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Actueel
Studiedag over demonie en psychialrie
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leven door pillen of een andere
5"¡¿¡dsling een stuk dragelijker
wo¡dt. Tegelijkertijd wordt de
GGZ doo¡ de toegenomen mon-
digheid van cliënten steeds vaker
geconfronteerd met verhalen
over de ¡ol die het geloofspeelt in
het genezingsproces.

Toch moeten er aan weers-
zijden nog behoorlijk wat hob
bels genomen worden voordat

Zoektocht naar nieu\M eveilMicht
Als er één gebied is waar geloof en wetenschap lijn-
recht tegenover elkaar sftran, dan is het wél op het
gebied van psychiatrie en demonie. Op 12 oktober

vindt een themadag plaats over 'De kerk tussen

demonie en psychiatrie'.

T\e bedoeling is een plat-
I fform te creëren weerop
.U de seculiere psychiatrie
en lokale kerken de dialoog aan-
gaan over de waag of bewij-
dingspastoraat en professionele
psychische zorg elkaar kunnen
aanvullen en ondersteunen.

Eeuwenlang was de Rooms-
katlolieke Kerk de expert op het
gebied van demonie. Ook veel
lichamelijke en psychische ziek-
ten werden lang toegesch¡even
aau demonische invloeden.

Met het toenemen van ken-
nis over het menselijk brein en
de psyche van de mens ontstond
echter een tegenovergestelde
situatie. Als ziektes niets met de
geestelijke wereld te maken had-
den, dan mocht de kerk zich ook
niet met de behandeling bemoei-
en. In plaats van gebed en duivel-
uitdrijving werden medicij nen en
therapie de bron van genezing.

Deze ontwikkeling nam Voor-
al een hoge vlucht tijdens de Ver-
lichting, een periode waa¡in de
kerken op allerlei terreinen hun
invloed verloren. Ook hun ken-
nis en expertise op hetgebiedva¡r
demonie werd afgedaan als sim-
plistisch en verouderd. De kerk
lceeg alleen nog eeD toostende
en bemoedigende rol toebedacht,
zonder actieve rol in het gene
zingsproces.

Met de opkomst van de Pink-

sterbeweging kreeg een aantal
kerkgenootschappen na lange
tijd weer serieus aandacht voor
de Bijbelse opdracht om te bidden
voor bewijding van boze geesten.
Dit leidde ¡¡ semmige lcingen
tot fanatieke bewijrlingssessies.
Wanneer daarbij het resultaat
uitbleef, werd de zieke een gebrek
aan geloofverweten. Dit soort ex-
cessen versterkte de houding van
de seculiere gezondheidszorg dat
de kerken niet serieus genomen
hoefden te worden. Wanneer er
werkelijke bewijding en wonder-
baarlijke genezingen plaatsvon-
den, werden deze weggewimpeld
als een 'tijdelijke opleving'. De
kloofwas ontstaan.

Tegenwoorrlig groeit aan bei-
de kanten het besef dat er meer
is dan alleen de eigen deskundig-
heid. In kerken die zich bezig-
houden met bewijdingspastù
raatgoeithetbesefdatnietalle er echt van samenwerking ge
psycliscie aandoeningen deme sproken kan worden. Kerken
nischzijn, rnaardaterookpsychi- willen bijvoorbeeld graag dat het
sche stoornissen zijn waarbij het bewijdingspastoraat zo serieus

nremadeg 'Kerk tussen psycliatrie en dernonie' o¡r z-ter*
ilzgt2 oktober nn (Þ.30 ur¡r tot 16.(X) uur. Coloniastraat
25, Rotterdem. Meer infornatie/aannelden: wrw-dea*
singstrcan-nl. Sprelcers uit de sec¡rliere psycliatrh, vetÞ
genwoordigers van Cleansing Slrerrn en een geesteS w.
zo'fgEr bij een secrlierc GGZ instelling licJrten het vraagstuk
toe vanuit hun vakgebied.

genomen wordt dat zij op een ge-
lijla,vaardige manier deel kun¡en
uitrnaken van het behandelend
te¡rn. Dit is echter alleen al door
beroepsgeheimenengedragcodes
in de GGZ wijwel onmogelijk.

Daarnaast stelt de psychiatrie
vaak vraagtekens bij de professi-
onaliteit van pastorale hulpver-
leners. Ook prof. dr. Gerrit Glas,
psychiater, filosoof en één van
de sprekers tijdens de themadag
in oktober, is sceptisch. 'Ik moet
jarenlang stu¿s¡s¡ q¡ mijzelfbe
kwamen voordat ik me op het ter-
rein van de psyche van een mens
mag begeven, maar een pastoraal
medewerker die doordeweeks
achter de kassa zit, mag dat vaak
al na een cursus van zes weken.'

Meerw¿a¡de
Martinvan der Plas is voorganger
van Rafaël-gemeente De Rank
in Rotterdam en secretaris van

Medicijnen en therapie na-
men de plaats invan duivel-
uitdrijving en gebed.
Foto SXC BrianHoskins

dea:nsing Stream Nederland, de
organisator van de themadag.
Volçns hem kan samenwerking
tussen kerk en psychiahie wel
degelijk meerwaarde hebben.
"Zowel de reguliere geneeskunde
als de Kerk heeft het belang van
de cliënt op het oog. Daarom ligt
er voor de psychiatrie een meer-
waarde in de erkenning dat er
'meer' is tussen hemel en aarde.
Er zijn teveel levensveranderende
resultaten vanuit het bewijdings-
pastoraat om de mogelijkheidvan
een demonische oorzaak zomaar
terzijde te schuiven. Verder kan
de kerk een bron van praktische
hulp zijn en een ondersteunende
rol spelen bij de seculiere zorg."

Van de¡ Plas begrijpt de angst
voor'beunhazerij' van Glas. "Het
is goed om als kerk te weten wat
je kuntbieden maarwetenwat je
níet kunt, is soms nog belangrij-
ker. Juist daarom is het goed om
hierover het gesprek met elkaa¡
aaD te gaan eD te ontdekken waar
wederzijdse ondersteuning me
gelijkis."
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