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Lied – Ik wil jou van harte dienen

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.
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Wat is pastoraat?
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Wat is pastoraat?

Pastoraat is 
onder de hoede van de Goede Herder, 
in gehoorzaamheid aan zijn Woord, 
binnen en vanuit de gemeente van Christus 
omzien naar mensen …
(uit: liefdevol oog en open oor – HC vd Meulen)
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Focus in één plaatje

KERK SAMEN
Iedereen is welkom

KERK VERSPREID
Delen wat God ons geeft

VERBINDEN



Focus en het pastoraat
Het pastoraat als ‘omzien naar elkaar’. 
Wij vormen samen een pastorale gemeente. 

De omgekeerde driehoek.
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Focus en het pastoraat

Het pastoraat: van verzorging naar toerusting. 

Hoe raakt pastoraat aan het ‘gewone’ leven? 

Hoe helpt pastoraat om op je eigen 
plek christen te zijn?
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Herinner jij je …
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Een bezoek AAN jou dat je is bijgebleven?
Wat gebeurde er? Wat raakte je?

Een bezoek DOOR jou dat je is bijgebleven?
Wat gebeurde er? Wat raakte je?



Focus en het pastoraat

Pastoraat:
1. Roeping van de hele gemeente
2. Vindt plaats in een relatie
3. Ontmoeting in het licht van Christus
4. Luisteren! (naar God en naar de ander)
5. Motiverend, appellerend 
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… Roeping van de hele gemeente
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‘Laat het woord van Christus in rijke mate 
in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar
en wijs elkaar terecht’. (Kol.3:16)



… vindt plaats in een relatie
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De gemeente als lichaam van Christus, waarbij elk lid 
een taak en een roeping heeft. (1 Korinthe 12)

• Hand, voet, oog, oor.
• Onderlinge verbondenheid
• Elkaar ‘zien’ in zijn/ haar unieke persoon
• Christus is het Hoofd: wij dienen elkaar



… ontmoeting in het licht van Christus

De DERDE in het pastorale gesprek
(Emmaüsgangers)

ALLES mag aan de orde komen
Geloofsvragen, concrete zorgen, 
dankbaarheid voor de gemeente,  
familieverhoudingen, het ‘gewone’ 
leven. 
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Pastoraat: luisteren naar God 

LUKAS 6
12 Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om tot God te 
bidden, en Hij bracht de hele nacht door in gebed. 13 Toen de dag 
aanbrak, riep Hij zijn leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die Hij 
apostelen noemde (…) 17 Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef 
Hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van 
zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea 
en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. 18 Ze waren 
gekomen om naar Hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten 
genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden 
genezen. 19 De hele menigte probeerde Hem aan te raken omdat er 
kracht van Hem uitging en Hij iedereen genas.
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Pastoraat: luisteren naar God

• Hoe bereid je je voor? (‘zomaar’ een bezoekje?)
• Denk je aan hem / haar, bid je voor die persoon?
• Wat neem je allemaal mee naar huis?
• Gezonden vanuit Gods gemeente
• Christus is erbij. 
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Oefening

Je hebt iemand na corona nog niet in de kerk gezien. 
Maak je dat bespreekbaar? Hoe doe je dat? 
Wat is je eerste zin?
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Pastoraat: luisteren naar de ander
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‘De eerste dienst, die in de gemeenschap de een aan de ander moet 
bewijzen bestaat daarin dat hij naar die ander luistert. Christenen 
denken zo vaak dat ze, wanneer ze met andere mensen samen zijn, 
altijd iets moeten ‘geven’ en dat dit hun eigen dienst is. Ze vergeten 
dat luisteren een grotere dienst kan zijn dan praten. Veel mensen 
zoeken een oor dat naar hen luistert, en ze vinden dat niet onder 
christenen, omdat ze ook daar praten waar ze zouden moeten 
luisteren’. (Dietrich Bonhoeffer)



Pastoraat: luisteren naar de ander
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Johannes 4
5 Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat 
Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was 
vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het 
middaguur. 7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus 
zei tegen haar: ‘Geef Mij wat te drinken.’ 8 Zijn leerlingen waren namelijk 
naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe 
kunt U, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een 
Samaritaanse!’ (Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.) 10 Jezus 
zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water 
vraagt, zou u Hém erom vragen en dan zou Hij u levend water geven.’



Pastoraat: luisteren naar de ander
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11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘U hebt geen emmer, en de put is diep –
waar wilt U dan levend water vandaan halen? 12 U kunt toch niet meer 
dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog 
uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’ 13 Jezus antwoordde: 
‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, 14 maar wie het 
water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik 
geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven 
geeft.’



Pastoraat: luisteren naar de ander
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Hoe merk je dat Jezus luistert naar deze vrouw?
Geef er eens een voorbeeld van.

Hoe merk je dat Jezus aansluit bij haar?

Hoe brengt Hij God ter sprake?



Pastoraat: luisteren naar de ander
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• Ken ik die ander?
• Context (persoon/plaats/positie)
• Kent die ander mij?
• Wat is zijn/haar relatie tot de gemeente?



Van bezoek naar ontmoeting

‘Niet wat wij willen zeggen, verkondigen, vermanen en 
adviseren is primair belangrijk maar wat de bezochte wil, denkt, 
zoekt en vraagt’. 

• Aanvaardend
• Benieuwd
• Respectvol
• Motiverend, appellerend
• Toerusting voor het leven
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Oefening

Iemand zegt: ‘Vroeger MOEST ik naar de kerk, ik heb 
niets met al die regels. Laat mij maar op mijn eigen 
manier geloven. 

Hoe zou je reageren?
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Ontmoeten is luisteren

‘Luisteren is horen wat er niet gezegd wordt.’

• Gastvrij luisteren
• Reflectief vragen
• Het stellen van (open) vragen
• Samenvatten
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Ontmoeten is
luisteren
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Afsluiting

Vragen?!
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