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In dit nummer
Autisme en geloven, een (on)mogelijke
combinatie? Wat kunnen jongeren met
autisme en hun ouders worstelen met
vragen rond geloof en bekering.
Hoe is of hoe hoort de verhouding te
zijn tussen geloof en gevoel? In hoeverre
mag het (verstandelijk) bespreken een
rol spelen bij het spreken over geloof en
bekering?
“Als ik ‘sorry’ zeg tegen mijn moeder,
maken we het samen weer goed. Is het dan
ook weer goed tussen de Heere en mij als
ik vergeving heb gevraagd?”
“De dominee zegt zo vaak dat bekering
niet zonder tranen gaat; dat je dan vaak ’s
nachts ligt te huilen om je zonden. Maar ik
huil bijna nooit en helemaal niet ’s nachts,
want dan slaap ik. Kan ik dan niet bekeerd
worden?”
Wat is het belangrijk dat we met
elkaar ruimte geven aan deze vragen.
Antwoorden zijn niet altijd (gemakkelijk)
te geven. In deze nieuwsbrief lees je erover
in de verschillende bijdragen van een
medewerker van Helpende Handen, een
ervaringsdeskundige en een ambtsdrager.
Daarnaast brengen we gewoontegetrouw
onze activiteiten rond autisme voor de
komende tijd onder de aandacht; sommige
daarvan hebben direct met het thema van
‘autisme en geloven’ te maken.
Wees welkom!
Medewerkers van Helpende Handen
denken graag met je mee in de vragen
die je hebt. Wil je weten wat wij voor je
kunnen betekenen? Kijk dan op www.
helpendehanden.nl/autismediensten
voor een uitgebreid overzicht van onze
dienstverlening of neem contact op met
Helpende Handen.

Niet zien en
toch geloven??

‘Ik vind het zo moeilijk om te geloven, ik wil het eerst begrijpen.’
‘Mijn zoon van 19 jaar gaat niet meer mee naar de kerk, hij zegt
dat het niet klopt en kan het daarom niet geloven.’
‘Ik strijd met zoveel vragen over het geloof, toch geloof ik dat God
bestaat, wie kan mij helpen bij deze vragen?’
Deze en andere vragen en opmerkingen krijgen we bij Helpende Handen
regelmatig van jongeren met autisme
of hun ouders. Soms zijn het vragen
die niet alleen mensen met autisme
hebben. Soms zijn het vragen die
voortkomen vanuit de wijze waarop iemand met autisme denkt of ervaart. In
2019 deed Bart-Jan Noorlander, consulent bij Helpende Handen, onderzoek
naar de vraag ‘wie of wat jongeren met
autisme nodig hebben om binnen de
kerkelijke gemeente mee te kunnen
doen’. Hiervoor sprak hij jongeren met
autisme en hun ouders die met genoemde vragen worstelen.
JONGEREN MET AUTISME ERVAREN
MOEITE MET HET GELOOF OMDAT
HET VOOR HEN NIET CONCREET IS;
HERKEN JE DIT?
“Ja, tijdens de gesprekken die ik met
jongeren had, merkte ik dat een aantal
van deze jongeren moeite heeft met
bijvoorbeeld bidden, het begrijpen
van de preek of het geloven dat God
bestaat.”
HOE ZOU DIT KUNNEN KOMEN?
“Mensen met autisme hebben behoefte aan duidelijkheid en zien dingen het
liefst concreet voor zich. Eén jongere
zei tegen mij: ‘Als ik in gesprek met
iemand ben, zijn mijn ogen open en
spreekt diegene terug. Het voelt voor
mij heel vreemd om in mijn kamer mijn
ogen dicht te doen en te gaan praten,

terwijl niemand terugspreekt.’ Hetzelfde geldt voor het geloven dat God bestaat. Een jongere vroeg zich af: ‘Ik zie
God niet, hoe kan ik dan weten dat Hij
er echt is?’ Ongetwijfeld zijn dit vragen die meer mensen bezig houden,
maar deze vragen komen wel vaker
terug bij jongeren met autisme.”
DE BEHOEFTE OM CONCREET TE ZIEN
ÉN GELOVEN, IS DAT NIET TEGENSTRIJDIG?
“Juist! En deze tegenstrijdigheid maakt
het juist zo moeilijk voor deze jongeren. In het dagelijks leven richten
ouders en begeleiding van kinderen
en jongeren met autisme zich erop om
alles zo concreet mogelijk te maken en
dat soms visueel, dus met beeld, te ondersteunen. Als het gaat om het geloof
is dat niet altijd eenvoudig.”
HOE KUNNEN DEZE JONGEREN DAN
GEHOLPEN WORDEN BIJ DE VRAGEN
DIE ZIJ HEBBEN?
“Deze vraag is een dagelijkse worsteling voor ouders. Ook degenen die
vanuit het pastoraat betrokken zijn,
zoals predikanten en ouderlingen vinden het vaak moeilijk om hiermee om
te gaan.
Van belang is om zo breed mogelijk
naar een vraag te kijken. Er kunnen namelijk meer vragen achter de gestelde
vraag liggen. Het kan bijvoorbeeld zijn
dat deze jongere onvoldoende ondersteuning krijgt vanuit zijn omgeving.

Interview
Bijvoorbeeld doordat er weinig begrip of
kennis is voor de denkwijze van iemand
met autisme, waardoor er vervolgens onvoldoende aangesloten kan worden bij zijn
denkwijze. Of dat een jongere zijn gevoelens of gedachten moeilijk onder woorden
kan brengen, waardoor de eigenlijke vraag
niet gesteld wordt.”

wordt wat dit is, helpt het deze jongen
om zijn eigen gedachten, beleving of gevoelens daarbij te verwoorden. Dat geldt
ook voor andere thema’s en vragen. Een
gesprek over deze zaken vraagt intensieve
pastorale begeleiding. Uitleg en begrip kan
de jongere helpen om te verwoorden welke
vragen, gedachten en gevoelens er zijn.”

HEB JE HIER EEN VOORBEELD BIJ?
“Ja, dan denk ik aan de jongen die vraagt
hoe hij ‘moet’ geloven en het liefst een
soort stappenplan krijgt met wat eerst
moet, daarna en hoe dat dan precies verloopt. Bij een oppervlakkige beoordeling
van deze vraag, zou gedacht kunnen worden ‘probeer niet alles met je verstand
te doorzoeken of te begrijpen’. Maar in
het gesprek met deze jongen blijkt, dat
dit serieuze vragen zijn die voor hem beantwoord moeten worden, om daardoor
eigen gedachten en gevoelens te kunnen
begrijpen of beter te kunnen plaatsen. Ik
denk dat het belangrijk is om aan te sluiten
bij zijn denken en vervolgens zijn vragen
te beantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld een
vraag zijn over wat ellendekennis is of berouw is. Wanneer eerst feitelijk uitgelegd

EN ALS HIERMEE DE VRAAG VOOR DEZE
JONGEN NOG NIET BEANTWOORD IS, DAT
HIJ HET LASTIG VIND OM TE BEGRIJPEN
HOE HET GELOOF ‘WERKT’ OF HOE HIJ
MOET GELOVEN?
“Het liefst zou ik een concreet antwoord
willen geven als een jongere deze vraag
aan mij stelt. En dat antwoord ondersteunen met voorbeelden vanuit de Bijbel.
Maar misschien is dat wel de valkuil waardoor een jongere geen antwoord op zijn
vraag krijgt. We beantwoorden de vraag
vaak met ‘hoe het moet’ maar niet ‘hoe het
is of gaat’. Ik bedoel daarmee dat een jongere met autisme het liefst een zo concreet
mogelijk antwoord krijgt op zijn of haar
vragen. Maar als het gaat over ‘geloven’,
dan ís er niet altijd een concreet antwoord.
Wél kan er met de jongere gesproken wor-

Mag je moeilijke
vragen stellen?
De dingen die in het interview met Bart-Jan
Noorlander worden beschreven, herken ik bij
mezelf toen ik nog jong was. De verhouding
‘genade’ en ‘plicht’ vond ik erg lastig. Voor
mij hielp onder andere de vergelijking van de
boer die op het land werkt. Van tevoren heeft
God bepaald hoeveel opbrengst die boer
zou krijgen. Toch zal die boer alleen kunnen
oogsten als hij zijn best doet op het land.
Zo kan bijvoorbeeld het wezen en de erve
van het verbond verduidelijkt worden met
een boerderij met een schuur, erf en gebied
eromheen.
VRAGEN
Toen ik ouder werd, kwamen de moeilijke
vragen: bestaat God?, hoe pasten alle dieren

in de ark?, is de evolutietheorie niet veel
aannemelijker?, hoe kon het volk Israël zo
snel groeien in Egypte? enz. Lang zag ik hier
geen uitweg in. De standaard antwoorden
die ik vaak kreeg, waren in de trant van: ‘De
verborgen dingen zijn voor de HEERE onzen
God’ en ‘Ik dank U, (…) dat Gij deze dingen
voor de wijzen en verstandigen verborgen
hebt’. Het geeft niet alleen het gevoel niet bij
het ‘gewone’ kerkvolk te horen, maar ook dat
het stellen van moeilijke vragen op zichzelf
zondig is.
NIET OORDELEN
Belangrijk is de denkwijze van mensen met
autisme niet bij voorbaat te veroordelen.
Bovendien is er meer uit te leggen dan

den over de noodzaak van het geloof. We
kunnen benadrukken dat je niet zelf kunt
beginnen met geloven, maar dat je wel veel
bezig kunt zijn met de dingen van de Heere. Bijvoorbeeld trouw naar de kerk gaan
en preken beluisteren, lezen in de Bijbel en
Bijbelse boeken. En ook: erom bidden. Bidden met eigen woorden of met woorden
uit de Bijbel, bijvoorbeeld uit de Psalmen.
Daarbij kan het een jongere helpen om te
benoemen dat hij niet de enige is die deze
vragen heeft, maar dat anderen, zoals zijn
ouders, ouderling of predikant deze vragen
of strijd ook kunnen ervaren.
Daaruit blijkt dat ‘begrip’ soms het enige
antwoord is op zulke tere vragen. Met het
gebed of de Heere Zijn Woord wil zegenen
en heiligen aan het hart van deze jongere.
Dit deed Hij ook bij Thomas die niet kon
geloven voordat hij het zou zien. De Heere
Jezus gaf Thomas eerst de ruimte ‘breng uw
hand en steek ze in Mijn zijde’ en sprak vervolgens ‘zalig zijn zij die niet zullen gezien
hebben en nochtans zullen geloofd hebben’
(Johannes 20: 29).
Tekst: Inge van Hell-van Dijke

menigeen denkt. Het geloof gaat niet
buiten het verstand om. Daarnaast kan het
lezen van apologetische werken helpen om
antwoorden te krijgen op moeilijke vragen.
Persoonlijk is het lezen van Augustinus
bij mij een keerpunt geweest, doordat hij
openlijk zonder vooroordeel allerlei moeilijke
vragen bespreekt en er ook steeds een goed
antwoord op geeft.
Tekst: Adriaan Jansen

Pastoraal

De Heere is
betrouwbaar
Wat is het een wonder dat er
jongeren zijn die vragen hebben over geloof en bekering!
We geloven toch dat de Heere
doorgaat om Zijn Kerk bijeen
te vergaderen, van generatie
op generatie, zolang als de zon
en de maan er zijn. Ik ben ervan overtuigd dat hierbij ook
jongeren met autisme behoren.
Autisme staat God niet in de
weg!
Jongeren met autisme hebben vaak een
eigen logica en kunnen veel vragen hebben
die soms moeilijk zijn om te beantwoorden.
Toch moeten we die vragen altijd serieus
nemen en erover in gesprek gaan om erachter te komen wát nu precies de kern
van de vraag is. Dan sluiten we bij hen aan
en soms is die kern verrassend eenvoudig.
VOORBEELDEN
Vaak zijn deze jongeren ‘beelddenkers’, wat
het spreken over God voor hen moeilijk
maakt. Maar wat een ‘schoon boek’ heeft de
Heere ons gegeven in de schepping! Hieruit
is te bewijzen dat God bestaat. Soms is iemand geboeid door een detail in de natuur
en kan vanuit dit vertrekpunt Gods grootheid overdacht worden. Of als we denken
aan de orde die de Heere geschapen heeft,
de vaste structuur van de tijd, het ritme van
dag en nacht of andere vaste patronen in de
zichtbare wereld om ons heen.
Vervolgens kunnen we denken over de
goede schepping en ongehoorzaamheid
van onze voorouders Adam en Eva in het
Paradijs. Maar ook dat God onveranderlijk
is en wat Hij gezegd heeft ook echt doet
(Genesis 2: 17). De Heere is dus betrouwbaar! Dit zijn zaken die jongeren met

autisme - als er geen verstandelijke beperking is - wel begrijpen.
Maar, God is groot en wij begrijpen het niet
(Job 36: 26). Dat staat in de Bijbel, dus is het
waar. Volgens mij is het van groot belang
duidelijk te maken dat de Bijbel wáár is, al
begrijpen we het niet. Dat kan rust geven.
Verder is het goed altijd Bijbelse voorbeelden te gebruiken in het spreken over geloof
en bekering, die we zorgvuldig moeten uitleggen en toelichten. De Heere Jezus sprak
door gelijkenissen, maar als Hij zegt “Ik ben
de Weg” of “Ik ben de Deur”, hebben we de
taak uit te leggen wat de functie van een
weg of een deur is en vervolgens waarom de
Heere Jezus deze voorbeelden gebruikt.
ZEKERHEDEN
Tenslotte wil ik benadrukken dat bekering
een werk van God is en dat het geloof een

gave van God is wat Hij werkt door Woord
en Geest (Efeze 2: 8). In de Bijbel staan verschillende geschiedenissen over ‘het aanhouden bij de Heere’, zoals bijvoorbeeld de
bedelaar, de Kananese vrouw en de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Dit zijn
zekerheden die de Heere in de Bijbel heeft
laten schrijven zodat jongeren met autisme
die kunnen gebruiken in hun gebed!
Zo zijn er voorbeelden in de Bijbel van
zowel jongeren als ouderen die tot God
bekeerd zijn geworden. Het is niet leeftijdgebonden, maar het gebeurt op Gods tijd.
Tekst: J. Nijsse, ouderling in de
Gereformeerde Gemeente van
Middelburg, catechiseermeester van
een groep jongeren met autisme en
vader van een zoon met autisme en een
verstandelijke beperking

Nieuwe uitgave

Bijbels dagboek
Profetisch Woord
Binnenkort verschijnt het nieuwe Bijbelse dagboek Profetisch
Woord. In dit dagboek worden teksten van Oudtestamentische
profeten uitgelegd. Dit dagboek is door structuur en uitleg ook
geschikt voor jongeren met autisme.
Naast de dagboekstukjes bevat Profetisch
Woord een algemene uitleg per profeet.
Net als de uitgaven Levend Woord en Bij
de Bron is dit dagboek opgebouwd aan de
hand van de vragen:
- wat staat er?
- wat betekent het?
- wat betekent het voor jou?

Aan Profetisch Woord leverden
predikanten en ambtsdragers uit
de Gereformeerde Gemeenten, de
Gereformeerde Gemeenten in Nederland,
de Hersteld Hervormde Kerk en de Oud
Gereformeerde Gemeenten een bijdrage.
Profetisch Woord kost € 17,90
(excl. verzendkosten) en is te bestellen.

Activiteiten
Gespreksochtend Autisme
in coronatijd
Zaterdagochtend 21 november 2020
wordt in Barendrecht en Veenendaal
een gespreksochtend georganiseerd.
Tijdens deze gespreksochtend kunnen
volwassenen met autisme onder leiding
van een gespreksleider hun ervaringen
delen over de coronatijd.
Aanmelden kan tot en met 16 november.
Meer informatie

Webinar Autisme, geloven
en kerk
Donderdagavond 26 november 2020
organiseert Platform Autisme in de kerk
een webinar waar prof. dr. H. SchaapJonker spreekt over de voorstelling
die mensen met autisme zich maken
van God. Aansluitend vertellen twee
ervaringsdeskundigen iets over de invloed
van autisme op hun geloofsbeleving.
Meer informatie

Presentatieavond
dagboek Profetisch Woord
Donderdagavond 19 november 2020
wordt het dagboek tijdens een online
bijeenkomst gepresenteerd. Aan deze
presentatieavond zal een aantal scribenten
en meelezers medewerking verlenen. Zij
gaan in gesprek over de totstandkoming
van het dagboek en over vragen die leven
rond het thema autisme en geloven.
Na een muzikaal intermezzo is er een
forumbespreking aan de hand van vragen
van kijkers en luisteraars.
Meer informatie

Jongeren met autisme
Voor jongeren met autisme en een (boven)
gemiddelde intelligentie wordt zaterdag
5 december 2020 een jongerendag
gehouden. Het thema is Prikkelverwerking
en rust nemen. Eén van de jongeren
levert een persoonlijke bijdrage over dit
onderwerp.
Meer informatie

Autisme en een verstandelijke
beperking
Donderdagavond 11 maart 2021 wordt
er voor ouders en brussen (vanaf 16
jaar) een bijeenkomst georganiseerd
over Brussen: helpen en geholpen worden.
Verschillende ervaringsdeskundigen en
een professional hopen deel te nemen aan
een forumbespreking en er is veel ruimte
voor gesprek.
Meer informatie

Voor de activiteiten geldt dat deze doorgaan onder voorbehoud van maatregelen
rondom de verspreiding van het coronavirus.

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt 4 x per
jaar en wordt verspreid onder de
mensen die bij Helpende Handen geregistreerd staan als belangstellenden
voor onze activiteiten en publicaties
over autisme.
Voor alle toekomstige data in deze
nieuwsbrief geldt: Deo volente.
Redactie: Inge van Hell-van Dijke en
Bart-Jan Noorlander
Eindredactie: Siegbert Beukens

