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De eerste Diacoon van 2012 ligt voor u!
In 2011 is Diacoon vier keer uitgegeven in
plaats van vijf keer. Om die reden is het ons
streven om in 2012 zes nummers te laten
verschijnen.
Op de diakenendag die op 28 januari 2012
is gehouden in de Pniëlkerk in Veenendaal
stond het thema ‘Eerlijk is eerlijk’ centraal.
Prof. dr. T.M. Hofman heeft over dit thema
een lezing gehouden die zo boeiend en
praktisch was, dat wij u die niet willen onthouden! De verantwoorde omgang met de
mens en Gods schepping stond in deze lezing centraal. We hopen dat deze Diacoon
voor u een geheugensteun is als u op de
diakendag bent geweest en dat degenen
die verhinderd waren er hun voordeel mee
kunnen doen.
Tot opbouw van Gods kerk!
De redactie
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Diakenendag Veenendaal, 28 januari 2012
Broeders en zusters,
We komen vandaag samen in een cruciale
fase van de wereldgeschiedenis.
Misschien vindt u die aanduiding wat
overdreven, maar we zitten op een omslagpunt. Groei en toenemende welvaart
zijn ook in Europa niet langer vanzelfsprekend en nog minder verzekerd.
Je hoort over krimp en kortingen. Nog
niet eerder zijn er voor de pensioenen zo
verregaande consequenties aan de orde
geweest.
Nu spreken we nog niet over de dieper
liggende vragen naar het al of niet houdbaar zijn van economische en financiële
systemen, zoals die de laatste decennia
hebben gefunctioneerd.

De laatste tientallen jaren is veel gesproken over gerechtigheid en duurzaamheid.
Op dit ogenblik worden deze begrippen
en de achterliggende uitgangspunten op
een bijzondere manier op de proef gesteld. De huidige economische en financiële crisis, die met name Europa en de
Eurolanden treft, is een test!
Wat zijn die woorden gerechtigheid en
duurzaamheid nu echt waard in een fase
waarin het erop aankomt?

1 Dicht bij huis blijven
We zouden ons vanmorgen kunnen verliezen in allerlei beschouwingen over de
macro-economische en ethische fouten
van anderen. Niet dat die er niet toe doen.
Ze liggen wel degelijk ten grondslag aan
de huidige problematiek. Veel was
gebaseerd op de jacht naar meer en
steeds maar groter. In het bijzonder de
financiële wereld heeft daarin op een zeer
opvallende wijze het voortouw genomen
(al of niet bonusgedreven). Er is een
geweldige onbalans ontstaan tussen de
(veel te groot wordende) financiële
economie en de reële economie. Met alle
gevolgen en alle gevaren van dien.
Maar laten we vanmorgen dicht bij huis
blijven! Dicht bij het huis van God, dicht
4
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In deze hoofdlezing mag ik daarvoor wat
voorzetten / aanzetten geven, de verdere
uitwerking zal in (interactieve) workshops plaatsvinden.

2 Oog hebben voor het
geheel moet je leren
Denken over gerechtigheid en duurzaamheid is minder eenvoudig dan het lijkt.
De maatschappij is uiterst complex, vaak
blijkt dat wat goed is voor het ene, juist
slecht te zijn voor het andere.
Een voorbeeld: we kunnen uit zorg voor
de aarde (terugdringen van de CO2 uitstoot) ons inzetten voor een groter gebruik van biobrandstof. Maar realiseren
we ons dat dit vaak grote gevolgen heeft
voor het milieu in de landen waar die
grondstoffen worden geteeld? Er wordt
veel grond aan de voedselproductie onttrokken, of kostbare bossen worden gekapt om gronden vrij te maken voor productie (van biobrandstof).
‘People, planet and profit’; de mensen, de
planeet en de winst vragen op allerlei
manier onze aandacht en de onderlinge
verhoudingen zijn complex. Ook op deze
terreinen is het duidelijk dat zonde en
gebrokenheid doorwerken. Dat mag juist
voor ons christenen geen reden zijn om er
dan maar in te berusten. Juist een christen leeft in het besef van verantwoordelijkheid. Wij zijn geen eigenaar van deze

bij ons kerk zijn en dicht bij ons eigen
hart. Hoe geven wij nu A.D. 2012 invulling
aan de begrippen gerechtigheid en duurzaamheid? Juist voor diakenen die een
bijzondere taak hebben in de toerusting
tot ‘dienst vanuit de liefde van Christus
aan elkaar en aan allen...’ 1) is dat een heel
wezenlijke vraag. Op een dag als deze
willen we met elkaar verder denken over
‘zorg voor elkaar binnen de gemeente
en zorg voor de samenleving en de
wereld....’. Juist het diaconaat staat voor
‘betoon van barmhartigheid en beoefening van gerechtigheid...’.
1) Zie Diacoon, 28e Jrg. Nr. 4, december 2011, p. 22.
5
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aarde, wij hebben geen recht om onze
medemens uit te buiten, ook al leeft die
medemens op een ander continent. Juist
christenen dienen zich bewust te zijn van
de grote gevaren van louter financiële
prikkels, ze kunnen zo gemakkelijk pervers worden! Laten we op dat punt ook
eerlijk en kritisch zijn naar onszelf toe!
Bij alles wat we vandaag overwegen en
bespreken zullen we niet om het begrip
rentmeesterschap heen kunnen en heen
willen. Economie – het heeft alles te
maken met de goede, eerlijke, Bijbels verantwoorde huishoudkunde.

De rentmeester, oikonomos, realiseert
zich zeer goed geen eigenaar te zijn, maar
wel verantwoordelijkheid te dragen voor
een goed beheer van alles wat hem is toevertrouwd. Hij moet eerlijk verantwoording kunnen afleggen van zijn beheer.
Daar ligt ook voor ons vandaag een kernpunt. Een echte beheerder heeft steeds
oog voor De Schepper en Onderhouder.

Het beheersplan is niet zozeer een menselijk ontwerp, maar een eerlijke vertaling
van de grondlijnen die God ons heeft gegeven.
Gods plan met mens en wereld is dan ook
het grote beleidsplan voor de vormgeving
op de terreinen van ‘people, planet and
profit’. Dat is wel een zaak om te leren!
Want als we eerlijk zijn, steekt onze
samenleving heel anders in elkaar. Het
gaat maar al te vaak om onze menselijke
doelen die we nastreven. Voor een christen ligt dat toch anders!
De medemens is geen winstobject, prachtig te benutten (of uit te buiten) voor de
factor arbeid. Onze medemens is Bijbels
gezien niet zozeer een potentiële markt,
die moet worden aangeboord of moet
worden gestimuleerd om onze omzet en
afzet te vergroten.
Onze medemens is in Bijbels licht medeschepsel, (naar Gods beeld) waarvoor ook
ik verantwoordelijkheid draag. Die verantwoordelijkheid uit zich in een zorg6
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schillende invalshoeken met elkaar mogen nadenken over de uitgangspunten en
de concrete invulling voor het diaconaat.
Dan is het diaconaat geen doel op zich,
maar juist gericht op toerusting van de
gemeente als geheel.

vuldige houding/opstelling jegens mijn
naaste en het besef dat God mij ter verantwoording zal roepen.
De aarde is geen wingewest of winstobject om eindeloos uit te buiten om zelf
(in het Westen) maar een goed leven te
kunnen leiden. Dan zouden we aan volgende generaties een geplunderde aarde
overleveren! De aarde is geen planeet die
eindeloos kan incasseren. De aarde zal
terugslaan en wie van ons kan overzien
welke desastreuze gevolgen dat zal hebben voor volgende generaties? De aarde
is Bijbels gezien schepping van de
Eigenaar. Wij mogen de aarde op een
zorgvuldige wijze beheren, bebouwen en
bewaren! Is de omvang van onze ecologische voetafdruk in overeenstemming met
een eerlijke omgang met Gods kosmos?
Dit sieraad verdient onze uiterste zorgvuldigheid.

3 Dicht bij het hart van
de Schrift blijven
We staan er niet alleen voor, broeders en
zusters. We mogen elkaar bemoedigen
vanuit het Woord van God. Men spreekt
in het kader van duurzaamheid wel over
het principe van ‘cradle to cradle’..., heel
fundamenteel qua hergebruik e.d.
Productie is dan zorgvuldig en eerlijk, een
goede zaak! Vanmorgen mogen en
moeten we ook denken aan ‘die andere
kribbe’, namelijk die gestaan heeft in
Bethlehem.

3.1 De kribbe
We zijn niet allereerst op onszelf aangewezen en op onze prestaties. Eerst mogen
we letten op Gods genade in Jezus
Christus. De theologische en praktische
betekenis van de vleeswording laat zich
niet overschatten. Daar ligt zo’n rijkdom
in! De oude belijdenis van Nicea zegt over
Jezus Christus o.a.: ‘Die om ons mensen
en om onze zaligheid, is nedergekomen
uit de hemel, en vlees is geworden van de

Oog hebben voor de grote verbanden
moet je leren! Daarvoor hebben we op
een dag als deze ook elkaar nodig. Het is
dan ook een zegen, dat we vanuit ver7
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Heilige Geest uit de maagd Maria, en een
mens geworden is...’

Gods heil zweeft niet boven de wereld,
maar is in Jezus Christus heel concreet in
deze wereld ingegaan! Dat heeft allerlei
gevolgen voor ons kijken naar en onze
omgang met deze wereld. De vleeswording laat zien, dat God Zijn eigen schepping en de mens als schepsel volkomen
serieus neemt en ondanks de zonde niet
loslaat. God wil Zijn schepping en Zijn
schepsel terug, vanwege dat heilsplan
heeft God Zijn Zoon in de wereld gezonden.

3.2 De collecte
Als u misschien denkt dat deze theologische lijn voor onze praktische thematiek
van vandaag wat vergezocht is, mag en
moet ik u wijzen op 2 Korinte 8 en 9. 2)
De Zichzelf opofferende liefde van de
Zoon in vleeswording en kruisdood vormt
het hart van het Nieuwtestamentisch
spreken over charis (genade). Het is de
basis voor alle nieuwe leven. Zo doet
Paulus een voluit theologisch gemotiveerd appèl om de collecte voor Jeruzalem
te steunen. ‘Vanuit het zicht op Gods geven in Zijn heilshandelen is dienend, vrijwillig, blijmoedig en milddadig geven een
heerlijk voorrecht en een rijke vrucht van
de hartelijke verbondenheid met God en
Zijn volk. Wie in Christus Jezus Gods gevend hart heeft gezien, kan zijn hart niet
langer toesluiten voor de noden van de
ander, van welke aard die nood dan ook
is.’ 3) Dan is Gods genade ook allesbepalend voor onze omgang met geld en goed!

2) Zie o.a. T.M. Hofman, Charis in 2 Korinte 8 en 9, in: A.Baars e.a., red., Charis, Opstellen aangeboden aan
prof. dr. J.W. Maris, Uitgeverij Groen, Heerenveen 2008, 101-112.
8
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3.3 De voetwassing

We zouden dicht bij huis blijven vandaag,
hadden we afgesproken!
Dichtbij het huis van God, de kerk. Maar
ook dicht bij de Heere van de kerk, onze
Heere Jezus Christus. Hij zegt ons ook
vanmorgen:

Graag noem ik u een geschiedenis uit het
Johannes evangelie, waar ons door onze
Heere en Heiland de weg wordt gewezen.
In Johannes 13 zien
we Jezus schuifelen
over de grond in
ontlediging.
Hij
heeft Zijn klederen
afgelegd en gaat
van discipel naar
discipel. Hij geeft
Zichzelf voor het
minste dienstwerk.
Het is echter rijke prediking van Zijn dienende komst in deze wereld. Zijn zelfovergave als het Pascha wordt erdoor tot
uitdrukking gebracht.
Jezus geeft Zijn discipelen de verklaring
erbij en wijst hun de weg: Lees Johannes
13 de verzen 14-15.

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een slaaf is niet
meer dan zijn heer, en een gezant niet meer
dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze
dingen weet, zalig bent u als u ze doet.’

Joh. 13 : 16/17 HSV (SV: ‘Een dienstknecht is
niet meerder dan zijn heer, noch een gezant
meerder dan die gezonden heeft. Indien gij
deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve
doet.’

3.4 Het werk van Gods genade is
veelkleurig
Er komt juist ook in deze tijd veel op ons
af, maar we staan er niet alleen voor. Het
werk van Gods genade is rijk en schenkt
ons de ‘menigerlei genade’. Het is een
veelkleurigheid om anderen ermee te
dienen (1 Petr. 4 : 10).

‘Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten
gewassen heb, moet ook u elkaars voeten
wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven,
opdat ook u doet zoals Ik aan u heb gedaan.’

‘Dient elkander, een ieder naar de genadegave,
die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters

J.P. Versteeg zei kernachtig: ‘Jezus heeft
het voor ons gedaan en Hij heeft het ons
ook voorgedaan.’

over de velerlei genade Gods.’

De Heilige Geest wil ons te midden van
de vele vragen ‘in al de waarheid leiden’
(Joh. 16 : 13m).

3) T.M. Hofman, in: a.w., 111-112.
9
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Daarom is het gebed om de verlichtende
werking van de Heilige Geest zo belangrijk en hoopgevend (gezien de belofte van
Lucas 11 : 13b).
‘ … hoeveel te meer zal de Vader uit de hemel de
heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom
bidden?’

‘Heilige creativiteit’ mogen we in dat licht
verwachten, ook in moeilijke omstandigheden (Lucas 12 : 12)
‘…want de heilige Geestzal u op het eigen ogen-

doorwerking van het Woord van God in
het leven van iedere dag. De diaken die
zich op deze terreinen inzet, maakt zich
sterk voor een goede en belangrijke zaak.

blik leren, wat gij zeggen moet.’

4.2 Het is geen eenvoudige zaak

4 Opmerkingen over
de praktijk
4.1 Het is ten diepste niet onze zaak
Opkomen voor recht en gerechtigheid,
oog hebben voor duurzaamheid, het is
ten diepste niet onze zaak. Het gaat om
fundamentele Bijbelse noties.
Dat mag juist de diaken een steun in de
rug geven. Wie nog steeds zou denken
dat het hierbij om marginale zaken gaat,
heeft geen oog voor de werkelijke boodschap van de Bijbel voor het hele leven.
Reformatie en Nadere Reformatie hebben zich niet alleen ingezet voor de zuivere leer, maar hadden ook oog voor de

We hebben al gezien dat er complexe
zaken aan de orde komen. We moeten
ons bovendien realiseren dat opkomen
voor gerechtigheid en duurzaamheid ook
snijdt in ons eigen (vrome) vlees. Dat
roept weerstand en verzet op. We kunnen
dat niet in eigen kracht overwinnen en
ook niet met bruutheid. Op deze terreinen echt werkzaam zijn, is zaak van geloofsvertrouwen! Dat raakt onze persoonlijke verhouding tot de Heere, maar
evenzeer ons roepingsbesef. De diepe
overtuiging dat God mensen inschakelt in
Zijn dienst. Om door hen de gemeente
toe te rusten tot dienstbetoon ook in
tijden die moeilijker worden. Juist als er
moeilijke keuzes moeten worden gemaakt, is bezinning en toerusting van
groot belang.
10
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5 Afrondende
opmerkingen

4.3 Het diaconaat wordt steeds
belangrijker
Het is juist nu van belang oog te hebben
voor de eigen plaats en taak van de diaken. Nu zich de tendens aftekent dat de
overheid op belangrijke punten terugtreedt, zal er veel van de diaconieën worden gevraagd. Dat raakt fundamentele
bezinning, toerusting van de gemeente
en planmatige aanpak in een veranderde
en veranderende tijd. Er zijn volop terreinen die juist nu onder druk komen te
liggen: denk bijvoorbeeld aan de oudedagsvoorziening en de zorg voor een vergrijzende bevolking. Hoe gaan we daar op
de juiste wijze diaconaal mee om?

5.1 Duurzaamheid vraagt op een bijzondere wijze aandacht voor de schepping.
Deze aandacht voor het begin brengt de
aandacht voor de voleinding beslist niet
in het gedrang. We krijgen echt oog voor
de grotere verbanden die God Zelf in Zijn
Woord ons heeft geopenbaard. In het
laatste Bijbelboek Openbaring komt het
Paradijs weer terug!
5.2 Oog voor de grotere verbanden en
recht en gerechtigheid oefenen, doet ons
de naaste dichtbij niet vergeten. Er is een
wisselwerking tussen beide. De naaste
dichtbij prikkelt me om na te denken over
de grotere verbanden. Vooral op een
kantelpunt als onze tijd is die bezinning
op grotere verbanden en systemen van
eminent belang.
5.3 Hebben wij soms (in het verleden) te
selectief gewinkeld? We hebben ons een
dilemma laten opdringen: òf persoonlijk
heil òf oog voor de schepping. Dat is een
valse tegenstelling!
Wie persoonlijk iets leert kennen van
Gods heil in Jezus Christus krijgt pas echt
oog voor de waarde van Gods schepping.
God laat Zijn schepping niet los, maar zal
ook Zijn schepping naar de voleinding
brengen. Eenmaal zal alles door de vrede
bloeien.
11
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5.4 Wij hebben nieuwe ogen en nieuwe
oren nodig! De Heilige Geest leert ons om
het zuchten van de schepping in barensnood te horen (Romeinen 8:22-25).
’Wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in
al haar delen zucht en in barensnood is. En niet
alleen zij, maar ook wij zelf [wij,] die de Geest
als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij
onszelf in de verwachting van het zoonschap:

ten, de mensen, kortom echt kijken naar
Gods schepping ... dan vullen onze ogen
zich met tranen. Enerzijds tranen vanwege die zuchtende, geschonden schepping
en dat onrecht onze medemensen aangedaan, maar ook anderzijds tranen van geloofsverlangen en van verwachting! Met
dat toekomstperspectief voor ogen mogen we - ook vandaag - elkaar aansporen
en vertroosten!

de verlossing van ons lichaam.
Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop,
die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal
men hopen op hetgeen men ziet?
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet
zien, verwachten wij het met volharding.’

Als we met nieuwe ogen mogen leren kijken naar de bomen, de bergen, de bees12
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Diakenendag

Ds Bart Reinders als organist

Ontmoeting bij binnenkomst

De workshop over rondkomen met een
minimum inkomen

Een ‘duurzame’ attentie voor de workshopleiders
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Overleg over inkomsten en uitgaven

Dagvoorzitter ds Rijn de Jonge

Gesprekken in de wandelgangen

Aandacht

De workshop Schuldhulpmaatje
14
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De workshop Woordstudie gerechtigheid

De workshop van St. Present

Lezing van prof. Hofman

De lunch na afloop
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God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we U vergelden,
dank voor ‘t daag’lijks brood.
Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.
Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
‘t roepen aan de poort.
Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
‘t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.
Liedboek voor de Kerken 1973 nr. 350
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