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boeken

motivatie is een diepgaande, omvattende 
liefde. Ook het kleinere goed moet dus op 
een verantwoordelijke manier verwezenlijkt 
worden. De traditionele ‘epikeia’, het recht 
een gewetensbeslissing tegen een norm te 
nemen, en de gebruikelijke ethiek van 
genade of verontschuldiging volstaan niet 
meer: zij doelen op een niet meer bestaande 
objectiviteit. Sommige uitzonderingen op 
de kerkelijke norm zijn een algemeen aan-
vaarde regel geworden. Vandaar is een 
ethiek van groei en geleidelijkheid (grada-
tie) noodzakelijk. B.’s ‘pro-vocatieve’ ethiek 
roept op tot ethische groei en vermijdt een 
oordeel als het ideaal niet wordt bereikt. 
Centrale waarden blijven echter belangrijk. 
Daarom is een totale bescherming nodig als 
het (psychische) over-leven – in een totaal-
gevoel als de seksuele extase – in het geding 
is. De winst van B.’s benadering is dat zij 
rekening houdt met het feit dat wij nooit 
zomaar christenen zijn maar steeds meer 
christenen moeten worden. [mariéle wulf]

M. van der Kooi/K. van der Kooi, Goed 
gereedschap is het halve werk: De urgentie 
van theologie in pastoraat en zielzorg, 
Utrecht, Boekencentrum Uitgevers, 2017; 
176 blz., € 16,99, isbn 9789023950448.

In dit boek verbinden de auteurs – ook echt-
genoten – de praktijk van een geestelijk ver-
zorger met systematische theologie aan de 
hand van vijftien casussen. De opbouw is 
steeds hetzelfde: een ontmoeting met een 
patiënt, cliënt of medewerker wordt geschetst, 
de geestelijk verzorger biedt een nieuwe 
duiding, rijkelijk puttend uit haar Bijbelse 
en protestants-theologische bagage, en ten 
slotte reflecteert de theoloog op wat er is 
gebeurd en plaatst dit in een (christelijk-)
theologisch kader. In het laatste hoofdstuk 
kijken de auteurs terug op dit ‘waagstuk’. 
Voor de geestelijke verzorging is de wissel-
werking met de theologie van belang omdat 
daarmee het eigen domein en de eigen des-
kundigheid van de geestelijk verzorger 
scherper in beeld komen. Voor de theologie 

is dit van belang om relevant voor en 
betrokken op de ervaring te blijven en om 
zich te blijven ontwikkelen in het span-
ningsveld van traditie en ervaring. Het is 
een belangrijk boek, juist omdat de auteurs 
deze wisselwerking en de wederzijdse 
 beïnvloeding operationeel maken en thema-
tiseren. Het is een initiatief dat navolging 
verdient. Tegelijk zijn er enkele kantteke-
ningen te plaatsen. Ten eerste, over het 
geschematiseerde stramien waarin de gees-
telijke verzorger in antwoord op een vraag 
of moeite een woord, verhaal, gebed of 
ander ritueel aanbiedt. Dan stopt het relaas. 
Maar hoe valt het woord, hoe pikt de ander 
het verhaal op, hoe werkt het gebed door? 
Is er sprake van een werkelijke interventie 
of van een eenmalige injectie? Ten tweede, 
lijkt de interactie tussen geestelijk verzor-
ger en haar gesprekspartner los te staan van 
de behandeling of zorg die in de zorginstel-
ling wordt geboden. Gebeurt zielzorg op 
een afgescheiden plek of speelt zielzorg mee 
in het geheel van het zorgbeleid, op micro-, 
meso- of macroniveau van de instelling? 
Ten derde, wat staat centraal, de gemeen-
schappelijke fragiliteit van het bestaan of 
de religieuze identiteit? Immers, de taal van 
deze geestelijk verzorger is alleen toegan-
kelijk voor hen die de ‘tale Kanaäns’ nog 
(her)kennen. Ondanks deze vragen is dit 
boek aan te bevelen bij zowel geestelijk 
 verzorgers als theologen. Voor geestelijk 
verzorgers biedt het achter- en ondergrond, 
voor de theologie de noodzakelijke confron-
tatie met een verscheurde werkelijkheid en 
de toetsing van haar realiteitswaarde. 
[sjaak körver]

Sensing Sacred: Exploring the Human Senses 
in Practical Theology and Pastoral Care 
(Studies in Body and Religion), ed. J. Baldwin, 
Lanham etc., Lexington Books, 2016; 206 blz., 
$ 85.–, isbn 9781498531238.

Binnen het veld van de geestelijke verzor-
ging valt het voor hulpverleners niet mee 
om te werken met zintuiglijke ervaring. 


