bezig zijn. Zij begrijpen niet wat
'normaal' is. (Wetende dat 'normaal' het gemiddelde van alle
afwijkingen is.)
- wordt (ondanks hun actieve
inzet) niet voor deelname aan de
kerkenraad gevraagd, omdat zij
anders denken, hun opvallende
vragen stellen en hun intense
manier van geloven door anderen
wordt ervaren als 'ongelovig' en
gevaarlijk voor de gemeente.
- wordt door de kerkenraad
gevraagd hun mening voor zich
te houden, omdat ze de minste
moeten zijn en niet moeten overdrijven.
Verder kan het zijn dat een dominee, ambtsdrager, jeugdleider of
pastoraal werker deze dingen uit
eigen ervaring herkent. Het verwijt
is dan snel, waarom hij: altijd zo
gedreven is; het zichzelf altijd zo
moeilijk maakt; zich niet gewoon
tot een richting kan beperken; het
allemaal zo snel doet. Een vaak
voorkomende reactie hierop is dat
de hoogbegaafde ambtsbekleder
zich direct verontschuldigt en klein
maakt.
Oorzaak problemen
De oorzaken van de problemen die
hoogbegaafden in de kerk tegen
kunnen komen, vloeien voort uit
hun andere manier van denken en
voelen. Hoogbegaafden
- gaan eerst op zoek naar het overzicht om vandaar uit te kijken naar
het detail (topdown; i.t.t. de
'gemiddelde' mens die bottom-up
gaat).
- moeten informatie horen en ZIEN.
- denken associatief, dus zien verschillende kanten van een onderwerp en combineren en integreren
erg gemakkelijk wat ze hebben
gelezen, gezien (tv/internet),
gehoord.
- willen weten waarom of waarin
iets verschilt.
- nemen taal heel letterlijk (terwijl
de gemiddelde mens makkelijk
iets anders zegt, dan hij bedoelt).
- kunnen niet automatiseren (zoals
catechismus vragen en antwoorden uit het hoofd leren) maar
weten wel hoe het bedoeld wordt.
- willen het gelezene en gehoorde
meteen op allerlei terreinen in hun
leven toepassen en uitproberen.

Dit heeft gevolgen voor hun
manieren van kijken naar en denken over God, maar ook voor hun
kijken naar en denken over de
kerk. Verder heeft het gevolgen
voor hun bidden, bijbellezen, luisteren naar preken, groei van het
geloof, lezen van boeken, doen van
bijbelstudies.
Aandacht voor problemen
Tot nu toe ligt er een taboe op dit
onderwerp. Hoogbegaafd-zijn
wordt gezien als een luxe probleem, dus mag je niet klagen.
'Doe maar gewoon, dan doe je gek
genoeg!' Hoogbegaafden zullen
hierdoor ook niet snel aandacht
vragen, omdat ze zich vooral hebben leren aanpassen aan wat 'normaal' is. Men wil niet opvallen,
men wil veelal het liefst 'gewoon'
zijn. Men weet - vanuit het eigen
analytisch vermogen - dat dominee en kerkenraad al genoeg andere problemen aan hun hoofd hebben. Desalniettemin wil ik deze
groep onder de aandacht brengen,
omdat door het onbegrip van de
omgeving en het overmatige aanpassen een groot percentage
hoogbegaafden erg ongelukkig is.
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Oplossing problemen
De oplossing is in de Bijbel te vinden, waar God in 1 Korinthe 12
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dit probleem. Sluit ze niet gelijk
buiten en negeer hen niet. Maar
zorg gelijkelijk voor elkaar: heb
belangstelling voor de ander en
laat de ander daarin in zijn waarde. Dat zal helpen om zo ieder zijn
eigen plek in het lichaam te laten,
die God gegeven heeft. Want de
hand kan de voet niet negeren. We
hebben elkaar nodig!
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