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Dit stelde godsdienstpsychologe dr. Hanneke 
Schaap, rector van het Kennisinstituut Christelijke 
GGZ, begin mei tijdens een studiedag van deze 
instelling over hechting en geloof.
Hechting is de emotionele binding tussen ouders 
en het kind. Dit is nodig om mens te worden, al-

dus Schaap. In de Bijbel staat dat God een relatie 
zoekt met de mens. Hij vraagt aan Adam: ‘Waar 
zijt gij?’ Hij heeft echter ook de mensen in relatie 
tot elkaar geschapen. Aan Kaïn vraagt Hij: ‘Waar 
is Abel, uw broer?’ Hij vraagt Kaïn dus naar de 
relatie met zijn broer.

De ervaringen die een kind opdoet bij het aan-
gaan van vroege relaties zijn van groot belang. 
Het gaat nogal eens mis met een adoptiekind 
dat een tijd in een kindertehuis met verschil-
lende verzorgers heeft doorgebracht. In de 
verdere ontwikkeling speelt de hechtingsge-
schiedenis altijd een belangrijke rol. 

In de opvoeding heeft een kind veiligheid, 
voorspelbaarheid en verbondenheid nodig. 
Ouders moeten afstemmen op de behoefte 
van hun kind. Als het huilt, pakken zij het op. 
Als hun kind bang is, stellen zij het gerust.

Ouders voorzien zo in de psychologische be-
hoefte van een kind. Die is basaal. Een kind 
weet: ‘Ik besta, ik ben gezien, ik ben geliefd. 
Mijn ouders hebben oog voor mij en weten 
wat ik nodig heb.’ Het is belangrijk dat ouders 
of verzorgers die emoties benoemen. Als dit 
niet gebeurt, komt het kind in een vacuüm 
terecht en krijgt het angst.

Waarom geven sommige ouders die hechting 
niet? Dit kan verschillende oorzaken hebben. 
Soms zijn ouders sterk met zichzelf bezig. Som-
migen zijn niet in staat om aandacht te geven 
doordat ze zelf niet het goede voorbeeld heb-
ben gekregen en niet veilig zijn gehecht. Het 
kan ook door omstandigheden in het gezin 
komen. Zo kan er, door ziekte of handicap, 
veel aandacht naar een ander kind of een van 
de ouders gaan, zodat een ander kind in de 
klem komt.

Een mens wil geliefd zijn, ondanks zijn fouten 
en tekortkomingen. Als deze basisbehoeften in 
een relatie aanwezig zijn, komt een mens tot 
bloei (zie kader De onveilige hechting van Eva).
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Gebaar God

HECHTING KIND-OUDER
UITERST BELANGRIJK
Veilige hechting van een kind met zijn ouders is uiterst belang-
rijk. Maar als een kind deze veilige basis niet krijgt, wil dat niet 
zeggen dat het altijd een ongelukkig leven tegemoet gaat.

De onveilige
 hechting van Eva 

“Ik deed mijn best om een lief meisje te zijn, 
om zo straf te vermijden. Ik protesteerde 
nooit, ook niet als er onredelijke dingen van 
mij werden gevraagd, hoewel dat pijn deed. 
Ik probeerde lief te doen en voelde mij toch 
slecht. Ik snakte soms zo naar een complimen-
tje, dat ik besloot overal goed in te zijn. Maar 
mijn vader keek niet eens als ik mijn rapport 
in handen had. Hij wist zelfs niet in welke 
groep ik zat of wanneer ik jarig was. Ik voelde 
mij ongezien en twijfelde eraan of ik er wel 
mocht zijn. Omdat ik een goed kind wilde 
zijn, hielp ik zoveel mogelijk in huis. Maar 
mijn moeder zag het soms niet eens als ik de 
hele middag kleren had gestreken.”

Een mooi voorbeeld van hechting is via YouTu-
be te bekijken. Zoektermen: Still Face Experi-
ment (dr. Edward Tronick). In het filmpje is te 
zien dat een moeder eerst sterk op haar baby 
reageert, daarna niet meer en welke gevolgen 
dit voor het kind heeft.

www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

Dr. Hanneke Schaap- Jonker
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Drs. Sarina Brons-van der Wekken, gz-psycholoog bij 
Eleos, vergeleek tijdens haar lezing over pastoraat en 
hechting, Gods relatie met de mens met het beeld van 
de Bijbelse herder en het schaap.
Christus roept op tot bekering en geloof, zodat men-
sen een schaap worden van Zijn kudde. Geloven en 
psychisch functioneren hebben met elkaar te maken, 
maar zijn wel twee aparte dimensies. Voor geloof is 
wedergeboorte nodig. Om evenwichtig te kunnen 
denken, willen en voelen, is gezond psychisch functio-
neren nodig.
Hechtingsproblemen kunnen een belemmering vor-
men voor geloven, al is God niet gebonden aan onze 
psychologische mogelijkheden of belemmeringen. 
Gods Woord is vol van macht en kracht.
Een onveilig gehecht mens is als een angstig, schuw 
schaap. Het is onzeker, durft niet dichtbij te komen, 
ook niet als er voedsel wordt uitgedeeld. Het is bang 
om op zijn kop te krijgen. Wie zegt dat de herder niet 
bars zal uitvallen? “Hoe durf je zo dichtbij te komen. 
Dit is niet voor jou!”
De Heere Jezus vergelijkt Zichzelf echter met de goe-
de Herder. Hij gaat door Zijn knieën en zegt liefdevol: 
“Kom maar. Als je bij Mij komt, zal Ik je echt niet weg-
sturen. Ik heb voedsel; waarom zou je elders zoeken? 
Bij Mij is het leven.”
Iemand met hechtingsprobleem is een persoon die 
niet goed durft. Angst kan een hindernis zijn in het 
geloofsleven. Telkens komen gedachten terug als: Ik 
doe het niet goed, ik ben slecht, ik ben waardeloos.
Het is niet vanzelfsprekend dat iemand een schaap 
is van Gods kudde. Dat is genade. De goede Herder 

roept op tot bekering en geloof, zodat mensen een 
schaap worden van Zijn kudde.
Dat God die mens onvoorwaardelijk wil hebben, is 
bij de onveilig gehechte mens onbestaanbaar. Die 
gedachte komt er niet in bij het gevoel. De slecht ge-
hechte mens heeft angst voor de strenge eis alles per-
fect te moeten doen en is bang om te falen (zie het 
kader over Mike). Ook heeft hij moeite met vergeven 
als hij geen voorbeelden van vergeving heeft gezien. 
En wat moet zo’n persoon met het geloof in een Va-
der, als de aardse vader hem of haar heeft misbruikt? 
Dan geeft die zich niet over aan God de Vader. Is het 
dan vreemd als dit schaap zichzelf beschermt en afzij-
dig blijft staan?

Toch hoop
Soms wordt gedacht dat er voor een onveilig gehecht 
persoon weinig hoop is. Dat klopt niet, zei ook Brons. 
Het is mogelijk dat iemand nieuwe ervaringen opdoet 
in een veilige, betrouwbare relatie. Bovendien: God is 
groter dan het menselijk psychologisch functioneren; 
Hij is er niet aan gebonden. Zou ons onvermogen en 
onze opvoeding Hem in de weg staan? God is vol van 
macht en kracht. Onveilige hechting hoeft geen ver-
hindering in prediking en pastoraat te zijn.

God zorgt niet alleen voor het vrijpostige schaap, 
maar ook voor het schuwe en voor alle schapen ertus-
senin. Zo komen allemaal mensen met verschillende 
achtergronden in de eredienst, met eigen behoeften, 
zorgen en vreugde. Iedereen heeft iets verschillends 
nodig: bemoediging, correctie, troostende woorden.

Een dienaar van het Woord heeft fijngevoeligheid nodig om 
te voelen wat elk schaap van de kudde nodig heeft. Het is 
daarbij belangrijk te beseffen hoe woorden kunnen overko-
men. Woorden kunnen anders binnenkomen dan bedoeld. 
Het is een grote verantwoordelijkheid voor een predikant om 
geen hindernissen op te werpen door zijn woorden.
Een negatieve opmerking kan het, voor onveilig gehechte 
mensen bekende, bodemloze gevoel van afwijzing geven. Wat 
moet een predikant hiermee? Het is nodig om over de zonde 
te spreken. Kan dat niet als er een angstig schaap zit? Een ang-
stig schaap dat de boodschap kent, wil niet dat een deel van de 
boodschap wordt weggelaten. Die gaat hij dan wantrouwen.

Geen halve waarheden dus, maar spreken met twee woor-
den: zonde én genade. Dat is Bijbels, aldus Brons. In de kerk-
dienst spreekt de Heere. Daar gebeurt het wonder: de grote, 
heilige God komt met Zijn opzoekende liefde.
In de beschrijving in Exodus 34 dat Mozes God ontmoet, zegt 
God over Zichzelf: HEERE, HEERE. Twee keer legt Hij dus de 
nadruk op Zijn eigenschap als Verbondsgod. Hij zegt: Ik heb 
al iets met jou, mens!
Dan gaat Hij verder met het feit dat Hij groot en goedertie-
ren is, de ongerechtigheid vergeeft, maar ook de schuldige 
niet voor onschuldig houdt. Ik ben barmhartig en genadig. 
Kom naar Mij met je zonden. Moet het dan altijd in deze 
volgorde? Dit is Gods toegankelijke eigenschap.
Soms draait God Zijn eigenschappen om, zoals in Nahum 1. 
Daar is de volgorde: de Heere is een wreker en dan pas: de 
Heere is lankmoedig.
Geloven gaat niet zonder het zich schuldig en onwaardig 
voelen. Maar dat is iets anders dan het zich waardeloos voe-
len van een onveilig gehecht mens.
God vergeeft, maar wat nou als een angstig schaap niet 
heeft geleerd dat iemand hem iets vergeeft? Is het dan niet 
belangrijk dat een predikant hier aandacht aan geeft? Als 
het schaap er geen idee van heeft?

Brons adviseerde vergeving in de prediking te beschrijven als 
handschrift dat wegveegt. Dat vergeving onvoorwaardelijk 
is en dat dit onvoorwaardelijke moeilijk te begrijpen is. In de 
preek zal dit worden uitgeschilderd. Om ontzag te geven aan 
de Ontzagwekkende. Gods alwetendheid is een dienaar van 
Zijn goedheid, zegt de puritein Stephen Charnock. Niet om 
een mens te verachten, maar juist om Zijn goedheid te tonen. 

Jenneke Wolvers-ten Hove

Mede n.a.v. ”Breekbaar verbonden, Hechtingsproblemen 
en geloofsvertrouwen”, door Hanneke Schaap-Jonker 
(red.); Uitg. Boekencentrum; Zoetermeer, 2017; 
ISBN 978 90 239 7163 4; 126 blz.; € 13,99.

De herder buigt zich 

over het angstige schaap

Mike (25): “Als een kerkdienst begint en 

we gaan zingen, dan gaat het nog wel. 

Bij het gebed gaat het mis als er wordt 

gezegd dat de Heere heilig is dat ik straf 

heb verdiend vanwege de zonde. Dan 

krimp ik in elkaar, kan ik bijna niet meer 

luisteren. Het herinnert mij eraan hoe 

ik het vroeger dagenlang niet goed kon 

doen als ik een fout had gemaakt. Dan 

ik voelde alleen de toorn, de afwijzing. 

Ik maakte mij dan klein en onzichtbaar.

Ik merk dat als de dominee zegt dat de 

Heere goed is, barmhartig en genadig, 

dat ik dan een bodem heb om op te 

staan. Het is goed om dit van de predi-

kant te horen. Ik kan dit vasthouden. 

Dan lukt het mij om bij de preek te 

blijven. Daarom heb ik het nodig dit te 

horen.”

 

Drs. Sarina Brons- van der Wekken


