg en 

ongeïnteresseerd wordt ervaren, er de pijnlijke ervaring is van door ‘God verlaten te zijn’.68 Zo 

kan ernstige bedreiging, waarbij handelen niet baat, een godsbeeld versplinteren.  

Ryan La Mothe onderzocht in het bijzonder de strijd rond godsbeeld in traumatisering 

vanuit één aspect dat meespeelt in trauma context, namelijk dissociatie. Zij spreekt over 

dissociatie, een welbekend zelfverdedigingsmechanisme en symptoom van PTSS, waardoor 

                                                      
59 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 45. 
60 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 45. 
61 Ganzevoort, Trauma, geweld en religie, 98. 
62 Vhumani Magezi en Charles Manda, ‘The use of spiritual resources to cope with trauma in daily 
existence.’ In die Skriflig 50 (1) (2016): 1-10, 1. Geraadpleegd op 28 mei 2018. Online beschikbaar via: 
http://dx.doi.org/10.4102/ids.v50i1.21451. 
63 Magezi en Manda, ‘The use of spiritual resources, ‘ 7. 
64 Magezi en Manda, ‘The use of spiritual resources, ‘ 7. 
65 Magezi en Manda, ‘The use of spiritual resources, ‘ 7. 
66 Magezi en Manda, ‘The use of spiritual resources, ‘ 7. 
67 Magezi en Manda, ‘The use of spiritual resources, ‘ 7. 
68 Magezi en Manda, ‘The use of spiritual resources, ‘ 7. 
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iemand de traumatiserende ervaring als het ware ‘buiten bewustzijn’ plaatst. La Mothe 

beschrijft dit als een geestesgesteldheid waar er geen ‘zelf’ als actor is, ook wel non-ervaring. 

De traumatiserende ervaring wordt zonder woorden of symbolen opgeslagen.69 Opnieuw 

klinkt hier de herkenbare notie dat in traumatisering sprake is van diepgaande 

machteloosheid. In geval van dissociatie ontbreekt zelfs het geven van iedere betekenis. 

Volgens La Mothe een constant bewustzijn van depersonaliserend gevaar het gevolg hiervan. 

Dit kan zich op elk moment, op elke locatie en langs elke weg voordoen.70 Dissociatie heeft 

daarom niet alleen gevolgen voor het herinneren, het kent ook gevolgen voor geloofsbeleving:  
 

The paradox of defensive dissociation is that while it protects subjective organizations of faith, 

it also preserves painful splinters of annihilated faith, which silently threaten and disrupt 

persons’ ways of being in the world.71 

 

Zo stelt ook La Mothe de samenhang tussen de fysieke/psychische en zingevingsdimensie van 

traumatisering aan de orde. Ze duidt bovendien op werkelijke onmacht een coherent 

godsbeeld te behouden wanneer er in traumatisering sprake is van dissociatie.  

Tenslotte, ook vanuit theologisch perspectief is gesproken over versplinterde en 

conflicterende godsbeelden vanwege traumatisering en er is onenigheid over de vraag hoe 

hiermee om te gaan.72 Michael McGowan noemt het zelfs een risico om in trauma context een 

coherent beeld van God, in relatie tot de wereld en het ‘zelf’, te willen scheppen. Volgens hem 

ontkomen weinigen aan het gevoel van zinloosheid, van de pijn door God verlaten te zijn en/of 

verraden door mensen.73 Volgens Donnel Stern staan in traumatisering de godsbeelden ‘God 

als dader’ en ‘God als passieve bijstander’ tegenover het beeld van een algoede God, die 

troost en redt. Hij pleit ervoor deze ‘gedissocieerde’ godsbeelden met het beeld van de 

algoede God te laten conflicteren in therapeutische setting.74 Een andere benadering is die van 

onder meer Serene Jones, vanuit de zogeheten ‘trauma en genade’ theologie en psychologie. 

Volgens haar is dé zingevingsvraag die in christelijke context om beantwoording vraagt: hoe is 

Gods betrokkenheid in Christus op traumatisch lijden te duiden? Juist omdat daar schijnbaar 

tegengestelde geloofswaarheden naast elkaar bestaan; hoe Gods liefde voor deze wereld te 

rijmen met de menselijke ervaring van diep lijden, waar de Bijbel duidelijk spreekt van Gods 

gerichtheid om lijden met genade, hoop en liefde tegemoet te treden?75  Met vragen als deze 

komen we op het terrein van religieuze trauma coping en de relatie tussen godsbeeld en 

detraumatisering.  

  

                                                      
69 Ryan LaMothe, ‘ “Where are you?” Defensive Dissociation and Fragments of Anniliated Faith.’ 
Pastoral Psychology 50 (3) (2002): 174-189, 176. Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: 
DOI: 10.1023/A:1012996620415. 
70 LaMothe, ‘ “Where are you?”, ‘ 175. 
71 LaMothe, ‘ “Where are you?”, ‘ 187. 
72 Cataldo, ‘I know that my Redeemer lives: ‘ 796. 
73 McGowan, ‘Trauma and Grace, ‘ 171. 
74 Cataldo, ‘I know that my Redeemer lives, ‘ 802. 
75 Jones, Trauma and Grace, 175. 
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1.2.3. Relatie godsbeeld en detraumatisering: godsbeeld als spirituele basis en object 

van godsbeeldregulatie? 

De context waarin het wetenschappelijk debat over de relatie tussen godsbeeld en 

detraumatisering plaats vindt is die van zogenoemde religieuze coping. Engelhart en Goorts 

hanteren hiervoor de volgende definitie, die aansluit bij definities van Pargament voor coping 

en religie, namelijk: “een zoektocht naar betekenis, in relatie tot het heilige, in tijden van 

stress”76.  

Er is in de literatuur overeenstemming over het feit dat onderscheid gemaakt kan 

worden tussen positieve en negatieve religieuze coping. Positieve religieuze coping wordt 

gekenmerkt door: een zekere/veilige relatie met de transcendente kracht, een gevoel van 

spirituele verbondenheid met anderen en het idee van een wereld die je goedgezind is. Bij 

negatieve religieuze coping is er aanvechting op deze terreinen.77 Psychisch welbevinden via 

onder meer religieuze trauma coping blijkt groter naar mate (1) er de overtuiging is dat God 

en mens samen meewerken aan de oplossing, (2) er een positieve herdefiniëring van de 

fundamentele aannames in religieuze termen plaats vindt en (3) er spirituele steun van God en 

een religieuze gemeenschap wordt ervaren.78 Andersom geldt dat religieuze trauma coping 

‘faalt’ wanneer er van het bovenstaande niet of nauwelijks sprake is.  

Of traumatisering nu wordt geduid als identiteit ondermijnend of identiteitsbepalend 

(volgens Ganzevoort essentieel in coping in termen van weerstand en/of acceptatie79) 

allereerst moet gesteld worden dat religieuze trauma coping sterk afhangt van de persoon, de 

traumatiserende gebeurtenis en de context, waarmee het niet eenvoudig is er eenduidige 

conclusies aan te verbinden.80 Pargament meent dat inderdaad “de wil van God kan verbleken 

om plaats te maken voor zinloosheid”81, maar dat vaker ‘religieuze herkadering’ plaats vindt. 

Dit kan volgens hem op drie niveaus: herkadering van de traumatiserende gebeurtenis als 

zinvol (als les of spirituele kans), herkadering van de betrokkene (als zondig of teveel mens om 

Gods bedoeling te doorgronden) en tenslotte herkadering van het heilige (God is een 

straffende God, God is niet almachtig, of God kent de duivel als tegenstander).82  

De centrale notie in het wetenschappelijk debat over de relatie tussen godsbeeld en 

detraumatisering is ‘godsbeeldregulatie’. Dit gaat ervan uit dat cognitief/verbaal verstaan van 

‘God’ het emotioneel verstaan van ‘God’ zo nodig kan reguleren, bij bepalende negatieve 

relationele ervaringen of gevoelens.83 Dit is uiteraard niet eenvoudig, vanwege de emotionele 

inbedding van het godsbeeld als ‘onbewust hechtingsfilter’.84 Desondanks, de discrepantie die 

kan bestaan tussen de ervaren verbondenheid met God en de verbondenheid met God zoals 

                                                      
76 David Engelhart en Inge Goorts, God zal voor mij zorgen: Religieuze coping van vluchtelingen met 
gezondheidsproblemen (Utrecht: Stichting Pharos, 2005), 20. 
77 Kenneth Pargament, Maragret Feuille en Donna Burdzy, ‘The Brief RCOPE: Current Psychometric 
Status of a Short Measure of Religious Coping.’ Religions 2 (1) (2011): 51-76. Geraadpleegd op 23 mei 
2018. Online beschikbaar via: doi:10.3390/rel2010051.  
78 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 86. 
79 R. Ruard Ganzevoort, ‘Scars and Stigmata.’ Practical Theology 1 (1) (2008): 19-31, 21-24. 
Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: DOI: 10.1558/prth.v1i1.19. 
80 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 80. 
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daarover expliciet gesproken wordt (ook wel impliciet en expliciet godsbeeld genoemd85) dient 

als ingang voor ‘godsbeeldregulatie’ in detraumatisering.  

Het bovenstaande wil ik verbinden met de definitie van trauma coping van Janoff-

Bulman: automatische processen voor emotionele en cognitieve integratie van de nieuwe 

ervaring, bewuste herinterpretatie van de ervaring in relatie tot de fundamentele aannames 

voor emotionele en cognitieve stabiliteit en tot slot interactie met anderen, om diezelfde 

reden en voor nieuwe zinvolle beleving.86 Dit houdt in dat er onbewuste en bewuste 

processen in trauma coping zijn. De bewuste processen, interactie en religieuze herkadering 

van trauma, zijn wat Janoff-Bulman betreft nodig voor stabiliteit en zinvolle beleving. Nu staat 

cognitief/verbaal verstaan van ‘God’ nooit los van menselijk spreken. Duidelijk is ook dat 

religieuze herkadering niet los staat van het bestaande godsbeeld en de traumatisering. 

Tegelijkertijd schuilt in bewuste interactie hieromtrent, met het oog op levensverhaal, 

identiteitsontwikkeling en coherent geloofssysteem met godsbeeld als kern daarvan, ruimte 

voor detraumatisering. Los van de onbewuste processen die fysiek en psychisch evenwicht 

zouden kunnen bieden, blijkt hier een bijzondere uitdaging voor pastoraat te liggen.  

In de hier volgende alinea’s wil ik twee vraagstukken schetsen die betrekking hebben 

op ‘godsbeeldregulatie’ in christelijke context. Balk-van Rossum noemt het godsbeeld in 

relatie tot detraumatisering op twee manieren van belang: (1) vanwege de ruimte die het 

godsbeeld biedt voor behoud/hervinden van controle en (2) voor wat betreft de inhoud van 

het godsbeeld in de kern, als het gaat om de vraag welke relatie het godsbeeld legt tussen God 

en het ervaren kwaad/lijden.87 In relatie tot behoud/hervinden van ‘controle’ is één vraag 

bijzonder relevant in christelijke context: kan iemand dusdanig zijn/haar basisvertrouwen (in 

fundamentele aannames) verliezen, dat het onmogelijk is Gods aanbod van genade in Christus 

met geloofsvertrouwen te beantwoorden? In het bijzonder wanneer trauma door een ander is 

aangedaan, is het mogelijk dat iemand onvoldoende de eigen controle behoudt/hervindt om 

zich zelf tot God te verhouden. Erin Beste pleit in die gevallen, bijvoorbeeld bij vergaande 

aantasting van basisvertrouwen bij incestslachtoffers, voor verbondenheid met christenen als 

een vorm van “grace mediated horizontally”88. Beste spreekt hierover als volgt:   

 

Supportive relationships by themselves cannot cause or necessitate persons' will to say yes to 

God; these relationships merely enable our capacity to respond to God’s grace so that we may 

realize the freedom needed to effect a positive fundamental option for God.89 

 

Het andere veelbesproken vraagstuk in christelijke context betreft het spreken over de vraag 

hoe God en mens zich in het lijden tot elkaar verhouden, toegespitst op wat ook wel het 

theodiceevraagstuk wordt genoemd: de vraag naar de rechtvaardigheid van de almachtige en 

                                                      
85 Maltby en Hall, ‘Trauma, Attachment and Spirituality, ‘ 304. 
86 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 75-76. 
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algoede God in relatie tot het kwaad. Volgens Ganzevoort kan hierover spreken in 

traumacontext  enerzijds een getraumatiseerde meer controle en inzicht geven, maar groter is 

de kans op retraumatisering en verdere aantasting van basisvertrouwen (in fundamentele 

aannames). Dit in het bijzonder wanneer iemand slachtoffer is van menselijk geweld of van 

natuurgeweld. Zogeheten theodiceemodellen bieden namelijk vaak wel betekenissamenhang 

en tonen vooral de rechtvaardigheid van God aan, maar de kans is groot dat ze de mens doen 

beseffen “tekort te schieten, schuldig te zijn, onbeduidend te zijn of afgewezen te worden”90. 

Ganzevoort schetst vier theodiceemodellen, waarin de fundamentele aannames een bepaald 

samenhangend godsbeeld vormen, om dit aan te tonen:91 

 

Visie op persoon → 

Gebruikt discours  

Positief Negatief 

Betekenisvolheid/macht Planmodel  

Pedagogische God > nadruk op 

doel van lijden 

Versterkt: onbeduidend zijn 

Vergeldingsmodel  

Vergeldende God > nadruk op macht 

en nabijheid tot dader/ slachtoffer 

Versterkt: schuldig zijn 

Goedwillendheid/liefde Solidariteitsmodel  

Solidaire God > nadruk op 

nabijheid/liefde in lijden 

Versterkt: tekortschieten (bij het 

door trauma niet ervaren van 

nabijheid) 

Apathiemodel  

Apathische/mysterieuze God > nadruk 

op macht/afstand in lijden 

Versterkt: afwijzing (lijden is niet te 

verbinden aan God, want God is 

apathisch of mysterie) 

Tabel 1: weergave theodiceemodellen i.r.t. fundamentele aannames. NB: Vetgedrukt is weergave Ganzevoort,  

verder mijn aanvullingen vanuit ‘Zorg voor het verhaal’, pagina’s 307-312. 

Hierom bepleit Ganzevoort (trauma)pastoraat dat opening biedt voor bevrijding en 

empowerment92, voor erkenning van kwaad (via een ethisch oordeel dat zowel erkenning 

geeft aan het slachtoffer als de dader aanspreekt) en voor differentiatie van godsbeelden.93 Zo 

adresseert hij het belang van behoud/hervinden van ‘controle’, gecombineerd met het belang 

van de ontwikkeling van nieuwe fundamentele aannames, die verbondenheid met het ‘zelf’, 

anderen en God herstellen.94  

Tenslotte wil ik één spanningsveld uitlichten in de relatie godsbeeld en detraumatisering, 

namelijk die tussen ‘complex trauma’ en ‘godsbeeld’. Allereerst, het belang van 

betekenisgeving in traumacontext, zowel in algemene zin als in spirituele zin, is meer en meer 

onderkend.95 Spiritualiteit is relevant voor “positive reconstruction of worldview, coping, and 

                                                      
90 Ganzevoort, Trauma, geweld en religie, 126. 
91 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 311. 
92 Ganzevoort, Trauma, geweld en religie, 127. 
93 Ganzevoort, Trauma, geweld en religie, 135-136. 
94 Ganzevoort, Trauma, geweld en religie, 137. 
95 Jana Pressley en Joseph Spinazolla, ‘Beyond survival: Application of a Complex Trauma Treatment 
Model in the Christian Context.’ Journal of Psychology and Theology 43 (1) (2015): 8-22, 17-19. 
Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: 
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transcendent meaning making”96. Het betreft een bewezen relatie op diverse niveaus. Dit blijkt 

vooral uit onderzoek van Richard Tedeshi en Lawrence Calhoun. Zij deden veel onderzoek naar 

zogeheten posttraumatische groei, wat staat voor de positieve gevolgen van het meemaken 

van een potentieel traumatische ervaring/gebeurtenis, als onderdeel of uitkomst van het 

coping proces.97 Tedeshi en Calhoun zagen de relevantie van religie (1) als fundament voor 

posttraumatische groei, want alle wereldreligies spreken over de transformerende kracht van 

trauma, (2) als hulpbron voor heling in de zin van psychisch welbevinden en (3) als voorwerp 

van religieuze verandering of van verwerping vanwege trauma.98 Uitkomsten van religieuze 

trauma coping in termen van verandering en verwerping, zijn lastig meetbaar.99 Gaandeweg is 

er wel meer bekend over geworden. Diverse wetenschappers vragen namelijk aandacht voor 

wat ze noemen ‘complex trauma’. Joseph Spinazolla, directeur van het Complex Trauma 

Treatment Network in de Verenigde Staten, definieert ‘complex trauma’ als volgt: 

Complex trauma refers to a dual problem of exposure and adaptation. Complex trauma 

exposure is the experience of multiple or chronic and prolonged, developmentally adverse 

traumatic events, most often of an interpersonal nature and early-life onset. These exposures 

often occur within the child’s caregiving system and include physical, emotional and 

educational neglect and child maltreatment beginning in early childhood.100 

Spinazolla en anderen stellen een afzonderlijke definitie/classificatie voor ‘complex trauma’ 

voor, omdat steeds meer onderzoek aantoont dat spiritueel welbevinden bij dit type trauma 

significant meer wordt aangetast dan bij andere vormen van trauma.101 Dit zou er zelfs voor 

pleiten “adverserly affected belief systems”102 onderdeel te laten zijn van de definitie ervan.103  

Hier raakt volgens mij een recent inzicht uit trauma theorie op een essentiële manier aan 

de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering. Het doet denken aan de eerder 

weergegeven vraag van Erin Beste in christelijke context. Hoe je relationeel tot ‘God’ te 

verhouden, of een ‘gepast’ godsbeeld te ontwikkelen, wanneer de vorming van je 

persoonlijkheid zo verweven is met traumatisering. Het is duidelijk dat bij beantwoording van 

deze vraag voorzichtigheid geboden is. In pastorale context vraagt het speciale wijsheid voor 

het omgaan met dergelijke, niet te onderschatten problematiek, zoals Diane Langberg 

verwoordt: “to sit with suffering is to be a companion to those things that will wage war on 

the core of your faith.” 104 Balk-van Rossum licht in het voorwoord van haar onderzoek naar 

godsbeelden in levensverhalen van vrouwen met een incestervaring het volgende uit: 

                                                      
96 Jo‐Ann Vis en Heather Marie Boynton, ‘Spirituality and Transcendent Meaning Making: Possibilities for 
Enhancing Posttraumatic Growth.’ Journal of Religion & Spirituality In Social Work: Social Thought 27 (1-
2) (2008): 69-86, 69. Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: DOI: 
10.1080/15426430802113814. 

97 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 71. 
98 Justin J.F. O’Rourke , Benjamin A. Tallman en Elizabeth M. Altmaier, ‘Measuring post-traumatic 
changes in spirituality/religiosity.’ Mental Health, Religion and Culture 11 (7) (2008): 719-728, 719-720. 
Geraadpleegd 20 juni 2018. Online beschikbaar via: DOI: 10.1080/13674670801993336. 
99 O’Rourke, Tallman en Altmaier, ‘Measuring post-traumatic changes in spirituality/religiosity, ‘ 727. 
100 Pressley en Spinazolla, ‘Beyond survival, ‘ 9. 
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104 Pressley en Spinazolla, ‘Beyond survival, ‘ 8. 
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Kan ik zin of betekenis ontdekken aan de incestervaring? Dan zitten we met de vraag die zo oud is 

als de mens zelf, namelijk de vraag naar de zin van het lijden. Daar heeft geen enkele religie een 

sluitend antwoord op. Moet je ook niet willen, denk ik. Voor mij geldt: “Wat is mijn eigen 

antwoord op dit lijden?105 

 

1.3. Contouren relatie godsbeeld en (de)traumatisering: trauma spectrum van 
spirituele basis 
Kort samengevat, de relatie tussen godsbeeld en traumatisering is een spectrum waarbinnen 

het godsbeeld object van geloofsstrijd is. Dit vanwege de ervaring van diepgaande 

machteloosheid (bij dissociatie in het bijzonder de zelf-verlies ervaring), die traumatisering 

kenmerkt. Hoewel het type traumatisering, evenals persoon en context, de uitkomst van de 

geloofsstrijd mee bepaalt, verandert de eigen spiritualiteit/religie fundamenteel. Door de 

zingevingsdimensie van de ervaren machteloosheid (met zich vastzettende coping strategie, 

stagnatie narratieve basisstructuur en geschonden basisvertrouwen tot gevolg), zal ook 

nieuwe grond van (spirituele) betekenis gevonden moeten worden.   

 Vanwege de rol van het onbewuste hechtingsfilter in de ontwikkeling van het 

godsbeeld, vindt religieuze trauma coping in de meeste gevallen plaats via religieuze 

herkadering (van de gebeurtenis, het ‘zelf’ of het ‘heilige’). In het bijzonder bij ‘complex 

trauma’ staat alle basisvertrouwen op het spel en lijkt dit zelfs onmogelijk; er is/lijkt geen 

grond te vinden voor een zin- en betekenisvolle spirituele basis.  

 De relatie tussen godsbeeld en detraumatisering is een spectrum van religieuze 

trauma coping waarbinnen ruimte is voor zogeheten ‘godsbeeldregulatie’. Dit omdat het 

spreken over en ervaren van verbondenheid met ‘God’ niet automatisch overeenkomen. 

Bewuste interactie en herdefiniëring van fundamentele aannames kunnen bijdragen aan 

detraumatisering. Belangrijk zijn empowerment van degene die getraumatiseerd is (voor eigen 

narratief en identiteitsontwikkeling) en de realisatie dat traditionele theodiceemodellen tekort 

schieten. Er zijn daarnaast onbewuste processen in trauma coping, die nodig zijn voor het 

vinden van nieuw evenwicht. 

 Alle herdefiniëring van fundamentele aannames in termen van godsbeeld kent 

psychische en theologische implicaties. Psychisch welbevinden is groter bij een godsbeeld dat 

ruimte laat voor positieve herdefiniëring van fundamentele aannames (God en mens werken 

samen mee aan een oplossing in kwaad/lijden), in het bijzonder wanneer religieuze ervaringen 

van ‘God’ en met de religieuze gemeenschap hier een afspiegeling van zijn.  

 Tot slot, hoe om te gaan met zogenoemde gedissocieerde godsbeelden (versplinterde 

of conflicterende godsbeelden) is onderwerp van discussie in christelijke context. Vanuit 

‘trauma en genade’ theologie wordt aangedragen deze discussie te verbinden met Gods zelf-

openbaring in Christus. Centrale notie lijkt daarin de zogeheten deocentrische bron van het 

godsbeeld, dat spreekt van God die Zelf het godsbeeld (mee) bepaalt. Vanuit trauma theorie 

rond ‘complex trauma’ wordt aangedragen dat medemensen een bemiddelende rol spelen, 

wat verantwoordelijke en zorgvuldige interactie inhoudt, die slachtoffers vooral vrijzet en 

bekrachtigd. 
 

                                                      
105 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 16. 
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HOOFDSTUK 2: VLUCHTELINGEN ONDERWEG: GODSBEELDEN IN 
TRAUMA CONTEXT 

“Stel je een gebouw voor met vijfhonderd mensen erin. Sommige mensen zijn te moe of te gek 

geworden van het lange wachten. Zo’n gebouw verandert vanbinnen in een enorm graf, 

waarin de tijd van een paar honderd mensen begraven ligt.”            Rodaan Al Galidi 

Een uitspraak als deze doet je realiseren hoeveel vormen ‘machteloosheid’ aan kan nemen. Al 

Galidi schrijft heel treffend over zijn ervaringen als asielzoeker in een asielzoekerscentrum in 

Nederland. Nu in het vorige hoofdstuk de contouren van de relatie tussen godsbeeld en 

(de)traumatisering zijn geschetst, wil ik als het ware vluchtelingen in trauma context plaatsen. 

Dit is in dit onderzoek een theoretische exercitie, maar voor de meeste, zo niet alle, 

vluchtelingen realiteit. Het zal niet mogelijk zijn recht te doen aan de traumatische ervaringen 

van vluchtelingen, aan de uiteenlopende manieren van (religieuze) coping en aan de vele 

vraagstukken die met gedwongen migratie verbonden zijn. Dit hoofdstuk is beperkt tot enkele 

inzichten die relevant lijken te zijn voor traumapastoraat aan vluchtelingen in Nederland. Het 

gaat in op wat wel ‘vluchteling trauma’ genoemd wordt en op wat bekend is over de relatie 

godsbeeld en (de)traumatisering bij vluchtelingen in Nederland. Apart geef ik een overzicht 

van gerelateerde aspecten die verder mogelijk relevant zijn in dit kader. 

2.1. Introductie: traumapastoraat en vluchtelingen 

Aan de vraag welk beeld van ‘God’ te bevestigen en uit te dragen in traumapastoraat aan 

vluchtelingen gaat de vraag naar definities van zowel traumapastoraat als vluchtelingen 

vooraf. Allereerst, over traumapastoraat aan vluchtelingen in het bijzonder is nauwelijks 

geschreven. Hoe deze beide te verbinden is daarom een zoektocht. Uiteraard is er wel over 

beide afzonderlijk en over gerelateerde aspecten veel geschreven.  

Wat betreft traumapastoraat, voor dit onderzoek ga ik uit van pastoraat als een 

hermeneutisch proces, waarin de horizon van zowel de getraumatiseerde vluchteling als van 

de pastor aan verandering onderhevig is.106 Vanwege de ervaring van diepgaande 

machteloosheid in traumatisering en het belang van hervinden van controle in 

detraumatisering, zijn tenminste relevant: een veilige omgeving, het voorkomen van verdere 

verwonding en ruimte voor autonomie.107 Dit houdt onder meer concreet in dat in pastorale 

gesprekken het initiatief om over trauma te spreken ligt bij degene die getraumatiseerd is, 

waarop de gesprekspartner zich  opstelt als empathisch begeleider.108 Verder van belang is de 

ruimte voor de overlevering van de christelijke traditie, de context waarbinnen de ervaringen 

van de vluchteling nu worden ingebracht. Met andere woorden, het is goed het belang te 

onderkennen van zowel de relatie als de inhoud.109 Elke vluchteling is anders, 

(de)traumatisering persoonsgebonden en context specifiek. Ook elke pastorale ontmoeting is 

                                                      
 Rodaan Al Galidi, Hoe ik talent voor het leven kreeg (Amsterdam: Uitgeverij Jürgen Maas, 2016), 84. 
106 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 96.  
107 Egbert Brink, Connecting horizons with Job: Pastoral care (in coöperation with professionals) in the 

trauma-coping process (Pasadena: William Carey International University Press, 2013), 5. 
108 Brink, Connecting horizons with Job, 4-5. 
109 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 96. 
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anders, mede afhankelijk van de kerkelijke ligging van een christelijke gemeenschap en niet in 

de laatste plaats van de overtuiging/ervaring van de pastor zelf. Vanwege het eerder 

beschreven karakter van traumatisering, die vooral ook de relatie tussen God en lijden 

aangaat, mag verwacht worden dat traumapastoraat bij uitstek de plek is waar de verhouding 

tussen de polen ‘verhaal van de mens’ en ‘verhaal van God’ (blijvend) ter discussie110 staat. 

Voor pastoraat op zichzelf zijn uiteraard al verschillende aandachtspunten en vormen te 

noemen, van luisteren en present zijn tot Bijbellezing en gebed. Belangrijk hierbij uit te lichten 

is de veronderstelde openheid voor zowel de Bijbel als voor de leiding van de Heilige Geest, 

zoals Egbert Brink stelt in zijn schrijven over trauma coping in pastorale context.111 Met deze 

minimale beschrijving van traumapastoraat beoog ik geen sluitende definitie te geven, maar 

de context te schetsen waarbinnen de relatie godsbeeld en (de)traumatisering voor 

vluchtelingen aan de orde kan zijn. 

Voorafgaand aan verdere invulling van het fenomeen ‘vluchteling trauma’ hierbij 

allereerst de definitie die ik van ‘vluchteling’ hanteer in dit schrijven. Er is buitengewoon veel 

geschreven over vluchtelingen en meestal wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen 

asielzoeker, iemand die zijn/haar land is ontvlucht en asiel heeft aangevraagd in een ander 

land, en vluchteling. Volgens het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951, dat 

nog steeds bepalend is in het toekennen van een vluchtelingenstatus, is een vluchteling 

iemand die: 

 

owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, 

membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his 

nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of 

that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former 

habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to 

return to it.112 

 

Omdat de problematiek van vluchtelingen en asielzoekers vaak overeenkomt, ze zijn 

gedwongen te migreren en hebben te maken met ontworteling en culturele aanpassing113, 

hanteer ik in dit onderzoek de term vluchteling voor zowel vluchteling als asielzoeker. Voor 

traumapastoraat is uiteraard het gegeven dat asielzoekers onzekerheid kennen over hun 

verblijfsstatus en veelal in een asielzoekerscentrum verblijven wel relevant. Tot slot, eind 2016 

waren er volgens de VN in Nederland 101.744 vluchtelingen en 10.411 asielzoekers.114 Zij zijn 

dit op basis van de Vreemdelingenwet van 2000, waarmee wordt bepaald of iemand de 

vluchtelingenstatus, met bijbehorende bescherming, in Nederland ontvangt. Dit kan op basis 

van één van de volgende gronden, zoals weergegeven in onderstaande tabel: 

                                                      
110 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 97. 
111 VluchtelingenWerk Nederland (2017), Vluchtelingen in Getallen 2017, 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u152/Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf 
(geraadpleegd op 28 mei 2018).  
112 Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties van 1951, cited in: Susanna Snyder, Asylum-seeking, 
migration and church: Explorations in Practical, Pastoral and Empirical Theology (Farnham: Ashgate 
Publishing Limited, 2012), 10. 
113 Lely en Van den Heuvel-Wellens, Psychosociale zorg voor vluchtelingen en asielzoekers, 12. 
114 VluchtelingenWerk Nederland (2017), Vluchtelingen in Getallen 2017, 2, 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u152/Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf. 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u152/Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf
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a-grond: vluchtelingschap 

Iemand heeft in zijn thuisland gegronde vrees voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: 

ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. De vluchteling kan in eigen 

land geen bescherming krijgen tegen deze vervolging. 

 

b-grond: subsidiaire bescherming 

Iemand loopt bij uitzetting risico op foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. 

 

Per medio 2014 zijn de humanitaire gronden (c en d) geschrapt uit de wet; alleen bescherming op a- of 

b-grond is nog mogelijk. Onder humanitaire gronden werd het volgende verstaan: 

 

c-grond: humanitaire gronden 

Er zijn klemmende redenen van humanitaire aard, die verband houden met de redenen van vertrek uit 

eigen land (met name trauma’s vanwege eerdere vervolging). 

 

d-grond: humanitaire gronden 

De algehele situatie in het land van herkomst is te slecht (conflict of grootschalige 

mensenrechtenschendingen). 

 

Er is sinds het schrappen van deze gronden nog wel bescherming verleend op humanitaire gronden, 

maar dat gaat om zaken die vóór medio 2014 zijn aangevraagd, zo blijkt uit navraag bij de IND. 

Tabel 2: Vluchtelingen in getallen 2017 115 

 

2.2. Wat kenmerkt een ‘vluchteling trauma’? 
Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland behandelt vluchtelingen met PTSS en deelt de 

problematiek waarmee deze groep te kampen heeft als volgt in: (1) psychische problemen 

door traumatisering en/of gedwongen migratie, (2) langdurige en meestal uitputtende 

asielprocedures naast een gebrek aan psychosociaal netwerk en (3) sociale en financiële 

problemen.116 Dit laat allereerst een drieslag zien van een pre-migratie, transitie en post-

migratie fase, ook wel separatie, liminaliteit en integratie genoemd117. Duidelijk is ook dat in 

de pre-migratie fase zowel traumatiserende ervaringen (zoals slachtoffer zijn van oorlog, 

geweld en misbruik) als de gedwongen migratie zelf als de bron van psychische problemen 

wordt aangemerkt. De reden daarvan laat het woord ‘separatie’ zien, vanwege de onvrijwillige 

scheiding die zich in het leven van de vluchteling voordoet van de sociale omgeving en/of 

familie en van het eigen land. Dit brengt bijzondere onzekerheid met zich mee: over de 

                                                      
115 VluchtelingenWerk Nederland (2017), Vluchtelingen in Getallen 2017, 11, 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u152/Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf 
(geraadpleegd op 20 juni 2018). 
116 Psychotraumacentrum Reinier van Arkel (2018), Voor asielzoekers en vluchtelingen, 
https://www.reiniervanarkel.nl/diagnose-of-klachten/post-traumatische-stress-stoornis/voor-
asielzoekers-en-vluchtelingen (geraadpleegd op 28 mei 2018). 
117 Dirck van Bekkum, Marcel van den Ende, Suzanne Heezen en Arjaan Hijmans van den Bergh, 
‘Migratie als Transitie: De liminele kwetsbaarheid van migranten en implicaties voor de hulpverlening’, 
in: Joop de Jong en Margo van de Berg (eds.), Transculturele Psychiatrie en Psychotherapie (Lisse: Swets 
en Zeitlinger, 1996), 1-25, 1. Geraadpleegd op 28 mei 2018. Online beschikbaar via: 
http://www.cttamsterdam.nl/images/stories/dag21/vanBekkum_Migratie_als_transitie.pdf. 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u152/Vluchtelingeningetallen2017compleet-1.pdf
https://www.reiniervanarkel.nl/diagnose-of-klachten/post-traumatische-stress-stoornis/voor-asielzoekers-en-vluchtelingen
https://www.reiniervanarkel.nl/diagnose-of-klachten/post-traumatische-stress-stoornis/voor-asielzoekers-en-vluchtelingen
http://www.cttamsterdam.nl/images/stories/dag21/vanBekkum_Migratie_als_transitie.pdf
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achterblijvers, over de eigen juridische status en over de duur van de gedwongen migratie.118 

Je zou de samenhangende complexiteit van alle drie fasen wel het ‘vluchteling trauma’ kunnen 

noemen; van verwerking van alles dat samenhangt met separatie (van situatie in thuisland tot 

vlucht), tot het gevoel van ontworteling en acculturatiestress119, aangevuld met zorgen over 

en/of gebrek aan toekomstperspectief. Hoewel een formele definitie niet bestaat, pleit 

transcultureel psychiater Bert Nanninga voor een definitie van ‘(gedwongen) migratie trauma’ 

als zijnde: 

verlies van context en hechting, met breuk van (toegang tot) essentiële hulpbronnen, met als 

impact van deze dislocatie een onderbroken ‘realiteits-constantie’ waardoor bestaande interne 

representaties geen aansluiting vinden bij de nieuwe externe realiteiten.120 

Al is een dergelijk ‘vluchteling trauma’ gekleurd door persoon, traumatiserende 

gebeurtenis(sen) en context, er zal een nieuwe identiteit geboren moeten worden.121 Dit nog 

los van de vraag of een vluchteling daadwerkelijk PTSS ontwikkelt in formele zin, of leidt aan 

trauma(tisering) volgens de definitie die Ganzevoort hanteert. 

Tot slot, uit de literatuur blijkt dat post-migratie stress de symptomen van PTSS 

bijzonder vergroot (reactivatie) 122, zelfs meer dan wanneer er sprake is van een additioneel 

trauma volgens de formele definitie ervan (retraumatisering).123 Ook wordt meer en meer 

onderzoek gedaan naar genoemde liminale fase, omdat er aanwijzingen zijn dat de lengte van 

de asielprocedure psychische problemen ernstig doet toenemen124, evenals interviews in het 

kader van de asielprocedure en onzekerheid over/angst voor terugkeer.125 

 

2.3. Relatie godsbeeld en (de)traumatisering bij vluchtelingen in Nederland 

In het voorgaande hoofdstuk stond de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering 

centraal. Deze paragraaf geeft een weergave van onderzoek naar dit specifieke raakvlak 

tussen trauma en religie bij vluchtelingen in Nederland. Zoveel als er geschreven is over 

vluchtelingen als beelddragers van God, zo weinig lijkt er bekend over het godsbeeld van 

vluchtelingen in (de)traumatisering. Wel is, met name in het kader van geestelijke 

                                                      
118 Van Bekkum et al, ‘Migratie als Transitie, ‘ 7. 
119 Van Bekkum et al, ‘Migratie als Transitie, ‘ 1. 
120 Bert Nanninga, Presentatie Workshop: Asielzoekers en trauma (Utrecht, Stichting Gave trainingsdag, 
17 maart 2018). 
121 Nanninga, Presentatie Workshop: Asielzoekers en trauma, 2018. 
122 Nigar G. Khawaja, Katherine M. White, Robert Schweitzer en Jaimi Greenslade, ‘Difficulties and 
Coping Strategies of Sudanese Refugees: A Qualitative Approach.’ Transcultural Psychology 45 (3) 
(2008): 489–512, 490. Geraadpleegd op 28 mei 2018. Online beschikbaar via: DOI: 
10.1177/1363461508094678.  
123 Katrin Schock, Maria Böttche, Rita Rosner, Mechthild Wenk-Ansohn en Christine Knaevelsrud, 
‘Impact of new traumatic or stressful life events on pre-existing PTSD in traumatized refugees: results of 
a longitudinal study.’ European Journal of Psychotraumatology 2016 (7): 1-11, 9. Geraadpleegd op 28 
mei 2018. Online beschikbaar via: http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v7.32106. 
124 Robert Reijns, ‘Vluchtelingenbeleid maakt vluchtelingen psychisch kapot’, NieuwWij (4 juli 2013). 
Geraadpleegd op 28 mei 2018. Online beschikbaar via: 
https://www.nieuwwij.nl/interview/vluchtelingenbeleid-maakt-asielzoekers-psychisch-kapot/. 
125 Shock et al, ‘Impact of new traumatic or stressful life events on pre-existing PTSD in traumatized 
refugees, ‘ 8. 
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gezondheidzorg, de religieuze coping van migranten en vluchtelingen in verschillende landen 

en situaties beschreven of gemeten. Dit vaak in relatie tot de fasen pre-migratie, transitie en 

post-migratie. Toch, wanneer je bijvoorbeeld zoekt naar een dergelijk onderwerp op 

Psychotraumanet, informatieportaal van zorgpartners voor behandeling van en onderzoek 

voor getraumatiseerde vluchtelingen in Nederland, vind je geen resultaten. Wel is met de 

komst van Islamitische vluchtelingen naar Nederland de rol van religie in migratie meer onder 

de aandacht gekomen van wetenschappers en beleidsmakers. Onder andere Jos Pieper, die 

een overzicht geeft van empirisch onderzoek naar religieuze coping in Nederland, pleit daarom 

voor aanpassing van de huidige meetinstrumenten in het onderzoek naar religieuze coping, 

overigens ook met het oog op secularisatie en, wat hij noemt, nieuwe spiritualiteit (zonder 

gerichtheid op een persoonlijke relatie met God).126  

Kortom, religieuze coping heeft sinds Pargament aandacht in de geestelijke 

gezondheidszorg en vanuit een meer politieke invalshoek, maar er is relatief weinig bekend 

over de rol van het godsbeeld in (de)traumatisering in relatie tot vluchtelingen in Nederland, 

laat staan verbonden aan (trauma)pastoraat. Vermoedelijk vraagt dit type onderzoek veel 

begrip van de dynamiek van lokale geloofsgemeenschappen, naast theologische reflectie én 

de noodzaak om vluchtelingen zelf te spreken. Overigens, ook anderen signaleren deze 

problematiek, maar dan op een ander aggregatieniveau, zoals Gioacchino Campese. Hij 

onderzocht diverse dimensies van de zogenoemde ‘migratie theologie’ wereldwijd en 

concludeert met woorden van Miguel Di’az: “little has been done to relate migration to the 

mystery of God”127. 

 Zonder hier nu diep in te gaan op ‘migratie theologie’, waarin over de christelijke God 

wordt gesproken vanuit het perspectief van migratie, is interessant op te merken dat vanuit 

dit perspectief wel bijzondere aandacht is voor taal en theologie die (gedwongen) migranten 

inbrengen. Dit betreft onder meer het verstaan van ‘ontheemd’ zijn, van (traumatisch) lijden 

in de ‘tussentijd’ (tussen Christus’ opstanding en terugkomst) en van ‘God’. Dergelijk spreken 

is als het ware een ‘godsconcept’ vanuit migratie perspectief. Daniël Groody ontwikkelde in dit 

kader het inmiddels klassiek geworden model ‘Crossing the Divide’.128 Volgens hem zijn alle 

mensen in essentie ‘homo migrans’, onderweg naar Gods koninkrijk129 en God Zelf slecht de 

grenzen tussen God en mens en tussen mensen onderling in Christus, dé migrant Zoon van 

God.130 Regina Polak ontwikkelde, vanuit empirisch onderzoek naar migratie in Europa in 

relatie tot religie, haar model ‘Convivenz’.131 Zij vroeg vluchtelingen (met orthodoxe, 

                                                      
126 Jos Pieper, ‘Religieuze coping: ontwikkelingen en onderzoek in Nederland’, Psyche & Geloof 23 (3) 
(2012): 139-149, 147. Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: 
http://docplayer.nl/11456004-Religieuze-coping-ontwikkelingen-en-onderzoek-in-nederland.html. 
127 Gioacchino Campese, ‘The irruption of migrants: Theology of Migration in the 21st century.’ 
Theological Studies 73 (2012): 3-32, 103. Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: 
https://web-a-ebscohost-com.vu-nl.idm.oclc.org/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=8ca75b96-
1dac-405d-9bf8-306b5efbb92f%40sessionmgr4007. 
128 Daniël D. Groody, ‘Crossing the Divide: Foundations of a Theology of Migration and Refugees.’ 
Theological Studies 70 (2009): 638-667. Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: 
https://www3.nd.edu/~dgroody/Published%20Works/Journal%20Articles/files/TSSeptember09Groody.
pdf. 
129 Groody , ‘Crossing the Divide, ‘ 661. 
130 Groody , ‘Crossing the Divide, ‘ 649. 
131 Regina Polak, Migration, Flucht und Religion; praktisch-theologische Beiträge, Band I: Grundlagen, 
(Ostfildern: Matthias Grünewald Verlag, 2017), 42. 
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katholieke en evangelische achtergrond) naar de relatie tussen hun vluchtervaring en hun 

geloof. Bepalend voor hun geloof bleek vervolgens niet zozeer de vluchtervaring, maar de 

ervaring van het ‘anders zijn’ op uiteenlopende terreinen (ander thuisland, andere religieuze 

achtergrond, andere persoonlijke geschiedenis).132  

Terugkomend op de relatie godsbeeld en (de)traumatisering in Nederland, tenminste 

drie redenen zouden ten grondslag kunnen liggen aan het gebrek aan wetenschappelijke 

bevindingen hierover. Allereerst, de ‘dialectiek’ van trauma, dat noodzaakt erover te getuigen 

als wel erover te zwijgen. Hierdoor dringt trauma nauwelijks door tot het publieke bewustzijn. 

Deze dialectiek gaat zodoende op voor zowel individuele slachtoffers en daders, als voor de 

maatschappij in het algemeen. Volgens Herman zorgt trauma op persoonlijk niveau bijna altijd 

voor dissociatie, op maatschappelijk niveau is trauma al gauw een vergeten geschiedenis.133 

Ten tweede, pas sinds 2013 zijn er in Nederland afzonderlijke richtlijnen binnen de geestelijke 

gezondheidszorg voor psychosociale ondersteuning voor vluchtelingen.134 Dit heeft tot gevolg 

dat behandeling vaak niet eenduidig is. Bekend is inmiddels ook dat oorlogstrauma’s bij 

vluchtelingen vaak niet of laat worden opgemerkt.135 Ten derde, de complexiteit en 

gelaagdheid van trauma werkt ook door op dit terrein van onderzoek. Zo wordt inmiddels 

gesproken over een ‘biopsychosociospiritual model’ van onderzoek naar religieuze coping, 

waarbij al de afzonderlijke aspecten elkaar op verschillende niveaus beïnvloeden. 136  

Ganzevoort benadrukt dat het beeld van PTSS pas echt compleet is wanneer het 

cultureel aspect alsnog ook betrokken wordt, vanwege de vragen van de multiculturele 

samenleving en in het bijzonder van vluchtelingen. Hij concludeert dat voor vluchtelingen 

religie vaak betekenis, zin en kracht brengt, maar dat traumatisering ook geloof kan doen 

wankelen en dat voor sommige vluchtelingen geldt dat er sprake is van geloofsvervolging.137 

De wisselwerking tussen trauma, cultuur en religie zou een eigen dynamiek kennen, waarover 

nu weinig bekend is. In andere context, bijvoorbeeld in die van Zuid-Afrika, is hier wel meer 

over geschreven, ook in relatie tot Christologie. Susan Wanjiru Ng’ang’a deed bijvoorbeeld 

onderzoek naar genoemde wisselwerking en de rol van het godsbeeld in een ernstig conflict 

tussen vluchtelingen en de lokale bevolking in Pretoria. Ze concludeert onder meer dat een 

‘theologie van het godsbeeld’ kritieke voorwaarde is voor verzoening en goede verhoudingen 

tussen die beide groepen.138  

                                                      
132 Polak, Migration, Flucht und Religion, 251. 
133 Herman, Trauma en herstel, 19-22. 
134 Peter Ventevogel (2017) Arq Psychotrauma expertgroep en partners, ‘Eindelijk oog voor psychische 
gezondheid vluchtelingen: Geestelijke hulpverlening bij humanitaire noodsituaties’, Impact Magazine 
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135 Els Anker, ‘Trauma’s bij vluchtelingen slecht opgemerkt’, Metronieuws (26 augustus 2017). 
Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: 
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136 Pieper, Religieuze coping, 141.  
137 Marten de Vries, Chantal Caes en R. Ruard Ganzevoort, ‘Cultuur en trauma’, in: P.G.H. Aarts en W. 
Visser (eds.), Trauma. Diagnostiek en behandeling (Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2007): 49-661, 
50. Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: 
http://www.ruardganzevoort.nl/pdf/2007_Cultuur_en_trauma.pdf. 
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Is de rol van het godsbeeld in (de)traumatisering bij vluchtelingen vergelijkbaar met de 

rol die het speelt bij anderen, of is er naast het culturele aspect mogelijk nog meer relevant? In 

het algemeen blijkt religie ook voor vluchtelingen een hulpbron, op emotioneel niveau, qua 

zingeving en in het vinden van (hernieuwde) identiteit. Verder zijn religieuze gemeenschappen 

voor veel vluchtelingen een veilige haven, waar sociale en praktische hulp te vinden is. Er is 

bijvoorbeeld respect voor de vluchteling, zonder dat de juridische status daarbij de doorslag 

geeft.139 Tegelijkertijd kan religie juist een bron van conflict zijn, omdat het bevrijding of 

onderdrukking in kan houden in vergelijking met de situatie in het thuisland.140 Dit alles geeft 

het belang aan van het onderkennen van specifieke elementen die te relateren zijn aan  

‘vluchteling trauma’. Deze kunnen in pre-migratie, transitie en post-migratie fase relevant en 

verschillend zijn. Hoe dan ook lijkt het van belang om over het godsbeeld in relatie tot 

(de)traumatisering bij vluchtelingen niet direct in algemene bewoordingen te spreken. Dit 

vanwege de gelaagdheid van (de)traumatisering, maar zeker ook vanwege het belang om 

naast de (culturele) context het levensverhaal van ieder persoonlijk blijvend te 

onderkennen.141 Wanneer je deze beide realisaties concreet toepast voor de Nederlandse 

context dan onderschrijft dit het belang van onderzoek naar ‘vluchteling trauma’ gerelateerde 

elementen, cultuur- en context specifieke elementen en persoonsgebonden elementen (zie 

bijlage 3 voor aspecten die naar mijn beleving in dit kader relevant zouden zijn).  

 

2.3.1. Godsbeeld van vluchtelingen in Nederland onderzocht 
In een tweetal onderzoeken is religieuze coping van vluchtelingen in Nederland onderzocht 

waarbij het godsbeeld wel expliciet aan de orde komt. Dit betreft God zal voor me zorgen142 

van David Engelhard en Inge Goorts en Faith and coping process143 van Lifter Tua Marbun. In 

de volgende alinea’s volgt een korte samenvatting van de resultaten van beide onderzoeken. 

Overigens is van belang dat alleen in het onderzoek van Marbun een directe relatie is gelegd 

met PTSS/(de)traumatisering. 

Het onderzoek van Engelhard en Goorts richt zich op de zingevingsdimensie van 

religieuze coping, op religie als bron van kracht en in hoeverre dit het zoeken van hulp 

beïnvloedt. Dit alles in tijden van ziekte. De resultaten zijn gebaseerd op 118 ingevulde 

vragenlijsten en 16 diepte-interviews met vluchtelingen met uiteenlopende religieuze 

achtergrond, afkomstig uit vijfentwintig verschillende landen. Het gaat om respondenten die 

affiniteit met religie hebben en gezondheidsproblemen ervaren.144  

Engelhard en Goorts geven allereerst aan dat, over het geheel genomen, voor de 

vluchtelingen respondenten ‘God’ zelf staat voor zinvolle betekenis van leven, ondanks alles. 

Dit is een positief beeld, het spreekt van vertrouwen in Gods bedoelingen. De aanwezige 

                                                      
University of South Africa, 2010), ii. Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: 
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godsbeelden zijn nader gedefinieerd als: liefdevolle vader, strenge maar rechtvaardige 

leermeester, ‘eindverantwoordelijke’ en ‘supporter’.145 Er is specifiek onderzocht in hoeverre 

de respondenten ziekte ervaren als ‘les’ of als ‘wil van God’. Deze typeringen bleken niet 

vanzelfsprekend, integendeel, die werden meestalva als problematisch gezien. Slechts in een 

enkel geval werd ziekte als ‘toets van volharding’ of ‘straf uit liefde’ geduid. Dan werd over 

Job, als Bijbels identificatiefiguur, gesproken bijvoorbeeld, om zelf ook zo vol te kunnen 

houden.146 Ongeveer vijftig procent van de respondenten zag God wél als verantwoordelijk 

voor gezondheid/genezing. Dit hield overigens voor de meesten niet in dat ze binnen de 

religieuze gemeenschap hulp in ziekte zochten.147  

Tenslotte, geloof in God werd door de vluchteling respondenten als troostend ervaren 

dankzij gevoel van Gods aanwezigheid, via gebed en door het lezen in religieuze geschriften. 

Tegelijkertijd, ditzelfde geloof bracht ook geloofsstrijd. Dit is volgens de onderzoekers met 

name zichtbaar doordat slechts enkelen de ‘waarom?’ vraag in lijden omzetten in ‘waartoe?’. 

Tot slot, los van de vraag of ziekte als ‘les’ of ‘wil van God’ werd geduid, de algehele tendens 

was dat de vluchteling respondenten hun geloof vasthielden als verstaanshorizon die 

dergelijke vragen overstijgt.148 Naar mate echter de gezondheid verslechterde, of de 

problemen meer psychisch van aard waren, nam de religieuze coping over het algemeen af.149 

Het onderzoek Faith and coping process van Lifter Tua Marbun stelt de vraag in 

hoeverre geloof aan asielzoekers hoop biedt in het proces van wachten op een 

verblijfsvergunning.150 Ze concludeert, op basis van zo’n tiental diepte-interviews, dat geloof 

voornamelijk spirituele vervulling biedt, “a mental refuge from the stresses of daily life”151, 

niet zozeer hoop op concrete vooruitgang.152 De dagelijkse stress blijkt voornamelijk het 

gevolg van wat Marbun “vacuum life”153 noemt, waarover ook het citaat van Al Galidi spreekt. 

Dit betreft meer dan het lange wachten op een verblijfstatus, dit wachten houdt veel tijd in 

om stil te staan bij (traumatisch) verleden, bij de situatie in het thuisland en bij de onzekere 

vraag of er wel een veilige toekomst is. Volgens Marbun is dit retraumatiserend.154 Marbun 

onderzocht specifiek hoe over Gods (uit)redding werd gedacht. De respondenten duiden dit 

vooral eschatologisch, of relevant in regulatie van negatieve emoties.155 Gods (uit)redding 

correspondeert niet met en werd niet verbonden aan feitelijke levensomstandigheden. 

Daarvoor zouden instanties als IND, school of advocaat wel oplossingen (kunnen) bieden.156 

Van deze instanties wordt overigens weer geen rechtvaardigheid verwacht, dat kan God alleen 

teweegbrengen.157  

                                                      
145 Engelhart en Goorts, God zal voor mij zorgen, 91- 92. 
146 Engelhart en Goorts, God zal voor mij zorgen, 50-59. 
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148 Engelhart en Goorts, God zal voor mij zorgen, 92-93. 
149 Engelhart en Goorts, God zal voor mij zorgen, 40. 
150 Marbun, Faith and coping process, 65. 
151 Marbun, Faith and coping process, 65. 
152 Marbun, Faith and coping process, 40. 
153 Marbun, Faith and coping process, 65. 
154 Marbun, Faith and coping process, 49. 
155 Marbun, Faith and coping process, 66. 
156 Marbun, Faith and coping process, 67. 
157 Marbun, Faith and coping process, 37. 
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Marbun vervolgt dat door de respondenten, over het geheel genomen, een 

afwachtende coping stijl werd aangenomen.158 Haar overige bevindingen over de rol van 

religie als krachtbron komen overeen met die van Engelhard en Goorts. Dit met het opvallend 

verschil dat lijden in wachten op verblijfsvergunning wel veelal als ‘les’ of ‘Gods wil’ werd 

geduid (Plan-model als theodicee).159 De rol van de religieuze gemeenschap blijkt vooral van 

spiritueel belang, daarbij voor het zoeken van hulp. Bovenal wordt het als een ‘veilige plaats’ 

ervaren zodra de mogelijkheid er is ervaring te delen in eigen taal/binnen de eigen cultuur.160  

 

2.4. Contouren relatie godsbeeld en (de)traumatisering bij vluchtelingen: over 
onthechting, retraumatisering en (gedwongen) geduld met God 
In aanvulling op het in hoofdstuk één geschetste theoretisch kader voor de relatie godsbeeld 

en (de)traumatisering, brengt het fenomeen ‘vluchteling trauma’ tenminste twee nieuwe 

aspecten in: betekenisverlies in de zin van letterlijke onthechting/betekenisverlies en kans op 

retraumatisering in transitie en post-migratie fase, zodra sprake is van versterking van 

diepgaande machteloosheid. Er lijkt nauwelijks onderzoek te zijn gedaan naar andere aspecten 

die de relatie godsbeeld en (de)traumatisering van vluchtelingen in Nederland beïnvloeden.   

Uit de onderzoeken van zowel Engelhart en Goorts als van Marbun blijkt dat ‘wachten’ 

en ‘ondanks alles hopen op God’ bij de vluchteling respondenten een rol spelen in ziekte en 

wachten op een verblijfsvergunning. Dit spreekt van een afwachtende coping stijl, die 

vermoedelijk samenhangt met het zogenoemde ‘vacuum life’. Hieruit zou je een soort 

(gedwongen) geduld met ‘God’ kunnen afleiden. ‘God’ biedt niet noodzakelijk tijdelijke 

uitredding, wel noodzakelijk finale uitredding. In hoeverre beïnvloedt hier de context 

religieuze coping, de manier waarop ‘controle’ wordt behouden/hervonden en vragen rond 

‘theodicee’ zijn beantwoordt? Opvallend is dat bij wachten op een verblijfsvergunning meer is 

gesproken in termen van ‘les’ of ‘wil van God’ dan bij ziekte. Wel is het de vraag in hoeverre de 

onderzoeken in opzet vergelijkbaar genoeg zijn om dit met zekerheid te kunnen concluderen. 

Relevant in dit kader is dat Engelhart en Goorts spreken van afnemende religieuze coping 

naarmate de ernst van ziekte toeneemt, of wanneer er sprake is van psychische problematiek. 

Tot slot, hoe uiteenlopend ook over religie is gesproken, soms als irrelevant (vooral voor wat 

betreft oplossingen voor concrete vraagstukken), bovenal is ‘God’ voor de vluchteling 

respondenten een spirituele hulpbron, soms is ‘God’ tegelijkertijd object van geloofsstrijd.  

Bovenstaande geeft aanvullend inzicht over religieuze coping en het godsbeeld van 

vluchtelingen, al blijft het de vraag in hoeverre er sprake is van een eigen dynamiek vanwege 

(de)traumatisering en in het bijzonder vanwege ‘vluchteling trauma’. Ganzevoort stelt dat het 

culturele aspect relevant is in deze context. Mogelijk zou bovendien ‘migratie theologie’ 

kunnen bijdragen aan meer inzicht, bij wijze van een geaggregeerde ‘migratie lens’. Tenslotte 

doet het onderzoek van Polak vermoeden dat vooral de ervaring van ‘anders zijn’ in relatie tot 

geloof en religieuze coping van vluchtelingen aandacht verdient.   
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HOOFDSTUK 3: GOD IN CHRISTUS: GODS HOOP IN EIGEN 
PERSOON 

“…he had a longing to have the sacred story meet his story. He wants the gospel -the good 

news- that he preaches and teaches to speak to his story and not erase it. He wants it to be 

heard for the truth that it speaks, a truth that he cannot fully bring into words.” Shelly Rambo 

Shelly Rambo, gespecialiseerd in zogeheten ‘trauma theologie’, refereert met deze woorden 

aan een ontmoeting die ze had met een Amerikaanse pastor, zelf ook oorlogsveteraan. Hij 

spreekt van het verlangen het evangelie te laten spreken in traumatisering, met aandacht voor 

de waarheid die daarin schuilgaat. Ik onderzoek in dit schrijven wat dit zou kunnen inhouden 

in de context van traumapastoraat aan vluchtelingen in Nederland. Met het oog daarop staat 

in dit hoofdstuk de zelf-openbaring van God in Christus (zoals beschreven in het boek Meaning 

in Suffering van Daniël J. Louw) centraal. Allereerst wordt de achtergrond van Louw’s pastorale 

model beschreven, gevolgd door een samenvatting ervan op hoofdlijnen. Tot besluit geef ik 

Louw’s visie op vluchtelingen weer in relatie tot zijn theologische reflectie op Gods zelf-

openbaring in Christus, zoals verwoord in artikelen van zijn hand.  

 

3.1. Achtergrond van Louw’s pastoraal model Meaning in Suffering 

Louw beschrijft in Meaning in Suffering allereerst de context van post-Apartheid Zuid-Afrika, 

waarin hij als emeritus professor in de pastorale theologie werkzaam is (geweest). Hij stelt dat 

de erfenis van Apartheid, vooral de daaruit voortkomende sociale ongelijkheid, de vraag 

oproept naar betekenis in lijden.161 Hij vraagt zich daarbij af welk godsbeeld christenen in deze 

context zouden kunnen uitdragen, terwijl globalisering en secularisatie de boventoon lijken te 

voeren. In navolging van Tod W. Hall oordeelt Louw dat er tenminste afstand moet worden 

genomen van eerdere “imperialistic interpretations which tried to ‘colonize’ God’s kingdom 

for our own cultural purposes”162.  

Vervolgens laat Louw zien dat godsbeelden altijd sterk cultuur- en context gebonden 

zijn en lijden diep verbonden is aan de zoektocht naar betekenis en een ‘passend’ godsbeeld. 

Volgens Louw ontwikkelde het godsbeeld zich binnen de christelijke traditie van 

‘onveranderlijk en apathisch’, ‘transcendent/ver verwijderd van de geschiedenis’ en ‘Al-

beheerser’, via ‘autoritaire Vader’ en ‘verheven Koning/ Heer/Rechter’ tot ‘Schenker van 

welvaart’ en ‘Bevrijder’.163 Evenals dat elke tijd bepaald ‘passend’ godsbeeld kent, worden 

‘ongepaste’ godsbeelden in tijden van lijden ontmaskerd.164 Crisis in lijden verbindt volgens 

Louw de zoektocht naar betekenis in het algemeen aan de zoektocht naar God in het 

bijzonder, door fundamenteel de verbinding te leggen met de vraag hoe te spreken over ‘God’ 

en hoe troost en perspectief te vinden. Daarmee is lijden een voluit theologisch en voluit 

pastoraal vraagstuk. Het dwingt tot heroriëntatie: “people seek an explanatory foundation and 
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a source of security that is able to carry them safely beyond the limits of this finite world.”165 

Dit leidt stelt Louw tot ofwel een nieuw betekenissysteem, ofwel tot desintegratie van 

betekenissamenhang.166 Cruciaal hierin is naar Louw’s mening de vraag hoe Gods identificatie 

met menselijk lijden wordt verstaan. Dit als het ware om Gods trouw en betrouwbaarheid in 

lijden te bewijzen.167 Het is deze vraag die theologische spanning met zich meebrengt rond de 

vraag hoe Gods almacht en Gods solidariteit zich verhouden. Al snel worden beide noties 

tegen elkaar uitgespeeld, met een te klein godsbeeld (God onmachtig) of te groot godsbeeld 

(God als almachtige, ook gewelddadige kracht) tot gevolg.168 Vandaar dat Louw zijn 

theologische reflectie over de zelf-openbaring van God-in-Christus introduceert.  

Bovenstaande laat onder meer zien dat Louw geen zogeheten ‘trauma lens’ hanteert, 

zoals bijvoorbeeld de theologen Rambo Shelly en Serene Jones, die trauma gebruiken als 

sleutel om theologische claims over leven en dood, heling en (uit)redding opnieuw inhoud te 

geven.169 Louw bouwt zijn visie wel op vanuit vragen in lijden, maar hij beoogt een andere 

wijziging van theologisch discours: afzien van alle spreken over ‘God’ als een almachtig 

imperialistisch heerser.170 Zijn zienswijze bouwt, overigens net als genoemde ‘trauma 

theologie’, voort op theologische inzichten uit de twintigste eeuw. Daarin zochten diverse 

theologen nieuwe wegen om Gods soevereiniteit en solidariteit in persoonlijk en collectief 

lijden ‘samen te denken’.171 Hoewel Louw specifieke aspecten van (de)traumatisering niet 

adresseert, raakt zijn schrijven specifiek aan het eerder beschreven zingevingsaspect ervan. Hij 

focust op het godsbeeld, waarin fundamentele aannames over God in relatie tot de mens, in 

het bijzonder in heroriëntatie door crisis in lijden, samen komen. Dit kleurt zijn spreken over 

Gods zelf-openbaring in Christus.  

Louw diept christelijke hoop en betekenis in lijden op door het relateren van Gods zelf-

openbaring in Christus aan een vijftal fundamentele vragen, die in menselijk lijden veel gesteld 

worden: “Waarom God?”, “Wie en hoe bent U God?”, “Wat is Uw wil in lijden God?”, 

“Wanneer bent U daar God?” en, “Waartoe God?”.172 Hieraan voorafgaand geeft hij weer wat 

hij onder ‘lijden’ verstaat. Hij zet daarna onder meer uiteen dat een crisis in lijden zich 

voordoet wanneer eigen coping mechanismen falen en betekenisloosheid ingang vindt173, 

waardoor het christelijk geloof, in het bijzonder het verstaan van de macht van God, wordt 

uitgedaagd.174 Louw veronderstelt dat ongepaste godsbeelden veroorzaken dat christelijk 

geloof in lijden niet is toe te passen.175 De term ‘godsbeeld’ definieert hij in dit kader als volgt:  

a complex issue within which cultural concepts, ecclesial confessions and dogmas, questions 

about philosophical and anthropological concepts, play an important role.176  
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Bovenstaande definitie refereert vooral aan de contextuele inbedding van het godsbeeld. Deze 

vorming van het godsbeeld langs de weg van persoonlijke ervaringen met ‘God’ in de eigen 

context betekent dat ieder godsbeeld uniek is en dat geen enkel godsbeeld ‘God’ opsomt.177 

Louw neemt dit dusdanig serieus dat hij dit als uitgangspunt neemt voor pastorale zorg. Hij 

spreekt van de noodzaak van ‘metaforische theologie’, met als doel over ‘God’ te spreken 

vanuit de context gebonden levenservaringen, gekoppeld aan Bijbelse metaforen.178  

Louw’s ‘metaforische theologie’, zoals hij het zelf noemt, staat voor een theologie die 

ingaat op het belang van de naam ‘God’ in verschillende contexten, die zich ook daadwerkelijk 

verhoudt tot diepe persoonlijke vragen in lijden.179 Het veronderstelt een relationele 

theologie, waarin de invloed van het spreken over ‘God’, als persoons- en contextgebonden, 

op de persoonlijke geloofsontwikkeling van de pastorant wordt onderkend. Het betreft een 

theologische benadering waarbinnen existentiële vragen naar betekenis centraal staan en niet 

het begrijpen van ‘God’ als metafysische werkelijkheid op zichzelf.180 Louw benadrukt dat het 

goed is rekening te houden met het feit dat ieder een uniek godsbeeld heeft, afhankelijk van 

eigen ervaringen en dogma’s. Vandaar dat in pastorale context voorzichtigheid geboden is, 

daar waar een bepaald godsbeeld, dat is gekoppeld aan Bijbelse metaforen en 

levenservaringen, bevraagd wordt.181 Hij bepleit expliciet Bijbelse metaforen die spreken over 

Gods identificatie met menselijke noden en lijden, waardoor ze Gods compassie, hulp en 

troost aanbrengen182, om de volgende reden:  

 

The question then is what the norm is when criticizing and challenging. I see it thus: an image 

of God is problematic if it makes one rigid, not free, inhuman or anxious, and if it creates 

delusions.183 

 

Daarmee geeft hij een centrale plaats aan het verstaan van Gods zelf-openbaring in Christus 

(en systematisch nadenken daarover) vanuit de expliciete bedoeling met zorg een 

problematisch godsbeeld te kunnen bevragen.  

Tenslotte, volgens Louw zijn godsbeelden niet alleen sterk persoons- en context 

gebonden, maar vaak ook problematisch en disfunctioneel. Met name daar waar ‘God’ als 

inflexibel causaal model wordt voorgesteld, met alle verkeerde verwachtingen van God in 

lijden en naïeve interpretaties van ‘zijn wil’ van dien.184 Louw vraagt zich af of ‘God’ op die 

manier wel een gepast antwoord is in lijden. Is ‘God’ niet beter te verstaan in termen van 

lijden, of zoals Louw het zelf verwoordt:  

 

Does ‘God’ Himself not become a question in the lament: ‘Eloi, Eloi, lama sabachthani? – 

meaning, ‘My God, my God, why have you forsaken me?’ (Mat. 27:46)?185 
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3.2. Gods uitnodiging van ‘Ja’ in Christus en het lang-lijdend karakter van hoop 

Voorafgaand aan een samenvatting langs de lijnen van Louw’s theologische reflectie, wil ik de 

scope van deze paragraaf afbakenen. In het eerste hoofdstuk van dit schrijven is gesproken 

over de deocentrische bron van het godsbeeld, met zowel een cognitieve- als een 

ervaringskant, die uitgaat van God omdat Hij zich zo laat kennen. Deze deocentrische kant van 

het godsbeeld is sterk verweven met het psychische proces waarlangs het godsbeeld zich 

vormt en ontwikkelt, dat ook een cognitieve- en een ervaringskant kent.186 Louw maakt 

overigens zelf ook dit onderscheid tussen de ervaringskant en cognitieve kant, waarbij hij de 

cognitieve kant ‘godconcept’ noemt.187 In de introductie is al ingegaan op één van de 

belangrijkste redenen om Louw’s model te betrekken op traumapastoraat voor vluchtelingen, 

in het bijzonder gelet op de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering. Ik wil in dit 

hoofdstuk vooral het model van Louw laten spreken, zonder nu het onderscheid tussen 

openbaring en ervaring nader te problematiseren. Louw adresseert zelf ook andere 

theologische vraagstukken rond Gods zelf-openbaring in Christus. Hij laat zien dat aan dit 

paradoxaal mysterie allerminst een eenduidige betekenis is toegekend, omdat dergelijke 

betekenissen sterk samenhangen met hoe over ‘God’ in een bepaalde context is/wordt 

gesproken. Deze theologische vraagstukken zullen niet allemaal de revue passeren, wel betrek 

ik in het volgende hoofdstuk, bij de evaluatie van Louw’s model, de theologische 

vragen/spanningsvelden die in de introductie zijn benoemd. 

 

3.2.1. Waarom God? 

In de volgende alinea’s volgt de samenvatting op hoofdlijnen van Louw’s model over Gods zelf-

openbaring in Christus aan de hand van genoemde fundamentele vragen in lijden. Allereerst 

meer over Gods zelf-openbaring in Christus in relatie tot de vraag: “Waarom God?” (definiëren 

oorzaak lijden in relatie tot God) 188.  

 

3.2.1.1. De ‘waarom’ vraag en theodicee 
Louw introduceert de ‘waarom’ vraag als de vraag die alle verdriet concentreert, uitroep om 

hulp/troost en poging om lijden te begrijpen. De vraag is ook als een boemerang: “it comes 

back to the sufferer creating immense anger”189. De vraag kan resulteren in (verdere) afwijzing 

van God, in het leven van een gelovige komt  Gods rechtvaardigheid op het spel te staan.190 De 

‘waarom’ vraag is in de Bijbel veel terug te vinden, als een klacht aan God. Louw meent: “Even 

Scripture wrestles with our human attempt to link God in some or other way to suffering”191. 

De klacht kent in de Bijbel de vorm van actief protest binnen de relatie met God, geuit vanuit 

vertrouwen in God die zal handelen.192  

Louw laat zien dat in “Waarom God?” het theodicee vraagstuk besloten ligt, die poogt 

God, als almachtig en algoed, te rechtvaardigen te midden van kwaad en lijden. Hij maakt 

vervolgens onderscheid tussen kwaad (ondoorgrondelijke bedreiging) en lijden, dat niet 

                                                      
186 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 187. 
187 Magezi en Manda, ‘The use of spiritual resources, ‘ 2-3.  
188 Louw, Meaning in Suffering, 19. 
189 Louw, Meaning in Suffering, 21. 
190 Louw, Meaning in Suffering, 21. 
191 Louw, Meaning in Suffering, 21. 
192 Louw, Meaning in Suffering, 22-24. 



38 
 

noodzakelijkerwijs zelf kwaad is maar op kwaad volgt.193 De geschiedenis van het theodicee 

vraagstuk laat volgens Louw zien dat een inclusieve benadering hiervan, waarbij kwaad op de 

één of andere manier tot Gods wil behoort, drie mogelijke uitkomsten kent: kwaad is Gods 

straf op zonde, God hanteert kwaad met het oog op een hoger doel of God stond de 

mogelijkheid ervan toe in de schepping (kwaad is geen actief willen van God en komt niet uit 

God voort).194 Een exclusieve benadering, waarbij kwaad op geen enkele manier tot Gods wil 

behoort, kent ook drie mogelijke uitkomsten: God wil geen kwaad en lijdt er Zelf onder in 

Christus, kwaad is een ethisch vraagstuk en het is aan de vrije mens het te weerstaan, God zal 

uiteindelijk het kwaad weerstaan en tot die tijd is de strijd aan God en mensen samen.195  

 

3.2.1.2. De ‘waarom’ vraag in pastoraat 

Louw vindt dat het theodicee vraagstuk in pastoraat expliciet erkenning verdient als een 

eerlijke, existentiële strijd in lijden196, hoewel theodicee om diverse redenen tekort schiet en 

lijden niet kan verklaren.197 Dit maakt het noodzakelijk de paradox (“on the one hand, God can 

be linked to suffering while, on the other, He is against it”198) via relationeel/hermeneutisch 

verstaan te benaderen. De vraag “Waarom God?” vraagt om ‘metaforische theologie’ die Gods 

trouw in lijden belicht.199 Pastoraat is iets anders dan een (goedkoop) antwoord in termen van 

theodicee,200 want inclusieve én exclusieve benaderingen presenteren een ‘te groot’ of ‘te 

klein’ godsbeeld. 201 De focus is niet de inhoud van Gods wil in lijden, of dat God lijden wil, 

maar God die de mens in lijden trekt “into hopefull understanding of his will”202. Louw 

onderbouwt dit als volgt. Allereerst, de ‘waarom’ vraag verbindt de menselijke zoektocht naar 

betekenis namelijk met de zoektocht naar God, er ontstaat wisselwerking tussen ervaring en 

openbaring door lijden.203 Daarbij, zijn Gods ‘almacht’ en Gods ‘algoedheid’ wel los van elkaar 

verkrijgbaar, zoals het theodicee vraagstuk lijkt te suggereren?204 Bovendien, aangenomen dat 

kwaad fundamenteel onbegrijpelijk is, dan is vooral Gods intentie van belang.205 Kortom, de 

‘waarom’ vraag daagt uit betekenis te zoeken, spirituele identiteit te herdefiniëren.206 

Omdat de ‘waarom’ vraag in lijden zich naar Louw’s mening richt op een passend 

godsbeeld, is in pastorale context van belang: wie is deze ‘God’, hoe verbeeldt de Bijbel ‘God’, 

als apathisch of als sympathiserend in lijden?207 Louw introduceert daarop een, naar zijn 

zeggen, fundamentele aanname voor pastorale theologie: Gods trouw in lijden.208 Menselijk 

lijden is serieus te nemen door het te verbinden met Gods trouw die blijkt in (1) Gods lijden 
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aan het kruis en (2) Gods passievolle aanwezigheid in lijden door de inwoning van Zijn Geest. 

Hoewel het eerste vaak nadruk krijgt in christelijke context, is zeker ook het laatste van 

centraal belang: “The Holy Spirit makes Christ’s redemption accessible to humankind in such a 

way that it enables a discovery of Meaning in Suffering”(mijn cursivering).209  

Tenslotte, omdat ‘God’ alleen in metaforen te beschrijven is, zal volgens Louw in 

pastorale context ook rekening gehouden moeten worden met het godsbeeld dat primaire 

verzorgers en de culturele context verbeelden. Bijvoorbeeld, een godsbeeld ‘God als Vader’ 

inbrengen kan problematisch zijn, zelfs al kan je beredeneren dat Jezus juist ‘God’ als ‘Vader’ 

duidde in zelfopofferende zin en niet in patriarchale zin.210 Bijbelse metaforen die Louw wil 

uitlichten voor gebruik in pastoraat zijn God als ‘Herder’, ‘Lijdende knecht’, ‘Wijze die 

dwaasheid van kruis transformeert tot kracht van redding’ en ‘Trooster’. Louw concludeert dat 

elementaire noties uit al deze metaforen (compassie, identificatie, inzicht in de paradoxale 

werkelijkheid en aanmoedigende troost) samenkomen in: “God as Partner, Friend and 

Companion for Life”211. Speciaal relevant voor dit schrijven is dat de metafoor ‘Lijdende 

knecht’ de dimensie ‘heilvol’ inbrengt: heling op alle niveaus. Pastorale zorg is volgens Louw 

ook zelf een uitdrukking van Gods trouw in lijden212, die verbinding legt met de soevereiniteit 

van Gods Koninkrijk (Gods overwinning over alle kwaad). Het is een bemiddelingsproces, 

waarbij het evangelie redding schenkt én deze hoop aanmoedigt.213 De Bijbel verbeeldt God-

in-Christus en spreekt daarmee van Gods (uit)reddende betrokkenheid en zorgende 

aanwezigheid in lijden.214 Geloof is in deze context een instrument in het herstelproces.215 

 

3.2.1.3. De ‘waarom’ vraag aan God-in-Christus… 
Louw benadrukt dat ook bewustwording nodig is van de menselijke ervaring van ‘God’ in 

lijden, om die te verbinden aan de zelf-openbaring van God in Christus. De ervaring van ‘God’ 

in menselijk lijden is terug te brengen tot: God als apathisch, vergeldend, pedagogisch of 

solidair, mede afhankelijk van het bestaande godsbeeld.216 Deze realisatie brengt Louw tot de 

kern van zijn betoog. Hij staat een herinterpretatie van Gods almacht voor vanuit de 

openbaring van God-in-Christus.217 God heeft de mens lief, geeft om de lijdende mens, zoekt 

een relatie en legt die niet op.218 Daaraan ligt overigens niet de relatie zelf ten grondslag, maar 

Gods trouw; “The power of God is never meant to be a violent force, but a vivid covenantal 

promise: ‘I will be your God’.219 Met Maarten Luther stelt Louw dat in het paradoxale mysterie 

van Christus’ lijden aan het kruis Gods almacht verborgen onthuld is en dat dit de enige 

authentieke plaats is voor het menselijk kennen van God.220 In alle menselijke ervaring van 

lijden betekent dit een unieke openbaring: God is ‘almachtig’ in termen van “vulnerable 
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faithfulness and overwhelming pathos”221. Met andere woorden, vitaal is Gods identificatie 

met en transformatie van lijden in Christus’ kruis en opstanding. 

Louw besluit dat de ‘waarom’ vraag in lijden een “Waarom God?” wordt gericht 

aan/op ‘God’ aan het kruis. Het godsbeeld van de ‘lijdende God’, vooral de theologie van 

Jürgen Moltmann hierover, bespreekt Louw uitgebreid in dit kader. Hij stelt daarop dat Gods 

zelf-openbaring in Christus als volgt over ‘God’ spreekt: vol van overweldigende liefde en 

standvastige trouw222, vindingrijk, superieur maar niet onbewogen223, een God die de 

‘waarom’ vraag als zijn eigen vraag accepteert224 en Zichzelf daarmee vernederd225, die Zijn 

eigen leven/bloed geeft om de belofte van redding van de mens van alle kwaad en lijden waar 

te maken226. Dit laat zien dat God niet ‘slechts’ meeleeft227, Christus’ kruis is noodzakelijk. 

Louw definieert Gods ‘algoedheid’ daarom niet als ‘omnibenevolentie’, maar als “steadfast 

faithfulness, grace and compassion”228. De menselijke ervaring van ‘God’ in lijden verbindt 

daarom met God-in-Christus, want hierin schittert Gods trouw: in zelfopoffering en in het 

toestaan van de menselijke ervaring van ‘God’ in lijden.229  

 

3.2.2. Wie en hoe bent U God? 

Met de tweede de vraag, “Wie en hoe bent U God?” (definiëren God in termen van lijden) 230, 

gaat Louw in op de vraag hoe God zich in zijn compassie als “Co-sufferer”231 openbaart. Louw 

stelt dat de essentie van zogenoemde kruistheologie, die de eeuwen door diverse uitingen 

kent, het overbruggen is van de afstand tussen God en de lijdende mens. God openbaart in 

Christus’ kruis hoe Hij met lijden omgaat: in zwakheid, wat de nodige existentiële en 

ontologische vragen met zich meebrengt.232 Op twee manieren lijdt God volgens Louw om en 

voor ons: vanwege zijn betrokkenheid bij de mens en zijn oordeel over zonde (lijden door 

trouw) en vanwege zijn aanbod van genade en zijn bemiddeling (lijden door compassie, om te 

vergeven en verzoenen).233 Meer nog, God is ook met ons en in ons menselijk lijden aanwezig 

volgens Louw: vanwege Christus’ opstanding getuigt Gods Geest dat menselijke zonde en 

zelfverheerlijking plaats maken voor een nieuwe status en relatie met God, “in het licht van 

het kruis”234.  

De Bijbel verhaalt volgens Louw over de gebrokenheid van het menselijk bestaan en 

hoe middenin die realiteit235, in Gods kwetsbaarheid Gods trouw schittert.236 Dit houdt een 

godsbeeld in dat meer omvat dan een ‘God die krachtig is in zwakheid’, of die ‘lijden 
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transformeert en overwint’. Dit adresseert de nood die de mens bovenal kent: “need of 

continuity (security) despite the uncertainty of isolation and the dread of being forsaken and 

rejected”.237 Binnen de pastorale context mag God, die lijdt om, voor, met en in ons, de 

troostende theologische realiteit zijn, aldus Louw.238 

Louw vervolgt dat Gods zelf-openbaring in Christus daadwerkelijk reden geeft om in 

existentiële en ontologische termen over ‘Gods lijden’ te spreken, vanwege onderstaande vier 

redenen. Er is sprake van (1) een mysterieuze transactie tussen God de Vader en God de 

Zoon.239 Dit niet in dialectische termen (van ‘God’ tegenover ‘God’, alsof een dergelijk 

construct, ja zelfs het lijden zelf, Gods Zijn of Gods drie-eenheid noodzakelijk zou bepalen).240 

Cruciaal is (2) dat alleen spreken over Gods betrokkenheid in lijden recht doet aan Christus’ 

kruis. Want wat houdt Christus’ passievol lijden in, als zelf-openbaring van God, als God niet 

kan lijden? Genoemde mysterieuze transactie van Christus’ passievol lijden (3) definieert juist 

goddelijk liefde concreet; hier vallen de liefde van God de Vader en God de Zoon samen.241 

Jezus stierf als God en mens, wat blijvende spanning tussen Gods unieke én met de mens 

solidaire genade betekent.242 Dit houdt tenslotte (4) betekenis in lijden in, waarbij het kruis 

God niet rechtvaardigt (zoals in het theodicee vraagstuk wordt gepoogd!), maar het kwaad 

ontmaskert, als ten diepste een van God isolerende kracht.243  

Louw kiest langs bovengenoemde lijnen positie in diverse theologische vraagstukken 

met betrekking tot Gods drie-eenheid, Jezus’ menselijke én goddelijke natuur en Christus’ 

universele betekenis voor redding van de mens. Enkele daarvan wil ik hier uitlichten. Louw 

spreekt van verzoening als openbaring van Gods trouwe liefde, waarin zelfs Gods wraak (door 

zonde gewonde liefde) tot doel heeft de zondaar te behouden.244 Ook benadrukt Louw hoe 

Gods Geest door de opstanding van Christus van vrijspraak getuigt245, met gevolg: God is 

beslissend geopenbaard in Christus’ passievol lijden betoond aan het kruis.246 En in de 

dagelijkse realiteit speelt volgens Louw nog de tegenstelling tussen kruis en opstanding een 

cruciale rol. Met Moltmann spreekt hij van zogeheten ‘dialectische eschatologie’: de belofte 

(de nieuwe schepping) spreekt de realiteit (lijden en verlatenheid) tegen, God breekt door het 

kwaad heen. Wat dit uitwerkt in pastorale context en wat Gods zelf-openbaring in Christus 

nog meer inbrengt in pastorale context werkt Louw uitgebreid uit.  

Kruistheologie betekent in pastorale context volgens Louw tenminste: de 

noodzakelijke erkenning dat alle mensen zondaar zijn (zonder overigens zonde en lijden lineair 

te willen verbinden), vasthouden aan verzoening als Gods werk (openbaring van (gewonde) 

liefde), God is gegeven als middelaar in lijden naar Zijn goddelijke en menselijke natuur, 

Christus’ dood spreekt van overwinning over lijden (God neemt de oorzaak ervan weg, biedt 

vrijspraak en heiliging en Gods Geest moedigt aan tot berouw en bekering), lijden maakt deel 

uit van de spirituele groei van gelovigen (niet als imitatie, als consequentie) en God is met en 
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in de gelovige in lijden (ook ontisch gesproken door Gods Geest). Kruistheologie in pastorale 

context biedt ook toekomst en mogelijkheden die menselijke vermogens te boven gaan.247 

Gods koninkrijk houdt een radicaal nieuwe toekomst in; de redding is al aanwezig en de 

opstanding van Christus - die volledig dood was en volledig leeft - is het goddelijk bewijs van 

Gods finale overwinning, zo stelt Louw.248 Dit verklaart en vernietigt lijden niet, het werkt 

basisvertrouwen in God uit, God mag geklaagd worden en christelijke hoop doet lijden actief 

weerstaan.249  

Hoewel Louw Gods zelf-openbaring in Christus met nadruk mysterieus noemt, en 

Moltmann niet navolgt in zijn kruistheologie die spreekt over kruis als wezenlijk element van 

Gods drie-eenheid/Zijn, volgt hij Moltmann wel na voor wat betreft de eschatologische 

betekenis van het kruis: “The primary theme and formula of an eschatology is not ‘the end’ but 

‘the essence’ (the new beginnning of everything)”250. Dit houdt geen goedkope genade in, dat 

lijden romantiseert of passief accepteert, wel radicale, paradoxale genade: Christus, die 

zonder zonde was, is tot zonde gemaakt.251 God-in-Christus betekent daarom tenslotte 

herdefiniëring van het godsbeeld; ‘God’ mag worden verstaan als: ‘Gewonde Genezer’.252 

 

3.2.3. Gods wil, presentie en doel 

De vragen “Wat is Uw wil in lijden God en waar bent U?” (definiëren Gods plan en plaats) 253, 

“Wanneer bent U daar God?” (definiëren Gods ingrijpen) 254 en “Waartoe God?” (definiëren 

Gods bedoeling)255 kunnen gezamenlijk beantwoord worden vanuit Christus’ opstanding. In 

deze paragraaf wordt Louw’s visie hierop tot slot zeer kort uiteengezet.  

Allereerst, het is onmogelijk ‘Gods wil’ in lijden los te duiden van Gods wil in termen 

van trouwe liefde in Christus. Gods wil is als een uitnodiging: “That all people will be saved and 

will come to acknowledge: God is love.”256 Gods Geest is nodig om God als (deze) Levende257 te 

erkennen. Opstandingstheologie spreekt volgens Louw van vertrouwen op deze (uit)redding 

en ernaar leven. De opstanding van Christus, Gods uitnodiging van ‘Ja’ in Christus, is een 

existentiële en ontische realiteit, die overigens de tragiek van lijden bevestigd.258 Het betreft 

redding in lijden, hoop in lijden, betekenis in lijden: overwinnend lijden met Christus en in 

vrede leven met de Heilige Geest.259 Dit houdt voor gelovigen een nieuwe identiteit in Christus 

in260, geen instant glorie, wel onvergankelijk opstandingsleven261. Opstandingstheologie houdt 

in pastorale context daarom wat Louw noemt “promissiotherapy”262 in. Lijden kent geen 
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betekenis van zichzelf, Gods beloften in lijden zijn helend en bevrijdend.263 Louw somt dit op in 

termen van tenminste: transformatie, vrijheid en bevrijding, visie/toekomst, present zijn in 

lijden (ook van anderen), trouw, spiritueel gesticht worden in christelijke gemeenschap, troost 

en waarheid.264 Vervolgens stelt Louw ‘waar’ en ‘wanneer’ God is in lijden: 

 

“When God appears in the form of a suffering human being, human charity is, in fact, the locus 

that decides the answer to the question of God. (…) There is another place as well (…) the 

present reality of God in Christ through his Spirit as displayed in baptism and the fellowship of 

the Eucharist”.265  

 

De validatie van Christus’ opstanding, die niet meetbaar is, is te vinden binnen de relatie met 

God, in het ‘Christen’ zijn.266 Dit laatste is tenslotte ook ten diepste het antwoord op de vraag 

‘waartoe’. Lijden leidt tot meer dan fundamentele vragen, het leidt tot een geloofskeus, ofwel 

in ‘het lot’, waar geen vragen aan te stellen zijn, ofwel in een ‘God’ die present is, die je vragen 

kent en die je klagen mag.267  Zo wordt lijden voor gelovigen, met woorden van Louw, lang-

lijdende hoop268, vooruit leven naar Gods finale (uit)redding (mijn cursivering)269, ondersteund 

door Gods genade, die als een “pijl in een boog” naar dat doel strak gespannen staat.270 Om te 

besluiten met een zin waarin het woord ‘trauma’ zelf voorkomt: 

 

It is important that pastoral care to people in suffering should enable them to look upon 

suffering as an opportunity to embrace their trauma as a calling and a challenge to grow.271  

 

3.3. Contouren van Gods zelf-openbaring in Christus volgens Louw’s model 

Kort samengevat, Louw bepleit in Meaning in Suffering een paradigmaverandering van de 

pastorale theologie, waarbij zowel ‘te kleine’ als ‘te grote’ beelden van ‘God’ plaats moeten 

maken voor een God van offerende kwetsbaarheid. Omdat lijden noodzaakt passend over God 

te spreken, in een wereld waarin ongepaste godsbeelden alom aanwezig zijn, stelt Louw Gods 

zelf-openbaring in Christus centraal aan de hand van fundamentele vragen in menselijk lijden. 

Zo zoekt hij op een betekenisvolle manier het ‘onbekende’, Gods openbarend evangelie, te 

presenteren in termen van het ‘bekende’.272 Hij kiest nadrukkelijk voor Gods zelf-openbaring 

in Christus vanwege de theologische argumentatie dat God zich in Christus’ kruisdood 

identificeert met menselijk lijden (en daarmee gaat het genoemde wezenlijke vraag in 

menselijk lijden naar de verhouding tussen Gods almacht en Gods solidariteit aan), waar God 

bovendien hoop en betekenis schenkt, omdat Christus’ opstanding uitwijst naar transformatie 

en overwinning van menselijk lijden.273  
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270 Louw, Meaning in Suffering, 182. 
271 Louw, Meaning in Suffering, 195. 
272 Louw, Meaning in Suffering, 48-49. 
273 Louw, Meaning in Suffering, 20. 
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Christus’ kruis en opstanding zijn als theologische parameters; een imperialistische 

interpretatie van ‘God’ voldoet niet, ook ‘God’ als vooral machteloos duiden volstaat niet. 

Gods zelf-openbaring in Christus is theologisch veeleer te verstaan in termen van trouw van de 

levende God aan zijn beloften van heil. Voor pastorale zorg in lijden impliceert dit dat 

meerdere godsbeelden passend kunnen zijn, maar toch vooral die van: “God as Partner, Friend 

and Companion for Life”.274 Het impliceert bovendien dat pastorale zorg een veelomvattende 

verantwoordelijkheid kent in alle menselijk lijden, van troost bieden tot streven naar sociale 

rechtvaardigheid. Met Christus’ opstanding is Gods koninkrijk namelijk al aangebroken, wat 

uitnodigt dit dagelijks uit te leven, al is het nog niet volkomen doorgebroken, wat dagelijkse 

strijd voor die christelijke hoop en betekenis inhoudt: “the courage to be and the challenge to 

hope!”275.   

Tenslotte, in het verlengde hiervan spreekt Louw in andere artikelen uitgebreid over 

christelijke spiritualiteit in relatie tot (gedwongen) migratie als (1) compassie die 

zelfopofferend is en (2) gastvrij present zijn. Hij schetst de spanningsvelden, maar pleit voor 

navolging van Christus, zodat slachtoffers als wel als daders een veilig thuis vinden.276 Louw’s 

model draagt daarmee tot slot voor traumapastoraat aan vluchtelingen indirect een 

fundamenteel uitgangspunt aan: “Authority in a theology of compassion resides in the image 

of a ‘co-suffering God’”277. 
 

                                                      
274 Louw, Meaning in Suffering, 200. 
275 Louw, Meaning in suffering, 201. 
276 Daniël J. Louw, ‘‘The refugee dilemma and migrant crisis: ‘Charity begins at Home’ or ‘Being Home to 
the Homeless’? The paradoxical stance in pastoral caregiving and the infiltration and perichoresisof 
compassion.’ HTS Teologiese Studies/Theological Studies 72(2) (2016): 1-11, 11. Geraadpleegd op 20 
juni 2018. Online beschikbaar via: https://hts.org.za/index.php/HTS/article/view/3267. 
277 Daniël J. Louw, ‘‘Missio Dei’ as embodiment of ‘Passio Dei’. The role of god-images in the mission-
outreach and pastoral caregiving of the church – a hermeneutical approach.’ Missionalia 44 (3) (2016): 
336-354, 351. Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: 
http://www.scielo.org.za/pdf/mission/v44n3/07.pdf. 
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HOOFDSTUK 4: OVER ONUITSPREKELIJK TRAUMA EN 
UITGESPROKEN TROUW: WAT OF WIE VERBEELD EEN HEILVOL 
GOD? 
 

“Als we God als Vader aanspreken zijn we mede-erfgenamen van Christus. We mogen delen in 

Zijn lijden. Dat is iets anders dan een lieve Vader die garant staat voor een fijn en gezellig 

leven. (…) Een kind in Syrië kan niets met een lieve Vader die zorgt.”        A. van der Beek

         

Hoe God te verbinden met trauma? Dit is niet slechts een vraag voor theologen. De 

werkelijkheid van alledag kan deze vraag zomaar dichtbij brengen. Zoals bovenstaand citaat 

van Van der Beek laat zien, ieder spreken over ‘God’ kent implicaties. Dit te onderkennen is 

essentieel, ook in het verstaan van de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering.  

In hoeverre biedt de zelf-openbaring van God in Christus (zoals verwoordt in 

Hoofdstuk 3) bruikbare inzichten voor traumapastoraat aan vluchtelingen, in het bijzonder 

gelet op de relatie godsbeeld en (de)traumatisering? Deze vraag staat centraal in dit 

hoofdstuk. Vooropgesteld, Louw’s model is niet empirisch getoetst. Eerste punt van kritische 

(zelf)reflectie is dat dit schrijven een geheel theoretische insteek kent. Louw zelf geeft 

overigens wel aanbevelingen voor gebruik. Aangezien Louw’s model niet is geschreven voor 

traumapastoraat voor vluchtelingen, is theoretische evaluatie ook weer geen overbodige luxe.  

Allereerst evalueer ik daarom de zelf-openbaring van God in Christus in relatie tot de 

beschreven relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering. Daarna beantwoord ik de eerder 

geformuleerde vragen uit de Introductie, afgeleid uit de wetenschappelijke literatuur die 

‘trauma’ en ‘evangelie’ zoekt te verbinden, voor definitieve weging. 

 

4.1. De relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering in perspectief van Louw’s 
model: een nieuw perspectief op lijden in relatie tot fundamentele aannames 
In hoeverre biedt de zelf-openbaring van God in Christus uit Meaning in Suffering bruikbare 

inzichten voor traumapastoraat aan vluchtelingen, in het bijzonder gelet op de relatie 

godsbeeld en (de)traumatisering?  

Gods zelf-openbaring in Christus maakt ten eerste kritische reflectie mogelijk op 

spreken over ‘God’ als symbolisch kristallisatiepunt van fundamentele aannames. Louw 

onderkent dat spreken over ‘God’ altijd metaforisch spreken is. Dit weerhoudt hem er 

desondanks niet van over Gods zelf-openbaring in Christus te spreken als existentieel en 

ontologisch. Louw bespreekt theologische meningsverschillen rond Gods zelf-openbaring in 

Christus en neemt positie in. Hij beschrijft hoe hij zelf in Bijbels spreken over Christus’ 

kruisdood en opstanding reden vindt tot geloof in de universele betekenis van de historische 

Jezus voor de redding van de mens. God zelf is dus niet direct object van onderzoek, maar 

(Bijbels) spreken over een God die Zichzelf openbaart. Dit is een belangrijke kanttekening. 

Louw plaatst bovendien zijn theologische reflectie bewust binnen christelijk pastorale context. 

                                                      
 Jeffrey Schipper (2018), Een kind in Syrië kan niets met een lieve Vader die zorgt, 
https://cip.nl/cip+/67735-a-van-de-beek-een-kind-in-syrie-kan-niets-met-een-lieve-vader (geraadpleegd 
op 25 juni 2018). 
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Daarmee beoogt hij te voorkomen over ‘God’ te spreken in vaststaande dogma’s of in 

metafysische termen en zoekt hij over ‘God’ te spreken vanuit wat hij noemt “the common 

perspective of faith”278. Binnen de (beperkte) context van pastoraat biedt dit opening voor 

gebruik van dit model. 

Vervolgens, Gods zelf-openbaring in Christus maakt volgens Louw Gods trouw 

fundamentele aanname in pastorale zorg, want: God kent lijden van binnenuit, ten diepste 

verbonden is God aan het lijden van zijn volk.279 Kruis- en opstandingstheologie over Gods zelf-

openbaring in Christus spreken van ‘God’ als ‘Gewonde Genezer’. Duidelijk is dat Louw dit 

spreken over God als ‘Gewonde Genezer’ van universele betekenis acht.280 Er is naar zijn 

mening bovendien slechts één reden voor een dergelijk godsbeeld: Gods trouwe compassie. Ik 

zou dit willen verwoorden als Gods Uitgesproken trouw in Christus als Gods ‘Levende Woord’; 

openlijk, bepaald en regelrecht, ook bijzonder, beslist en eigen/ontegenzeggelijk. Vanuit dit 

perspectief op God-in-Christus, als deocentrische bron van het godsbeeld in optima forma, 

maken andere fundamentele aannames, hoe wereldwijd verbreid of aangetast in 

traumatisering ook, deel uit van de emotionele en cognitieve ontwikkeling van een 

persoonlijk/collectief godsbeeld. Louw erkent dat godsbeelden diep emotioneel zijn ingebed 

en in lijden object van geloofsstrijd zijn. Volgens Louw ontmaskert juist lijden godsbeelden die 

niet passend over ‘God’ spreken, die bieden geen houvast, waar Gods eigen trouw dit alleen 

kan. Dit roept in dit kader onder meer de vraag op in hoeverre dit ‘godsbeeld’ het ‘houdt’ in 

traumacontext. Het lijkt onmogelijk hierover algemene uitspraken te doen. Dit vanwege de 

geloofscomponent, of vanuit trauma theorie gesproken, vanwege het zelf toekennen van 

betekenis aan ‘God’ in (de)traumatisering, waarover later meer.  

God-in-Christus toont God die passievol lijdt, met dubbele redding in menselijk lijden 

als gevolg (rechtvaardiging van zonde dankzij identificatie en uitweg uit theodicee dankzij 

transformatie): “God’s Being is in suffering and the suffering is connected to God’s Being 

itself”281. Pastorale zorg mag volgens Louw dit besef aanwakkeren, geloven aanmoedigen en 

spreken van Gods (uit)reddende betrokkenheid dankzij Christus en Gods zorgende 

aanwezigheid dankzij de Heilige Geest. Louw stelt dat God Zelf zich middels deze (uit)redding 

en hoop direct verbindt aan de gelovige lijdende mens, terwijl Christus’ lijden tegelijkertijd 

uniek is en blijft. Kortom, lijden definieert God niet, God redt van lijden vanwege zijn trouw.282 

Louw stelt zelfs: Alle lijden treft God, zodat Hij het lijden overwint, opdat de lijdende mens 

ervan verlost mag worden.283 Het blijft een mysterie dat God in Christus uitroept: ‘Mijn God, 

Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’284 Er is ook al vaak gezegd dat op de ‘waarom’ vraag 

in lijden geen antwoord is. Ook Louw meent dat kwaad fundamenteel onbegrijpelijk is en dat 

concrete uitredding in lijden veelal niet een instant antwoord van God is, zoals die misschien 

soms verwacht of verlangd wordt. Toch spreekt Gods zelf-openbaring in Christus over meer 

dan een God die finale uitredding brengt. Er is ook concrete, tijdelijke uitredding dankzij God-

                                                      
278 Louw, Meaning in Suffering, 46. 
279 Louw, Meaning in Suffering, 93. 
280 Overigens heb ik de door Louw gehanteerde Griekse en Hebreeuwse termen niet vertaald (laat staan 
alle Bijbelteksten die op dit thema betrekking hebben betrokken). 
281 Louw, Meaning in Suffering, 112. 
282 Louw, Meaning in Suffering, 112. 
283 Louw, Meaning in Suffering, 112. 
284 Louw, Meaning in Suffering, 111. 



47 
 

in-Christus, namelijk transformatie van menselijk lijdenConcreet is een dergelijk spreken 

bijvoorbeeld vergelijkbaar met het spreken van de vluchteling respondenten, die wachten en 

hoopten op God, over ‘God’ in termen van spirituele bron in lijden (terwijl uitredding uit lijden 

uitbleef), naast ‘God’ als zinvolle bron van betekenis, ondanks alles.  

Tenslotte, spreken over Gods zelf-openbaring in Christus, zoals verwoord door Louw, is 

op een bepaalde manier niets meer dan spreken over God, zoals ‘God’ in christelijke context is 

gekend en is te kennen, waarbinnen Louw’s theologische reflectie past. Louw gaat wel verder 

dan veel wetenschappers in trauma theorie, zelfs in ‘trauma en genade’ theologie, voor wat 

betreft de mogelijkheden van heling. Dit hangt mijns inziens vooral samen met zijn visie op 

metaforisch spreken. Zo stelt M. Shawn Copeland bijvoorbeeld, in discussie over trauma in 

relatie tot christelijke theologie: “I realize that everything we say about God is metaphorical. 

We can say nothing directly about God, but I don’t want it to be that.”285 Louw stelt daarop als 

het ware: spreken over God blijft inderdaad metaforisch, de vraag is alleen of dit voor Gods 

uitgesproken trouw, en voor het spreken van de mens tot God en anderen als reactie daarop, 

ook geldt. Hij gelooft van niet.  

 

4.2. Louw’s model vanuit het perspectief van de relatie godsbeeld en 
(de)traumatisering: spanningsveld onuitsprekelijk lijden en Uitgesproken trouw 
Verdere evaluatie van Louw’s model vanuit het perspectief van de beschreven relatie tussen 

godsbeeld en (de)traumatisering is mogelijk op diverse manieren. Ik heb gekozen dit te doen 

aan de hand van de hier volgende vragen (zie bijlage 4 voor meer achtergrond). Ten eerste, 

maakt het uit dat Louw traumatisering niet van andere vormen van lijden onderscheid? Ten 

tweede, hoe spreekt Louw over godsbeeld en fundamentele aannames, gelet op het belang 

van eigen herdefinitie van fundamentele aannames in traumacontext. Ten derde, adresseert 

Louw het (verlies van het) ervaren van verbondenheid met God? Ten vierde, zijn aan 

‘vluchteling trauma’ te relateren elementen als onthechting en retraumatisering, ‘vacuum life’ 

en ‘anders zijn’, te verbinden met Louw’s model?  

 

4.2.1. Gerichtheid op zingeving in lijden? 
Louw onderscheid traumatisering niet van andere vormen van lijden, wel erkent hij de 

essentiële rol van zingeving in lijden, in het bijzonder ook die van het godsbeeld. Met zijn 

definitie van lijden, waarin betekenisverlies volgens Louw een grote rol speelt, en zijn visie op 

godsbeelden, als uniek en contextbepaald, sluit Louw’s model op hoofdlijnen aan op de 

bevindingen uit trauma theorie en godsdienstpsychologie. Dit blijkt onder meer uit Louw’s 

bevinding dat antwoorden in termen van theodicee in lijden niet volstaan. Volgens trauma 

theorie bieden ze onvoldoende ruimte voor behoud/hervinden van controle in trauma en zijn 

ze al snel retraumatiserend. Volgens Louw doen ze de existentiële vragen in lijden te kort, 

erkennen ze het fundamenteel onbegrijpelijke karakter van het kwaad niet en bieden ze ‘te 

grote’ of ‘te kleine’ godsbeelden.  

Het fenomeen dissociatie in trauma, met vanwege traumatisering ‘gedissocieerde 

godsbeelden’, is niet door Louw onderkend. Ook spreekt Louw niet over onbewuste trauma 

                                                      
285 Shelly Rambo, ‘”Theologians engaging trauma’’ transcript.’ Theology Today 68 (3) (2011): 224-237, 

233. Geraadpleegd op 25 juni 2018. Online beschikbaar via:  DOI: 10.1177/0040573611416539. 
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coping processen in het vinden van hernieuwd evenwicht. Wel spreekt hij over de rol van het 

godsbeeld in relatie tot hervinden/behoud van ‘controle’, zij het zonder benoemen van de 

kernnotie voor detraumatisering: ‘godsbeeldregulatie’. Louw richt zich op het perspectief van 

het hervinden van God en op behoud in termen van goddelijke (uit)redding, wat houvast biedt 

in lijden. Hier speelt het pastorale, gelovige perspectief van Louw duidelijk een rol.  

Maakt het voor de bruikbaarheid van Louw’s model in de context van traumapastoraat 

aan vluchtelingen uit dat Louw traumatisering niet van andere vormen van lijden onderscheid? 

Tot op zekere hoogte wel, want het is de vraag of problematiek rond gedissocieerde 

godsbeelden en rond onbewuste trauma coping voor fysiek/psychisch welbevinden afdoende 

zijn onderkend. Louw’s tweedeling tussen ‘gelovig’ en ‘ongelovig’ kan in traumacontext 

spanning opleveren, zij het dat het aanbod van Gods genade in pastorale context blijft 

(be)staan. Louw bespreekt kort de ontologische betekenis van Christus die zelf zonder zonde 

is, maar tot zonde is gemaakt. Er wordt in trauma context geregeld gesproken over de 

mogelijkheid God te klagen, die present is. Mogelijk is hieraan toe te voegen, in navolging van 

een vader die zijn zieke zoon bij Jezus bracht: “ik geloof, kom mij in mijn ongeloof te 

hulp!”286?287  

 

4.2.2. Over fundamentele aannames, geloofsstrijd en Gods almacht in Christus’ lijden 
Traumapastoraat kan een veilige plaats van detraumatisering zijn, onder verschillende 

voorwaarden, wanneer er bewuste interactie over en herdefinitie van godsbeelden is. Trauma 

theorie stelt dat dit op zichzelf detraumatiserend is, zolang gerekend wordt met de 

diepgaande machteloosheid en geloofsstrijd rond ‘God in relatie tot lijden’. Louw adresseert 

deze beide centrale noties in zijn model. Hij stelt allereerst dat de mens zelf geen spirituele 

basis kán leggen voor levens- of identiteitsbedreigend lijden. Hierdoor wordt eigen veiligheid 

dusdanig bedreigt, dat coping mechanismen en betekenis gevende kaders te kort schieten. De 

realiteit van lijden, in het bijzonder de dood, dwingt daadwerkelijk buiten eigen coping stijlen 

en betekenis gevende kaders. Louw gaat niet in op de bevinding dat traumatisering een 

bepaalde coping stijl vastzet of stagnatie inhoudt van betekenisgeving in het levensverhaal. 

Wel is zijn uitgangspunt dat lijden onlosmakelijk verbonden is met een samenhangend 

geloofssysteem, meer nog, met wat Louw noemt de ‘spirituele identiteit’. Deze spirituele 

identiteit verhoudt zich in lijden op een bijzondere manier tot het godsbeeld. Lijden roept 

namelijk de vraag op naar Gods identificatie met menselijk lijden, naar hoe Gods algoedheid en 

Gods almacht zich tot elkaar verhouden.  

Hoe spreekt Louw over godsbeeld en fundamentele aannames, gelet op het belang 

van eigen herdefinitie van godsbeeld en fundamentele aannames in traumacontext? 

Opvallend is dat Louw ‘spirituele identiteit’ niet laat samenvallen met herdefiniëring van de 

fundamentele aannames, ondanks de nauwe relatie tussen die beide, want coping stijl en 

betekenisgeving in het levensverhaal behoren ook hiertoe. Lijden veroorzaakt in Louw’s optiek 

namelijk niet ‘slechts’ noodzakelijke herdefinitie van het ‘godsbeeld’, in termen van religieuze 

                                                      
286 De Nieuwe Bijbelvertaling, Bijbel & Liedboek voor de kerken (Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 
2005). De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands 
Bijbelgenootschap 2004, Nieuwe Testament, Marcus 9: 24. 
287 Theologisch interessante vraag is in hoeverre voor alle menselijke ervaring in lijden ruimte is, als 
door ‘God-in-Christus’ gekend.  
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herkadering of van hernieuwde fundamentele aannames, het raakt daadwerkelijk de 

existentiële en ontologische ontwikkeling van de persoonlijke relatie met God. 

Louw pleit met het oog op alle menselijk lijden, dat vraagt naar Gods identificatie 

ermee, voor herdefiniëring van vooral ‘Gods almacht’ in termen van passievol lijden en 

goddelijke kwetsbaarheid, op grond van God-in-Christus. De door Louw gehanteerde 

‘fundamentele aanname’ in pastorale context is daarop een hele andere dan in trauma 

theorie: Gods trouw in lijden dankzij Christus.  

 

4.2.3. Spanning rond ervaren verbondenheid met God en Gods compassie in Christus 
Louw adresseert het (verlies van het) ervaren van verbondenheid met God, maar zijn 

uitgangspunt is dat Gods zelf-openbaring in Christus transformatie ervan kan betekenen. Louw 

merkt op dat het (verlies van het) ervaren van verbondenheid met God welhaast inherent aan 

lijden is. Dit lijkt overeen te komen met het spreken over traumatisering dat basisvertrouwen 

aantast, de ervaren verbondenheid met God in het bijzonder. Dit leidt tot verandering, of 

verwerping, van het godsbeeld in lijden, zo stelt ook Louw. Vandaar dat naar zijn mening het 

‘godsbeeld’ niet alleen de vraag naar God in lijden zou moeten adresseren, het moet vooral 

ook ‘houdbaar’ zijn, in de zin van betrouwbaar in alle menselijke ervaring van lijden. Alleen 

dan is het passend. Louw rekent met het belang van taal en theologie in relatie tot het 

godsbeeld en stelt dat spreken over God in situaties van lijden  vaak tekortschiet. Vandaar dat 

hij Gods zelf-openbaring in Christus centraal stelt, dat in pastorale context bemiddeld wordt, 

wat meer inhoudt dan een ‘godconcept’ dat bijdraagt aan godsbeeldregulatie in het kader van 

detraumatisering. Gods identificatie met en transformatie van lijden (re)presenteren in 

pastoraat betekent naar Louw’s inzicht, gelet op de relatie godsbeeld en (de)traumatisering: 

(1) De ervaren (on)verbondenheid met God mag geuit worden, evenals de vraag hoe de 

pastorant zelf religieuze coping, betekenisgeving in eigen levensverhaal en de 

ontwikkeling van een samenhangend geloofssysteem vormgeeft. De nauwe verbinding 

tussen lijden en godsbeeld noodzaakt ertoe beide in relatie tot elkaar bespreekbaar te 

maken, met het oog op de ‘spirituele identiteit’.  

(2) Zelfs wanneer ervaring van lijden of ‘God-in-Christus’ niet direct besproken worden, is 

het mogelijk “God as Partner, Friend and Companion for Life” te (re)presenteren in 

pastorale context. Dit doet lijden niet teniet, het brengt wel (a) de betekenis gevende 

context van de religieuze gemeenschap (zoals trauma theorie stelt), (b) weerspiegeling 

van Gods compassie en present stellen van Gods uitnodiging van ‘Ja’ in Christus.  

(3) Spreken over God als ‘Gewonde Genezer’ blijft in het bijzonder niet zonder gevolg, 

want specifiek deze Uitgesproken trouw beantwoord het lijden ten diepste, het kan 

lijden voor een christen gelovige zelfs transformeren tot: lang-lijdende hoop.  

Kortom, Louw stelt als het ware een ‘diagnose’ van de ervaring van Godsverbondenheid in 

relatie tot het godsbeeld in lijden. Die blijkt volgens hem namelijk uit de (beantwoording van) 

de fundamentele vragen in lijden. Hij is bijzonder kritisch op bepaalde uitwerkingen van kruis- 

en opstandingstheologie, alsof Gods Zijn met kwaad en geweld zou zijn te verbinden dan wel 

met onmacht, of alsof goddelijke transformatie van lijden instant glorie betekent (die gedacht 

wordt door Louw ‘zelfverheerlijking’ genoemd). Louw realiseert zich dat een godsbeeld hoe 

dan ook contextueel spreken over God betreft. In het bijzonder bespreekt hij het risico van 
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machtsmisbruik in spreken over ‘God’, met name zodra over ‘God’ in termen van macht 

gesproken wordt.  

Gods zelf-openbaring in Christus als ‘Gewonde Genezer’ zou de ervaring van 

verbondenheid met God kunnen transformeren. Louw presenteert hiermee geen compassie-

model, wat het gevoel zou kunnen oproepen te kort te schieten in het ervaren van Gods 

compassie in lijden. Ook ziet hij het niet als noodzakelijk God-in-Christus expliciet centraal te 

stellen, ook andere Bijbelse verhalen/beelden kunnen Gods trouw verbeelden. Goddelijke 

liefde is ook niet rationeel, er zijn zelfs grote (theologische) vragen over te stellen, vanuit de 

existentiële ernst van lijden. God-in-Christus, zoals verwoordt in Louw’s model is een 

‘godconcept’, dat is opgediept uit Bijbels spreken en in het dagelijks spreken van mensen een 

vertaalslag kent. Louw erkent dit en presenteert het als zodanig, als een naar zijn mening 

houdbaar en passend godsbeeld in lijden.  

 Dit levert in traumacontext spanning op, want (1) de bemiddeling vindt in dit geval 

plaats via een pastorale ontmoeting, waardoor geloof en houding van de gesprekspartner in 

de pastorale ontmoeting  mee bepalend zijn in ‘godsbeeldregulatie’, (2) bovendien, wat als 

goddelijke transformatie geen direct (her)kenbare gevolgen heeft voor de ervaring van 

verbondenheid met God, (3) en hoe hierin balans te vinden tussen ‘het verhaal van de mens’ 

en ‘het verhaal van God’? Als lijden ongepaste godsbeelden ontmaskert, ligt aanspreken op 

eigen verantwoordelijkheid voor ‘spirituele identiteit’ uiterst gevoelig. Hier blijkt vooral hoe 

spreken over ‘God’ consequenties kent voor het verstaan van de relatie tussen godsbeeld en 

(de)traumatisering. Het godsbeeld dat Louw voorstelt is zelf niet empirisch te toetsen, het 

vraagt verschillende geloofsaannames in een uitgesproken godsbeeld, in soms onuitsprekelijk 

lijden.  

 

4.2.4. Vluchtelingen vragen uit traumacontext in relatie tot ‘God-in-Christus’ 
In verschillende artikelen stelt Louw dat pastorale zorg ‘God-in-Christus’ zal moeten 

weerspiegelen in de context van (gedwongen) migratie, middels ‘zelfopofferende liefde’ en 

‘present zijn’. vacuumDe onderzoeken naar religieuze coping bij de vluchtelingen 

respondenten lieten zien dat de zingevingsdimensie in lijden bij ziekte en wachten op een 

verblijfsvergunning een duidelijke rol speelt. De ervaren verbondenheid met God, de relatie 

tussen God en lijden, de rol van het godsbeeld in coping, daarover spreekt Louw’s model wel. 

Ook staat Louw verbinding met God en de christelijke gemeenschap voor ogen die 

vergelijkbaar is met die van Groody en Polak.   

Wanneer je nu de elementen onthechting en retraumatisering, ‘vacuum life’ en 

‘anders zijn’, vanuit traumacontext van vluchtelingen zou betrekken, lijkt Louw’s visie 

bijzonder relevant voor lijden ‘in de tussentijd’. Volgens Louw getuigen ‘lang-lijdende hoop’ en 

‘vooruit leven’ van de spanning die kenmerkend is voor Gods beloften die in Christus in 

vervulling zijn gegaan, waarvan de opstanding van Christus het goddelijk bewijs is. Louw kiest 

ervoor lijden niet als bepalend te duiden, God is de Levende, die opstandingsleven geeft aan 

wie gelooft. Voor gelovigen ontwaart Louw daarmee meer betekenis in lijden dan de mens zelf 

voor mogelijk zou houden/houdt. Lijden wordt dan zelfs een gave, maar dan niet vanwege een 

‘plan-model’, maar alleen in verbondenheid met Gods compassie getoond in Christus. Dit 

brengt heling die psychisch welbevinden te boven gaat. Vandaar ook dat Louw, wanneer hij 

wel over ‘trauma’ spreekt, beweert dat aanmoediging in pastorale context nodig is, om dit 

lijden te internaliseren als roeping en uitdaging tot spirituele groei. Uiteraard staat deze zin in 
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direct verband met Louw’s visie op God-in-Christus, dergelijke bewoordingen zijn niet ‘los’ 

verkrijgbaar.  

 

4.3. Gegronde vragen afgewogen 
Nu Gods zelf-openbaring in Christus uit Meaning in Suffering is verbonden met de beschreven 

relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering, zal tenslotte de reflectie vanuit de 

wetenschappelijke literatuur plaatsvinden met het oog op de bruikbaarheid ervan in 

traumapastoraat voor vluchtelingen. De drie eerder geformuleerde vragen raken aan aspecten 

die in het bovenstaande ook aan de orde zijn geweest. Ze zullen de doorslag geven in de 

weging van bovenstaande bevindingen.  

Allereerst, is er sprake van een kritische balans tussen het ‘verhaal van de mens’ en 

het ‘verhaal van God’? Het pleit voor Louw’s model dat het ruimte biedt aan vragen in lijden 

en dat hij die laat opklinken in een context van Bijbels spreken over God. Dit laatste is ook 

meteen een beperking, want een goddelijke meta-narratief zou zomaar de overhand kunnen 

krijgen over de vragen, afhankelijk van de pastorale praktijk. Bovendien zijn de vragen in 

traumatisering (van vluchtelingen) mogelijk deels anders? Bijvoorbeeld: wat te doen met het 

fundamenteel onbegrijpelijk zijn van het kwaad, of met een christelijk ‘godsbeeld’ uit de 

religieuze gemeenschap dat conflicteert met het (christelijke) ‘godsbeeld’ van de vluchteling?  

Aan de andere kant, ook vanuit trauma theorie wordt juist de verbinding tussen ‘het 

verhaal van de mens’ en ‘het verhaal van God’ als essentieel gezien voor detraumatisering. 

Daarbij, zowel trauma theorie als Louw spreken zowel over betekenisverlies en godsbeelden 

die niet voldoen in lijden, als over spirituele groei. Daarmee blijkt het niet vanzelfsprekend wat 

de uitkomst van traumatisering en pastorale begeleiding daarin is, in het bijzonder wanneer 

‘het verhaal van God’ meer inhoudt dan rechtvaardigend over God spreken in termen van 

theodicee. Louw adresseert bovendien die aspecten die bij (de)traumatisering op het spel 

staan: Gods almacht, Gods algoedheid en de waarde van de mens. Daarmee lijkt het model 

juist in traumapastoraat bruikbaar, onder de voorwaarde van veilige ruimte voor 

eigen/ervaren ‘verhaal van God’.  

Is er een kritische weging van de betekenis van (spreken over) God-in-Christus als 

metaforisch en context gebonden spreken? Ja, Louw’s model is zelfs opgebouwd vanuit een 

dergelijke kritische weging. Louw laat zien hoeveel godsbeelden de Bijbel en de geschiedenis 

aandroegen van ‘God’ en kiest vervolgens bewust voor God-in-Christus als centrale beeld. 

Daarmee is ‘God’ niet verklaard, Louw spreekt van een goddelijk mysterie. Louw zet 

systematisch-theologisch inzicht uit christelijke context in, maar bevraagt religieuze traditie, 

(context van) godsbeeld, trauma coping, spirituele identiteit en fundamentele aannames.  

Het feit dat Louw vasthoudt aan kruistheologie, wanneer hij spreekt over Christus’ 

opstanding (!), laat wel zien dat hij geen differentiatie van godsbeelden voorstaat voor zover 

die God en lijden op inclusieve dan wel exclusieve wijze met elkaar verbinden. Wie of wat 

bepaalt het beeld dat ‘God’ verbeeld, inclusief de samenhang tussen Gods almacht, Gods 

algoedheid en de waarde van de mens? In Louw’s visie is dat de drie-enige God, die zelf zonder 

zonde (heilig) is en Zichzelf openbaart als God-in-Christus. Zo verlost God van alle kwaad, ten 

diepste van Godverlatenheid zelf. Differentiatie van godsbeelden binnen pastorale context is 

volgens Louw mogelijk binnen dit perspectief, dat volgens hem zo zowel lijden als Gods zelf-

openbaring in Christus recht doet.  



52 
 

Al wil Louw, gelet op het bovenstaande geen godsbeeld opleggen, of de daadwerkelijk 

ervaren verbondenheid met God vervangen, dit leidt wel tot nieuwe theologische vragen en 

een duidelijk spanningsveld, verbonden aan de laatste vraag: in hoeverre is het kritiek, in de 

zin van cruciaal, in pastorale context trauma ‘in de tussentijd’ te relateren aan God-in-

Christus? Dit is zo mogelijk de lastigste en spannendste vraag. Het uitmaken van de 

bruikbaarheid van Gods zelf-openbaring in Christus uit Meaning in Suffering is als het wegen 

van onuitsprekelijke levenservaringen in relatie tot geloof hechten aan Louw’s theologische 

reflectie over Uitgesproken trouw van God-in-Christus.  

 Ieder spreken over ‘God’ kent implicaties. Dit te onderkennen blijft essentieel, ook in 

de weging van de bruikbaarheid van spreken over Gods zelf-openbaring in Christus in 

traumacontext voor vluchtelingen. Er lijkt een kernvraag bij te komen: in hoeverre maakt 

traumatisering het zich verhouden tot ‘God’ onvrij én in hoeverre maakt spreken over Gods 

zelf-openbaring in Christus vrij om deze God te geloven of deze af te wijzen? Louw pleit ervoor 

lijden en ‘God’ niet te verbinden zonder ‘God-in-Christus’, wat meer omhelst dan erover 

spreken alleen, het is bemiddelend spreken.  

Vanwege overeenkomsten die Louw’s model heeft met kernbegrippen uit trauma 

theorie en vanwege Louw’s spreken in termen van herdefiniëring binnen pastorale context, 

brengt Gods zelf-openbaring in Christus mijns inziens bruikbare inzichten voor 

traumapastoraat aan vluchtelingen, zij het onder twee voorwaarden: God-in-Christus wordt in 

verband gebracht met de ervaren verbondenheid van de getraumatiseerde vluchteling met 

‘God’ (vanwege (gedwongen) onthechting en kans op retraumatisering) en mocht het expliciet 

als model worden gehanteerd dan als instrument in bemiddeling van Gods uitnodiging (het is 

niet Gods uitnodiging zelf, ook geen onderdeel van ‘godsbeeldregulatie’ in algemene zin). 

Vanuit mijn eigen perspectief wil ik aanvullend opmerken dat Louw’s model het inzicht in de 

relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering vergroot. God-in-Christus mag misschien een 

klassiek perspectief zijn, het ter sprake brengen kan detraumatiserend werken.288 Ook kan het 

model bijdragen aan het wetenschappelijk debat over de relatie godsbeeld en 

(de)traumatisering zelf. Al zijn antwoorden buiten christelijke context anders, al kent spreken 

over ‘God’ vanuit christelijk perspectief risico’s, Gods trouw en compassie (re)presenteren kan 

bijdragen aan verlichting van (traumatisch) lijden van vluchtelingen in pastorale context. 

Wanneer vluchtelingen, als het ware, herboren worden in een nieuwe maatschappelijk/ 

culturele context, dan is traumapastoraat zoiets als adoptie! 

                                                      
288 Overigens, zelfs zonder geloofsaanname dat ‘God’ de ‘Gewonde Genezer’ is, als hét heilvolle 
godsbeeld, mag detraumatisering verwacht worden, aangezien bewuste interactie over ‘God’ en 
religieuze herkadering in termen van fundamentele aannames in trauma coping bijdraagt aan stabiliteit 
en zinvolle beleving, zoals Janof Bulman stelt. 
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HOOFDSTUK 5: CONCLUSIE 

“Ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag 

vernieuwd.”        2 Korintiërs 4:16

       

Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de zelf-openbaring van God in Christus (zoals 

verwoordt door Louw in Meaning in Suffering) bruikbare inzichten voor traumapastoraat aan 

vluchtelingen (hier: in Nederland) biedt, in het bijzonder gelet op de relatie godsbeeld en 

(de)traumatisering. Bovenstaande Bijbeltekst spreekt van het mysterie van goddelijke 

transformatie van spirituele identiteit vanuit het perspectief van christelijk geloof, waarover 

ook Louw’s model spreekt. In deze conclusie wil ik om te beginnen de belangrijkste 

bevindingen van het onderzoek samenvatten. Vervolgens ga ik in op de consequenties van de 

beantwoording van de centrale vraag in wetenschappelijke context. Tenslotte doe ik 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek.   

5.1. Beantwoording centrale onderzoeksvraag 
Allereerst, traumatisering kent een directe relatie met het godsbeeld, waarmee het een niet te 

onderschatten pijn kan veroorzaken: de ervaring van godverlatenzijn. De geloofsstrijd om het 

godsbeeld is bij traumatisering complex, met name in het geval van zogenoemde 

gedissocieerde godsbeelden en bij doorgaande verlieservaring van verbondenheid met God. In 

het geval van zogeheten ‘complex trauma’, waarbij traumatisering en persoonsontwikkeling 

emotioneel diep verweven zijn, lijkt dit laatste zelfs tot de kern van traumatisering te behoren. 

Detraumatisering vraagt daarom niet om een antwoord in termen van theodicee, waarmee 

God en lijden worden verbonden op een manier die God rechtvaardigd, maar de menselijke 

ervaring van lijden geen recht doet. Wel maakt bewuste interactie over het godsbeeld en 

herdefinitie van de fundamentele aannames (God is almachtig, God is algoed en ik ben 

waardevol) detraumatisering mogelijk, naast dat er onbewuste trauma coping processen 

werkzaam zijn. Dit allereerst omdat er een verschil is tussen impliciet en expliciet godsbeeld, 

waarbij het impliciet godsbeeld staat voor de ervaren verbondenheid met God. Gesprek over 

‘God’, in theologische traditie vanuit een ‘godconcept’, kan dit adresseren en via 

godsbeeldregulatie kan religieuze herkadering plaatsvinden. Dit in veilige context, zodat 

retraumatisering wordt voorkomen en de diepgaande machteloosheid die traumatisering 

kenmerkt plaats kan maken voor gevoel van zeggenschap. Dergelijke herdefiniëring van 

fundamentele aannames kent implicaties voor psychisch welbevinden, dat samenhangt met 

de invulling van het godsbeeld voor wat betreft ‘God in relatie tot lijden’ en voor wat betreft 

de ruimte die het biedt voor behoud/hervinden van ‘controle’. De verbinding tussen ‘trauma’ 

en ‘evangelie’ in traumacontext brengt daarom spanningsvelden met zich mee, zoals de 

kritische balans tussen ‘het verhaal van de mens’ en ‘het verhaal van God’ en de notie dat 

menselijk spreken over ‘God’ metaforisch spreken is. Vanuit de theologie lijkt één notie 

bovendien bijzonder relevant, namelijk de zogeheten deocentrische bron van het godsbeeld.  

Ten tweede, nog weinig is bekend over de relatie tussen godsbeeld en 

(de)traumatisering van vluchtelingen in Nederlandse context. Tenminste twee aspecten, 

gerelateerd aan zogenoemd ‘vluchteling trauma’, lijken tenminste relevant, namelijk: 

                                                      
 De Nieuwe Bijbelvertaling, Bijbel & Liedboek voor de kerken, 2 Korintiërs 4:16. 
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betekenisverlies in de zin van letterlijke onthechting en kans op retraumatisering in transitie en 

post-migratie fase, zodra sprake is van versterking van diepgaande machteloosheid. Daarnaast 

lijken ‘vacuum life’ (in wachten op asielstatus) en ‘anders zijn’, van invloed op de 

geloofsontwikkeling van vluchtelingen. De relatie godsbeeld en (de)traumatisering van 

vluchtelingen zou langs drie wegen nader kunnen worden onderzocht. Door het betrekken van 

culturele aspecten, door het betrekken van ‘vluchteling trauma’ aspecten uit pre-

migratie/transitie/post-migratie fase en middels bijdragen uit ‘migratie theologie’, als een 

geaggregeerde ‘migratie lens’. 

Ten derde, de zelf-openbaring van God-in-Christus, die Louw centraal stelt in zijn 

pastorale model, is theologisch te verstaan als Uitgesproken trouw, van de Levende God aan 

zijn beloften van (uit)redding. Christus’ kruis en opstanding zijn in dit model, zo stelt Louw, 

theologische parameters. Beide laten volgens hem zien dat noch een imperialistische 

interpretatie van ‘God’, noch een interpretatie van ‘God’ als machteloos voldoet. Dit zijn naar 

zijn mening ‘te grote’ of ‘te kleine’ beelden van God. Louw stelt dat God zich in Christus zelf 

heeft laten kennen als ‘Gewonde Genezer’, Gods Hoop in Eigen persoon. Dit houdt dubbele 

uitredding in voor de lijdende mens, in de zin van rechtvaardiging (dankzij Gods identificatie 

met menselijk lijden door Christus’ kruis) en als uitweg voor de theodicee vraag in lijden 

(dankzij Gods transformatie en overwinning van menselijk lijden door Christus’ opstanding). 

Christus’ kruis toont dat God zelfopofferend lijdt, God maakt Zich de fundamentele vragen in 

lijden eigen, met name de diepste vraag van godverlatenheid, zoals God-in-Christus die uitriep 

in zijn lijden aan het kruis. Zonder dat Louw in het bijzonder spreekt over (de)traumatisering 

en godsbeeldregulatie, gaat hij uitgebreid in op wat dit inhoudt in menselijk lijden. Christus’ 

lijden is uniek, zowel solidair als bevrijdend, vanwege existentiële en ontologische 

consequenties: het maakt rechtstreekse verbondenheid tussen God en mens mogelijk. 

Christus’ lijden is namelijk bevrijdend lijden, waarmee het uniek is. Dit perspectief, van Gods 

trouwe compassie, noemt Louw de fundamentele aanname voor pastorale zorg, die Gods 

uitnodiging van eeuwig ‘Ja’ in Christus mag (re)presenteren. De Heilige Geest moedigt geloof 

in deze God aan. In geloof in deze God als ‘Gewonde Genezer’ is heling te vinden in lijden, 

door Louw op verschillende manieren uitgewerkt: transformatie, vrijheid en bevrijding, 

visie/toekomst, present zijn in lijden (ook van anderen), trouw, spiritueel gesticht worden in 

christelijke gemeenschap, troost en waarheid.289 Dit kan worden samengevat als lang-lijdende 

hoop en vooruit leven. Voor pastorale zorg in lijden impliceert het bovenstaande dat meerdere 

godsbeelden passend kunnen zijn, maar toch vooral die van: “God as Partner, Friend and 

Companion for Life”. Ook houdt het een veelomvattende verantwoordelijkheid in, die Gods 

zelfopofferende liefde en Gods presentie in lijden (re)presenteert, van troosten tot actief 

weerstand bieden tegen onrechtvaardigheid. 

Ten vierde, welke bruikbare inzichten houdt deze mysterieuze, troostende 

theologische realiteit in voor traumacontext voor vluchtelingen, dat God zogezegd om, voor, 

met en in ons lijdt? Dit is op verschillende manieren samen te vatten. Louw’s model laat 

bovenal zien dat de zelf-openbaring van God-in-Christus geen eenvoudig antwoord in lijden is. 

Het is geen raamwerk dat je in pastorale context als het ware over de menselijke ervaring in 

lijden heen kan leggen, laat staan dat goddelijke transformatie een instant oplossing uit lijden 

is. Duidelijk is dat traumatisch lijden (spirituele) identiteitsontwikkeling raakt en dat het 

                                                      
289 Louw, Meaning in Suffering, 161. 
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godsbeeld daarin uiterst relevant is. Louw rekent met de deocentrische bron van het 

godsbeeld, terwijl hij tegelijkertijd aangeeft dat alle spreken over ‘God’ metaforisch is. 

Fundamentele aannames opnieuw definiëren in termen van godsbeelregulatie is zijns inziens 

daarom niet zonder consequenties, maar betreft daadwerkelijk de existentiële en ontologische 

ontwikkeling van de mens in relatie tot God. Vandaar dat het nodig is te erkennen welke 

impact lijden, dan wel een potentieel traumatische gebeurtenis/ervaring heeft hierop. Dit 

houdt kritische reflectie in op religieuze (trauma) coping, op betekenisgeving in eigen 

levensverhaal en op religieuze herkadering in het algemeen en van fundamentele aannames in 

het bijzonder. Want wie of wat vormt je spirituele basis? Interessant is dat Louw hier ingaat op 

onthechting en betekenisverlies, zoals in trauma theorie besproken, die het menselijk tekort 

tonen als het gaat om eigen veiligheid en ervaren verbondenheid met God. Midden in dat 

lijden dat de mens ervaart, zo stelt Louw, is Gods Uitgesproken trouw geopenbaard. Daarmee 

lijkt Louw’s model in traumapastoraat voor vluchtelingen “bruikbaar”, onder de voorwaarde 

van veilige ruimte voor eigen/ervaren ‘verhaal van God’. Al adresseert Louw traumatisering 

niet als specifieke vorm van lijden, laat staan ‘vluchteling trauma’, hij spreekt over het 

godsbeeld in termen van herdefiniëring in religieuze coping, waarbij hij de spanningsvelden uit 

traumacontext onderkent. ‘Het verhaal van God’ is een meta-narratief dat contextueel 

geïnterpreteerd wordt. God-in-Christus (re)presenteren in pastorale context, als bemiddelend 

spreken, is volgens Louw cruciaal, omdat het ‘Gods almacht’ herdefinieert in termen van Gods 

identificatie met menselijk lijden: zelfopofferende liefde en aanwezigheid in lijden. Daarmee is  

God-in-Christus misschien een klassiek perspectief, het ter sprake brengen in traumacontext 

kan detraumatiserend werken. Ook kan Louw’s model bijdragen aan het wetenschappelijk 

debat over de relatie godsbeeld en (de)traumatisering zelf, in het bijzonder binnen het debat 

‘trauma’ in relatie tot ‘evangelie’. Al zijn antwoorden buiten christelijke context anders, al kent 

spreken over ‘God’ vanuit christelijk perspectief risico’s, Gods trouw en compassie 

(re)presenteren kan zodoende bijdragen aan verlichting van (traumatisch) lijden van 

vluchtelingen in pastorale context. 

 

5.2. Consequenties beantwoording centrale vraag en aanbevelingen 
vervolgonderzoek.  
Het voorgaande laat zien hoe complex de relatie tussen ‘trauma’ en ‘evangelie’ kan zijn, ook in 

traumapastoraat voor vluchtelingen. Niet alleen heeft (de)traumatisering in termen van 

fundamentele aannames consequenties voor het verstaan van God, het verstaan van God-in-

Christus heeft ook consequenties voor de definitie van fundamentele aannames. Opnieuw, de 

weging van Louw’s model is slechts een theoretische weging. Empirische toetsing in christelijk 

pastorale context, in diverse christelijke stromingen, zou de waarde ervan in de praktijk 

kunnen bepalen. Wat is de waarde van dit model ten opzichte van alternatieve pastorale 

modellen in traumacontext, zoals pastorale ontmoeting rond het Bijbelboek Job bijvoorbeeld?  

Daarbij, de kennis over de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering voor 

vluchtelingen in het bijzonder schiet te kort. De gelaagdheid die onderzoek naar 

(de)traumatisering heeft laten zien, is zo mogelijk nog groter wanneer andere (culturele) 

aspecten en ‘migratie theologie’ worden betrokken. In bijlage drie heb ik een overzicht 

gegeven van aspecten die naar mijn mening mogelijk ook relevant zijn in Nederlandse context. 

Verder onderzoek op dit terrein is niet slechts waardevol voor de pastorale praktijk, het kan 
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ook het zicht op (de)traumatisering vergroten en bijdragen aan de ontwikkeling van het PTSS 

begrip, dat nu een bovenal westers concept is. 

Ook het feit dat ik Louw’s model en daarmee de zelf-openbaring van God-in-Christus 

voor pastorale context heb onderzocht, is uiteraard een belangrijke beperking van de 

bruikbaarheid van dit onderzoek. Daarmee wordt de blik als het ware gericht op ‘het Heilige’ 

in christelijke termen, niet op spiritualiteit in het algemeen of op het godsbeeld waarvan 

andere religieuze perspectieven spreken. Daarmee zijn alternatieve interpretaties van de 

relatie godsbeeld en (de)traumatisering mogelijk buiten beeld gebleven, al is gepoogd met de 

definiëring van (de)traumatisering aan te sluiten bij breed gedragen kernnoties.  

Voor zogeheten ‘genade en trauma’ theologie lijkt gezien de bevindingen zeker 

toekomst, vooral vanwege Louw’s perspectief op opstandingsleven in lijden. Al snel wordt 

aangenomen dat daarmee menselijk lijden wordt gebagatelliseerd of geromantiseerd. Louw’s 

theologische reflectie laat daarentegen zien dat ondanks de spanning tussen, in dit geval, 

onuitsprekelijk lijden en Uitgesproken trouw, juist het ‘eigen verhaal van God’ een bijzondere 

plaats inneemt. Het is meer dan een symbolisch gegeven, het is existentieel en ontologisch, 

dwars door het lijden heen. Vanuit het perspectief van ‘godsbeeldregulatie’ valt daar 

tegelijkertijd weer over te debateren, afhankelijk als het godsbeeld lijkt te zijn van persoon- en 

contextgebonden ervaringen. Dit roept voor vervolgonderzoek de vraag op hoe 

‘godsbeeldregulatie’ in traumacontext wordt benaderd, als ‘slechts’ persoonlijke zoektocht? 

Vraag blijft tenslotte in hoeverre God Zelf dwars door het menselijk lijden heenbreekt, 

zoals Louw hierover spreekt, of dat de parameters van Gods verhaal niet die voor de mens in 

lijden zijn. Het belang van empirische toetsing komt daarmee ook weer naar voren. Louw stelt 

dat geloof een sleutelrol speelt. Daarmee kan de vraag naar de relatie tussen ‘trauma’ en 

‘evangelie’ ook worden omgedraaid: in hoeverre is er, in als het ware opnieuw geboren 

opstandingsleven, ruimte voor ongeloof en fundamentele aannames die niet passend zijn, of 

gaan die met het uiterlijk bestaan verloren?  
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Bijlage 1: Korte geschiedenis van het ‘trauma’ begrip 

 
De definitie van traumatisering is voortdurend aan verandering onderhevig en bovendien 

worden termen als (psycho)trauma, traumatisering, traumatische gebeurtenis/ervaring en 

Post-traumatische stressstoornis (PTSS) vaak door elkaar gebruikt. Het woord ‘trauma’ stamt 

af van het Griekse woord voor een lichamelijke of psychische wond290, maar staat 

tegenwoordig voor zowel uiteenlopende traumatische gebeurtenissen als voor traumatische 

beleving als gevolg daarvan.291 In de geschiedenis van het Westers wetenschappelijk 

traumaonderzoek hebben posttraumatische klachten verschillende benamingen gehad. Langs 

de weg van onderzoek naar “hysterie” eind negentiende eeuw en naar “shellshock” 

halverwege de twintigste eeuw vond het begrip “posttraumatisch stresssyndroom” ingang na 

1980.292 Sinds die tijd is er een definitie van posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) 

opgenomen in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), het 

internationaal classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen. Desondanks is de 

zoektocht naar passende benamingen voor posttraumatische klachten nog steeds gaande, 

vooral omdat ze kunnen variëren in complexiteit. Dit blijkt zowel uit vergelijking van de 

definities uit de DSM-III, DSM-IV en DSM-V als uit blijvende ontevredenheid over deze formele 

classificeringen en de wens om meerdere symptomen te classificeren, zoals onder meer 

beschreven door Ruud Jongedijk, manager van Centrum ’45, het Nederlands instituut voor 

behandeling psychotrauma na vervolging, oorlog en geweld. Hoewel PTSS inmiddels als 

afzonderlijke categorie is opgenomen in de DSM-V met twintig symptomen293, pleit hij met 

anderen voor andere en aanvullende benamingen, van complexe PTSS tot “duurzame 

persoonlijkheidsverandering na een catastrofale gebeurtenis”294.  

Lange tijd waren er vooral twee stromingen van traumaonderzoek, die zich richtten op 

ofwel psychodynamische dan wel neurobiologische oorzaken en gevolgen van trauma. 

Inmiddels heeft het traumaonderzoek een grote vlucht genomen en is er meer aandacht voor 

de wisselwerking tussen biologische, psychologische én sociale factoren.295 Dit heeft het aantal 

definities nog verder doen toenemen, evenals de kritieken op het traumabegrip. Zijn de 

termen ‘post’ en ‘stoornis’ in PTSS bijvoorbeeld wel terecht? Is het bovendien geen 

uitgesproken Westers begrip of zelfs fenomeen? In hoeverre is de relatie tussen traumatische 

gebeurtenis/ervaring en traumatisering empirisch goed te onderbouwen?296 Duidelijk is 

namelijk dat er geen eenduidige relatie bestaat tussen een traumatische ervaring/gebeurtenis 

en traumatisering, omdat een bepaalde traumatische gebeurtenis/ervaring niet bij eenieder 

                                                      
290 Adriana W. Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een 
incestervaring (Ede: Printservice Ede, 2017), 35. Geraadpleegd op 23 april 2018. Online beschikbaar via: 
https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/41929593. 
291 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 33. 
292 Herman, Trauma en herstel, 22. 
293 Ruud Jongedijk (2017), De Posttraumatische stressstoornis in de DSM-5, 
https://www.boompsychologie.nl/media/15/dsm-5_whitepaper_ruud_jongedijk_ptss.pdf 
(geraadpleegd op 23 april 2018). 
294 Ruud A. Jongedijk, ‘Sleutelen aan een concept: De gevolgen van psychotraumatische ervaringen: 
meer dan PTSS alleen?’ Cogiscope 0108 (2008): 13-17, 15. Geraadpleegd op 30 mei 2018. Online 
beschikbaar via: https://psychotraumanet.org/sites/default/files/documents/cgs_2008_03.pdf. 
295 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 39-40 
296 Ganzevoort, Trauma, geweld en religie, 94. 

https://www.boompsychologie.nl/media/15/dsm-5_whitepaper_ruud_jongedijk_ptss.pdf
https://psychotraumanet.org/sites/default/files/documents/cgs_2008_03.pdf


68 
 

((dezelfde) posttraumatische) klachten veroorzaakt. Vandaar dat ook wel wordt gesproken van 

potentieel traumatiserende gebeurtenis/ervaring.297 Ook komen traumatisering en PTSS niet 

automatisch overeen, want posttraumatische klachten vallen soms niet binnen de actuele, 

formele classificatie van PTSS.298 Wel is het gangbaar een onderscheid te maken tussen trauma 

‘type 1’ (enkelvoudig trauma) en ‘type 2’ (complex trauma), waarbij het eerste staat voor een 

incidentele traumatische ervaring/gebeurtenis en het tweede voor herhaald en vaak intensief 

geweld, meestal van interpersoonlijk karakter.299 Ook worden normaal gesproken tenminste 

drie categorieën symptomen geïdentificeerd die PTSS kenmerken: hyperactivering, 

dwangmatige herbeleving en vervlakking.300  

Hierbij is het van belang op te merken dat de geschiedenis van het traumaonderzoek 

zelf laat zien dat er politieke bewegingen nodig blijken om inzichten over trauma aan het licht 

te brengen. Volgens Herman ligt hieraan de zogeheten ‘dialectiek van trauma’ ten grondslag, 

de noodzaak er zowel over te getuigen als erover te zwijgen.301 Zo werd dankzij de aandacht 

van de feministische beweging voor huiselijk geweld en kindermishandeling bijvoorbeeld 

duidelijk dat overlevenden hiervan eenzelfde psychisch syndroom ontwikkelden als 

oorlogsoverlevenden.302 Dit laat zien dat definiëring van trauma nooit los gezien kan worden 

van de sociaalhistorische context, waarbinnen het wel of niet als zodanig geclaimd wordt. Dit 

geldt overigens zowel voor individueel als voor collectief trauma, wat een gemeenschap treft. 

Ook bij het spreken over trauma bij vluchtelingen is het van belang dit te realiseren. Om met 

de woorden Cathy Caruth te spreken:  

 

trauma seems to be much more than pathology, or the simple illnes of a wounded psyche: it is 

always the story of a wound that cries out, that addresses us in the attempt to tell us of a 

reality or truth that is not otherwise available. (mijn cursivering) 303 

 

  

                                                      
297 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 33. 
298 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 297. 
299 Ganzevoort en Visser, Zorg voor het verhaal, 297. 
300 Herman, Trauma en herstel, 55. 
301 Herman, Trauma en herstel, 22. 
302 Herman, Trauma en herstel, 50. 
303 Cathy Caruth, Unclaimed experience: Trauma, Narrative and History (Baltimore: John Hopkins 
University Press, 2016), 4. Geraadpleegd op 23 april 2018. Online beschikbaar via: 
https://doubleoperative.files.wordpress.com/2009/12/caruth-cathy_unclaimed-experience-
introduction-the-wound-and-the-voice.pdf. 
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Bijlage 2: Korte schets van onderzoek naar ‘godsbeeld’ in relatie tot religie 

 

De objectrelatietheorie focust op de ontwikkeling van het ‘zelf’, dat van jongs af aan de 

primaire relaties en andere belangrijke interacties omvormt tot min of meer vaste ‘objecten’. 

Deze vroege, verinnerlijkte representaties, zogeheten ‘objectrelaties’, gaan de latere relaties 

en interacties bepalen. Het is Rizzuto die in 1979 de objectrelatietheorie toepaste op religieus 

terrein en die het ‘godsbeeld’ beschreef als een specifieke geïnternaliseerde objectrelatie. Zij 

definieert, volgens Richard Lawrence, het godsbeeld als volgt:  

 

the God image is a psychological working internal model of the sort of person that the 

individual imagines God to be. This model is not an internal reification, a thing within the mind, 

as some less nuanced uses of object relations language would seem to imply, but a “compound 

memorial process” aggregating memories from various sources and associating them with 

God.304 

 

Het godsbeeld ontstaat zodoende gaandeweg, is opgebouwd vanuit verinnerlijkte significante 

relaties, via herinneringen aan de relatie met vooral de moeder, maar ook met andere 

objectrelaties. Belangwekkende andere objectrelaties voor het godsbeeld zijn zelfconcept, 

religieuze instructie en religieuze praktijken.305 Het godsbeeld is daarmee als het ware een 

dynamische constante, direct gerelateerd aan het zelfbeeld. Vanwege deze laatste relatie is 

veel onderzoek gedaan naar diverse dimensies van het zelfbeeld, die in de 

ontwikkelingspsychologie van belang zijn gebleken, in relatie tot het godsbeeld. In deze 

onderzoeken staan gevoelens richting God en percepties van God centraal, met vragen als: ‘is 

God er voor mij?’, ‘houdt God van mij?’ en ‘hoe controleert God mij en ik God?’.306 

De attachmenttheorie bouwt voort op de objectrelatietheorie en spreekt over 

‘godsbeeld’ in termen van hechting aan God, als het ultieme hechtingsfiguur. Uitgangspunt is 

dat in de interactie met de primaire verzorgers zich geïnternaliseerde mentale representaties 

ontwikkelen tussen het ‘zelf’ en nauw verbonden anderen. Daarbij focust de 

attachmenttheorie in het bijzonder op de primaire gehechtheid, zoals beschreven door de 

ontwikkelingspsycholoog Ainsworth. Zij onderscheidt vier hechtingstijlen: vermijdend, veilig, 

afwerend en angstig gedesoriënteerd. Kirkpatrick is degene die de attachmenttheorie 

toepaste op religieus terrein door twee hypothesen te onderzoeken, namelijk of de hechting 

aan God correspondeert met vroege hechtingsrelaties ofwel daarvoor compenseert, daar waar 

geen zekere, veilige basis was.307  

  

                                                      
304 Richard T. Lawrence,’Measuring the Image of God: The God Image Inventory and The God Image 

Scales.’ Journal of Psychology and Theology 25 (2) (1997): 214-226, 214. Geraadpleegd op 20 juni 2018. 
Online beschikbaar via: https://web-a-ebscohost-com.vu-
nl.idm.oclc.org/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=c8f60c25-cf8e-4fe2-8971-
55e3d1555a04%40sessionmgr4008. 
305 Balk - van Rossum, De rol van godsbeelden, 174. 
306 Lawrence, ‘Measuring the Image of God, ‘ 215-216. 
307 Maltby en Hall, ‘Trauma, Attachment and Spirituality, ‘ 303. 
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Bijlage 3: Mogelijk relevante aspecten voor relatie godsbeeld en 
(de)traumatisering vluchtelingen 
 

Zonder de aspecten hier uit te werken, zouden naar mijn mening de volgende relevant zijn:  

  

(A) ‘vluchteling trauma’ elementen: 

1. type trauma in thuisland en ervaringen tijdens de vlucht 

2. ontwikkelingen in het thuisland en situatie van achtergebleven familieleden308 

3. integratie als een levenslang proces309  

4. alle mogelijke vraagstukken rond onthechting en ‘belonging’ (in het bijzonder bij 

staatloosheid) 

5. de grotere kans om als vluchteling schizofreen te worden310 

6. en de impact van traumatisering op de naaste omgeving/gemeenschap 

 

(B) cultuur- en contextgebonden elementen: 

7. godsbeelden die leven binnen de ontvangende christelijke gemeenschappen (in het 

bijzonder in relatie tot traumatisering/lijden) 

8. diversiteit in geloofsbeleving in het algemeen en vanwege verschil in 

cultuur/taal/religieuze achtergrond in het bijzonder 

9. geloofsvervolging in land van herkomst en vormen daarvan in Nederland 

10. het recht van asieltoekenning op basis van claims van bekering311 of de 

gezondheidstoestand312 

11. de bevinding uit recent onderzoek dat 50% van de vluchtelingen in Nederland zich 

eenzaam voelt313 

12. eenzijdige beeldvorming die de machteloosheid van een vluchteling benadrukt314 

                                                      
308 Elise van Wageningen, De impact van actueel geweld in het land van herkomst (Doctoraalscriptie 
klinische psychologie, Faculteit der Psychologie en Pedagogie Vrije Universiteit te Amsterdam, 2008).  
309 Jacomine Oosterhoff, ‘Javed Masih bleef trouw’, Weergave 23 (2) (2017): 4. Geraadpleegd op 20 juni 
2018. Online beschikbaar via: http://docplayer.nl/59858915-Weergave-magazine-stichting-gave-23e-
jaargang-nr-2-september-integratie-is-een-levenslang-proces.html. 
310 Tirza van der Graaf, ‘Van vluchten wordt je schizofreen’, Nederlands dagblad (18 maart 2016), 
geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: https://www.nd.nl/nieuws/wetenschap/van-
vluchten-word-je-schizofreen.1479043.lynkx. 
311 Dorottya Nagy en Gé Speelman, ‘Conversion controlled: Missiological reflections on assessing 
conversions to Christianity among asylum seekers in the European Union.’ Theology 120 (5) (2017): 355-
363. Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: http://journals.sagepub.com.vu-
nl.idm.oclc.org/doi/pdf/10.1177/0040571X17710200. 
312 Pharos (2018), Medische zaken in de asielprocedure, 
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/asielzoekers-en-
vluchtelingen/medische-zaken-in-de-asielprocedure (geraadpleegd op 20 juni 2018). 
313 EenVandaag (2017), Onderzoek: Helft vluchtelingen voelt zich eenzaam, 
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/onderzoek-helft-vluchtelingen-
voelt-zich-eenzaam/ (geraadpleegd op 20 juni 2018). 
314 Halleh Ghorashi (2017), Voed de veerkracht van vluchtelingen, https://www.kis.nl/blog/voed-de-
veerkracht-van-vluchtelingen (geraadpleegd op 20 juni 2018). 

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/asielzoekers-en-vluchtelingen/medische-zaken-in-de-asielprocedure
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/asielzoekers-en-vluchtelingen/medische-zaken-in-de-asielprocedure
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/onderzoek-helft-vluchtelingen-voelt-zich-eenzaam/
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/onderzoek-helft-vluchtelingen-voelt-zich-eenzaam/
https://www.kis.nl/blog/voed-de-veerkracht-van-vluchtelingen
https://www.kis.nl/blog/voed-de-veerkracht-van-vluchtelingen
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13. het recht op religieuze vrijheid en niet gelovig zijn315 

(C) persoonsgebonden elementen: 

14. uiteenlopende stressoren verbonden aan de asielprocedure en het leven in een 

asielzoekerscentrum 

15. geestelijke verzorgers die onvoldoende weten van psychotrauma en/of religieuze 

dogma’s aandragen die psychisch welbevinden aantasten316 en andere aspecten in het 

spanningsveld tussen pastoraat en therapie 

16. het wel/niet in behandeling zijn voor trauma en de soort behandeling 

  

                                                      
315 Robin de Wever, ‘PKN: Leer vluchteling hoe we hier omgaan met religie’, Trouw (30 september 
2015). Geraadpleegd op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: https://www.trouw.nl/home/pkn-leer-
vluchteling-hoe-we-hier-omgaan-met-religie~aa979de5/. 
316 Robert Reijns, ‘Vluchtelingenbeleid maakt asielzoekers kapot’, NieuwWij (4 juli 2013). Geraadpleegd 
op 20 juni 2018. Online beschikbaar via: https://www.nieuwwij.nl/interview/vluchtelingenbeleid-maakt-
asielzoekers-psychisch-kapot/. 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/498798/leer-vluchtelingen-over-religieuze-vrijheid
https://www.nieuwwij.nl/interview/vluchtelingenbeleid-maakt-asielzoekers-psychisch-kapot/
https://www.nieuwwij.nl/interview/vluchtelingenbeleid-maakt-asielzoekers-psychisch-kapot/
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Bijlage 4: Contouren relatie godsbeeld en (de)traumatisering in 
relatie tot evaluatie bruikbaarheid Louw’s model in 
traumapastoraat voor vluchtelingen 
 

Om te beginnen, de contouren van de relatie godsbeeld en (de)traumatisering, laten allereerst 

zien dat gepoogd wordt onuitsprekelijke levenservaringen hanteerbaar en bespreekbaar te 

laten zijn. Wat ook aan bruikbare inzichten wordt opgediept, dit geldt ook de traumatisering 

van vluchtelingen. Vandaar dat in pastorale context rekening gehouden moet worden met 

genoemde dialectiek van trauma. In het verlengde hiervan, in de evaluatie is het (1) de vraag 

of het uitmaakt dat Louw traumatisering niet van andere vormen van lijden onderscheid.  

Vervolgens, de meerwaarde van de definitie die Ganzevoort hanteert van 

(de)traumatisering is de zingevingsdimensie, met fundamentele aannames die de 

samenhangende kern uitmaken van het godsbeeld. Welke inhoud het godsbeeld ook specifiek 

kent, want ieder godsbeeld is uniek en religieuze herkadering vindt op uiteenlopende 

manieren plaats, (de)traumatisering heeft betrekking op de spirituele basis van waaruit 

iemand leeft. In de bewuste religieuze trauma coping is daarmee de eigen herdefinitie van het 

‘godsbeeld’ bijzonder van belang. Vandaar dat in de evaluatie de vraag van belang is (2) hoe 

Louw godsbeeld en fundamentele aannames hanteert, in het bijzonder gelet op het belang 

van eigen herdefinitie van godsbeeld/fundamentele aannames in traumacontext. 

In dit schrijven is niet ingegaan op alle mogelijke gevolgen van diverse typen trauma, 

wel is een bepaald beeld van de relatie godsbeeld en (de)traumatisering naar voren gekomen. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de ervaring van diepgaande machteloosheid en 

geloofsstrijd rond ‘God in relatie tot lijden’ tot de kern van traumatisering behoren. Dit heeft 

gevolgen voor coping stijl, betekenisgeving in eigen levensverhaal en voor de ontwikkeling van 

een zogenoemd samenhangend geloofssysteem. Al deze elementen hebben te leiden onder 

traumatisering. Al verschilt het in hoeverre sprake is van zelf-verlies en betekenisverlies, 

traumatisering raakt aan het basisvertrouwen, aan de ervaren verbondenheid met God, 

anderen en het ‘zelf’. Wil Louw’s model bruikbare inzichten bieden in traumacontext, zelfs 

bijdragen aan detraumatisering, dan is het de vraag (3) of Louw dit verlies van ervaren 

verbondenheid met God, addresseert. 

De relatie godsbeeld en (de)traumatisering bij vluchtelingen in het bijzonder kent 

specifieke uitdagingen. Een integraal beeld van religieuze trauma coping van vluchtelingen in 

Nederland ontbreekt. Dit houdt in dat uiteenlopende aspecten die mee bepalend zouden 

kunnen zijn niet meewegen in de evaluatie van Louw’s model. Er is wel een definitie van wat 

‘vluchteling trauma’ inhoudt, die spreekt van een gebroken realiteits-constante met geboorte 

van een nieuwe identiteit als uitkomst. Vanuit wat wel bekend is, dankzij onder meer de 

onderzoeken van Engelhart en Goorts en van Marbun, zullen (4) tenminste de elementen 

onthechting en retraumatisering, ‘vacuum life’ en ‘anders zijn’, betrokken moeten worden in 

de evaluatie van Louw’s model.  

Tenslotte, spreken over ‘God’ is een voorlopig spreken, zo blijkt al uit definiëring van 

traumatisering en detraumatisering, waarin fundamentele aannames en godsbeeldregulatie 

kernnoties zijn. Ook het concept ‘godsbeeld’ spreekt hiervan, vanwege de diepe emotionele 

inbedding ervan en de nauwe relatie met de maatschappelijke/religieuze context. Zelfs de 

notie ‘deocentrische bron’ van het godsbeeld, dat in christelijke context refereert aan God die 
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Zichzelf openbaart, getuigt van bemiddelend spreken. Het is God Zélf die spreekt, volgens deze 

definitie, met als logisch gevolg dat ieder menselijk spreken over Gods zelf-openbaring 

samenhangt met eigen verstaan van ‘God’ en eigen interpretatie. Dit betekent overigens zeker 

niet dat alle beelden van ‘God’ even heilvol zijn in de brede zin van het woord. Vooral daar 

waar sprake is van ‘complex trauma’ geldt temeer dat allereerst voorzichtigheid is geboden. 

Tegelijkertijd mag gesteld worden dat de ontwikkeling van een godsbeeld, zo verbonden met 

traumatisering, om uitgesproken spreken over ‘God’ vraagt, dat ervaren (machts)misbruik 

weerspreekt. Spreken over ‘God’ als “een lieve Vader die zorgt” zou ook weer wel heilvol 

kunnen zijn.., dat hangt sterk af van de betekenis die aan een bepaald godsbeeld, bijvoorbeeld 

in pastorale context, wordt toegekend. Vanwege de implicaties die spreken over ‘God’ kent, 

zal (5) in de evaluatie specifiek aandacht moeten zijn voor de vraag in hoeverre er een 

kritische balans is tussen het ‘verhaal van de mens’ en het ‘verhaal van God’ en er een  

kritische weging van de betekenis van (spreken over) God-in-Christus is als metaforisch en 

context gebonden spreken.  

Dit alles biedt voldoende aanleiding en elementen om Gods zelf-openbaring in 

Christus, zoals beschreven in Louw’s model, te onderzoeken voor bruikbaarheid in de context 

van traumapastoraat aan vluchtelingen. Om de vraag te kunnen beantwoorden in hoeverre 

spreken over God-in-Christus kritiek is voor traumapastoraat ‘in de tussentijd’, zal om te 

beginnen de relatie tussen godsbeeld en (de)traumatisering zelf vanuit het perspectief van 

Louw’s model onderzocht worden. 

 




