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Zijn antwoord was in feite onthutsend: 
‘O, ik heb op internet gelezen dat veel 
predikanten zelf niet in God geloven. Ik 
wilde weten of dat bij u ook zo is.’
Het was voor het eerst dat iemand 
binnen de kerk mij die vraag stelde. 
Voor mij het teken dat er inderdaad 
een nieuwe tijd was aangebroken. Het 
wordt wel de postmoderne tijd ge-
noemd.

Bestaat God wel?

De vraag of God bestaat, is voor miljoe-
nen mensen in deze wereld compleet 
ondenkbaar. En dan denk ik met name 
aan die landen waar de islam de over-
heersende godsdienst is. Wanneer je 
als westerling in zo’n land gaat werken, 
moet je in de documenten invullen 
welke godsdienst je belijdt. De optie 

‘geen’ is niet aanwezig. Het is voor de 
meeste moslims ondenkbaar dat je 
niet in een god gelooft. Vandaar dat de 
expats uit het Westen zich maar laten 
inschrijven als christen.
In onze samenleving is dit inmiddels 
compleet niet meer zo. Zo’n honderd-
vijftig jaar geleden was dat nog wel an-
ders. Wie zich als atheïst presenteerde, 
was een enkeling en werd met enig 
wantrouwen bekeken. In die tijd werd 
in de kerk de vraag naar het bestaan 
van God niet gesteld. Andere vragen 
hielden de gelovigen bezig. Met als be-
langrijkste de vraag die naar de recht-
vaardiging. Hoe kun je rechtvaardig 
zijn voor God? Denk aan zondag 23 van 
de Heidelbergse Catechismus.

Wanneer catechisanten van deze tijd 
al vragen hebben over het bestaan van 

God, is het voor de hand liggend dat 
je deze vragen zeker kunt verwachten 
onder de studenten op hogescholen en 
universiteiten. Ze komen terecht in een 
wetenschappelijke sfeer waarin niet of 
nauwelijks wordt gerekend met God en 
zijn geboden. Vanuit een min of meer 
beschermde thuissituatie komen ze in 
één klap midden in de wind van de ge-
seculariseerde maatschappij te staan. 
Vandaar dat deze jongens en meisjes 
wel een extra steuntje in de rug kun-
nen gebruiken. En een van die steuntjes 
is het studentenpastoraat.

Studentenpastoraat

Het studentenpastoraat is een tamelijk 
nieuw verschijnsel. Het is pas in het 
begin van de twintigste eeuw opgeko-
men. Eerst binnen de Rooms-Katholieke 
Kerk en daarna ook binnen de protes-
tantse kerken.1 Ook binnen de GKv heeft 
het studentenpastoraat zijn intrede 
gedaan. In 1999 is in Zwolle de Stich-
ting Gereformeerd Studentenpastoraat 
opgericht. De studentenpastores zijn in 
dienst van de stichting en hebben hun 
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Steuntje voor studenten

‘Gelooft u zelf wel in God?’ 
Toen die ene catechisant onverwachts deze vraag stelde, wilde 
ik geïrriteerd reageren. Hoezo deze vraag? Kom ik zo ongeloof-
waardig over? Hoe durf je de vraag te stellen? Ik kon mij nog 
net inhouden en vroeg hem waarom hij deze vraag stelde.
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werkterrein binnen VIAA (voorheen Ge-
reformeerde Hogeschool). De stichting 
heeft als doel bij te dragen aan de ont-
wikkeling van een eigen geloofsidenti-
teit bij de studenten in de stad Zwolle. 
Het is toegespitst op de integratie van 
het christelijk geloof in het persoonlijk 
functioneren en verantwoord handelen 
als toekomstige beroepsbeoefenaars.
In Groningen is het studentenpasto-
raat wat anders geregeld. Daar is het 
studentenpastoraat kerkelijk ingebed. 
In 2003 heeft de classis Groningen een 
studentenpredikant aangesteld. Een 
van de argumenten was zeer praktisch. 
Terwijl de studenten extra pastorale 
aandacht vragen, neemt het aantal 
ambtsdragers af. Verder wil het stu-
dentenpastoraat door het werk onder 
studenten investeren in kerk en maat-
schappij.
Ook de Theologische Universiteit te 
Kampen kent sinds 2004 een studen-
tenpastor. Hij is in dienst van de uni-
versiteit. Zijn positie is dus nog weer 
anders dan in Zwolle en Groningen. In 
het buitenland spreekt met in dit geval 
over een ‘university-chaplain’.

De praktijk

Waar loop je als studentenpastor zoal 
tegenaan? In de eerste plaats is dat de 

problematiek die elke predikant in zijn 
of haar gemeente aantreft. Dat zijn de 
zaken van leven en dood, lief en leed, 
en alles wat daarmee samenhangt. En 
het is niet de bedoeling dat je als stu-
dentenpastor dat allemaal oppakt. Als 
het goed is, is de jongen of het meisje 
lid van een thuisgemeente of van een 
gemeente in de universiteitsstad. En als 
studentenpastor wijs ik de studenten 
erop dat het belangrijk is om met de 
plaatselijke gemeente mee te leven. Het 
is dan ook belangrijk dat er structureel 
contact is tussen het studentenpas-
toraat en de plaatselijke gemeenten. 
Dat voorkomt een langs elkaar heen 
werken. En het studentenpastoraat wil 
geen vervanging worden van het regu-
liere pastoraat. Het is bedoeld als een 
aanvulling op de zorg vanuit de eigen 
gemeente.
Wanneer een jongen of een meisje gaat 
studeren, verandert er heel veel in het 
jonge leven. Zeker wanneer de studie 
ook de verhuizing naar een studenten-
kamer met zich meebrengt. Hoe ga je 
met je huisgenoten om? Meisjes zonder 
broers krijgen in het studentenhuis op-
eens met jongens te maken die zo hun 
eigen manieren hebben. Jongens moe-
ten hun houding bepalen tegenover de 
meisjes die ze elke dag tegenkomen in 
huis.

Opeens is de structuur van thuis weg-
gevallen. Er is geen vader of moeder die 
aan tafel voorgaat in gebed en de Bijbel 
opent. Je moet het allemaal zelf rege-
len. Blijf je ’s morgens in je bed liggen, 
dan is er geen haan die ernaar kraait.
En al die factoren kunnen met elkaar 
het jonge leven behoorlijk ontregelen.

En dan is er de wereld van de uni-
versiteit die de studenten met heel 
nieuwe ideeën in aanraking brengt. 
De jongens en meisjes komen met 
hun eigen geloofsovertuiging naar de 
universiteit. Die geloofsovertuiging 
is gevormd binnen de sfeer van het 
ouderlijk gezin en de thuisgemeente. 
En dan komen ze opeens in aanraking 
met totaal andere ideeën. Dat geldt ook 
voor de studenten van de Theologische 
Universiteit waaraan ik als ‘chaplain’ 
ben verbonden. Mijn werk daar speelt 
zich vooral af op het raakvlak tussen de 
persoonlijke geloofsovertuiging en de 
theologie. Soms vinden op dit raakvlak 
botsingen plaats met alle gevolgen van 
dien: onzekerheid, twijfel en soms ook 
neerslachtigheid.
Het zijn botsingen die op het thuisfront 
en in de gemeente niet altijd zo gemak-
kelijk worden begrepen en besproken 
kunnen worden. Juist in die situatie 
kan de studentenpastor een steuntje in 
de rug zijn om alles weer op een rij te 
krijgen.

Werkwijze

De manier waarop een studentenpas-
tor te werk gaat, verschilt van geval tot 
geval. Het heeft vooral ook te maken 
met de aantallen studenten voor wie je 
de zorg hebt gekregen. Een pastor die 
te maken heeft met honderden studen-
ten, kan er niet aan beginnen om de 
jongens en meisjes thuis op te zoeken. 
Dit betekent dat de studentenpastor 
een eigen bureau heeft en de studen-
ten met hem of haar afspraken kunnen 
maken voor een gesprek. De studenten-
pastores die verbonden zijn aan VIAA 
in Zwolle, bieden cursussen aan over 
diverse onderwerpen zoals ‘geloof en 
identiteit’. Zo ook het studentenpasto-
raat in Groningen.

In Kampen heb ik als studentenpastor 
de zorg voor een beperkt aantal stu-
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denten. Dat maakt het mij mogelijk om 
alle studenten op te zoeken voor een 
gesprek. Uiteraard kunnen de studen-
ten ook een gesprek aanvragen. En van 
die gelegenheid wordt doorlopend ge-
bruikgemaakt. Verder ben ik betrokken 
bij de vieringen die elke week binnen 
de universiteit worden georganiseerd. 
Niet elke student is naar Kampen ge-
komen om ook metterdaad predikant 
te worden. En het spreekt voor zich dat 
de studenten die dat voornemen wel 
hebben, op extra belangstelling van 
mijn kant kunnen rekenen. Daarnaast 
is er nog een speciale categorie stu-
denten die pastorale aandacht vraagt. 
Dat zijn de buitenlandse studenten 
die in het kader van een internationale 
masterstudie naar Nederland zijn ge-
komen. Hen help ik de weg te vinden 
naar de kerkelijke gemeente en verleen 
waar nodig extra pastorale steun. Het 
spreekt voor zich dat er regelmatig 
overleg is met de plaatselijke gemeen-
ten.
Ten slotte zijn er nog de zij-instromers. 
Dat zijn de mannen en vrouwen die 
op latere leeftijd de overstap naar de 
theologie maken. Ze volgen aangepaste 
programma’s al naar gelang van de 
opleiding die ze al hebben genoten. Ook 
zij kunnen een beroep op mij doen.

Pastoraat en hulpverlening

Elke pastor stuit bij zijn werk op pas-
toranten met psychische moeiten. 
Vaak worden deze moeiten als geloofs-
moeiten gepresenteerd. Een bekwame 
pastor weet dit te onderkennen. En dan 
komt de vraag in hoeverre de pastor 
hiermee zelf aan de slag mag en kan 
gaan. De verhouding tussen pastoraat 
en andere vormen van hulpverlening is 
een terugkerend onderwerp in het pas-
toraat.2 En uit de literatuur blijkt wel 
dat het niet zo gemakkelijk is om hier 
exacte grenzen te trekken. De praktijk 

leert dat je als studentenpastor dikwijls 
allerlei psychosociale problemen met 
een student bespreekt. En het hangt 
mede van je eigen vaardigheden af 
hoever je daarin kunt gaan. Ds. Philip 
Troost spreekt in dit verband over de 
Persoonlijk Gebonden Competentie.3 De 
ene pastor heeft inderdaad meer vaar-

digheid in het onderkennen van met 
name psychische problemen dan de 
andere. Zelf heb ik gedurende twintig 
jaar als predikant in Zuidlaren gewerkt 
en heel veel te maken gehad met psy-
chiatrische patiënten. Dat heeft mij 
inzichten opgeleverd die ik goed kan 
gebruiken in het pastoraat. En voor de 
studenten is het heel fijn om bij ‘kleine 
problemen’ door de pastor te kunnen 
worden geholpen. Net als voor ieder an-
der is ook voor studenten de stap naar 
een maatschappelijk werker, psycho-
loog of psychiater heel groot.
Tegelijk is het belangrijk dat de pastor 
blijft bedenken dat hij theoloog is en 
geen psycholoog of wat dan ook.

Wanneer de pastor besluit om een stu-
dent door te verwijzen naar een andere 
hulpverlener, is het belangrijk dat hij de 
student blijft begeleiden. Je mag een 
pastorant nooit ‘overdragen’ aan een 
hulpverlener. Juist in de periode van de 
een of andere behandeling is pastorale 
aandacht heel belangrijk.

Noten:
1 Deze gegevens ontleen ik aan het artikel 

‘Flexibele pastores’ van collega-studen-
tenpastor Ton Huttenga in het boek Als 
handen van de pottenbakker. Pastoraat 
en identiteitsvorming, onder redactie van 
ds. Philip Troost, Barneveld, De Vuurbaak, 
2009.

2 Zie Als handen van de pottenbakker.
3 A.w., p. 53.
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