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Het belang van christelijke zorg



Is de Bijbel en Gods 
Geest genoeg?

“Zijn goddelijke macht heeft 

ons alles geschonken wat 

nodig is voor een vroom 

leven, door de kennis van 

hem die ons geroepen 

heeft door zijn majesteit en 

wonderbaarlijke kracht. 

Hiermee zijn ons kostbare, 

rijke beloften gedaan…”  

- 2 Petrus 1:3-4 NVB 



2. God doet Zijn herstelwerk 

door iedereen: artsen, 

chirurgen, therapeuten, 

psychologen… ook door 

medegelovigen, ook door 

jou! 
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1. Pastoraat en seculaire GGZ 

kunnen in het algemeen goed 

samenwerken en elkaar aanvullen, 

maar er zijn ook gebieden waar ze 

botsen. 



Overzicht

1. Een Bijbels mensbeeld

2. De gevolgen van de zondeval

3. Wat voor herstel kunnen we verwachten?
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4. Verschillen tussen Bijbelse 

en seculaire hulp

5. De rol van ‘Connecting’ in 

het gezond houden van je 

innerlijk’



1. Een Bijbels mensbeeld

Genesis 2:7 “toen vormde de HEERE God de 
mens uit het stof van de aardbodem [Lichaam] 
en blies de levensadem in zijn neusgaten 
[Geest]; zo werd de mens tot een levend 
wezen [Heb: Ziel]” 
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Lichaam

GeestZiel

Innerlijk

Uiterlijk



2. De gevolgen van de zondeval
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1. De God-mens RELATIE is gebroken

2. Ons LICHAAM is aangetast

3. Ons INNERLIJK is ook aangetast 

Innerlijk

Lichaam

God
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2
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2. De gevolgen van de zondeval

“Want wij weten dat heel de

schepping gezamenlijk zucht

en gezamenlijk in barensnood

verkeert tot nu toe” - Romeinen 8:22
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1. De God-mens RELATIE is gebroken

2. Ons LICHAAM is aangetast

3. Ons INNERLIJK is ook aangetast 

Innerlijk

Lichaam

God

3

2

1



3. Wat voor herstel kunnen we 

verwachten?

• Bekering

• Dagelijks met Hem 

wandelen
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1

God-mens

RELATIE



3. Wat voor herstel kunnen we 

verwachten?
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• Koning Asa werd ziek aan zijn

voeten. “Zijn ziekte was heel

ernstig. Desondanks zocht hij in

zijn ziekte niet de HEERE, maar

de geneesheren” 2 Kronieken 16:12

• Jezus “Wie gezond zijn, hebben

geen dokter nodig, maar wie

ziek zijn” Lukas 5:31
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Lichaam



3. Wat voor herstel kunnen we 

verwachten?
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3

Innerlijk



3. Wat voor herstel kunnen we 

verwachten?
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3

Innerlijk

• Psychiater: arts - kan medicatie voorschrijven 

• Psychologen en therapeuten: technieken…

✓ Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

✓ Contextuele therapie, enz.

• Pastorale medewerkers: Bijbelse 

begeleiding, gebed, bevrijdingspastoraat…

• Gemeente (jij en ik): …?



4. Verschillen tussen Bijbelse 

en seculaire hulp
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SECULAIRE
geestelijke hulp

BIJBELSE
geestelijke hulp

VRAAGSTUK Wat wil je? Wat wil God voor je?
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MENSBEELD
Elke mens is puur en 

zuiver geboren

Elke mens is met een zondige 

natuur geboren
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Omdat God wel bestaat: 

• Gebed

• God staat centraal. 

• God bepaalt wat goed is

• Er is leven na de dood
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MENSBEELD
Elke mens is puur en 
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GOD en het 

DOEL van 

het LEVEN

Omdat God niet bestaat:

• Geen gebed

• Geluk staat centraal 

• Zonde bestaat niet

• De dood is het einde

Omdat God wel bestaat: 

• Gebed

• God staat centraal. 

• God bepaalt wat goed is

• Er is leven na de dood

DEMONEN Satan en demonen 

bestaan niet

Demonen kunnen een mens 

manipuleren en beïnvloeden. 

Bevrijding in de Naam van Jezus 



5. De rol van ‘Connecting’ in het 

gezond houden van je innerlijk
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(a) met Vader God: betrek 

Hem in alles, praat met Hem

(b) met medemens: familie, 

op werk… in de Gemeente

“Draag elkaars lasten, en vervul 

zo de wet van Christus”  Galaten 6:2



Conclusie
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1. Pastoraat en seculaire GGZ kunnen 

in het algemeen goed samenwerken 

en elkaar aanvullen, maar er zijn ook 

gebieden waar ze botsen. 



Conclusie

2. God doet Zijn herstel 

werk door iedereen: artsen, 

chirurgen, therapeuten, 

psychologen… ook door 

medegelovigen, ook door 

jou en mij! 
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1. Pastoraat en seculaire GGZ kunnen 

in het algemeen goed samenwerken 

en elkaar aanvullen, maar er zijn ook 

gebieden waar ze botsen. 


