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Misbruik in pastorale relaties

Het onderwerp waar we ons vandaag
over verootmoedigen is de werkelijk-
heid van seksueel misbruik in de ker-
ken, met name in pastorale relaties.
Daarover bestaat een boekje met deze
titel: ‘Een pastor moet je toch kunnen
vertrouwen!’ Het gaat hier om mis-
bruik van vertrouwen en misbruik van
macht. In Psalm 51 ontmoeten we
David die als ambtsdrager-koning de
zonde van seksueel misbruik pleegt.

Tegen U alleen (zwart)
Wat er gebeurt (zie 2 Sam.11) is ten
hemel schreiend. De diepste schuld
van - de in veel opzichten zo bevoor-
rechte - David is niet zijn schuld tegen-
over zijn andere vrouwen of Batséba of
Uria, maar tegenover God zelf. David
zoekt geen uitvluchten, verontschul-
digt zichzelf niet, maar peilt op z’n
diepst in de woorden: ‘Tegen U, U
alleen, heb ik gezondigd.’ Zonde tegen
je naaste is altijd allereerst zonde
tegen God.

Ontzondig mij met hysop (rood)
Bij de uittocht uit Egypte werd een
bundel hysop gebruikt om het bloed
van het paaslam aan de deurposten te
strijken (zie Ex.12,22). Alleen het bloed
van ons Paaslam reinigt ons van onze
zonden. Met dat de zonde is weggeno-
men, zijn de gevolgen van de zonde
nog niet weg. Door de zonde komt er
soms een blijvend kruis in je leven:
David verloor zijn kind (zie 2 Sam.12).
Dat kruis moest dit begenadigde kind
van God, deze man naar Gods hart,
blijvend dragen.

Schep in mij een rein hart (wit)
Het hart is in de bijbel het innerlijk
waaruit onze gedachten, overleggin-
gen, wensen, begeerten en plannen
voortkomen. Davids zonde begon in
zijn hart, toen hij keek, en bleef kijken
naar Batséba en zijn gedachten de
vrije loop liet. Nu bidt hij om een rein
hart. Hij vraagt niet om niet opnieuw
in verleiding te worden gebracht. Van-
uit een rein hart kun je elke verlei-
ding weerstaan. Het gaat om een rein
hart, dat is een hart waarin Jezus
woont (Ef. 3,17). Christus is mooier
dan de mooiste vrouw. De verbonden-
heid met Hem gaat alles te boven.

Doorpraten
Komen we wel voldoende toe aan een
rein leven, ook in onze gedachten? Of
vragen we alleen maar steeds weer om
vergeving, zonder onze gedachten wer-
kelijk te willen laten vernieuwen door
de Geest van Christus?

Gelooft u dat: ‘Vanuit een rein hart
kun je elke verleiding weerstaan’?

Gebedspunten
• Prijs God om zijn heiligheid.
• Aanbid Christus om zijn heerlijk-

heid.
• Roep de Geest aan om zijn reinigen-

de vermogen: Schep in mij, God, een
hart dat leeft in ‘t licht.

• erootmoedig u in verbondenheid
met al uw broeders en zusters in de
kerken vanwege onze door zonde
getroffen en verscheurde werkelijk-
heid waarin ook seksueel misbruik
een plek heeft.

• Bid voor slachtoffers van seksueel
misbruik, dat ze zich geliefd kind
van God mogen weten.

• Bid voor daders van seksueel 
misbruik, dat ze zich bekeren en
verootmoedigen.

• Bid voor predikanten en andere
ambtsdragers, dat ze zich nooit
laten leiden door begeerte en
macht, maar alleen door Christus.

• Dank God voor zijn grote genade.

Leeswijzer
Zie het uitgereikte bijbelleesrooster.
Lees ook: 2 Samuël 11 en 12. 
Zie verder over de reinheid en onrein-
heid van ons hart: 
• Ps. 24:4
• Ps. 73:1
• Mat. 5:8
• Mat. 15:18-20.

Informatief
Veel beroepsgroepen kennen een
eigen beroepscode. In de kring van
gereformeerd-vrijgemaakte predikan-
ten is de afgelopen jaren ook gewerkt
aan een gedragscode voor predikan-
ten. Dat gebeurde tegen de directe
achtergrond van het voorkomen van
seksueel misbruik in pastorale rela-
ties. In de inmiddels vastgestelde
beroepscode komt veel aan de orde
onder de volgende drie kopjes: de rela-
tie tot God, de relatie tot zichzelf en
de relatie tot de gemeente. De code
begint zo: ‘Een predikant moet aan-
vaarden dat zijn roeping hem in een
voorbeeldpositie brengt ten opzichte
van anderen. Hij moet de richtlijnen
die de bijbel in dat verband geeft
erkennen en zich in de navolging van
Christus zo laten vormen tot Gods
beeld dat hij anderen kan voorgaan.’

There is no eye that is
quicker to see the mercy 

of God than an eye that 
is washed with the
tears of repentance 

(Spurgeon).

Overspel of misbruik begint
altijd bij gedachten die niet
gevangen worden gegeven

aan Christus.
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