
Aanmeldingsformulier 

Hiermee meld ik me verbintelijk aan voor het seminar 
»Heel worden op de Emmausweg«, module 1 en module 2: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding en informatie 

Stuur het aanmeldingsformulier (graag ook via e-mail) 
a.u.b. aan de volgende adres: 
 

Prof. dr. Peter-Ben Smit 

Herengracht 559 HS 

1017 BW Amsterdam 

E-Mail: pbajsmit@gmail.com 

 
Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een schriftelijke 
bevestiging. Daarmee bent u verbintelijk voor alle twee 
modulen aangemeld. Het is niet mogelijk zich alleen maar 
voor een moduul aantemelden. Het cursusgeld voor de 
beide modulen dient tenminste twee weken voorafgaand 
aan het begin van de eerste moduul overgeschreven te 
worden op: rekening NL63 INGB 0005 3198 21 t.n.v. P.-
B. Smit, Amsterdam. 
 

Als u voor het begin van het seminar uw aanmelding weer 
annuleerd wordt over het cursusgeld dan wel 20% 
administratiekosten berekend. Mocht u zich korter dan 
twee weken van tevoren inschrijven, dan geldt het 
overmaken van het cursusgeld als uw aanmelding. 
 

Data, locatie en prijs 

Module 1: termijnen zijn in voorbereiding 

Module 2: termijnen zijn in voorbereiding 

9.30 - 17.30 uur 

Locatie: precieze locatie volgt 

Prijs: Euro 100,00 (Euro 70,00 ger.) per module 

Heel worden op de 

Emmaüs-Weg 

 

Een nieuwe benadering voor 

genezing en »heel worden« na een 

traumatische ervaring 

 

De Emmaüs-Weg in het Lucasevangelie 

biedt een model voor een heilzame 

psychotherapeutische en pastorale 

benadering voor wie leiden onder 

psychische trauma`s. 

 

Permanente educatie pastores/geestelijk 

verzorgers (alle kerkgenootschappen, met en 

zonder kerkelijke zending) in twee modulen. 

 

 

 

Voornaam: 

 
Naam: 

 
Straat: 

 
Postcode: 

 
Plaats: 

 
Beroep: 

 
Geboortedatum: 

 
E-mailadres: 

 
Telefoon: 

 
Datum: 

 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
Met mijn handtekening accepteer ik de Algemene 

Voorwaarden op deze folder onder het rubriek 

»aanmelding en informatie«. 

 



Inhoud van het seminar 
 

Het seminar met zijn twee modulen biedt een nieuw model 

voor geestelijke zorg voor mensen die lijden onder 

trauma’s. Het heeft zijn achtergrond in een centrale 

Bijbelse tekst en actueel wetenschappelijk onderzoek. 

 

Achtergrond  

Mensen hebben te allen tijden en in alle culturen 

ervaringen opgedaan die volgens tegenwoordige 

diagnostische criteria als psychische trauma`s 

geclassificeerd kunnen worden. In het Nieuwe Testament 

zijn er sporen van zo’n diepgaande ervaring en de omgang 

ermee in het bekende verhaal van de Emmaüsgangers 

(Lucas 24,13-35): 

- Het lijden en sterven van Jezus van Nazareth kan 

als een potentieel traumatiserende gebeurtenis 

voor zijn discipelen gezien worden. 

- De weg van de twee discipelen in het 

Emmaüsverhaal kan als een »begeleide 

therapeutisch-spirituele reis« gelezen worden.  

- Het is een spirituele genezingsweg, die de 

discipelen letterlijk aan den lijve ondervonden 

hebben.   

De weg begint bij de »wond«  van een zware traumatische 

ervaring en voert over een intensief en dynamisch proces 

van »transformatie« tot genezing in de zin van 

»vernieuwing« van een leven dat verlost wordt van de ban 

van het trauma en de gevolgen ervan. 

 

In dit model komen de nieuwste inzichten uit de 

bijbelwetenschappen en actueel onderzoek uit de 

neurowetenschappen en de psychotraumatologie samen op 

de achtergrond van een theologisch en filosofisch 

gefundeerd mensbeeld. Zo ontstaat er een geïntegreerde 

»fenomenologisch-psychotraumatologische« benadering 

tot stand. Deze is relevant voor verschillende pastorale 

situaties. 

 

Inhoud  

Concreet: 

- leert u een fascinerende nieuwe kijk op een 

Bijbelse tekst kennen. 

- verwerft u kennis van het »Emmaüs-Weg-Model« 

als een spiritueel gefundeerde benadering voor de 

psychotherapeutische en zielzorgelijke omgang 

met psychische trauma’s en hun gevolgen. 

- krijgt u inzicht in de mogelijke concrete omzetting 

van dit model in het eigen werkveld. 

- kunt u situaties en gevallen uit uw eigen praktijk 

reflecteren 

In het seminar gaat het niet alleen om kennisoverdracht 

maar ook om de persoonlijke toegang van de deelnemers 

tot psychische traumatiseringen. Eigen ervaringen spelen 

daarom een belangrijke rol in de cursus. 

Module 1: Psychische trauma´s - diagnostiek, 

neurobiologie en behandeling; spiritualiteit en 

trauma; het »Emmaus-Weg-Model« (deel 1) 
 

Module 2: Het »Emmaus-Weg-Model« (deel 2); 

traumagecentreerde zielzorg; grensen en gevaren in 

de omgang met trauma´s 
 

Leiding 

Dr. Ralph Kirscht (Bonn) 
theoloog en heilpedagoog, 
geestelijk verzorger en priester 
(oud-katholiek), psychotherapeut en 
coach in eigen praktijk,  
gespecialiseerd in: spirituele 
psychotherapie, levensoriëntatie en 
zinvinding, traumaverwerking, en 
relatieconflicten 
 

E-mail: praxis-kirscht@t-online.de 
www.dr-kirscht.net 
 

Organisatie  

Prof. Dr. Peter-Ben Smit (Amsterdam/Utrecht) 
 

Theoloog, geestelijk verzorger en priester (oud-katholiek) 
Bijzonder hoogleraar Dom Hélder Câmara leerstoel aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Bijzonder hoogleraar »Oude Katholieke kerkstructuren«  
aan de Universiteit Utrecht 
 

Het seminar zal in het Nederlands, tezamen met een 

Nederlandse co-leider worden gehouden. 

 
De cursus is geaccrediteerd voor de nascholing van geestelijk 

verzorgers (SKGV) en komen in aanmerking om gevolgd te worden 

in de permanente educatie van predikanten en pastores. 


