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Hand-out voor de PEP-cursus  

‘De Pastor als Tolk en Gids’ 
 

TRAININGSDAGEN 

- Vrijdag 18 september 2020; 15.30 - 20.30 uur  

- Vrijdag 9 oktober 2020; 15.30 - 20.30 uur 

 

Locatie: Theologische Universiteit Kampen; diner inbegrepen. 

Docenten: Willem van der Horst en Peter van de Kamp 

 
VOORBEREIDING VOORAF  

 Bekijk thuis de Basiscursus Pastoraat (4 videolessen) op Weetwatjegelooft.nl. Noteer 

je reacties en vragen. Dit vormt de opmaat voor de training.    

 Belangrijk is ook om vooraf zoveel mogelijk de verplichte literatuur al te lezen. Dat 

komt je participatie en je leerrendement tijdens de training ten goede.  

 

LEERDOELEN 

De cursist: 

(1) kan uitleggen wat het eigen karakter van narratief pastoraat is ten opzichte van andere 

vormen van pastoraat; 

(2) kan de verschillende dimensies en aspecten van een levensverhaal beschrijven; 

(3) heeft inzicht in de samenhang tussen het verhaal van God en het levensverhaal van 

mensen; 

(4) is start-bekwaam om een narratief-pastoraal gesprek te voeren. 

 

(Aan leerdoelen-1+2 wordt vooral gewerkt op de eerste trainingsdag, aan de leerdoelen3+4 

vooral op de tweede trainingsdag.) 

 

 

https://www.weetwatjegelooft.nl/cursus/basiscursus-pastoraat/
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PROGRAMMA TRAININGSDAG 1 – 18 september 2020 

15.30-16.45 Kennismaking cursisten: welke leerwensen/persoonlijke leerdoelen heb 

je? 

Bespreking van reacties en vragen op de vier videolessen pastoraat.  

16.45-17.00 Koffiepauze 

17.00-18.00 Vervolg bespreking: Wat is narrativiteit? 

(W) Wat is een levensverhaal? 

(P) Verschil tussen narratief pastoraat en narratieve aspecten van  

pastoraat. 

(P) Narrativiteit: narratieve wending en narratieve benadering. 

(W) Verhaalgenres en identiteit. 

18.00-18.45 Maaltijd (uitleg over intervisie en bijbehorende opdracht). 

18.45-19.45 (W) Oefening vanuit Olthof (inclusief luisterinstructies). 

1945-20.30 (P) Levensverhaal als bouwsteen voor je pastor-profiel (inclusief 

opdracht). 

 

 

 

PROGRAMMA TRAININGSDAG 2 – 9 oktober 2020 

15.30-16.45 - Terugkoppeling naar trainingsdag 1 en naar intervisie. 

- Uitwisseling van ervaringen met narratief pastoraat. 

- Wat moet sowieso vandaag nog aan de orde komen? 

- Start met gesprek over narratief pastoraat (beantwoording vragen). 

16.45-17.00 Koffiepauze 

17.00-18.00 (P) Relatie tussen verhaal van God en verhaal van mensen. 

(W) Aandacht voor veiligheid (zo nodig). 

18.00-18.45 Maaltijd 

18.45-20.15 Oefenen met narratief pastoraat (gespreksvoering). 

20.15-20.30 Terugblik en evaluatie. 
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OEFENING DE NARRATIEVE RUIMTE (oefening ook voor intervisie) 

1. Wat is een betekenisvol moment geweest in jouw leven, een moment dat  je 

gevormd heeft en van bepalende invloed is geweest over hoe jij in het leven staat? 

2. Kies zo nodig een beeld uit wat de betekenis goed weergeeft van die gebeurtenis. 

3. Vertel zo concreet mogelijk wat er tijdens dat betekenisvolle moment precies 

gebeurde. Maak het een zintuig-specifieke vertelling. Probeer het te vertellen in de 

tegenwoordige tijd en uiteraard in de eerste persoon enkelvoud.  

 Waar ben je en met wie? 

 Hoe ziet de omgeving eruit? 

 Wie doet wat? 

 Wat hoor, zie, ruik en voel je?  

Hoe luisteren de anderen naar dit verhaal? 

1. Allereerst zo dat de belevingswerkelijkheid van de ander er helemaal mag zijn. Dat 

wordt de eerste ruimte genoemd. 

2. Vragen zijn informatief en stimulerend om ervaringsgericht te blijven vertellen. 

Vragen mogen ook structurerend zijn om de verteller niet te laten afdwalen. 

3. Je mag aangeven dat je geraakt wordt door onderdelen. Jouw gevoelens en 

associaties kunnen vragenderwijs gebruikt worden als feedback. 

4. Daardoor ontstaat en een veilig gespreksklimaat tussen verteller en jij als hoorder. 

De veilige relatie wordt de tweede ruimte genoemd. 

De derde ruimte is de ‘narratieve ruimte’. Die ontstaat door de veilige houding, het geraakt 

worden en de explorerende vragen. Daardoor komt de verteller (nog meer) op verhaal en 

komen er elementen boven, die onbewust waren voor de verteller. 

 Sluit aan bij woorden en beelden van de verteller. 

 Sluit aan in tempo en energie. 

 Luister ook naar binnen, wat er al luisterend aan gevoel en beelden bij jou opkomt. 

 Geef op gepaste momenten vragenderwijs terug aan de verteller.  

 Probeer zo de verteller verder op het eigen verhaal te laten komen.  

 

Deze vorm van werken oefenen we aan het einde van de eerste cursusdag. Tussen de twee 

cursusdagen in ga je in groepjes van drie dit verder oefenen in een intervisie-moment.  
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HOE ZIT DAT MET PLOTS EN REPLOTS? 

De rode draad in iemands leven, het ‘Leitmotiv’, het steeds terugkerende thema. Maar wat 

zegt dat, wat is dat? 

Aan een plot is iemand herkenbaar. Het is een steeds terugkerende en zich herhalende 

manier van zich gedragen. Een paar korte voorbeelden: 

 Als je met Piet praat, krijg ik steeds het gevoel betrokken te worden in een wedstrijd. 

 Als ik ‘A’ zeg tegen Bart, zegt hij ‘B’, maar zeg ik ‘B’, dan zegt Bart weer ‘A’. 

 Als ik op bezoek ben bij Petra heb ik het gevoel altijd op mijn woorden te moeten 

letten. 

 Tineke doet onuitgesproken altijd een beroep op mij. Ik voel me altijd tekortschieten 

bij haar. 

 

Deze voorbeelden maken duidelijk dat een plot herkenbaar en voelbaar is aan verbale en 

vooral aan de non-verbale communicatie. Mensen gedragen zich op een herkenbare manier, 

drukken zich uit in woorden en beelden die passen bij hun karakter en levensloop en de 

betekenis die ze daaraan hebben gegeven. Zie dia 14 en 16 in de powerpoint ‘verhalen’.  

Het plot geeft je een clou in handen met betrekking tot het genre van het verhaal dat 

iemand vertelt. De metaforische structuur van het verhaal van Piet is misschien de winnaar, 

met op de achtergrond het voorkomen van verlies. Bart is herkenbaar aan de metaforische 

structuur van de vechter. Tineke is slachtoffer en Petra een perfectionist. Uiteraard is dit 

even kort door de bocht. 

 Maar het geeft aan waar je op kunt letten en waar je gevoeligheid voor kunt ontwikkelen: 

 De sfeer van een gesprek. 

 Specifieke woorden en steeds terugkerende beelden. Bart die je steeds tegenspreekt. 

Tineke die zich passief opstelt en in een grammaticaal lijdende vorm praat. En bij 

Petra is het altijd keurig netjes, zij zelf natuurlijk ook. 

 Terugkerende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan de casus Frans waarin 

‘minderwaardigheid’ het terugkerende thema is. 

 

Sfeer dus, plus houding, plus woorden, plus beelden, plus je eigen gevoelens helpen je in 

samenhang om plots op het spoor te komen. Plots hangen samen met karakters, 

overlevingsmechanismen, coping-strategieën. Vaak onbewust opgebouwd op basis van 

belangrijke betekenisvolle levenservaringen. Dit betekent dat iedereen zo z’n eigen thema’s, 

of plots heeft. In de narratieve benadering worden ze ook wel ‘script’ genoemd. Ze zijn niet 

per definitie goed of fout, maar soms schiet een plot als levenshouding tekort en vraagt het 

om een bijstelling: een replot. 

Kenmerkend voor narratief pastoraat is dat er gezocht wordt naar het plot, zeker als er 

sprake is van een vastgelopen situatie die om een replot vraagt. Daarbij  gaat het om een 
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zoekproces waarin de pastor (als tolk en gids) de pastorant helpt om zich bewust te worden 

hoe hij/zij is vastgelopen en wat daarbij het onderliggende ‘script’ of plot is. Dat is hard 

werken, waarin je als pastor soms ook weerstand ontmoet. Bewust worden van je eigen 

manier van vastlopen is bijna altijd emotioneel, soms angstig, vaak teleurstellend omtrent 

jezelf. De eigen werkelijkheid willen we lang niet altijd zomaar onder ogen zien. Een replot 

kan een bijstelling zijn van een plot, maar net zo vaak betreft het een forse 

levensverandering en het aanleren van een andere manier van in het leven staan. Opnieuw 

is dit hard werken. Echter, het reflecteren op de eigen levensloop, op zoek naar plots of 

script, is een bezigheid die verrijkend kan zijn en diepgang kan geven aan je geloof en 

spiritualiteit. 

 

OPDRACHT: Schrijf je spirituele levensverhaal (of ontwerp de film van je leven)  

Een verhaal heeft altijd een begin en een eind. Waar je precies begint, die keus is aan jou. 

Ook zal je verhaal een eigen kleur hebben. Er zijn verhaalgenres. Dat is voor een persoonlijk 

levensverhaal niet anders. Kies een genre dat bij jou past en hierbij om je een idee te geven 

wat voorbeelden van genres: romantisch, een detective, een tragedie, een heldengenre, 

sprookjesachtig, slachtoffergenre, fictie of sciencefiction, historische of streekroman.  

En een goed verhaal heeft een goed plot. Een boek of film is nooit een opsomming van 

gebeurtenissen. Juist de plots en de terugkerende thema’s maken je verhaal tot een 

spannend verhaal. En die spanning heeft altijd te maken met een dreigend vastlopen 

vanwege een zich herhalend script waar een uitweg uit gevonden moet worden Als je in de 

gaten krijgt dat jouw levensscript je steeds opnieuw in de puree helpt, dan is het aan jou om 

je plot te veranderen, te wijzigen, zodat je verhaal zich weer opent naar de toekomst. Zorg 

dus dat er in je verhaal ook sprake is van een ‘replot’, zodat je weer op weg bent naar … ja 

naar wat? En daarom mag je in je verhaal ruimte maken voor jouw droom.  

Dus samengevat: 

 Kies een voor jou belangrijk thema of plot uit je levenslijn. 

 Bedenk welk verhaalgenre past bij dit thema of plot. 

 Rode draad bij deze opdracht is om de relatie te leggen tussen jouw verhaal en het 

verhaal van God. 

 Denk goed na over welke beginscène een goede start is voor je film. Zo’n scène zet 

direct het thema neer. 

 Bedenk hoe de door jou gewenste replot eruit ziet en welke slotscène(s) dat duidelijk 

maken. 

 Ontwerp je film van het begin naar het einde. Zorg ervoor dat het spanning opbouwt. 

 Schrijf de diverse scènes uit, zodanig dat het daadwerkelijk gespeeld zou kunnen 

worden door jezelf en de andere acteurs voor de belangrijke persoonlijkheden die 

verband houden met je thema. 

 Beschrijf die scènes in de sfeer die past bij je gekozen genre. 
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Wibe Veenbaas schreef: Werken met verhalen vraagt aandacht voor de verwevenheid van 

het unieke persoonlijke verhaal met het gegeven verhaal van herkomst. Je maakt deel uit 

van een verhaal dat er al is, je wordt gesponnen. Hierbinnen spin je de draden van je eigen 

verhaal en kun je jezelf ontvouwen. 

Het levensverhaal hoef je niet in extenso in te leveren. Wel een paar door jou gekozen 

hoofdlijnen of plots. Wel is het de bedoeling dat je je verhaal een keer vertelt of voorleest 

aan een ander. En je levert over het geheel je leerwinst in van deze opdracht.   

 

LITERATUUR  

 

Verplicht 

 

 Peter van de Kamp, Verhalen om te leven (Utrecht: Kok 2013) Hoofdstuk 1, 2 en 3. 50 

pagina’s. 

 Ernst Bohlmeijer, De verhalen die we leven. (Amsterdam: uitgeverij Boom, 2007 deel II: 

de psychologie van het verhaal. 50 pagina’s. 

 Ernst Bohlmeijer e.a.  De betekenis van levensverhalen. (Houten: Bohn Stafleu van 

Loghum, 2007) Hoofdstuk 2, 20 en 24. 51 pagina’s.  

 Willem van der Horst, Met beide benen op de grond (Amsterdam: Buijten  & 

Schipperheijn, 2014) hoofdstuk 7 en 8. 35 pagina’s. 

 Willem van der Horst, Ken jezelf! Bespiegelingen over een christelijk mensbeeld 

(Amsterdam: Buijten&Schipperheijn, 2019) Deel II Jouw levensverhaal. 43 pagina’s. 

 

Totaal: ongeveer 250 pagina’s. 10 pagina’s per uur: 25 uur   

 

Aanbevolen, hoofdstukken en delen uit: 

 

 Wibe Veenbaas & Joke Goudswaard, Vonken van Verlangen, (Utrecht: Phoenix 

opleidingen, 2002) 

 Jan Olthof, Handboek Narratieve psychotherapie (Utrecht: de Tijdstroom, 2012) 

 Joke Goudswaard en Wibe Veenbaas, Het helende verhaal. (Utrecht: Phoenix 

Opleidingen 2012) 

 Jan Olthof en Eric Vermetten, De mens als verhaal (Utrecht: de Tijdstroom, 1994) 

 Wibe Veenbaas,  Op verhaal komen (Utrecht: Scheffers 2008) 

 Frank Ankersmit e.a. (red.), Op verhaal komen: over narrativiteit in de mens- en 

cultuurwetenschappen (Kampen: Kok Agora, 1990) 

 Annelies van Heijst (red.), Het verhaal van God. Essays over narratieve theologie (Baarn: 

Gooi & Sticht, 1997) 

 Ruard Ganzevoort (red.), De praxis als verhaal. Narrativiteit en praktische theologie 

(Kampen: Kok, 1998) 

 Ruard Ganzevoort & Jan Visser, Zorg voor het verhaal (Zoetermeer Meinema 2007) 

Hoofdstuk 4 t/m 7 = 104 pagina’s. 
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FORMAT LEERWINSTVERSLAG  

Het is de bedoeling dat je als afronding van de PEP-training ‘De pastor als tolk en gids’ een 

leerwinstverslag schrijft. Dit verslag maakt deel uit van de training en is nodig om in 

aanmerking te komen voor de certificering van de training. 

Voor het leerwinstverslag gelden de volgende richtlijnen: 

 Beschrijf in hoeverre je de leerdoelen van de training hebt gehaald. Als je ook eigen 

(persoonlijke) leerdoelen hebt geformuleerd, beschrijf dan ook hoe je daarmee bezig 

bent geweest en in hoeverre je die gehaald hebt. Met andere woorden: welk 

rendement heeft de training voor je gehad? 

 

 Waarschijnlijk heb je voor jezelf bepaalde ideeën gekregen over de manier waarop je 

de opbrengst van de training in de praktijk (van je werk) wilt gebruiken. Beschrijf 

deze ideeën en reflecteer op de haalbaarheid ervan. 

 

 Beschrijf waar volgens jou bepaalde ‘knopen’ zitten in je spirituele levensverhaal. In 

hoeverre heb je tijdens en door de training geleerd om met deze knopen om te 

gaan? 

 

 Je hebt je eigen spirituele levensverhaal aan iemand anders laten lezen. Beschrijf wat 

je van deze feedback hebt geleerd en reflecteer daarop. 

Het leerwinstverslag moet door beide docenten als voldoende worden beoordeeld (de 

richtlijnen voor het verslag gelden als criteria voor de beoordeling). 

Het verslag telt tussen de 2.000 en 2.500 woorden. 

Voor het schrijven van je spirituele levensverhaal en het leerwinstverslag wordt in totaal 14 

uur gerekend. 

 

Tijdsinvestering van deze training 

 Twee trainingsdagen    10 uur 

 Intervisie (2 x 2 uur)      4 uur 

 Schrijven leerwinstverslag     4 uur 

 Schrijven spiritueel levensverhaal  10 uur 

 Lezen van literatuur    25 uur 

 Vrije ruimte        3 uur  

     56 uur = 2 EC 


