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Voor u ligt een bijzondere Diacoon:
Handboek voor diakenen. Deze Diacoon
wil een handleiding zijn, waarin de basisvragen van het diaconaat behandeld
worden: wat is diaconaat en wat wordt van
mij als diaken in mijn gemeente verwacht?
Ongetwijfeld zijn er aspecten van het
diaconale werk die niet of slechts beperkt
aan bod komen. Dat kan ook bijna niet
anders op een zo uitgebreid werkveld als
‘het diaconaat’. Steeds weer blijkt dat
diaconaat bijna grenzeloos is en dat het
betrokken is op de volle breedte van het
leven. Bij schrijven over ‘diaconaat’ moeten
keuzes worden gemaakt en prioriteiten
worden gesteld, zo ook in dit handboek.
Naast het begrip ‘diaconaat’ komt ook de
taak van de diaken uitgebreid aan de orde,
zowel in de gemeente, als in de samenleving en in de wereld.
Dit nummer van Diacoon is samengesteld
door Bartel Vianen, deputaat diaconaat en
voorzitter van de werkgroep Diaconaat in
de Gemeente (DiG).
We hopen dat dit Handboek voor diakenen
u in uw diaconale werk van dienst mag zijn!
De redactie

Diaconaat
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1	Inleiding
Waarom dit handboek?
Een diaken is door de Here via de
gemeente geroepen om de gemeente te
dienen en toe te rusten tot dienstbetoon.
De praktijk in de kerkenraad wijst uit dat
diakenen, met name zij die voor het eerst
in het ambt zijn bevestigd, vaak geen
duidelijk en volledig beeld hebben. Zij
hebben niet voldoende zicht op de
Bijbelse achtergronden, de theoretische
onderbouwing en de praktische invulling
van het diakenambt.
Gelukkig worden er in de meeste classes
toerustingavonden voor (nieuwe) diakenen georganiseerd. Er is voor een nieuwe
diaken echter zoveel te leren, dat het
gewoon niet mogelijk is alles op één
avond te bespreken. Bovendien komt in
zo’n beginperiode evengoed al veel op
iemand af, waardoor niet alles altijd even
goed zal beklijven.
Hier komt bij dat door de relatief snel
wisselende bezetting van een diaconie de
kans groot is dat het diaconale handelen
wordt geregeerd door de waan van de
dag. Dat geldt zeker als een diaconie niet
werkt met een (meerjaren)beleidsplan.
Naar aanleiding van zo’n beleidsplan kan
een handleiding in de vorm van een taakomschrijving voor diakenen worden
opgesteld. Die handleiding kan worden
gebruikt als ‘checklist’.

Aansluitend aan dit handboek hopen we
in de nabije toekomst aandacht te besteden aan het maken van een diaconaal
beleidsplan.

Deze Diacoon wil een handleiding/naslagwerkje zijn, waarin de basisvragen van het
diaconaat worden behandeld: wat is diaconaat
en wat wordt van mij als diaken in mijn gemeente verwacht?

2 Wat is Diaconaat

ook wel eens kunnen betekenen dat we
als diakenen in de gemeente onvoldoende aan de weg timmeren, onvoldoende
uitleggen wat ‘diaconaat’ inhoudt. Maar
dit terzijde.)
Terug naar de vraag: “Wat is diaconaat?”

Tijdens toerustingavonden voor nieuwe
diakenen wordt bij wijze van inleiding
regelmatig de vraag gesteld: ‘wat is diaconaat volgens u?’ Uit de antwoorden
ontstaat een beeld van de aanwezige
kennis van het ambt waarin de diakenen
onlangs zijn bevestigd. Vaak blijkt dat
beeld beperkt te zijn. En vaak ontstaat
daarom alleen over deze vraag al een
diepgaand gesprek. Steeds weer blijkt dat
diaconaat bijna grenzeloos is en dat het
betrokken is op de volle breedte van het
leven (dat beperkte beeld zou overigens

In ‘Dienen en Delen – basisboek diaconaat’ (2009) vinden we een aantal definities waarin wordt getracht dit begrip in
woorden te vangen. Dat dit niet eenvoudig is, blijkt wel uit de verschillen in de
genoemde definities. Binnen onze kerken
is de volgende door deputaten ADMA
(voorloper van deputaten diaconaat)
geformuleerde definitie gangbaar:

Duidelijk beeld van het ambt?
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“Diaconaat is dienst vanuit de liefde van
Christus aan elkaar en aan allen opdat in
de gezindheid en in de structuur van ge
meente en samenleving het koningschap van
Christus gestalte krijgt. Om dat doel te
bereiken dienen de diakenen in de gemeente
stimulerend en coördinerend te werken en
dient de gemeente als een leesbare brief in
de samenleving te functioneren, zodat van
uit de gemeente in de samenleving uitkomt
wat de beleving van waarachtige barm
hartigheid en gerechtigheid betekent”.

hele gemeente. Binnen die gemeente
hebben diakenen de taak om het dia
conaat te stimuleren en te coördineren.

gemeente in de samenleving en de
wereld.
b. Het omvat zowel het dienstbetoon dat
door of onder leiding van kerkelijke
ambtsdragers geschiedt alsook door
personen, groepen en bewegingen die
zich door het evangelie laten leiden.
c. Het is zowel betoon van barmhartigheid als beoefening van gerechtigheid.
d. Het richt zich op personen en structuren.
e. Het is te onderscheiden, maar niet te
scheiden van de andere functies van de
christelijke gemeente.”

Diaconaat is dus:

Op welke manier:

• dienst (vanuit de liefde van Christus, deze

• diakenen stimuleren de gemeente om te
dienen en zij coördineren dit dienen

liefde is dus de drijfveer)

• de gemeente laat zien wat ‘volgen van

• …aan elkaar en aan allen (dus binnen de ge-

Ad c: Barmhartigheid heeft te maken met
liefde, warmte, echte aandacht. Gerech
tigheid heeft te maken met nakomen van
recht, nakomen van afspraken, naleven
van de wet en eerlijkheid in wetgeving.
Ad d: Diaconaat heeft te maken met persoonlijke, relationele zaken, maar tevens
met zaken rond groepen mensen en organisaties. We gaan dus naast de ander
staan, maar tevens pogen we voor die
ander de samenleving te beïnvloeden.
Diaconaat kan dus leiden tot meedoen in
bijv. de politiek.

Ad a: Diaconaat is dus zorg voor elkaar
binnen de gemeente en zorg voor de wereld. Maar de christelijke gemeente is de
oorsprong.

	Christus’ inhoudt

meente en als gemeente aan de samenleving)

Ad e: Diaconaat hoort dus onlosmakelijk
bij de gemeente van Christus. Het is niet
‘los’ verkrijgbaar. De gemeente van
Christus is een diaconale gemeente, en
mag dat ook steeds meer worden. Ze mag
groeien in de gezindheid van Christus.

• de gemeente laat zien wat barmhartigheid en

Met als doel:

gerechtigheid is.

• het zichtbaar maken van het koningschap van
	Christus in de gezindheid en structuur van de
gemeente en de samenleving

Ook de schrijvers van dit basisboek
erkennen dat het eigenlijk onmogelijk is
om een sluitende definitie te geven van
‘diaconaat’. Immers, steeds weer blijkt
dat ‘diaconaat’ in een veranderende
samenleving om een andere benaderingen en toepassing vraagt. De Bijbel wil
ons daarin steeds opnieuw de weg wijzen.
Daarom spreken zij liever over ‘een voorlopige omschrijving van het veld waarbin-

nen we ons bewegen’. Dat klinkt redelijk
abstract maar wordt wat meer tastbaar in
de daarop volgende omschrijving:
“Diaconaat heeft te maken met de zorg
voor en hulp aan mensen in sociale en
maatschappelijke knelsituaties.

Zorg voor de gemeente

a.	Het is een handelen dat geschiedt in
de christelijke gemeente en vanuit de

Ad b: Diaconaat is geen privilege van diakenen! Het is taak en opdracht voor de
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De geschiedenis van de kerk laat zien dat
diaconaat in de loop der eeuwen steeds
een andere invulling heeft gekregen.
Zo mogen ook wij, in de 21e eeuw, in de
gemeente van Christus samen op zoek
zijn naar de invulling van dit begrip.
Opdat Zijn Koninkrijk komt en het
koningschap van Christus meer en meer
gestalte krijgt in deze wereld.
7

3 De taak van de
Diaken
Tot nu toe ging het voornamelijk over het
begrip ‘diaconaat’. In het vervolg van
deze Diacoon willen we specifiek ingaan
op de taak van de diaken binnen het
enorm brede veld van diaconaat.
Daartoe staat hieronder eerst wat het bevestigingsformulier, waarin de kerk het
Woord van onze God naspreekt, zegt over
het ambt van de diaken:

steding van de gaven die door hen worden
ingezameld.
- Zij zullen de gemeente opwekken, barm
hartigheid te bewijzen aan de naasten.
- Zij mogen hun arbeid verrichten in blij
moedigheid en met een bewogen hart, be
reid om de troost van het Evangelie mee te
delen aan hen die in nood verkeren.
- In de gebrokenheid van de menselijke ver
houdingen staan zij in dienst van Christus,
Die ‘de arme zal redden die om hulp roept,
de ellendige en wie geen helper heeft.’
(Ps. 72:12)”

“Christus maakt ook van de dienst der
DIAKENEN gebruik om Zijn gemeente te
bouwen. Van het begin af heeft in de ge
meente naast de bediening van het Woord
en de sacramenten het werk van de christe
lijke barmhartigheid een plaats gehad. Wij
lezen hiervan onder meer in Handelingen 6,
waar gesproken wordt over de dagelijkse
verzorging van de weduwen.
De diakenen hebben samen met de dienaren
des Woords en de ouderlingen zorg te dra
gen voor de gemeente, terwijl hun in het
bijzonder de dienst van de barmhartigheid
is toevertrouwd.
- Zij mogen de liefde van Christus zichtbaar
maken door in noden en moeilijkheden van
onderscheiden aard met raad en daad steun
te verlenen.
- Zij zullen zoeken naar passende wegen en
middelen om de bedoelde taak op de rechte
wijze te vervullen.
- Verder zullen zij zorgen voor de juiste be

Het bevestigingsformulier geeft weliswaar
geen allesomvattende taakomschrijving, maar
wel een aantal uitgangs- en aanknopingspunten voor de diaken:
• hij draagt zorg voor de gemeente
• hij wekt de gemeente op tot het bewijzen van
barmhartigheid aan de naasten, binnen
de gemeente en daarbuiten
• hij verleent steun met raad en daad
• hij zamelt gaven in en zorgt voor de juiste
besteding daarvan.

zowel binnen als buiten de gemeente. Dat
was wellicht door de problematiek van
armoede in de standenmaatschappij van
vroeger ook een heel voor de hand
liggende taak.
Ook anno 2012 wordt door diakenen nog
ondersteuning gegeven aan gemeenteleden in materieel/financieel problematische situaties. Het is voor een diaken
lastig te beoordelen wat ‘problematisch’
is. Hoe moet je omgaan met het criterium
‘niemand had iets te kort’ uit Handelingen 4?
Zorg voor de ander omvat uiteraard veel
meer dan financiële ondersteuning. Het
betekent ook mee kunnen komen in een
samenleving vol bureaucratie en regelingen, sociaal isolement door baanloos te
worden en vereenzaming bij ouder worden.
Belangrijk hierbij is dat de diaken dat niet
allemaal zelf moet willen doen! Vraag in
de gemeente mensen die deskundig zijn
op bepaalde terreinen om die deskundigheid ‘ter beschikking’ te stellen. Om de
noodzakelijke privacy te borgen zal de
relatie diaconie/deskundige ook geformaliseerd mogen worden.
De diaken dient vooral tijd en aandacht te
hebben voor gemeenteleden in een
kwetsbare positie, de ‘weduwen en
wezen’ van de 21e eeuw. Te denken valt
aan onvolledige gezinnen, mensen met
een beperking, wajongers, mensen in
schuldsituaties, gemeenteleden die door
welke oorzaak dan ook in een sociaaleco-

In de alledaagse praktijk hebben diakenen dus te maken met veel verschillende
aspecten van het ambt. Ze komen in de
gemeente legio verschillende situaties
tegen, situaties van zorg en blijdschap. En
buiten de gemeente, dichtbij en ver weg,
worden zij geconfronteerd met instanties
en structuren, maar ook met vragen om
visie en hulp.
Je zou kunnen zeggen dat een diaken drie
werkvelden heeft:
1. de gemeente,
2. de samenleving dichtbij,
3. de wereld.
Elk van deze werkvelden omvat diverse
‘sub-velden’1 en vraagt om een andere
benadering. De volgorde waarin ze
worden besproken, is niet willekeurig.
Diaconaat begint immers in de gemeente
van Christus, waar mensen, luisterend
naar het Evangelie, oog krijgen en in beweging komen voor de naaste, dichtbij en
ver weg.
1. Veel ‘sub-velden’ komen in vrijwel elk werk
veld voor. Hier worden ze beschreven onder
het werkveld, waar ze in het diaconaat meest
al onder worden geplaatst.

3.1. De diaken in de gemeente
a. zorg voor de ander

Inzameling van de gaven
8

Vanuit de (kerk)geschiedenis is de armenzorg misschien wel de meest bekende
taak van de diaken: de zorg voor de ander,
9

moet men wel worden toegerust. Diakenen
dienen die taak op zich te nemen.
De toerusting tot diaconaat kan op veel
manieren plaatsvinden, maar het moet
binnen de gemeente beginnen met het
samen lezen van het Woord van God.
Diakenen kunnen zo, samen met de predikant, het thema ‘diaconaat’ gericht aan de
orde stellen in de verkondiging en het een
duidelijke plek in de eredienst geven. Dit
kan bijvoorbeeld rondom de inzameling
van de gaven en voorbede. Zie hiervoor
ook onder d.

Mensen in schuldsituaties
nomisch zwakke positie verkeren. In deze
zorg voor de ander speelt de diaken een
belangrijke rol. Hij doet een beroep op de
gemeente om hem in staat te stellen voor
de ander in de gemeente zorg te dragen.
Dat gebeurt door de diaconale collecte,
maar ook doordat hij een beroep doet op
gemeenteleden om tijd en/of capaciteit
ter beschikking te stellen.

formulier zegt het zo: “Diakenen zullen de
gemeente opwekken barmhartigheid te
bewijzen aan de naaste”. De gemeente en
ieder individueel gemeentelid heeft de
roeping diaconaal te zijn. Maar daartoe
‘Barmhartig’, een echt Bijbels woord, ‘erbij zijn
met je hart ‘(van Well). Het is treffend dat
Wikipedia als verklaring, naast de woorden

Toerusting tot diaconaat kunnen de diakenen heel specifiek en gericht invullen
doordat bijvoorbeeld de wijkdiaken op
een wijkavond het diaconale werk toelicht of een diaconaal project introduceert. Ook kunnen de diakenen, in overleg met de catecheet (of catechesegroep)
structureel jongere gemeenteleden op
weg helpen door tijdens een catecheseuur over het diaconale werk uitleg te
geven.
Diaconale activiteiten in de gemeente

mededogen, medelijden en ontferming, toevoegt:

b. toerusting tot zorg voor de ander

“Barmhartigheid is niet zozeer een gevoel zoals

Naast de zorg voor de ander als belangrijke taak van de diaken binnen de
gemeente moet ook de toerusting tot
zorg voor de ander als belangrijke taak
worden genoemd. Diaconaat is geen
privilege van diakenen. Het bevestigings-

compassie of medelijden dat kunnen zijn, maar
wordt gekenmerkt door daden”.
Je zou dus kunnen zeggen dat het bewijzen van
barmhartigheid de ‘life-style van de gemeente
van Christus’ is.
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Stimuleren en coördineren

moeten gestimuleerd en gecoördineerd
worden. Omzien naar elkaar binnen de
gemeente heeft (soms) een bemoedigend
duwtje in de rug nodig. Diakenen kunnen
mantelzorggroepjes organiseren rond
mensen die aan huis gebonden zijn. Of
een buddy zoeken voor gemeenteleden
die eigenlijk niet goed op eigen benen
kunnen staan. Diakenen dienen voortrekkers te zijn binnen de diaconale gemeente.

c. gemeenteopbouw
Het is opmerkelijk dat in die ADMAdefinitie nadrukkelijk de rol van de structuur van de gemeente wordt genoemd. In
de structuur van de gemeente mag het
koningschap van Christus gestalte krijgen. Uit de wijze waarop de gemeente is
geordend moet blijken dat Christus inderdaad Koning is, Heer van Zijn kerk. In de
gemeente zoeken we samen naar Zijn wil
en bedoeling. De structuur van de
gemeente ondersteunt ook het gemeente-zijn en maakt het functioneren van het
‘onderlinge dienstbetoon’ mogelijk.
De verdeling van de gemeente in wijken
(geografisch) of in kleinere groepen (groeigroepen,gespreksgroepen,Bijbelkringen)
moet dus gericht zijn op ‘beter kunnen
dienen’. Structuur is dus niet bedoeld om
de dienst van de ambten overzichtelijk te
houden of om gelijkgestemden gezellig
bij elkaar te houden.
Diakenen hebben daarom oog voor de
wijze waarop de gemeente is georgani11

seerd. In de wijken en/of kleinere groepen moet het onderlinge diaconaat (en
zeker ook het pastoraat) een vaste plek
krijgen, zodat ook hier geldt: ‘niemand
had iets te kort’.

d. informeren en stimuleren
Voor een diaconale gemeente is ‘toerusting’ en ‘informatie verschaffen’ onmisbaar.
In de eerste plaats moeten diakenen de
gemeente op de hoogte houden van hun
activiteiten. Het diaconaat dat zij beoefenen gebeurt immers namens die gemeente. Zij zullen zich ook steeds weer moeten
afvragen in hoeverre zij bij deze activiteiten ook gemeenteleden kunnen of zelfs
moeten inschakelen. Te denken valt aan
participatie in diaconale acties en/of
organisaties in eigen woonplaats, samen-

De anderen dienen

werking met andere kerken in bijv. diaconale platforms etc. Diakenen moeten zich
steeds weer realiseren dat informatie
essentieel is voor het draagvlak voor
allerlei activiteiten.
Bij de vraag naar het ‘waarom’ van diaconaat is het van belang om steeds terug te
keren naar de bron van het diaconaat:
Jezus Christus. Informatie verschaffen is
het vervolg op het samen naar Matt. 25
leren luisteren. Met de juiste informatie
vinden we de weg naar de hongerige en
dorstige, de zieke en gevangene.

dat de structuur, de opbouw van de gemeente van belang is.
Via de wijken, de vaste groepen, de clubs
en verenigingen kan de gemeente op gestructureerde wijze toegerust worden.
Met de predikant of het catecheseteam
kunnen afspraken worden gemaakt over
ruimte voor ‘diaconaat’ in het catecheseprogramma . Met name in de context van
de gesprekken binnen dergelijke groepen
kunnen de Bijbelse lijnen van het diaconaat goed uit de verf komen.

vaak zo vast kunnen zitten aan ‘bezit’, ons
niet (willen) realiseren dat we dat alles
slechts te leen hebben.
Hoe vaak wordt in het Oude Testament
niet gewezen op het verwaarlozen van die
diaconale opdracht om te zorgen voor weduwen, armen, vreemdelingen, enz. Niet
voor niets wordt in het Nieuwe Testament,
zowel in de evangeliën als in de brieven,
veelvuldig gewezen op het gevaar van het
geld, van de hebzucht. Wat we hebben,
willen we maar al te vaak gewoon voor
onszelf hebben.

Diaconaat hoort onlosmakelijk bij de gemeente

Informatie gegeven door diakenen is dan
vrijwel nooit vrijblijvend maar zal steeds
opnieuw een beroep doen om te delen.
Immers, alles wat wij ‘ons bezit’ noemen
hebben we slechts te leen om onze God
en de ander daarmee te dienen, om
ervoor te zorgen dat niemand iets te kort
komt. Met die insteek zullen diakenen in
de gemeente aandacht vragen voor de
‘dienst van het offer’, de inzameling voor
de armen. Inderdaad, de armen hebben
wij altijd bij ons, of we ze nu om de hoek
vinden of ver weg.
Het gaat om samen op zoek zijn naar diaconale nood, informatie overbrengen tijdens instructieavonden en wijkavonden,
in catechese- en gespreksgroepen. In de
taakverdeling binnen de diaconie is het
raadzaam om één diaken als specifieke
opdracht de toerusting van de gemeente
toe te vertrouwen. Ook hierbij blijkt weer
12

van Christus, is niet ‘los’ verkrijgbaar. De band
aan Christus kan niet zonder consequenties zijn
voor het leven van alledag. Niet binnen de
gemeente en zeker ook niet binnen de samenleving.

Handelen als volgeling van de Here, toegerust worden tot discipelschap, wordt op
deze wijze verkondiging met de daad.
Diakenen zullen samen ook moeten gaan
nadenken over de rol van het diaconaat in
de evangelisatie. Missionair kerk-zijn en
diaconaat kunnen niet zonder elkaar.
Over dit onderwerp zal binnenkort een
Diacoon verschijnen.
Toerusting door diakenen: zij hebben er
een dagtaak aan. Omdat we als mensen
eigenlijk doorlopend toerusting nodig
hebben. Omdat we, ook als christenen,

‘Ons’ bezit?
Daarom zullen diakenen aandacht blijven
vragen voor de diaconale collecten en informatie geven over de gekozen doelen.
Ook dat is toerusting. Daarom zullen diakenen de predikant vragen aandacht te
besteden aan diaconaat in de prediking.

e. coördinatie
Uit al de beschikbare informatie m.b.t.
mogelijkheden tot diaconale ondersteu13

ning moet een keuze worden gemaakt.
Immers, de gemeente zal niet de gehele
diaconale nood op de schouders kunnen
nemen. Wellicht is dat wel het lastigste
proces dat we tegenkomen in het diaconaat: kiezen, prioriteiten stellen. Diakenen
zullen in de gemeente dat proces mogen
en moeten begeleiden en uitleggen waarom gekozen is zoals gekozen is.
Diakenen zijn wel genoemd ‘de componisten van de gemeente’. Dit is een veelzeggende en rake vergelijking. In een diaconale gemeente gebeurt veel, doet
iedereen mee, zet iedereen zijn gaven in.
Maar die activiteiten moeten worden afgestemd. Er moeten vaak prioriteiten
worden gesteld of er moet eerst naar
informatie worden gezocht. Diakenen
stemmen al die activiteiten af zodat het
diaconaat symfonisch, welluidend wordt
en niet tot een kakofonie van goedbedoelde acties wordt.

‘De componist van de gemeente’

3.2. De diaken in de samenleving
We mogen vaststellen dat we bij dit aspect doorgaans een minder scherp beeld
hebben dan bij de diaken in de gemeente.
Toch mogen we het diaconaat in de
samenleving niet verwaarlozen. Met
‘samenleving’ wordt in dit verband bedoeld onze directe woon-, leef-, en werkomgeving.
Het leven vanuit de gezindheid van
Christus mag blijken uit de wijze waarop
de gemeente als geheel en de gemeenteleden individueel in de samenleving staan,
eraan meedoen en er invloed op uitoefenen zonder erin op te gaan. Ook hierin
mogen diakenen voortrekkers en wegwijzers zijn.
De taak van de diaken in de samenleving
is niet echt nieuw. Op allerlei manieren
hebben diakenen in het verleden vorm gegeven aan activiteiten van (kerk)mensen,
die op basis van hun geloof in Christus
hun naasten hebben willen helpen. Deze
activiteiten hadden vaak hun oorsprong
in de plaatselijke kerkelijke gemeenten.
Te denken valt aan instellingen voor ziekenzorg (diaconessenhuizen), bejaardenzorg, weeshuizen, etc. Vaak zijn de sporen
hiervan nog terug te vinden in (de namen
van) bestaande instituten, zoals de O.G.
Heldringstichting en de Willem van den
Berghstichting. Door schaalvergroting,
ontkerkelijking en professionalisering is
de taak van de diaken in deze instituten
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langzaam verdwenen. De overheid heeft
deze taak vrijwel geheel overgenomen om
deze vervolgens weer af te staan aan ‘de
markt’.
Echter, de laatste jaren valt er een
beweging-terug te signaleren, een
opleving van het diaconaat in de samenleving. Typerend voor deze beweging-terug is dat het veelal een
‘bewegen tegen de stroom in’ is.
Immers, in de samenleving hebben
individualisme, egoïsme en materialisme meer en meer de overhand gekregen en is het draagvlak voor solidariteit en gemeenschapszin kleiner
geworden. Daarnaast wordt het belang van deze beweging-terug vergroot door de zich terugtrekkende
overheid en allerlei bezuinigingen.
Er zijn in de afgelopen tijd vooral diaconale activiteiten ontplooid als reactie op
het verdwijnen van dat draagvlak:
a. zorg voor dak- en thuislozen
b. zorg voor verslaafden
c. zorg voor asielzoekers
d.armoedebestrijding
e. schuldhulpverlening
Voordat we nu apart ‘inzoomen’ op deze
activiteiten, is het goed te bedenken dat
mensen uit de ene doelgroep vaak ook behoren tot een andere doelgroep. Onder
asielzoekers vinden we vaak mensen die

geen dak boven het hoofd hebben en onder de doelgroep dak- en thuislozen komt
veel armoede en/of verslaving voor.
Bovendien valt er een oorzakelijk verband
te constateren: armoedebestrijding voorkomt dat mensen structureel schulden
maken, en mensen met schulden die niet
in een schuldhulpverleningstraject terecht komen, kunnen makkelijk wegzakken en tot de doelgroep dak- en thuislozen gaan behoren. Maar ook allerlei
vormen van verslaving kunnen leiden tot
verpaupering en armoede. Opvallend is
ook dat onder dak- en thuislozen veel
mensen voorkomen die een verleden hebben in de psychiatrie en daarnaast ook
verslaafd zijn geworden.

a. zorg voor dak- en thuislozen
De groeiende welvaart van de tweede
helft van de vorige eeuw was niet voor iedereen weggelegd. Talloze redenen kunnen er de oorzaak van zijn dat mensen het
tempo niet kunnen bijhouden en de druk
om te presteren te hoog wordt. Gevolg
hiervan is dat men afhaakt, werkloos
wordt, relaties verbreekt en schulden niet
meer kan afbetalen. Iedereen die zich
maar even verdiept in de levensverhalen
van gasten bij aan- en inloophuizen, zal
ontdekken dat er soms maar heel weinig
nodig is om aan de onderkant van de
samenleving terecht te komen. Het is telkens weer verrassend te ontdekken hoe
gevarieerd de samenstelling is van de gas15

tenpopulatie van deze huizen. In veel steden hebben de kerken ook op dit terrein
gehoor gegeven aan hun diaconale roeping. Diakenen hebben de samenwerking
met andere kerken gezocht om in hun
woonplaats in de meest schrijnende situaties hulp te bieden. Meer informatie over
dit werk is te vinden op www.netwerkdak.
nl. En sla vooral de Diacoon van januari
2011 over aanloophuizen er nog eens op na.
Belangrijk bij het verlenen van diaconale
hulp aan mensen ‘aan de rand van de sa-

menleving’ is dat de (samenwerkende)
kerken niet de verborgen agenda hebben
van ‘evangelisatie’. Juist bij mensen die
zich vaak tweederangs voelen (en ook
regelmatig als zodanig worden behandeld) mag de gemeente van Christus ‘present’ zijn, zonder tegenprestatie, zonder
voorwaarden vooraf. Met name in in- en
aanloophuizen van de kerken kan de
Presentie-theorie van prof Baart (zie
www.presentie.nl en ook ‘Dienen en
Delen’, 187-188) goed van pas komen.

Daarom zullen de vrijwilligers uit de kerken (die dat gevoel van: ‘ik moet toch ook
het Evangelie doorgeven’, maar al te goed
kennen) getraind moeten worden in de
omgang met de gasten/doelgroep.

b. zorg voor verslaafden
Bij het diaconale werk in in- en aanloophuizen leren vrijwilligers uit de kerken de
problematiek van de omgang met verslaafden maar al te goed kennen. De diaken kan de gemeente wijzen op de mogelijkheden dit werk te steunen, als
vrijwilliger of bijvoorbeeld als donateur
van Stichting De Hoop.
c. zorg voor asielzoekers

Ook na de invoering van de nieuwe vluchtelingenwet in 2000 is de situatie voor
asielzoekers in Nederland allesbehalve
duidelijk. En in ieder geval nog volop in
beweging. De vraag over het hoe en waarom van de zorg voor asielzoekers is vooralsnog niet beantwoord. Daarvoor is de
problematiek van dit onderwerp wellicht

Zorg voor anderen
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ook te gecompliceerd en het ligt politiek
uiterst gevoelig. In het kader van deze
Diacoon gaat het te ver om de problematiek breder uit de doeken te doen. Het is
ook lastig duidelijk aan te geven waar de
grenzen voor het diaconaat precies liggen. Toch enkele opmerkingen:
a. De vraag is of en in hoeverre de criteria
voor de erkenning als ‘vluchteling’, zoals die nu zijn vastgelegd in de wet, vanuit diaconaal oogpunt de toets van
‘barmhartigheid en gerechtigheid’ kunnen doorstaan. Met andere woorden:
doet de bestaande wetgeving wel recht?
b. De vraag is of er met de ogen van de
barmhartige Samaritaan naar de vluchteling is/wordt gekeken. Of telt bij de
vaststelling van de wetstekst slechts
‘het beperken van de aantallen’?
c. Na het laatste Generale Pardon zijn vier
‘probleemgroepen’ overgebleven:
1. mensen die in een beroepsprocedure
verwikkeld zijn;
2. mensen die terug moeten naar het
land van herkomst, maar voor wie
geen papieren te regelen zijn;
3. mensen die terug moeten naar het
land van herkomst, maar die naar eigen schatting daar gevaar te duchten
hebben;
4. mensen die door de traagheid van de
procedures die de overheid hanteert
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al zo lang in Nederland wonen (met
kinderen die hier zijn geboren en opgegroeid) dat het niet humaan is ze
nu nog terug te sturen.
De vraag is welke oplossingen de overheid voor deze probleemgroepen in petto
heeft. Mensen tot ‘illegaal’ verklaren leidt
slechts tot wanhoop.

Mogen zij hier blijven?
We gaan even terug naar de definitie:
- Het (diaconaat) is zowel betoon van
barmhartigheid als beoefening van gerech
tigheid.
-Het richt zich op personen en structuren.
Met name bij de zorg voor asielzoekers
spelen deze aspecten van het diaconaat
een belangrijke rol. Er zijn in de jaren negentig van de vorige eeuw en ook daarna
kerken geweest die asielzoekers die dreigden te worden uitgezet, hebben opgevangen en gehuisvest. Diaconale gemeenten,
die niet toelieten dat de eigen overheid,

zowel plaatselijk als landelijk, geen recht
meer deed.
Diaconaat betekent soms ook dat nadrukkelijk de communicatie en wisselwerking
met christelijke politici moet worden gezocht. Om als diakenen te worden geïnformeerd en als politicus te worden bemoedigd. Diaconaat betekent naast
helpen soms ook protest. Protest tegen
onrechtvaardige wetten en structuren.
d. armoedebestrijding
Met name bij plaatselijke samenwerking
met andere kerken komt deze vorm van
diaconaat in de samenleving regelmatig
ter sprake. Al enkele jaren bestaan op veel
plaatsen de voedsel- en kledingbanken als
bewijs dat er iets structureel mis is met de
verdeling van welvaart in onze samenleving. Identiek aan de problematiek van
asielzoekers bevinden we ons ook hier op
het grensvlak van diaconaat en (christe
lijke) sociaal-maatschappelijke politiek.
Maar levend in een wereld waarin via het
diaconaat van Zijn kerk het koningschap
van Christus gestalte mag krijgen, zal diezelfde kerk niet zwijgen als er geen recht
wordt gedaan.
Diakenen mogen ook op dit terrein voortrekkers zijn en de gemeente toerusten
tot het diaconaat zoals toegespitst in Jac.
2:14 e.v.:
“Wat baat het, mijn broeders, of iemand al
beweert geloof te hebben, als hij geen werken
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heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel,
dat een broeder of zuster gebrek heeft aan
kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand
uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt
u warm en eet goed, zonder hen echter van
het nodige voor het lichaam te voorzien, wat
baat dit? Zo is het ook met het geloof: indien
het niet met werken gepaard gaat, is het, op
zichzelf genomen, dood. Maar, zal iemand
zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken.
Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en
ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken”.

Er zijn allerlei vormen van samenwerking
op diaconaal vlak, zoals nu onder invloed
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in diaconale platforms.
Daar kunnen de kerken aan een steeds harder wordende samenleving laten zien dat
het discipelschap, het volgen van Christus,
ook alles te maken heeft met de wijze
waarop in de samenleving niet het recht
van de sterkste (op wat voor gebied dan
ook) geldt, maar veel meer het principe:
‘eerlijk is eerlijk’ en dus ‘genoeg is genoeg’.

Schuld
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e. schuldhulpverlening
Veel mensen zijn de laatste jaren bezweken voor de verleidingen van luxe en reclame. De financiële instellingen hebben
veel leningen verstrekt aan mensen die
onvoldoende kredietwaardig waren en de
gevolgen van een dergelijke lening niet
konden overzien. Dat heeft ertoe geleid
dat veel mensen in de problemen zijn geraakt. In de daarop volgende schuldsanering zijn vaak schrijnende situaties te zien,
vooral als het gezinnen met minderjarige
kinderen betreft.
Voor diakenen bestaat nu de mogelijkheid
om (op meerdere manieren) zelf toegerust
te worden. Ook kunnen ze gemeenteleden
toe laten rusten om deze problematiek
zowel binnen als buiten de gemeente
goed te kunnen begeleiden. Een goed
initiatief op dit vlak is het project ‘Schuld
hulpmaatje’ waarin verschillende organisaties samenwerken (o.a. Kerk in Actie, de
Evangelische Alliantie en de PCOB). In dit
project worden vrijwilligers opgeleid om
mensen in het schuldsaneringtraject te
begeleiden. Ook deze diaconale activiteit
kan door samenwerking in een diaconaal
platform heel effectief worden ondersteund
door de lokale diaconieën.Naast aandacht
voor mensen in de samenleving die in de
knel zijn geraakt, wordt veel diaconale
energie gevraagd door de wijzigende wetgeving. In het kader van de Wmo worden
diakenen plotseling weer gesprekspartner
van de lokale overheid. Er kan via deel

name in diaconale platforms door diakenen invloed worden uitgeoefend op gemeentelijk beleid voor zorg, mensen met
een beperking, inzet van vrijwilligers etc.
Deputaten diaconaat schenken hieraan
via de werkgroep ‘diaconaat in de samenleving’(DiS) regelmatig aandacht.
De taak van de diaken als het gaat
om het diaconaat in de wereld bestaat voor een belangrijk deel uit het
geven van voorlichting over en het
vragen van aandacht voor de nood
van mensen buiten onze eigen invloedssfeer.

3.3 De diaken in de wereld
‘Diaconaat in de wereld’ is absoluut geen
nieuw verschijnsel binnen het brede veld
van het diaconaat. Immers, een belangrijk
onderdeel van het zendingswerk bestaat
uit ‘diaconaat’ . Met ‘wereld’ wordt hier
overigens bedoeld het gebied dat buiten
de ‘samenleving’ valt, buiten onze directe
levenssfeer. Het is dus eigenlijk een wat
cosmetisch onderscheid.
Zoals gezegd: het verkondigen van het
Evangelie is vrijwel altijd gepaard gegaan
met allerlei vormen van hulpverlening, zowel op medisch gebied als op het gebied
van onderwijs en scholing. Geheel in de
lijn van de Jacobusbrief wordt zo beves20

De nood van mensen ver weg
tigd dat verkondiging en diaconaat altijd
hand-in-hand moeten gaan. Anders gezegd: is diaconaat eigenlijk niet gewoon
een vorm van verkondiging? Het is merkwaardig dat het heel vanzelfsprekend is
dat zending en hulpverlening al langdurig
en intensief samen optrekken. In de combinatie van evangelisatie en hulpverlening is dat veel minder het geval is. Liggen
hier voor de gemeente van Christus geen
geweldige taken (en kansen) in met name
de verstedelijkte gebieden met alle problemen van armoede, verslaving, prostitutie en verpaupering?

Heel specifiek kan dat o.a. door aandacht
te vragen voor de projecten van deputaten diaconaat. Dat kan door binnen de gemeente in de aanloop naar de jaarlijkse
Hulpverleningszondag aandacht te vragen voor de nood in de wereld. Deputaten
stellen hiervoor een scala van mogelijkheden ter beschikking: van folders tot preekschetsen, van posters tot materiaal voor
kindernevendiensten en clubs. Dit biedt
diakenen mogelijkheden en kansen om de
hele gemeente op te wekken tot dienst
aan de ander, tot een leven in de gezindheid van Christus.
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Het kan ook door het kiezen van een van
de projecten uit de projectenlijst. Het diaconaal bureau heeft foldermateriaal en
powerpointpresentaties voor deze projecten beschikbaar. Regelmatig collecteren
voor een specifiek project maakt voor
de gemeente het ‘diaconaat in de wereld’
van een incident (de collecte op Hulp
verleningszondag) tot een permanent
verschijnsel. Bovendien groeit op deze
wijze de betrokkenheid bij een bepaald
project.
Diaconaat in de wereld kan ook inhouden
dat diakenen in de gemeente aandacht
vragen voor de zorg voor de schepping en
voor een onderwerp als duurzaamheid.
Deze onderwerpen zouden meer en meer

de zorg moeten zijn van de gemeente van
Christus. Het gaat immers over de omgang met Gods schepping!? En bovendien: onze manier van omgaan met en
gebruik maken van de schepping heeft
grote invloed op de leefomstandigheden
van onze naaste elders in deze wereld.
Diaconaat:
• dienst vanuit de liefde van Christus aan
elkaar en aan allen…
• zorg voor elkaar binnen de gemeente
en zorg voor de samenleving en de
wereld…
• betoon van barmhartigheid en beoefening van gerechtigheid…
Het ambt van diaken is een prachtig ambt!

Diaconaat
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