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Redactioneel

Inhoud

1.

Voor u ligt een Diacoon die wat anders is
dan anders. Het is geen nummer dat even
tussen de bedrijven door gelezen kan worden. Het is een bewerking van een beleidsstuk van deputaten diaconaat dat tot stand
is gekomen i.s.m. onze partners in ontwikkelingslanden: hun reacties en correcties
zijn erin verwerkt.

2.
3.
4.
5.
6.

Een beleidsstuk?
Wacht, dat betekent niet dat u dit blad nu
opzij moet leggen. Integendeel!
We hopen dat u de moeite neemt de informatie tot u te nemen. Het probeert antwoord te geven op de vraag waarom wij
helpen zoals wij helpen…

Wederkerigheid maakt hulpverlening
anders
Hulpverlenen/helpen
Wat doen we daar dan mee?
Wederkerigheid handen en voeten
geven
Samenvattend
Vragen

Alleen ga je sneller
Samen kom je verder.
Afrikaans spreekwoord

Helpen en hulpverlenen is nog niet zo eenvoudig. Goede hulpverlening komt van
twee kanten. Dat is een belangrijke wetenschap voor een hulpverlenings-organisatie,
maar ook voor u als diaconie en voor u als
individu. Waarom? Daar leest u alles over
in deze Diacoon.
Achterin vindt u een serie vragen zodat
deze Diacoon (eventueel) ook te gebruiken
is voor gespreksgroepen e.d.
Namens de redactie, Gé Drayer
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Vullen & legen en…
eenrichtingsverkeer of over & weer?

1 Wederkerigheid
maakt hulpverleners anders
Strikt genomen kun je wederkerigheid
omschrijven als ‘het behandelen van een
ander op dezelfde voet als men door hen
behandeld wordt’ (vgl. de ‘dikke Van
Dale’).
Maar wat bedoelen we daar dan mee? Hoe
vullen we dat in? Wat willen we ermee
bereiken als we daar nadruk opleggen?
Drie vragen die zomaar in je opkomen en
die we in de volgende drie hoofdstukken
van een antwoord voorzien.
Helpen heeft – zeker vanuit christelijk
perspectief – altijd ten doel de ander die
geholpen wordt zelfstandig te maken.
Het kan nooit de bedoeling zijn een ander
afhankelijk te maken van de hulpgever.
De geholpene hoort tot zijn recht te komen.
Daarmee is meteen al heel veel gezegd –
ook dat de hulpverlener de hulpvrager
niet kan en mag betuttelen of voor hem
mag bepalen wat goed voor hem is.
Helaas is er van gelijkwaardigheid tussen
hulpvrager en hulpverlener vaak geen
sprake, terwijl dat in feite wel zo zou
moeten zijn.
Als de gever verantwoording vraagt van
de besteding van ontvangen geld dat als
diaconaal geld gegeven is, ontstaat daar
ook in zekere zin dat spanningsveld.
Bewustwording van de cultuurverschillen

tussen de gever en de ontvanger is nodig
om de valkuilen die het geven oproept zo
goed mogelijk te kunnen ontwijken. Een
eenvoudig voorbeeld: in een derdewereldland is gebrek aan geld niet onoverkomelijk, men heeft immers een stuk
grond waarvan men leeft. Wat betekent
dit feit voor zowel ontvanger als gever?
De bedoeling van deze Diacoon is dat we
ons bewust worden van het feit dat we
‘doorgever’ zijn. We willen niet voor de
hulpvrager bepalen wat zijn hulpvraag is.
Wij kunnen leren van de situatie waarin
de hulpvrager verkeert.

2 Hulpverlenen/
helpen
Helpen kan snel iets vernederends
krijgen. Hoe vaak wordt hulp niet geboden, omdat de ander zo ‘zielig’ is? Of omdat we er zelf heimelijk zo’n goed gevoel
bij hebben? Of omdat we de ander zien
als object van bekering? Zelden wordt de
vraag gesteld: ‘kan de geholpene mij iets
leren?’.
Toch zijn dat vragen die aan de orde
komen als we het willen hebben over
‘wederkerigheid’.
Helpen wordt in deze wereld vaak gezien
en vooral beleefd als ‘geven van onze
overvloed’. Hoe waar dat misschien ook
is, het is meer, veel meer!
In hulp geven, helpen en hulpverlenen zit
4
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altijd het element van ontvangen. Geven
is dus nooit eenrichtingsverkeer. Het gaat
om veel meer dan alleen het vullen van
een lege hand die opgehouden wordt.
Helpen doet iets met de gever maar ook
met de ontvanger. En dat is niet alleen:
de gever stopt iets in de hand van de
ontvanger, die iets krijgt. Dat is maar een
facet daarvan.
De gever vult lege handen én leegt tegelijk zijn eigen volle handen… En dat gaat
dan steeds maar door, tenminste als het
goed is. Want de gever ontvangt het ook
van een ander en geeft dus weer door van
wat hij ontvangen heeft.
Bijbels gezien moet je zelfs nog een stap
terug doen en zeggen dat wie volle handen
heeft, die altijd gevuld heeft gekregen van
Zijn Schepper, van de Ander!
Dat is een Bijbelse grondlijn: we geven
van dat wat we ontvangen hebben terug
aan de Gever om er anderen mee te dienen.
Het gaat om dienstbaar zijn aan elkaar –
maar dan vooral omdat Christus ons gediend heeft. En dat laat ons niet koud!
Integendeel, Zijn dienst zet ons aan tot
dienst, tot barmhartigheid, tot gerechtigheid, tot liefdebetoon en bewogenheid in
betrokkenheid op onze naasten, op elkaar
en op de schepping. Dan ontstaat er iets
als een relatie die gever en ontvanger met
elkaar krijgen. En die relatie kunnen we
het beste typeren als de wederkerigheid
van helpen.

2.1 Kerntekst
In de Bijbel komt wederkerigheid heel
dicht bij wat er staat in Mattheüs 7:12:
‘Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen,
doet gij hen ook aldus: want dit is de wet en
de profeten’.
Behandel de ander zoals je zelf behandeld
wilt worden – dat betekenen deze woorden meestal in gewoon spraakgebruik.
Maar vanuit de context moeten we daar
nog wel iets bij aanvullen. Drie dingen om
precies te zijn:
1.
Geef de ander wat goed voor hem is, vgl.
7,9-11. Dat willen we zelf immers ook. Het
gaat dan ook om meer dan alleen wat de
ander vraagt. Bijbels gezien is dat wat
goed voor je is, immers veel meer dan wat
5
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de ander vraagt: leven met en uit God.
Hierin komt heel duidelijk ook de missionaire dimensie van het diaconaat naar voren.
2.
Verwacht ook iets terug van de ander,
wat dat dan ook is. Immers de vader in
vs. 9 geeft zijn zoon brood omdat hij
hem op z’n minst niet kwijt wil en op z’n
meest liefheeft en daarom hem het beste
wil geven waardoor hij toekomst, leven
heeft. En omdat we achter deze vader ook
onze Vader in de hemel zien staan, mogen
we daar extra nadruk opleggen: Hij wil
dat wij leven en dat we Hem en onze
naaste dienen.
3.
Je kunt alleen maar iemand behandelen
zoals jezelf behandeld wilt worden als je
weet dat de ander bestaat, als je weet dat
hij iets van je verwacht, bijv. in de vorm
van een behandeling… Er moet dus een of

andere vorm van relatie zijn ofwel tot
stand komen, waardoor je dit weet en je
hem goed kunt behandelen.

2.2 Een veelheid aan Bijbelse
gegevens
Het is opmerkelijk dat er ruim 2000 teksten in de Bijbel staan waarin gesproken
wordt over geven en/of helpen. In het
Oude Testament staan geven en helpen
onmiskenbaar in relatie tot het offeren.
Aalmoezen geven is bijna een onderdeel
van offeren, vgl. bijv. Mal.3,1-10.
In de Thora ontvingen de Israëlieten – in
de woestijn onderweg naar het heilige
land – de opdracht om de tabernakel te
bouwen, de draagbare tempel die ze tijdens hun tocht door de woestijn bij zich
droegen. Ieder lid van elke stam moest
‘een halve sikkel’ daaraan bijdragen,
Ex 30:11-16 – ongeacht of ze arm of rijk
waren. Daarmee werd onderstreept dat
iedereen gelijk en even waardevol was.
6
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In het boek Handelingen merken we dat
de kerk al vroeg begint te helpen. De eerste problemen ontstaan in de gemeente
door het geven/helpen met een verkeerde intentie, Hand. 5. De eerste ruzie in de
gemeente ontstond zelfs doordat er gemeenteleden meenden dat ze niet goed
geholpen werden, Hand. 6. Direct gevolg
daarvan is dat het verlenen van hulp in de
kerk van Jezus Christus wordt geregeld.
Anders gezegd: de kerk heeft in dat opzicht een duidelijke roeping: het is een
van haar kernactiviteiten.
In Handelingen 11,27-30 staat dat Agabus
een hongersnood voorspelt over het
hele (Romeinse) rijk. Als de gemeente in

Niemand is meer dan een ander als het
om de dienst aan God gaat. Nadat de
tabernakel zo gefinancierd was, werd
enkele stammen opgedragen elke keer
het opzetten van de tabernakel te verzorgen terwijl anderen de Israëlieten moesten verzorgen die dienst deden in de
tabernakel. Daaruit mogen we afleiden
dat we allemaal een rol hebben te spelen
in ‘het bouwen van de tabernakel’, de
plaats waar een heilige harmonie wordt
gesmeed die elke gemeenschap omvat,
ongeacht welke sociaaleconomische positie iemand (m/v) heeft. We moeten streven naar het elimineren van elke vorm
van sociaaleconomische discriminatie:
ieder mens moet dezelfde gelegenheid
ontvangen om zichzelf te onderwijzen en
z’n familie te voeden.

Heer,
maak mij een instrument van uw vrede
waar haat is, laat mij liefde geven

In de Evangeliën blijkt zelfs dat de Here
Jezus het vaker over helpen en/of geven
heeft dan over een ander onderwerp.
Daaruit alleen al is te concluderen dat geven/helpen voor Hem heel belangrijk is
geweest en dat het ook in Zijn tijd veel
aandacht moest hebben. Het was toen
waarschijnlijk net zo moeizaam ‘waardevrij’ te geven of te helpen als in onze tijd.
In Mattheüs 25 lezen we dat onze Heiland
wijst op de hongerigen, de zieken, de gevangenen en de naakten als diegenen
voor wie we een grote verantwoordelijkheid hebben ontvangen en die we
niet mogen verwaarlozen.

waar er wrok is, laat me vergeving geven
waar wanhoop is, laat me hoop geven
waar er verdriet is, laat me vreugde geven
waar er duisternis is, laat me licht brengen.
Meester,
geef dat ik verlang om eerder
te troosten, dan getroost te worden
begrip te tonen, eerder dan begrepen te
worden
lief te hebben, eerder dan liefde te
ontvangen.
Franciscus van Assisi
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Antiochië dat hoort, houdt ze een inzameling voor de broeders in Judea, die het
meest zouden lijden onder de hongersnood.
In Romeinen 15,25-27 vermeldt Paulus dat
hij met een handreiking van de kerken in
Macedonië en Achaje op weg is naar
Jeruzalem om die aan de armen onder de
heiligen ten goede te laten komen. De
kerken in Macedonië hebben het goed
gevonden deze bijdrage te sturen. Maar,
schrijft Paulus: ‘ze zijn het ook aan hen
verplicht’.
Daar gaat het om in wederkerigheid: ‘verplicht’ zijn vanwege dat wat je ontvangen
hebt!
Uit 2 Korintiërs 8 en 9 blijkt dat er sprake
is van een groots opgezette actie voor
hulpverlening. In deze hoofdstukken
staan veel richtlijnen en praktische aanwijzingen. Wij kunnen ons direct aangesproken weten als er staat (8,14): ‘Uit het
oogpunt van billijkheid kome uw overvloed van het ogenblik hun gebrek ten
goede, opdat hun overvloed wederkerig
uw gebrek ten goede zou komen...’
Evenals de Korintiërs kennen wij de genade van onze Here Jezus Christus. Dat
Hij om ons arm is geworden, terwijl Hij
rijk was. Dat Christus zichzelf heeft gegeven aan ons is de diepste beweegreden
van Zijn gemeente wereldwijd om te helpen en om voor anderen iets af te staan
van wat ze heeft ontvangen van God.
In deze voorbeelden zien we dat de ge-

meente van Jezus Christus in de ene
plaats of streek een andere gemeente
helpt. De ‘hulpverleningsstroom’ loopt
niet parallel aan de ‘verkondigingsstroom’, maar in veel gevallen precies andersom. De woordverkondiging ging vanuit Jeruzalem naar Antiochië en vandaar
naar Macedonië, Achaje en verder. De
hulpverlening ging vooral vanuit de jonge
gemeenten naar de armen in Jeruzalem.
Er is een opdracht van Jezus Christus om
het evangelie te verkondigen. Er is ook
een taak voor de kerken die rijk zijn of die
het goed hebben om de gemeenten die
arm zijn of die gebrek lijden te helpen met
hun goederen. Deputaten diaconaat
staan in dienst van de kerken om dat te
laten zien en daarin de kerken voor te
gaan door bijv. projecten waarin diegene
die geen helper heeft, geholpen wordt.
Maar dat niet alleen. Namens de kerken
moeten we er ook op letten dat er iets
terugkomt van hen die we helpen met het
evangelie en met onze gaven. En dat we
de kerken leren wat terugkomt ter harte
te nemen door ernaar te luisteren en ervan te leren.

2.3 Verwachting
Maar er is ook iets dat nog dieper gaat
dan het hier en nu.
Helpen vanuit christelijk perspectief
vindt plaats in de wetenschap dat de
HERE God heel Zijn schepping in Zijn
hand heeft en naar het einde stuwt, Zijn
8
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nieuwe eraan komt, dat God de leiding en
de heerschappij volledig in handen zal
nemen. Die tekenen mogen we met vallen
en opstaan ook proberen gestalte te
geven door te leven in Zijn dienst. Door
dienstbaar te zijn aan onze naasten
in woorden en daden. Door als goede
rentmeesters om te gaan met wat ons is
toevertrouwd en gegeven. Door te woekeren met onze gaven en talenten. Door
– in Zijn dienst en tot Zijn dienst – liefde,
barmhartigheid en gerechtigheid te
betonen.

einde, waarin alles nieuw is. Die zekerheid en die belofte geeft hoop voor de
toekomst. Hoop, omdat vrede en gerechtigheid dan eindelijk onvoorwaardelijk
hun rechtmatige plaats hebben in de
nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.
Vooropgesteld zij dat dat niet door
mensen(handen) wordt verwerkelijkt.
Wel mogen wij mensen – het wordt ons
zelfs van Godswege gevraagd! – meehelpen, meedoen, meegaan op deze weg
naar die nieuwe schepping. En zo worden
gaande weg tekenen zichtbaar dat dat

9
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2.4 De moeite van de realiteit
Daarbij mogen we dan bedenken dat elk
mens is geschapen naar Gods beeld, als
Zijn representant hier op aarde. En daarbij mens is zoals wij: een schepsel, dat in
de ogen van God waardevol en uniek,
kostbaar maar ook kwetsbaar is. De mens
is dus geen nummer, geen object. En zijn
Schepper laat hem niet aan zijn lot over
ondanks dat de verhoudingen na het
Paradijs zo ernstig verstoord en zelfs verbroken zijn.
Vanwege die gebrokenheid is er ook
die ongelijkheid in deze wereld: de zondige werkelijkheid dat de een geholpen
moet worden en de ander kan helpen. Dat
besef moet ons nederig en verantwoordelijk maken. Gehoorzaam horen we ons
leven, onze gaven en onze kennis in
dienst van de HERE God en onze naaste
te stellen.
Tegelijk moet ook gezegd worden dat alle
leed en nood in onze gebroken wereld in
het perspectief staat van Christus’ lijden
dat verzoening heeft gebracht tussen
God en mensen. De verzoening in
Christus heeft een centrale plaats in de
visie op het diaconale helpen. Het lijden
en de gebrokenheid van ons bestaan
raken daarmee niet alleen degene die
geholpen wordt maar ook degene die
helpt: in Christus’ verzoening zijn wij
broeders en zusters van elkaar geworden
– ongeacht of de ander dat zo ervaart of
niet!

Tenslotte moeten we ons er ook goed van
bewust zijn dat zowel gever als ontvanger
vanuit verkeerde motieven kunnen worden gedreven – ook dan zullen we ons
moeten laten leiden door de verzoening
die Christus heeft gebracht en vol genade
vergevingsgezind dienen te zijn.

2.5 Relationeel
Een andere heel belangrijke notie wordt
in al deze woorden min of meer gewoon
voorondersteld: de relatie tot de ander.
Ook de diaconale hulpverlening gaat daar
eigenlijk vanuit: wederkerigheid betekent
vooral dat we ons inzetten om de ander te
leren kennen en hem te vragen ons te vertellen wie hij is en wat hij van ons verwacht. Wanneer er over en weer kennis
wordt genomen van elkaars leven, levensomstandigheden, geloof en geloofsbele-

Een oude, wijze bijbelleraar in Thailand heeft
eens gezegd:
God heeft alles heel goed doordacht.
Als wij slapen, kunnen jullie in Nederland
voor ons bidden. Want dan zijn jullie op en is
het dag.
Als jullie slapen, kunnen wij voor jullie
bidden, want dan is het hier dag.
Zo heeft God ons aan elkaar gegeven. Dag en
nacht hoort Hij naar zijn kinderen
wereldwijd.

10
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ving en rekening wordt gehouden met
wederzijdse afspraken, komt de wederkerigheid op gang. Daar is helpen geen
eenrichtingverkeer meer.

te weten wie geeft en wat wordt gegeven.
We doen ook verslag aan de ontvangers
van wat we van God hebben ontvangen
om hen te geven, die in Christus onze
broeders en zusters zijn.

2.6 Verantwoordelijkheid
Met het voorgaande kunnen we ook niet
voorbij gaan aan onze eigen manier van
leven, onze levensstandaard. Het geeft
ons een grote verantwoordelijkheid ten
opzichte van Christus en de ander. Die
verantwoordelijkheid mogen we niet ontlopen. Dat horen we steeds weer vanuit
Gods Woord.
Wederkerigheid is zo niet alleen een hand
waar je iets in stopt, maar ook het weten
dat onze rijkdom ons tot iets verplicht:
dat we daarmee niet zomaar onze gang
kunnen gaan, maar ten opzichte van de
HERE God verantwoording hebben af te
leggen hoe we daarmee omgaan. Voor
ons ligt daar de eerste opdracht.
Meteen daarna is wederkerigheid ook je
best doen om op basis van de opdracht
die je hebt ontvangen met je geld en goed
ook de ander te helpen en hem ‘recht te
doen’.
Vanuit dat verantwoording afleggen aan
God volgen meteen twee korte directe
lijnen ten opzichte van de achterban en
de ontvangers: verslag doen en vragen én
verantwoording afleggen en vragen. De
achterban, namens wie je geeft, heeft
daar recht op.
Maar ook de ontvangers hebben er recht op

2.7 Respect
Daarmee komt een volgende belangrijke
notie naar voren: respect.
Respect voor de ander(en) hoort deel te
zijn van ons optreden, ons handelen.
We kunnen dus niet zomaar geven wat
we missen kunnen. We geven van wat
we ontvangen en wat de ontvangers
nodig hebben, wat hen werkelijk helpt in
hun situatie. En ook zo dat het er mede
voor zorgt dat zij op hun beurt hun diaconale taak in hun samenleving kunnen
vervullen!

2.8 Metgezellen op weg
Daarmee is ook gezegd dat mensen die
hulp ontvangen meer zijn dan behoeftige
mensen. Ze zijn eerder onze partners,
mensen met wie we samen op weg gaan,
om Christus’ wil. Jammer genoeg heeft
die relatie soms meer weg van zorgverlener en cliënt, maar dat is niet de bedoeling...
Bijbels gezien hebben we gelukkig betere
woorden: ze zijn onze broeders en zusters. Dan gaat het niet (meer) om het
‘recht hebben op’ hulp van de een, maar
om de Bijbelse plicht en het verlangen om
te helpen van de ander. Wat wij hebben,
11
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mogen zij ook hebben want ze zijn onze
broeders/zusters. We hebben de mogelijkheden hen te helpen en dat doen we
dus ook omdat ze onze broeder/zuster
zijn. We schenken niet weg, zeker niet uit
medelijden. Wij vragen waarmee ze geholpen zijn en bekijken dat met hen, overleggen met hen, om hen volgens hun
eigen inzichten te helpen. Dat is al een
vorm van wederkerigheid…

2.9 Helpen in naam van Christus
Alleen daarom is het niet zo, dat de ene
mens alleen maar geholpen moet worden
en de ander uitsluitend als helper
optreedt. Beiden hebben van Christus
gaven ontvangen, beiden geven die aan
Hem en Hij deelt uit waar nodig is.
Trouwens bij gaven hebben we niet
uitsluitend te denken aan financiële
middelen. We moeten ook denken aan
talenten en mogelijkheden van mensen.
Ook daarmee helpen we en worden we
geholpen.
In feite helpen wij nl. niet zusters en
broeders in een (ander) deel van de
wereld. Christus helpt hen, via ons – en
omgekeerd geldt dat precies hetzelfde.
Wij mogen dienen, maar ook: wij mogen
bediend worden.
Er is in de wereldwijde gemeente van
Christus dus eigenlijk ook geen sprake
van mensen die geholpen worden en dus
min of meer zielig zijn… We helpen elkáár.
Iedereen heeft gaven gekregen.

Immers, mensen die gezond zijn kunnen
veel leren van mensen met een handicap.
Mensen die rijk zijn leren van anderen die
financieel minder bedeeld zijn. En zo
leren ze dat hun gezonde, rijke manier
ook niet ‘alles’ is.
We zijn elkaars zusters en broeders – die
elkaars hulp nodig hebben. Wij net zo
goed als zij!
Dat vraagt een hele omschakeling, een
bekering, van denken. Dat is ook niet iets
dat we even gauw doen.
Ook dat moeten we leren – met vallen en
opstaan. Maar het is een ‘oerchristelijk’
diaconaal beginsel waar we zo wel gestalte aan geven.
Met wederkerigheid wordt dus een heel
scala van gebeurtenissen aangegeven
waardoor helpen een relationeel begrip
wordt: het brengt twee (groepen) mensen
bij elkaar en er komt tussen hen een proces op gang o.l.v. Christus.
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2.10 Ontmoeting
Op basis van plannen en behoeften wordt
een hulpvraag dus bekeken en beantwoord. Daarbij hoort die relatie waarover
we het hierboven hadden. Die relatie veronderstelt een dialoog, een ontmoeting
tussen mensen die elkaar als zusters en
broeders (h)erkennen en met elkaar aan
het werk gaan (zie ook het kader op
pagina 14).
Het vraagt open oren en ogen, en een
dienstbare houding. De praktische uitwerking van wederkerigheid naar de gemeenten van ons eigen kerkverband moet
dan ook veel dieper gaan dan alleen de
vraag om eens een kaartje te sturen of wat
post uit te wisselen. Wederkerigheid betekent wederzijds elkaar op de hoogte
brengen van elkaars doen en laten om een
echte ontmoeting tot stand te brengen.
Want soms weten mensen in nood niet
wat hen echt zal helpen en willen ze alleen
kopiëren wat anderen hebben en zij niet.
Dat maakt die dialoog noodzakelijk en
vraagt om een grote betrokkenheid en
openheid naar elkaar.

2.11 Het ‘droste-effect’
Wederkerige hulpverlening is het vullen
van lege handen maar ook het legen van
volle handen. Dat tweede aspect is heel
belangrijk: volle handen mogen om
Christus’ wil geleegd worden. En de handen die wij vol maken, mogen vervolgens
ook weer geleegd worden om zo hun dia-

conale taak in de
eigen omgeving
en jegens ons te
gaan vervullen.
Het gaat zo lijken
op dat plaatje dat
vroeger het beeldmerk was van de
chocoladefabriek
‘Droste’: het gaat
door tot in het oneindige…

3 Wat doen we daar
dan mee?
Het is van belang dat we deze gegevens
vertalen in grove beleidslijnen. Niet alleen
voor deputaten diaconaat maar vooral ook
voor onze kerken. De problematiek speelt
nl. ook in gemeenten. Zodra ergens bij een
diaconie een hulpvraag binnenkomt, is het
principe van wederkerigheid in feite aan de
orde. Diakenen, plaatselijke commissies
die hulp geven in Oost-Europa en zelfs verschillende deputaatschappen van onze
kerken hebben hiermee te maken: wat betekent wederkerigheid voor ons en voor
hen die we helpen nu in de praktijk? We
kunnen het ook zo zeggen: wederkerigheid
is met zorg en liefde doorgeven wat we
hebben ontvangen en doorgegeven krijgen
van wat de ander heeft ontvangen.
13
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3.1 Wederzijds verantwoording afleggen

Didy van Ameyde schreef eens na haar werkperiode in Honduras:
“Ik heb erg veel geleerd. Ik ben ook kritisch geworden, wat betreft goed bedoelde
hulpverlening. Ook met goede bedoeling alleen kom je er niet. Verstand en geduld
moet je beide gebruiken en we moeten niet te snel denken dat we oorzaken van
problemen wel weten. Ik moet denken aan projecten die voedsel en maaltijd verstrekken aan arme kinderen. Maar heeft er ooit een organisatie moeite genomen
om te ontdekken waarom een kind ondervoed is? Is het omdat het voedsel wat er is
naar de sterksten, dus naar de mannen en oudere kinderen gaat? Of omdat de moeder weer zo snel zwanger is, dat ze het kind veel te abrupt van de borst haalt en
geen aandacht meer schenkt aan aangepaste voeding voor kinderen? Of misschien
mislukt de oogst omdat de grond die de boeren hebben erg onvruchtbaar is en veel
te weinig is om zijn gezin van te onderhouden? Komt droogte niet voort uit grootscheeps wegkappen van het tropisch regenbos en wordt vruchtbare bouwgrond
niet bezet door buitenlandse investeerders die goedkope arbeidskrachten hebben
en goedkoop produceren voor het rijke westen? Soms los je problemen niet op door
melk of kleding te sturen”.

Dit zet je aan het denken. Ineens besef je
nl. hoe weinig je weet van het leven en de
omstandigheden van mensen ver weg.
Zelfs daar waar we zelf proberen mee te
helpen en bereid zijn te luisteren.
Wanneer we dan op basis van zulke voorbeelden in gesprek gaan met de mensen
van daar, merk je dat er iets op gang komt
van wat we wederkerigheid noemen.
Wederkerigheid in diaconaal perspectief
is ook dat de gevers aan hen die het besteden, en in zeker zin ook de ontvangers,
vragen op de hoogte gesteld te worden

van wat er met hun geld gebeurd is:
publiciteit en rapportage is een must!
Omdat bijv. deputaten diaconaat geld
krijgen uit de kerken voor onze broeders
en zusters in de verte, hebben de eigen
broeders en zusters (in Nederland dus)
recht om te weten wat deputaten doen
met hun geld. Maar die verantwoordingsplicht geldt ook naar de ontvanger: die
heeft er ook recht op te weten wat er gegeven is – misschien zelfs vooral hoe het
gegeven is. Verantwoording verplicht
daarom ook tot duidelijkheid en eerlijk14
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OLUMN
Wortelen
Als we één les hebben geleerd, is het deze: een
ontwikkelingsproject moet wortelen in de lokale
gemeen-schap. Het draait op niks uit als
projecten achter westerse tekentafels worden
bedacht of hulpverleners bepalen wat er gebeurt.
Zo, en nu naar de praktijk. In het Malawiaanse
dorp Mkanda is een week geleden een nieuwe
kleuterschool geopend, betaald met geld uit
Nederland. De ruimte is prachtig, de kleuterjuf is
enthousiast en de kinderen zingen vrolijk. Maar er
is een probleem. Het schoolcomité selecteerde
zeventig kleuters uit de armste huishoudens.
Vandaag zitten echter wel 112 kinderen op de mat.
De boosdoener is de onder-wijsambtenaar van
het district. Tijdens de opening van de school
hield hij een speech. ‘Dit project is er voor
iedereen’, zei hij. Alle ouders klapten en juichten.
Een dag later stroomden de kinderen toe. Hoe
nu verder? Daarover verga-deren we vandaag.
Het liefst zou het schoolcomité de nieuwkomers
weer naar huis sturen. Maar ze durven niet.
Want ze willen geen ruzie met de ambtenaar en
de ouders van de nieuwkomers. Dus stelt het
comité voor om de extra kinderen te laten blijven.
Al weet het maar al te goed dat er niet genoeg
budget is en de leskwaliteit zal dalen. De vraag is
nu wie het voor het zeggen heeft. Wie vertegenwoordigt de lokale gemeenschap eigenlijk? De
onderwijsambtenaar? De ouders? Het schoolcomité? Als vertegenwoordiger van de geldschieters kies ik partij. Ik zeg dat de nieuwe kleuters
niet meer mogen komen. En dat ik samen met het
comité de verantwoordelijkheid neem. Zeker,
ontwikkelingsprojecten moeten wortelen in de
gemeenschap. Maar ook binnen een gemeenschap moet iemand de knoop doorhakken.

heid in het beoordelen en in het aanvragen. Het kan niet zo zijn dat de gever (het
kerklid, of bijv. in zijn plaats het deputaatschap) het proces volledig dicteert.
Andersom mag de ontvanger dat proces
ook niet dicteren. Beide zijn verantwoording schuldig aan hun Here en Heiland en
in Hem aan de respectievelijke achterban.
Dat betekent in feite dus dat we naar alle
kanten transparant willen zijn.

3.2 Beoordeling en aanvraag
Het beoordelen van projecten hoort dan
ook niet alleen gebaseerd te worden op
inzichten van de verstrekker. Ook lokale
factoren van de ontvanger van de hulp
dienen erbij betrokken te worden en die
dienen daarbij zwaar te wegen.
Wie projecten beoordeelt, dient zich rekenschap te geven van deze beide kanten.
Het gevaar is nl. niet denkbeeldig dat de
visie en de cultuur van de gever teveel de
doorslag geeft (zie het kader ‘Wortelen’.).
Leidend in dat proces moet de lokale behoefte zijn. Een behoeftenonderzoek
hoort eigenlijk aan een aanvraag vooraf te
gaan. Een aanvraag moet als het goed is
daar ook iets over zeggen.
Dat neemt niet weg dat er toch wel grenzen zijn. Niet altijd zijn hulpvragers zich
bewust hun eigen culturele en maatschappelijke kaders. De ervaring leert
bijv. dat veel hulpvragers zich vaak alleen
afvragen: heb ik straks een boterham en
een dak boven m’n hoofd. Zelden komt bij

Mirjam Vossen is journalist en voorzitter
van Stichting Het Goede Doel.
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hem/haar de vraag op: wat is het effect
van de hulp die ik krijg op mijn/onze toekomst? Of: wordt mijn hulpvraag ingegeven door hebzucht of door m’n behoefte,
of door beide?
Die vragen zijn van groot belang, maar
niet altijd het belangrijkste. Belangrijker is
meestal dat voeding en behuizing worden
zeker gesteld. Pas daarna komen andere
zaken.
Het kan in de praktijk bijv. voorkomen dat
wij vinden dat de visie van de hulpvrager
tekort schiet. Is dat het geval dan komen
we bij het beoordelen nogal eens heel
dicht bij de dunne scheiding tussen helpen
en bevoogden. De vraag is dikwijls: wanneer accepteren we het niveau van de aanvrager en wanneer moeten we hem nog
een zetje geven. Het blijkt dat vertrouwen
en dialoog hierbij van groot belang zijn.
Er zijn twee uitersten: aan de ene kant
onze regels en onze bestedingsdrang en
aan de andere kant het feit dat je soms
aanvragen krijgt, waarvan je merkt dat ze
niet goed in elkaar zitten. Mede daarom is
het voor onszelf goed om sjablonen te gebruiken bij projectaanvragen. Er is in dit
verband wel onderscheid tussen helpen in
acute nood (bij rampen e.d.) of hulp geven
aan een goed project dat onder de aandacht gebracht wordt, bijv. door een goede projectaanvraag.
Daarnaast is het natuurlijk wel zo dat wij
degenen zijn die hulp kunnen geven en
verantwoording aan de achterban schul-

dig zijn. Ten overvloede zij nogmaals gezegd: het mag nimmer zo zijn dat wie betaalt ook bepaalt.
Wij zijn om Christus’ wil broeders en zusters van elkaar en hebben één en dezelfde
Schepper. Dat is bepalend en onder die
kritiek hoort ons geven, beoordelen en
verantwoorden te staan.
Dat betekent dus ook dat corruptie door
en misbruik van gegeven hulp zoveel als
maar mogelijk is, tegengegaan en aan de
kaak gesteld moet worden.

3.3 Toerusting
Ook toerustend is er het een en ander te
doen vanwege verschil in visie – hoe ga je
om met de verschillen en hoe werk je ondertussen al of niet…? Het “kerken helpen
kerken helpen…” is een prachtige slagzin
die het goed doet. Maar we moeten ons
ervan bewust zijn dat als we vaak blijven
hangen op de eerste drie woorden, dat
kan betekenen dat we vergeten wat we
werkelijk daarmee bedoelen, nl. dat de
ontvangers – mede door onze hulp – hun
diaconale taak vervullen…!
Daar gaat het ons om! Dat is onze visie!
Maar ‘wederkerigheid’ staat natuurlijk niet
alleen. Daar horen ook woorden bij als: relatie, respect, verantwoording, elkaar kritisch bevragen, dialoog en toerusting. En
dat alles dan toegespitst op het eigenlijke
doel: dat de ontvangers van onze hulp hun
diaconale taak gaan vervullen en wij leren
van hen op welke manier dan ook.
16
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3.3 Spiegeleffect
Tijdens het Tear-symposium (op 11 dec.
2008) over de leniging van de nood na de
tsunami van dec. 2004 werd ervaren hoe
goed bedoelde en gemeende hulp toch
hele negatieve gevolgen heeft omdat de
westerse mens met zijn manier van denken en met zijn geld binnenkomt in een
noodhulpsituatie en daar met zijn criteria
en normen aan de slag gaat… Mede daardoor is de maatschappij economisch en
sociaal behoorlijk uit het lood geslagen. In
het kader op pagina 18 staan een paar
voorbeelden uit Sri Lanka.
Het is beter eerst goed te luisteren naar
wat de noodlijdende mens nodig heeft.
Dit is een wezenlijk element van het begrip wederkerigheid en het houdt ons de
spiegel voor: hoe treden wij op in onze
contacten met mensen die wij helpen?
Dat is de ene kant van het spiegeleffect.
De andere kant is dat wij door wat we
meemaken, zien en horen van de mensen
in nood over omgaan met elkaar, over
omgaan met Gods schepping aan onszelf
een spiegel voorhouden. Het moet ons de
vraag stellen: hoe gaan wij om met elkaar?
Hoe gaan wij om met Gods schepping?
Misstanden die we opmerken zijn soms
misstanden die ontstaan zijn door ‘ons’
optreden of die ‘wij’ zelfs mede hebben
gecreëerd – te denken valt daarbij bijv.
aan de hiv/aidspandemie. Soms zijn onze
reacties op ontstane problemen niet
‘correct’ omdat we niet goed zien wat de

oorzaak ervan is. Voorbeelden daarvan
zijn niet alleen de reacties op de hiv/aidspandemie, maar ook de relatief lauwe
reacties in het westen nadat de gevolgen
bekend werden van de verwoestende
orkanen in bijv. Haïti in 2008. Hetzelfde
gebeurt eigenlijk nog steeds rondom
Zimbabwe en de problemen in Congo e.d.:
politieke misstanden – waar het rijke
westen nogal eens ‘bij betrokken’ is d.m.v.
grondstoffen – leiden tot groot leed onder de plaatselijke, vaak arme bevolking.
Waar mogelijk zullen we dat aan de orde
moeten stellen. Maar ook zullen we als
het ware elkaar moeten leren op onszelf
en onze manier van leven te reflecteren
door datgene, dat we middels hulp verlenen horen en zien.
In Sri Lanka zorgde koortsachtige nieuwbouw van huizen voor tsunami-slachtoffers voor een exploderende vraag op de
markt naar lokale bouwmaterialen.
Cement werd 10x duurder dan de prétsunami-prijs (van € 5 naar € 50/zak).
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De prijs van lokale bouwvakkers werd
door de binnen stromende hulp in de vorm
van mensen en geld ook onbetaalbaar
voor de gemiddelde Srilankaan. Kostte de
bouw van een tijdelijk ´shelter´ prétsunami max. € 200, erna was de prijs opgelopen tot € 500. Is dit nog een min of
meer tijdelijk effect, kwalijker is dat de bestedingsdwang van donors en hulporganisaties maakte dat huizen ´turn-key´ werden afgeleverd en werden gebouwd
volgens internationale (noordelijke) standaarden. De nieuwe eigenaars kregen hun
splinternieuwe huis, dat € 5 à 8.000 heeft
gekost, zonder er zelf aan te hebben gewerkt of bijgedragen, terwijl zij vòòr de
tsunami ook in een hut met een dak van
palmbladeren woonden, net als nu nog
degenen in het dorp wiens huis gewoon
heel is gebleven.

In Sri Lanka zorgde koortsachtige nieuwbouw van huizen voor tsunami-slachtoffers
voor een exploderende vraag op de markt
naar lokale bouwmaterialen. Cement werd
10x duurder dan de pré-tsunami-prijs (van
€ 5 naar € 50/zak). De prijs van lokale
bouwvakkers werd door de binnenstromende hulp in de vorm van mensen en geld
ook onbetaalbaar voor de gemiddelde
Srilankaan. Kostte de bouw van een tijdelijk
´shelter´ pré-tsunami max. € 200, erna
was de prijs opgelopen tot € 500. Is dit nog
een min of meer tijdelijk effect, kwalijker is
dat de bestedingsdwang van donors en
hulporganisaties maakte dat huizen
’turn-key’ werden afgeleverd en werden
gebouwd volgens internationale (noordelijke) standaarden. De nieuwe eigenaars
kregen hun splinternieuwe huis, dat
€ 5 à 8.000 heeft gekost, zonder er zelf aan

Daarom betekent wederkerigheid ook dat
we
• waar mogelijk rampen die geen of niet
voldoende aandacht in de media krijgen
toch signaleren;
• pogen onze kerken en gemeenteleden
bewust te maken van onze verantwoordelijkheden zodat we die niet uit de weg
gaan;
• waar mogelijk in samenwerking met
zusters en broeders in Christus op een
verantwoorde manier hulp aanbieden
omdat Gods gerechtigheid in Christus
dat van ons verlangt.

te hebben gewerkt of bijgedragen, terwijl
zij vòòr de tsunami ook in een hut met een
dak van palmbladeren woonden, net als nu
nog degenen in het dorp wiens huis gewoon
heel is gebleven.

3.5 Vrijgevigheid
Gereformeerden geven ontzettend veel
aan goede doelen en hebben veel over
voor anderen die leven in moeilijke omstandigheden, in het Zuiden (de zg. derdewereldlanden). Dat gevoel, die constatering blijkt te kloppen. Uit het zojuist
18
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gepubliceerde onderzoek ‘Geven in
Nederland’ blijkt opnieuw dat de gereformeerde gezindte het meeste geeft van
alle Nederlanders (uitgedrukt in cijfers en
tijd (vrijwilligerswerk)). In die zin zijn we
goedgeefs en hebben we een ‘schouderklopje’ verdiend. Natuurlijk willen we ons
daar niet op voor laten staan. We vinden
het onze christenplicht om iets te doen
voor onze naaste in nood; ver weg of
dichtbij. Velen van ons kunnen geven –
maar veelal is dat vanuit de overvloed die
we bezitten! Als we beseffen dat we zusters en broeders zijn, die op onze beurt
ook de hulp van een ander nodig hebben,
krijgt geven meer kleur en inhoud en valt
dat ‘filantropische’ vanzelf (hopelijk?) weg.
Trouwens, geven heeft Bijbels gezien altijd de ondertoon van offeren. Volgens
Gods Woord is offeren een blijmoedige
zaak, maar mag het de offeraar pijn doen,
hem wat kosten. In dat licht bezien kunnen we ons afvragen wat onze vrijgevigheid nu werkelijk voorstelt.

3.6 Concluderend
Daarom is het gevolg van een goede invulling en doorwerking van wat wederkerigheid is meteen ook dat barmhartigheid,
gerechtigheid en rentmeesterschap
(weer) centraal komen te staan in het diaconale helpen en geholpen worden. Dan
nemen we (zij en wij) elkaar pas echt
serieus in het leven van alledag. Dan is er
voor hoogmoed of superioriteitsgevoe-

lens geen plaats en zijn we niet pessimistisch. Dan staan we met beide benen op
de grond, luisteren we grondig naar elkaar
en bevragen elkaar kritisch op elkaars levenswijze en plannen. Dan beseffen we
ook dat wij nog veel hebben te leren, m.n.
om tevreden te zijn met wat genoeg is om
van te leven en solidair te zijn met onze
verre en nabije naaste, zeker als deze
geen helper heeft.

4 Wederkerigheid
handen en voeten
geven?
Tenslotte is het goed deze beleidslijnen
ook te vertalen naar de praktijk. Daarmee
komen we meteen op gevaarlijk terrein.
De indruk kan nl. ontstaan dat we dat wat
we verstaan onder wederkerigheid in regeltjes e.d. willen vastleggen. Helaas gaat
dat niet zo simpel.
Wederkerigheid is een proces waar de
hulpgever en de hulpontvanger zich bewust van moeten worden en zijn.
De lijnen die we hier aangeven zijn niet
meer dan voorbeelden, suggesties of
ideeën over hoe de wederkerigheid in de
praktijk naar beide kanten kan werken.
Met opzet gebruiken we hieronder dan
ook gedachtestreepjes en geen nummers.
Er zijn misschien veel meer manieren en
waarschijnlijk ook wel betere, maar met
19
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de hier volgende suggesties kan een begin
gemaakt worden met het in de praktijk
brengen van wat wederkerigheid betekent.
En dan nog moeten de mensen die door
ons geholpen worden ons daar zeer waarschijnlijk weer bij helpen om het goed in
de praktijk te brengen.
In elk geval zullen we ervoor moeten zorgen dat onze bijdragen nimmer tot doel
kunnen hebben om onze levensstandaard
in stand te houden.
Daarom belijden we dat we in deze wereld
de opdracht hebben om welzijn gepaard
te laten gaan met welwezen en duurzaamheid met veiligheid en barmhartigheid
met gerechtigheid – begrippenparen die
wezenlijk deel uitmaken van ‘wederkerigheid’. De paragrafen 4.3 en 4.4 hebben we
laten staan om zichtbaar te maken dat deputaten diaconaat ook in de spiegel gekeken hebben.

•

•

•
•

•
•

land gebeurt, wat er belangrijk is en
welke problemen er zijn);
elkaar de spiegel voorhouden om vanuit de hulpverleningssituatie te kunnen leren en te groeien in gerechtigheid, barmhartigheid en liefde;
de houding van ‘wie betaalt, bepaalt’
hoort niet thuis in de christelijke hulpverlening: het roept het idee op dat er
geholpen wordt vanuit een niet-christelijke en niet-respectvolle houding;
leren wat het betekent om ‘rentmeester’ te zijn in Gods schepping;
leren wat het betekent ‘gerechtigheid
in Christus’ ook daadwerkelijk te beleven in ons eigen leven;
leren barmhartigheid te beoefenen;
leren dat corruptie door hulp en misbruik van hulp niet altijd te vermijden
is, maar dat het niet acceptabel is voor
wie zich rentmeester weet in Gods
schepping.

4.1 Algemeen

4.2 Voor de enkeling:

•

•

•

•

elkaar aanmoedigen tot zorg voor de
arme, de kwetsbare, de vreemdeling,
de vluchteling;
leren meeleven met onze kwetsbare
en behoeftige naaste (Wie is hij? Waar
komt hij vandaan? Wat is zijn leefsituatie? Wat gelooft hij?);
bidden voor hen, hun land en de (economische, sociale, politieke, culturele
en godsdienstige) situatie daar (je op
de hoogte stellen van wat er in dat

•

•

•

contacten zoeken via e-mail en zo
daadwerkelijk ons medeleven laten
blijken;
iets van je laten horen, bijv. met Kerst
(vervolgde medechristenen, of uitgezonden hulpverleners en zendelingen);
kijk of er Nederlanders zijn uitgezonden naar het betrokken gebied en
schakel hen zo mogelijk in om het
voorgaande te bereiken;
lees nieuwsbrieven en artikelen over
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•

•

de betrokken gebieden en bid voor
uitgezondenen en zendings- en hulporganisaties;
stel je op de hoogte van dat wat onze
kerken doen (lees Doorgeven, de digitale nieuwsbrieven van zending, diaconaat en evangelisatie) en deel die
kennis met anderen;
probeer activiteiten te verzinnen
waardoor mensen van daar en hier elkaar leren kennen en op elkaar betrokken raken, bijv. door uitwisseling,
door e-mailcontacten op te zetten e.d.
(weliswaar is dat niet zo eenvoudig te
doen, maar de ervaring leert dat als
het eenmaal werkt het ook vaak goed
werkt);

•

•

vraag hulp van bijv. Nederlanders die
‘daar’ wonen om hun ervaringen te
delen; zij ervaren vaak heel goed dat
ze veel leren van de mensen daar:
zij hebben een band, hoe verschillend
de eigen achtergrond ook is;
vraag deputaten diaconaat (het diaconaal bureau) naar folders, powerpointpresentaties, diaconale zondagen om kennis te nemen van wat
er gebeurt bij onze verre naasten,
via wat er bij hen aan informatie is
vergaard en wat zij kunnen doorgeven.
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4.3 Voor deputaten diaconaat
•

•

•

•
•

•
•

•

verantwoording vragen aan aanvragers van de gemaakte keuzes en de
wijze waarop ze denken de verworteling daarvan in hun samenleving te
bewerkstelligen;
zich bewust zijn dat een luisterende
houding en een zoeken van vertrouwen belangrijk zijn om zo de openheid
van ander te stimuleren;
uitwisseling van hier en daar goed begeleiden en stimuleren; daarbij is het
zaak vooral oog te hebben voor wat de
gevers kunnen leren van de ontvangers en voor die noties die gevers
veelal kwijt geraakt zijn, maar bij
armen in de wereld wel wordt gevonden, als gastvrijheid, tijd voor elkaar,
onderlinge solidariteit, geloofsvertrouwen e.d.;
projecten die uitwisseling stimuleren
daadwerkelijk steunen;
goed kennis nemen van de lokale en
regionale maatschappelijke en sociale
omstandigheden van een projectaanvrager;
projectaanvrager vragen alle relevante informatie te delen;
projectaanvrager vragen zijn boodschap, geleerd tijdens het uitvoeren
van het project door te geven;
projectaanvrager vragen dat we
inzicht mogen geven hoe we een
geaccepteerd project ‘aan de man
brengen’;

•
•

•

•

•

•

•

in publicaties voldoende aandacht geven aan wederkerigheid;
steeds ons weer bewust zijn dat wij
niet echt weten wat de hulpvrager
nodig heeft, maar dat hij in elk geval
broeders & zusters nodig heeft;
steeds ons weer bewust zijn dat onze
organisatie niet zaligmakend is;
dat ons denken gericht is op eerlijke
oprechte verantwoording van wat
gegeven wordt, terwijl de hulpvrager
meestal meer nadruk legt op sociale
relaties;
zorgen dat de PR op een aanvaardbaar
hoog plan staat en daarvoor voldoende middelen en menskracht vrij te maken;
in de communicatie naar de kerk(led)
en de projecten zoveel mogelijk transparantie te betrachten over alle
aspecten van het helpen;
het met gepaste regelmaat afleggen
van werkbezoeken om èn het werk te
evalueren en voor de voortgang
beslissingen te nemen èn te begrijpen
wat er gebeurt, daarvan te leren, dat
weer doorgeven aan de kerk(led)en,
maar ook relaties te bouwen met de
‘ontvangers’;
stimuleren van werkvakanties bij een
project en van mogelijke uitwisselingen van ‘daar’ naar ‘hier’ omdat het de
groeiende relaties tussen broeders en
zusters in Christus verdiept en verrijkt.
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4.4 Voor de partners
• vragen onze inzichten over wederkerigheid van commentaar e.d. te voorzien;
• vragen ons van commentaar te voorzien
over hoe wij optreden en ons werk behartigen;
• vragen ons te voorzien van commentaar
op de zinsnede ‘wie betaalt, bepaalt’;
• vragen open naar ons toe te zijn om
ons te helpen echt te helpen en niet te
bepalen.

5 Samenvattend

We proberen de wereld ginds, het leven,
lijden en belijden naast ons leven te
houden. Alsof we in de ontmoeting met
hen in een spiegel kijken.
We zullen naar de ontvangers van onze
hulp moeten gaan luisteren.
Laten we doen wat in ons vermogen ligt
opdat er echte gemeenschap ontstaat.
Laten we de nood in de derde wereld opdragen in gebed en onze schuld die wij
daarin hebben belijden. En laten we als we
iets van onszelf geven, dat doen uit liefde.
Want alles wat gedaan wordt uit liefde tot
Jezus, dat houdt zijn waarde en zal eeuwig
bestaan.

Wederkerigheid kan alleen tot stand komen wanneer we elkaar kennen, naar elkaar luisteren, van elkaar willen leren, en
geloven dat er wat te leren valt. Bovendien
geloven we dat we alleen samen met alle
heiligen in staat zijn te vatten hoe groot
de breedte en lengte en hoogte en diepte
is en te kennen de liefde van Christus die
de kennis te boven gaat, opdat wij vervuld
worden tot alle volheid Gods (Efeze
3:18v.).
Daarom vinden we ‘terugkoppeling’ van
vragen en inzichten uit de ‘derde wereld’
naar Nederland noodzakelijk. Het betekent dat dus op allerlei wijzen in publicaties, bezoeken, verschillende vormen van
uitwisseling geprobeerd wordt het leven
van onze medechristenen dichterbij te
brengen.
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Literatuur
Er is een keur aan literatuur over wederkerigheid. Onderstaande stukken vonden
wij inzichtgevend en behulpzaam:
Ontwikkeling vraagt om samenwerking op
voet van gelijkheid.
Prof.dr. H. Jochemsen, verkorte versie van
zijn inaugurele rede gehouden op 28 mei
2009; in Nederlands Dagblad 29 mei
2009.
Als de olifanten vechten…
Dr. Govert J. Buijs (red.), 2001, Denken
over ontwikkelingssamenwerking vanuit
christelijk perspectief.
Verkondig het Koninkrijk.
Hans van der Lee, 2001, Een Bijbelse visie
voor diaconaat onder armen in de Derde
Wereld.
‘Samen met de vluchteling…’
Beleidsnota ZOA-Vluchtelingenzorg, 1998.
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6 Vragen en gesprekspunten bij Wederkerigheid
Paragraaf 2
Hulpverlenen

Paragraaf 2.1
Kerntekst

1. In Hand. 20:35 staat dat het zaliger is te
geven dan te ontvangen. Welke vooronderstelling zit in die stelling?
2. Als u geld geeft aan een goed doel
doet u dat dan na een onderzoekje
of de organisatie haar taak wel
‘verantwoord’ doet? Of geeft u op ‘het
goede gerucht’?
3. Wat hebt u geleerd van hulpvragen die
u al eens hebt ontvangen?
4. Hebt u zelf wel eens ervaren hoe vernederend het is te leven van ‘de geef’?
Zo ja, probeer dat gevoel eens te beschrijven.
5. Hebt u wel eens meegemaakt dat
iemand uw gift weigerde? Wat deed
dat met u?
6. Hebt u wel eens schaamte (of schuld)
gemerkt bij de gever of ontvanger van
een gift? Zelf als de ontvanger die gift
echt nodig had?
7. Meestal bezorgt geven van een gift,
aan iemand die het nodig heeft, ons
een goed gevoel. Waarom eigenlijk? Is
dat terecht?
8. Wat doet het zien van dankbaarheid bij
de ontvanger met u?
9. Wat geld is voor ons, is grond voor bijv.
een Afrikaan – wat betekent dat voor
onze manier van helpen e.d.?

1. Geef de ander wat goed voor hem is, is
Bijbels gezien niet eenvoudig te bepalen. Hoe zou u dat doen als het om uw
directe naaste gaat? En als het om de
verre naaste gaat?
2. Wat vindt u dat u mag terugverwachten
van een ander als u iets geeft? Noem
drie verschillende punten en zet ze dan
in volgorde van belangrijkheid.
3. Hoe bouw je een relatie op met ‘die
ander’, aan wie je iets geeft, ver weg?

Paragraaf 2.2
Een veelheid aan Bijbelse gegevens
1. Hoe komt het dat wij waardevrij geven
vaak zo moeilijk vinden?
2. Zet de praktische richtlijnen en aanwijzingen uit 2 Cor. 8 & 9 eens op een rijtje
en probeer ze toepasbaar te maken voor
uw eigen situatie.
3. Wat hebt u al geleerd van uw hulp aan
armen en behoeftigen? En uw gemeente?

Paragraaf 2.3
Verwachting
1. Een rentmeester legt verantwoording af
aan zijn opdrachtgever. Doet u dat zelf
wel eens?
2. Doet uw gemeente dat ook? Hoe zou
dat in de gemeente kunnen?
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3. In hoeverre bepaalt het collecteren voor
armen en behoeftigen u bij Gods toekomst?

Paragraaf 2.4
De moeite van de realiteit
1. In welke zin heeft de verzoening door
Christus gevolgen voor ons diaconaal
bezig zijn, en dus voor helpen?
2. Benoem drie verkeerde motieven om
een gift te geven.
3. Benoem drie verkeerde motieven om
een gift te vragen.

Paragraaf 2.5 Relationeel
1. Hebt u een relatie gekregen met de ontvanger(s) door giften die u heeft gegeven? Waarom wel, of waarom niet?

Paragraaf 2.6
Verantwoordelijkheid
1. Geven van giften aan de ander is verantwoordelijkheid voor elkaar aanvaarden. Hoe kunnen we dat goed in de
praktijk brengen?
2. Hoe zouden we het verslag doen aan
elkaar (als gevers en ontvangers) van
wat er met onze giften als kerk gebeurt,
kunnen verbeteren?

Paragraaf 2.7 Respect
1. Als geven van een gift betekent dat we
respect hebben voor de ontvanger, hoe
brengen we dat dan eerlijk en oprecht
in de praktijk?

Paragraaf 2.8
Metgezellen op weg
1. Hoe we het ook formuleren er blijft een
ongelijkheid tussen helper en geholpene. Hoe kunnen we de negatieve
effecten daarvan tegengaan?

Paragraaf 2.9
Helpen in de naam van Christus
1. Iemand zielig vinden is evenmin als
alleen helpen uit medelijden een goede
basis om te helpen… maar hoe voorkom
je zo iets?
2. Helpen in dat verband de woorden van
Jezus in Matth. 9:36 ons verder?

paragraaf 2.10 - Ontmoeting
1. Welke goede suggesties en/of opmerkingen kunt u geven om een echte ontmoeting tussen helper en geholpene tot
stand te brengen?

Paragraaf 2.11
Het ‘droste-effect’
1. Geven en ontvangen is dus een voortdurend proces – hoe houden we dat gaande?

Paragraaf 3.1
Wederzijds verantwoording afleggen
1. Hoe zou u de rapportage aan gevers
idealiter willen invullen? Kunt u aangeven hoe dat praktisch kan worden
uitgewerkt?
2. Informatie geven aan de ontvangers –
hoever zouden we daarin moeten gaan?
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Paragraaf 3.2
Beoordeling en aanvraag
1. Hoe kun je aanvragen beoordelen als je
de cultuur niet kent?
2. Zijn er hulpmiddelen voor? Welke kent u?
3. Hoe voorkomen we de houding van
‘wie betaalt, bepaalt’?

Paragraaf 3.3
Toerusting
1. Veel hangt af van de mogelijkheden
van de ontvanger om ook uit te voeren
wat nodig is. Hoe weet je dat hij die
mogelijkheid heeft en zijn daarvoor ook
garanties te krijgen?
2. Moeten we dat willen: garantie hebben
dat ook wordt uitgevoerd wat is afgesproken?
3. Welke vragen mogen we als gevers
stellen aan ontvangers? En waarom?
4. Welke vragen absoluut niet? En waarom?

Paragraaf 3.4
Spiegeleffect
1. Waar houdt ons recht om beslissingen
te nemen op?
2. Bespreek het stukje ‘Wortelen’ en benoem wat u goed en fout daarin vindt.

3. Hoe komt het dat rampen in gebieden
waar wij (het Westen) een economisch
belang bij hebben, ons meer aanspreken
dan andere?

Paragraaf 3.5
Vrijgevigheid
1. Hoe ‘filantropisch’ geeft u?
2. Doen we genoeg als we onze christenplicht doen?
3. Wat zegt de Bijbel daarover?
4. Reageer eens op de volgende stelling:
‘als de gever zijn levensstandaard kan
handhaven op hetzelfde niveau geeft
hij niet goed’?

Paragraaf 4.
Wederkerigheid handen en
voeten geven
1. Bespreek bij de onderdelen 4.1 - 4.4
• welke suggesties of adviezen u van
belang vindt,
• welke u niet belangrijk vindt,
• welke u mist (deze laatste categorie
zouden we graag gemaild krijgen…).

Mocht u goede adviezen of suggesties hebben of ook willen reageren op deze Diacoon,
dan kunt u dat doen via het mailadres van het diaconaal bureau: diac.bur@cgk.nl.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
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Samen
Jij bent jij
Ik ben ik
Wij zijn zo verschillend
En toch ook weer niet
Allebei zijn wij mens
gevormd
door de cultuur
waar we vandaan komen
met z’n eigen wijsheden
en eigen waarheden
Mag ik van jou leren?
Dan mag jij dat van mij
Laten we samen opgaan
dan helpen we elkaar
en vullen we elkaar aan
Samen…
een van de mooiste woorden
die er bestaat
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