
Diensten voor en met dove mensen
Een stukje geschiedenis
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Heel lang geleden deed de Kerk heel weinig of niets voor 
dove mensen. 
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Men wist geen raad met hun doof-zijn en ook niet hoe 
men met elkaar kon communiceren. 



Een Bijbelcitaat uit Romeinen 10:17: "Zo is dan het geloof 
uit het horen, en het horen door het woord van Christus" 
gaf heel veel predikanten de idee dat dove medemensen 
niet tot geloof konden/mochten komen. 



Een Bijbelcitaat uit Romeinen 10:17: "Zo is dan het geloof 
uit het horen, en het horen door het woord van Christus" 
gaf heel veel predikanten de idee dat dove medemensen 
niet tot geloof konden/mochten komen. 

De Openbare geloofsbelijdenis mocht niet worden 
afgelegd. Daardoor kregen dove mensen ook geen 
toegang tot het Heilig Avondmaal.



Sommigen hadden ‘geluk’. Dan was een kerkenraad zo 
onder de indruk van hun verlangen om naar het 
avondmaal te gaan dat de kerkenraad de doven vroeg: 
maak met enkele gebaren duidelijk “wat kennisse je hebt 
van Christo etc. en sulx sal zijn in plaetse van mondelijcke
belijdenisse”. 



Deze situatie was tot aan het einde van de 18e eeuw. 
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Er verandert wat als in 1790 Ds. H.D. Guyot het eerste 
doveninstituut van ons land opricht in Groningen. 



Deze situatie was tot aan het einde van de 18e eeuw.

Er verandert wat als in 1790 Ds. H.D. Guyot het eerste 
doveninstituut van ons land opricht in Groningen. 

Hij gaat ook godsdienstlessen geven aan zijn leerlingen. 
Hij doet dat in navolging van Abbé Charles Michel de 
l‘Épée, zijn leermeester uit Parijs.



In 1796 leggen twee van zijn leerlingen de openbare 
geloofsbelijdenis af. In het kerkenraadsverslag staat: 
(…) op het instituut tot onderwijsing van zulke 
ongelukkigen hebben zij van Ds. H.D. Guyot, predikant bij 
de Waalsche Gemeente deeser stad, de konst geleerd om 
niet alleen door tekenen maar ook door schrift zig te doen 
verstaan en andere te verstaan (…) en geheel uit zig
zelven en tot verwondering van de aanwezenden (waren 
hun antwoorden) op de vragen over hun geloof (…) zo 
voldoende, dat de gansche kerkeraad hen met blijdschap 
onder de ledematen dezer gemeente aannam (…). 



Ds. H.D. Guyot zat hier erg achteraan, want als zijn 
leerlingen van school af waren zonder belijdenis af te 
leggen zouden de plaatselijke predikanten zeker geen 
moeite doen om hun dove gemeenteleden de belijdenis 
in de kerk te laten afleggen. 

Dit op grond van dat Bijbelcitaat van Paulus uit Romeinen 
10:17: "Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen 
door het woord van Christus“.



Mede dankzij Guyot komt er langzaam wat verandering in 
de omgang van horenden met doven. 

Een andere ontwikkeling is in Amsterdam. Sinds 1847 is 
daar de "Vereeniging ter verbreiding der Waarheid”. 



In 1867 wordt een onderafdeling opgericht:  
"Evangelisatie van de Doofstommen“.   Dhr. C.A. Capel is 
daar dan ‘evangelist onder dove mensen te Amsterdam’. 

Capel schrijft ergens: “Er vindt prediking plaats voor 
Doofstommen (...) zondag aan zondag wordt aan zeer velen 
het Evangelie verkondigd als de boodschap des heils voor 
iederen zondaar, op eenvoudige wijze”.

De dovenvereniging "Door Liefde Saamgebracht" heeft in 
1902 een eigen gebouw voor haar leden aan de Wester-
markt te Amsterdam. Dove mensen gaan daar naar de kerk.



Even tussendoor: 
het woord ‘doofstommen’ 
gebruiken wij niet meer. 
Het wordt nu door ons 
als een fout woord ervaren.
In het Leidsch Dagblad van 
29 november 1958 wordt 
het gewoon nog gebruikt.



Behalve het doveninstituut in Groningen ontstaan er ook 
andere instituten / internaten zoals ‘Effatha’ in 1888.

Leraren van Effatha zien dat ‘de manier van doen van de 
kerk’ niet aansluit bij de leefwereld van de doven.

Zij willen dat doven ook een christelijke bijeenkomst 
kunnen meemaken. Daarom beginnen zij zelf 
bijeenkomsten voor doven te beleggen. 



Deze diensten van de leraren zijn meestal op de zaterdag. 
Zij lezen voor uit de Bijbel. Zij geven uitleg en er wordt een 
lied opgezegd door de tekst aan te wijzen op een 
schoolbord of een groot vel (behang)papier. 



Het bevalt en er is de behoefte dat dit verder het land in 
moet. Maar hoe dit te organiseren?

Mede om die reden worden er overal in het land afdelingen 
opgericht die later in mei 1940 samen de NCBD worden.  

Deze afdelingen van de NCBD organiseren dan de 
bijeenkomsten. Zij hebben het karakter van ‘eenvoudige 
kerkdiensten’. Leraren van Effatha maar ook andere 
christenen die goed met doven kunnen omgaan zijn de 
voorgangers.



Natuurlijk hebben de afdelingen van de NCBD geld nodig 
om een zaaltje te kunnen huren en om de kosten van de 
voorgangers te betalen. 

Daarvoor doen ze een beroep op de diaconieën van de 
kerken. Deze steunen de afdelingen van de NCBD om dit 
werk te kunnen doen.  

Banner van de afdeling                                    
Dordrecht van de NCBD
opgericht in 1919.
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Via de diaconieën komen de kerken er achter dat het 
houden van kerkdiensten -ook voor doven- eigenlijk hun 
eigen taak was. 

Er komen predikanten uit verschillende kerkgenoot-
schappen (NHK, GKN en CGK) die ook als voorganger mee 
gaan doen in de diensten van de NCBD. 



Dat resulteert in overleg tussen de NCBD en deze kerken 
of dit werk voor de doven -dat deze kerken via eigen 
dovenpredikanten steunen- niet gezamenlijk gedragen kan 
worden.

Na lang wikken en wegen keuren de synodes van de drie 
kerken dit goed en wordt in 1971 het Interkerkelijk 
Dovenpastoraat opgericht.



Drie kerkgenootschappen en hun dovenpredikanten  
werken nu samen. 

De predikanten van de drie kerken hebben mandaat om in 
alle kerkelijke gemeenten van deze kerken voor te gaan in 
kerkdiensten met doven en alle ambtelijke handelingen te 
verrichten. (Dit natuurlijk wel met goedkeuring van de 
plaatselijke kerkenraad). 

En de drie kerken nemen de verantwoordelijkheid voor de 
samenkomsten op zaterdag over van de NCBD. 



In plaats van de NCBD-afdelingen gaat namens de kerken 
overal in Nederland een (plaatselijke of regionale) 
Interkerkelijke commissie (IC) deze diensten organiseren. 

Naast de zaterdagse en ook wel zondagse ‘Dovendiensten’ 
komen er op de zondag ook diensten waarin doven en 
horenden samen ‘kerken’. ‘Gewone kerkdiensten’ worden 
daartoe zo aangepast dat doven ze ook kunnen volgen. 

Deze diensten gaat met ‘Gecombineerde diensten’ 
noemen. 



Vanaf dat moment wordt de taak van de NCBD ook een 
andere. 

Naast en aansluitend aan de kerkdiensten op de zaterdag 
organiseert een afdeling van de NCBD nog altijd een 
bijeenkomst op de zaterdag. Deze bijeenkomsten zijn vooral 
gericht op onderling contact en gezelligheid. 

Maar verder heeft de NCBD zich doorontwikkeld naar een 
bond die opkomt voor de belangen van christelijke doven, 
zowel naar de kerken toe, als ook naar het geheel van de 
dovenwereld.



Na het samengaan van de NHK en GKN in de PKN gaat in 
2013 ook de NGK meedoen in het IDP.

En na vanaf 2015 waarnemer te zijn geweest in het IDP is 
vanaf 2018 ook de GKv mee gaan doen in het IDP.



Als IDP en IC’s koesteren en behartigen wij dus een erfenis 
die via de doveninstituten en de NCBD bij ons is gekomen. 

We kennen nog altijd de twee typen diensten: 
- Dovendiensten op de zaterdag of zondag (D)
- Gecombineerde diensten op de zondag    (C)

Een voorbeeld van het landelijk rooster staat op de 
volgende dia: 





Het is belangrijk de historie te kennen zodat we weten hoe 
het allemaal zo gekomen is. 

Tegelijk moet ook het IDP werken aan vernieuwing en aan 
toekomstbestendig dovenpastoraat. 

Één van de vernieuwende uitdagingen is dat de diensten 
eigenlijk niet aan doven aangepaste horende diensten 
moeten zijn, maar dat diensten vanuit de eigen 
dovencultuur zouden moeten worden vorm gegeven. 

Alleen, hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? En wat is dat 
eigenlijk: dovencultuur?


