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Loopt u wel eens aan tegen de tegenstelling die soms gemaakt wordt tussen getuigenis (woord) en diaconaat (daad)? Die
tegenstelling zou er eigenlijk niet mogen
zijn. Ja, er mag onderscheid zijn, maar niet
zo dat we de eenheid kwijt raken tussen
deze twee belangrijke begrippen in het
gemeente/christen zijn. Vandaar deze
Diacoon, die net als de uitgaves Weder
kerigheid en Gerechtigheid in veelvoud
een bewerking is van een beleidsstuk van
deputaten diaconaat. Wij horen graag uw
reactie!
Tussen de foto’s in deze Diacoon treft u
‘beelden’ aan uit de tuin van het ZendingsDiaconessenhuis in Amerongen. Elk ‘beeld’
uit deze tuin heeft een titel en een omschrijving. Hiernaast treft u de titels en
omschrijvingen van de voorkant en achterkant van deze Diacoon aan.

Foto voorkant: Getuigen
‘Om anderen dichter bij God te brengen,
moeten wij zelf dicht bij de Bron leven.
Zoals de schalen bij de vijver het water
opvangen en doorgeven, zo mogen wij de
warmte en liefde die wij van God ontvangen aan anderen doorgeven ‘met hart en
handen’ – met woorden of in daden.’

De redactie

Redactieadres
Postbus 334, 3900 AH Veenendaal
Tel.: 0318-582350, e-mail: diac.bur@cgk.nl

Foto achterkant: Gebed
‘Wat kunnen we als antwoord op het offer
van Jezus Christus anders doen dan voor
Hem buigen, Hem aanbidden en onszelf
aan Hem overgeven?’

Diaconaat
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Inleiding
Deputaten diaconaat lopen regelmatig
aan tegen de tegenstelling die gemaakt
wordt tussen diaconale en missionaire activiteiten. De basis van die tegenstelling
wordt vaak gezocht in de tegenstelling
‘woord’ en ‘daad’. Enige tijd geleden hebben deputaten een bezinningsdag over dit
thema georganiseerd. Het uitgangspunt
daarvoor was het diaconale handboek
‘Dienen en Delen’ (de hoofdstukken 6 en
7). Op die dag hield br. A. Heystek een referaat over dit thema, getiteld: ‘Het diaconale wormpje aan de missionaire hengel’.
Ds. B. Loonstra sprak in dat kader op die
dag over ‘Diaconaat en getuigenis in de wereldwijde samenleving’.
Na deze dag is er binnen het deputaatschap meerdere malen over gesproken.
Daarbij erkennen deputaten dat een te
grote nadruk op het eigene van het diaconaat wel eens kan leiden tot een hokjesgeest. Juist dat willen deputaten voorkomen. Ze hopen dat ze door deze uitgave
van Diacoon iedereen die met deze problematiek te maken krijgt de helpende
hand kunnen bieden: het eigene van het
diaconale en het eigene van het missionaire heeft er recht op dat we beide goed
van elkaar onderscheiden en goed laten
samenwerken.
In deze Diacoon wordt allereerst aandacht
gegeven aan de historische context en aan
enkele Bijbelse grondnoties. Daarna volgt

een hoofdstuk over het bijeenhouden van
woord en daad en tenslotte een hoofdstuk
met enkele handreikingen om te komen
tot een praktische uitwerking.

1.	De spanning tussen
getuigenis en dienst
- een terugblik
De tweede helft van de 20ste eeuw is, voor
wat de relatie ‘woord en daad’ betreft,
vooral gekenmerkt door polarisatie. Die
polarisatie leidde er in onze kerken toe
dat alles wat maar een beetje zweemde
naar activisme meestal als verdacht en
on-Bijbels werd aangemerkt. Daar tegenover werd wel gezegd dat het gebrek aan
aandacht voor de daad betekende dat
Gods Woord niet serieus werd genomen.
Niet eens zo heel lang geleden pleitte de
diaconaal predikant At Polhuis (PKNRotterdam) ervoor om maar eens een jaar
of vijf te stoppen met diaconaat en zich te
concentreren op de ‘core business’ van de
kerk: de uitleg van de Bijbel. Voor hem betekende dat vooral dat er moest worden
ingezet op evangelisatie: alles op alles
zetten om in de stad kernen overeind te
houden die de Bijbel lezen. Volgens hem
had diaconaat niets opgeleverd, namelijk
er is niemand door bij de kerk gekomen!
Een citaat van hem in het Friesch Dagblad
(4 februari 2005) luidde: ‘Diaconaat is niet
de weg om, eventueel met een ‘missionair
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sausje’, het gezicht van de kerk in
Rotterdam naar buiten toe te worden’.
Daar tegenover hoor(de) je stemmen die
staande houden dat je, als je de diaconie
op de tweede plaats zet, als kerk nergens
meer bent.
Tegen beide opmerkingen/uitersten zou
bezwaar gemaakt kunnen worden. Maar
beide zouden in hun eigen context ook
wel eens terecht kunnen zijn. Er klinkt bij
allebei iets door van de eenheid van
woord en daad. Tegelijk ontdek je er ook
iets in van de eenzijdigheid die de discussie van de vorige eeuw kenmerkte: de tendens naar een overwaardering van het
woord en anderzijds de tendens eenzijdig
het accent te leggen op de daad.
Van Stefan Paas (in z’n column ‘dienen of
redden’ in de CV-Koers van juni 2005) komt
in het kader van de problemen met de kerk
in grote steden de opmerking: ‘Bloed geven
is mooi, maar een kerk die vergeet dat zij
meer is dan een maatschappelijke beweging,
bloedt leeg.’ En: ‘Wij kunnen geen water geven, als wij geen bronnen hebben. Van meet
af aan zal ook de zorg voor de armen onderdeel moeten zijn van elke nieuwe gemeente.
Dit is namelijk ook een kerntaak.’

Beeld Getuigen - Wij kunnen geen water
geven als wij geen bronnen hebben
een belangrijk onderdeel is van ons kerkzijn. Een eenzijdige belichting van de één
of de ander kan tenslotte alleen maar
leiden tot een verkeerde visie op wat
Gods Woord ons wil leren.
Dat komt meteen al duidelijk naar voren
als de vraag gesteld wordt wat nu eigenlijk
het belangrijkst is: woord of daad? In die
discussie wordt ‘woord’ dan vaak met een
hoofdletter bedoeld en ‘daad’ juist vooral
met een kleine letter. Ons inziens is een
dergelijke discussie niet zinvol, omdat dit
woordenpaar geen tegenstelling inhoudt,

Hoewel de relatie tussen woord en daad
in onze kerken nog altijd spannend is, zijn
we wel van mening dat die relatie in de
gemeente er één van gelijkwaardigheid
en wederkerigheid moet zijn. Iedereen zal
beamen dat zowel zending als diaconaat
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maar Bijbels gezien juist nauw met elkaar
samenhangt. Woord en daad hebben beide
betrekking op het leven uit het geloof.
Dat vraagt natuurlijk om wat toelichting.
Ons allereerste uitgangspunt is dat Gods
Woord boven en voor alles gaat. Alleen,
Gods Woord komt nooit zonder Zijn daad.
God spreekt en het was er! God belooft de
Verlosser en stuurt Hem. Dat is imponerend en veelzeggend.

2. Bijbelse gegevens
Ons woord en onze daad kunnen zich daar
nooit mee meten, laat staan dat we onze
woorden en onze daden met die van onze
God kunnen vergelijken, maar ook ons

woord en onze daad kunnen niet anders
dan samengaan.
Het is opvallend dat het bijbelse begrip
voor woord (in het Hebreeuws: dabar) ook
vertaald mag worden met zaak of ding en
soms zelfs met daad. Zo staat er in Jesaja
55:10-11:
Want zoals de regen en de sneeuw van de
hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en
maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en
brood aan de eter, alzo zal Mijn Woord
(=dabar), dat uit Mijn mond uitgaat, ook
zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren,
maar het zal doen wat Mij behaagt en dat
volbrengen, waartoe Ik het zend.

Door Zijn woord maakt de God van het verbond de geschiedenis: Zijn hemelse creatieve daden doen op de aarde en in de geschiedenis door Zijn woorden wat Hem behaagt.
Ezechiël 37:1-14 onderstreept wat in Jesaja
55 wordt gezegd. De profeet moet het
woord (=dabar) van God spreken tot de
dorre botten in het dal, waardoor er beweging, leven en geest in komt. Daarmee
wordt bedoeld dat God Israël weer tot leven wekt. En dat doet hij dan ook: wat Hij
zegt, gebeurt metterdaad.
Datzelfde zien we ook in Johannes 1:1-18.
De uitdrukking “het Woord” in deze perikoop kun je ook vervangen door de naam
Jezus (bijvoorbeeld in vers 14). God spreekt
tot ons door Zijn Woord en door Jezus, het
vleesgeworden Woord die ons de Vader
doet zien, over hoe Hij verwacht dat wij leven! Zo zien we ook hier: Woord en daad
zijn één en niet apart verkrijgbaar. Wat God
zegt, doet Hij en wat Hij doet, zegt Hij.
We zijn ervan overtuigd dat God ons zo bedoeld heeft: mensen uit één stuk, die misschien wel dingen doen en zeggen in
steeds weer verschillende volgorde, maar
die toch de opdracht hebben om in denken,
doen en spreken dezelfde mens te zijn. Dat
noemen wij de ‘holistische benadering’.

Beeld Gescheiden van God - De mens
besloot ‘ik kan zonder God’
Schepper te zorgen voor al het geschapene. Die zorgtaak mag hij uitvoeren in een
schepping die daar door zijn Schepper helemaal op toegesneden is en waarin hij als
Zijn rentmeester optreedt. Dat draait God
niet terug als de mens zelf besluit ‘ik kan
zonder God’! Er komt dan wel een nieuwe
en diepere dimensie bij: God gaat hem leren wat dat betekent.
Dat heeft enorme gevolgen voor onze
plaats in Gods schepping, voor de manier
waarop we met die schepping omgaan en
voor de manier waarop we die opdracht
op ons nemen. We horen dat niet te doen
als wereldveroveraars of wereldverbete-

2.1 	Hoe het was bedoeld
In Genesis 1:26-28 zien we al welke gevolgen dat hoort te hebben. De mens (m/v)
ontvangt, als het ware als diaken-zendeling, zijn opdracht om in dienst van zijn

...maar doorvochtigt eerst de aarde
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raars, maar als onderhouders, als dienstknechten die zorgzaam en respectvol optreden. Omdat we geschapen zijn naar
Gods beeld, als Zijn gelijkenis, vertegenwoordigen we God, zijn we Zijn representanten in Zijn schepping. Dat betekent
dat Gods opdracht, zoals die klinkt in vers
28, meer inhoudt dan alleen dat het menselijk geslacht zich verspreidt over de
aarde. Kort samengevat betekent het:
-	We zijn zelf verantwoordelijk voor
ons gedrag en onze omgang met
wat ons is toevertrouwd;
-	We behoren ons leven tot bloei te
laten komen en onze gaven
vruchtbaar te maken voor Gods
schepping;
-	Daarbij horen we elkaar te helpen,
te stimuleren, te ondersteunen,
op te bouwen, enzovoort;
-	En dan wordt van ons gevraagd ervoor te zorgen dat dat bekend en
beleden wordt overal op aarde!
Dat is woord en daad in één, missionair én
diaconaal. Zo komt een mens tot z’n recht
en tot bloei: samen met de ander en nooit
ten koste van die ander of van Gods
schepping. Zo heeft God het dus aan het
begin van de schepping bedoeld: woord
en daad als één. Maar Genesis 3 vertelt
dat het mis gaat. Tenslotte is het de
Heiland die ons opnieuw leert hoe we die
twee bijeen moeten houden. Onze daden

Helpen die geen helper heeft
en onze woorden moeten de eer van onze
God vertellen – zending en diaconaat in
optima forma! Bijbels gezien staat diaconaat in verband met zending en andersom: ze horen bij elkaar.

2.2	Oude Testament
In het verlengde daarvan ligt Psalm 72:12
- Voorwaar, hij zal de arme redden, die om
hulp roept, de ellendige, en wie geen helper
heeft. In deze Psalm heeft de ideale koning eigenlijk maar één taak, opkomen
voor de armen. In de taal van de Bijbel is
dat de arme in de ruimste zin van het
woord: je kunt arm zijn aan geld, maar ook
aan liefde, aan geloof, aan barmhartigheid, aan gerechtigheid, enzovoort. De
bedoeling van Psalm 72 is dat de koning
ervoor zorgt dat er hulp hoort te zijn voor
wie zichzelf niet helpen kan. De profeten
vertellen dat de koningen dat niet hebben
8

broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij
gedaan – mensen zijn diakenen zonder het
zelf goed te beseffen) en Johannes 13
(Ik ben niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen – bij de voetwassing).
Te denken valt ook aan Johannes 4 (de
Samaritaanse vrouw die begrijpt dat Gods
Woord alles te maken heeft met haar leven
van alle dag) en Johannes 8 (Jezus komt op
voor het recht van de overspelige vrouw.
Zijn laatste woord aan haar is: Ga heen,
zondig niet meer). Ook Lucas 19, de geschiedenis van Zacheüs, legt dat verband
tussen woord en daad: Jezus komt bij hem
thuis, spreekt met hem en daardoor verandert hij en daaruit vloeien direct goede daden voort. Ook in Handelingen 4 en 5 blijkt
die eenheid van woord en daad – waarbij
tegelijk door menselijk handelen die eenheid definitief lijkt te verbreken.

waargemaakt. In deze Psalm zit tegelijk
ook de belofte: eens zal zo’n koning komen. In Lukas 4:16-21 haalt Christus de
woorden van Jesaja 61 aan: Ik ben gekomen
om aan armen het goede nieuws te brengen,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te
maken. Zijn optreden getuigt daarvan: Hij
kwam om te helpen wie geen helper heeft,
om gerechtigheid terug te brengen in de
wereld. En omdat Hij ons gerechtigheid
gegeven heeft in Christus (gerechtigheid,
namelijk als herstel van de verhouding
met God), ligt er voor christenen de opdracht om aan gerechtigheid te werken in
deze wereld: herstel van hoe het hoort te
zijn – in navolging van Christus. Psalm 72
is in dat opzicht te zien als een beleids
nota voor het getuigenis van de christe
lijke kerk: Gods kerk helpt hem/haar die
geen helper heeft. Want Gods kerk zoekt
Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid in
de wereld en in gemeente.
Zo zijn er meer teksten in het Oude
Testament die op een ’onbekommerde’
manier het diaconaat soms zelf voor het
getuigenis plaatsen, zie bijvoorbeeld de
boeken van de profeten Micha en
Maleachi maar ook de Psalmen 58 en 145.

2.3 	Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament gaat er op eenzelfde open manier mee om. De bekendste gedeelten zijn wel Mattheüs 25 (in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste

Gods Woord werkt, doet iets
en brengt tot leven
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Opvallend is dat in de eerste gemeenten
geen onderscheid tussen woord en daad
werd gemaakt. In Handelingen 6 werd alleen een praktische onderscheiding aangebracht. De gemeente zette zich in voor
anderen vanwege haar geloof dat het leven dat God haar heeft gegeven zin heeft.
Paulus schreef al: Geen mens leeft voor
zichzelf…!
Uit teksten als Galaten 5:22, Johannes
15:5,8 en Titus 2:14 mogen we ons inziens
ook concluderen dat Gods Woord niet zomaar een klank is die vervliegt in de wind.
Gods Woord werkt, doet iets en brengt
tot leven. Het spreekt ons aan en roept
ons op tot bekering en geloof. Vanuit de
vernieuwing van ons leven door het geloof en door de genade van de Heilige
Geest ontstaat de behoefte en de kracht
om onze woorden en daden in overeenstemming met elkaar te doen zijn en op
elkaar aan te laten sluiten.
Dat laatste is door de discussies over persoonlijke gerechtigheid en/of sociale gerechtigheid in ons land onder het vergrootglas komen te liggen: wij, Nederlandse
christenen, kunnen niet anders dan met
grote moeite woord en daad bijeenhouden. Want al weten we dat in navolging van
Christus onze daden en woorden zoveel als
maar mogelijk op elkaar moeten aansluiten, heel dikwijls bekruipt ons toch nog de
gedachte of we niet te activistisch bezig
zijn en ons zielenheil verwaarlozen of er-

mee willen verdienen. En dat terwijl onze
kerken meer dan dertig jaar terug al in het
doopsformulier de vraag hebben laten opnemen: ‘belooft u dit kind… ‘…’ een voorbeeld
van christelijke levenswandel te geven?’

3. Bij elkaar houden
Of we de eenheid van woord en daad ooit
echt goed in onze ‘grip’ kunnen krijgen zoals het hoort, is wel een vraag. Natuurlijk,
de barsten en scheuren van de zonden in
ons bestaan, van ons leven en denken zul-

len ons ook wel parten spelen. Maar de
eenheid van woord en daad die van
Godswege op ons toekomt, zullen we allereerst moeten belijden en geloven! Als
we dat niet goed in het oog houden in
onze discussies over ‘woord en daad’,
worden dergelijke discussies in feite zinloos.
We geloven dat bij God woord en daad zo
totaal in elkaars verlengde liggen dat wij ze
wel moeten zien als twee kanten van dezelfde zaak. Daarom ook belijden we tegelijk dat door onze zonden die eenheid uit
elkaar is getrokken. We moeten ze zelfs
met twee verschillende woorden benoemen: woord en daad… Door die twee woorden te gebruiken laten we iets zien van
onze verlegenheid. Maar daarmee zeggen
we niet dat het verschillende zaken zijn. Ze
horen één te zijn. Wij onderscheiden ze en
moeten ervoor waken dat we geen van
beide over- of onderwaarderen.
Dietrich Bonhoeffer schreef in zijn boek
‘Navolging’: Alleen de gelovige gehoorzaamt – én: alleen de gehoorzame gelooft.
Daar zit een geweldige spanning in die ervoor zorgt dat het geloof nooit goedkoop
kan worden gemaakt. Je inzetten voor anderen is geen opwelling of kortstondig
idealisme, maar een gevolg van Gods liefde voor en in ons!

3.1	Onderscheiden
Je inzetten voor een ander
(foto St. Gevangenenzorg Ned.)
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Het onderscheid tussen woord en daad
kunnen we vaak redelijk goed aangeven.

Wij weten dat puur diaconaat geen evangelieverkondiging is, want je helpt gewoon mensen die iets nodig hebben. En
wij weten ook dat wij dat uit liefde tot
Christus doen. Dat dat ook kan betekenen
dat mensen daardoor Jezus als hun
Heiland gaan belijden, is natuurlijk heel
mooi, maar ‘uit zijn op bekering’ is niet de
motivatie om te helpen.
Vaak worden diaconaat en evangelisatie
gezien als op elkaar aansluitende activiteiten van de kerk. Als niet-christenen dat
horen, leidt dat nogal eens tot heftige afwijzende reacties, zelfs al op het moment
dat hulp wordt aangeboden. Dat moet ons
ook niet verbazen: diaconaat is Christus
present stellen (Loonstra). En al gaat het
dan niet om ‘zieltjes winnen’, de indruk
dat je bezig bent met bekeren is heel gemakkelijk gemaakt. Ook al roepen wij
daarbij ook nog hard ‘wij bekeren niet,
maar God bekeert’, de niet-gelovige begrijpt dat niet. Afhankelijk van de samenleving waarin je staat en werkt zul je dan
ook je jargon op dit terrein moeten aanpassen.
Het project van Youth for Christ (YfC),
‘The Mall’, in stadsdeel De Baarsjes liep
tegen dat probleem aan. Hun welzijnsprogramma liep in 2009 op de klippen omdat
YfC volgens de gemeente Amsterdam een
te missionaire intentie had. Uit de doelstelling van YfC kon zondermeer geconcludeerd worden dat YfC als doel heeft
jongeren te bekeren. Deze intentie had
11

YfC bij het welzijnsprogramma in De
Baarsjes niet, maar als onderdeel van YfC
werd het daar wel op afgerekend.
Naderhand heeft YfC haar doelstelling,
met het oog op het welzijnsprogramma
anders geformuleerd.
Er lijkt soms weinig ruimte te zijn voor
religie in het publieke domein. De overheid geeft geen tot weinig subsidie aan
organisaties met een christelijke signatuur. Toch zijn elders duidelijke signalen
waarneembaar waaruit blijkt dat de
overheid tegenwoordig minder star is
op dit gebied: ‘religie mag weer’. Maar
nog niet overal. (In Rotterdam is het bijvoorbeeld beduidend makkelijker dan in
Amsterdam om als christelijke organisatie aan welzijnswerk te doen.) Daarbij
moeten we wel goed voor ogen houden
dat we bij diaconale hulp het diaconale
volop tot zijn recht laten komen – die
hulp kan op zich zelf gegeven worden,
maar nooit los van de persoon, die die
hulp geeft vanuit zijn christelijke bewogenheid en naastenliefde. Neem bijvoorbeeld het voornamelijk diaconale
project ‘Thuis in West’, dat ontstaan is
vanuit de voormalige CGK RotterdamWest. Het onderstreept ons inziens dat
het diaconaat een zelfstandige plaats
heeft, terwijl die plaats nooit te isoleren
is van het kerklid en/of de kerk die het
uitvoert. Onveranderd blijft in de kerk
staan: door Christus zelf wordt diaconaat neergezet (Noordegraaf).

3.2	Onvoorwaardelijk helpen
Terecht zegt ds. Loonstra (in zijn lezing
op de bezinningsdag, zie inleiding) dat
wij onze (buitenlandse) zuster- of partnerkerken niet kunnen ‘verbieden’ aan
hun diaconaat ook een missionair elan te
verbinden. Dat missionaire mag dan echter geen voorwaarde zijn voor het ontvangen van diaconale hulp. Diaconale
hulp moet iedereen ten goede komen,
ook al verwerpt de ander het evangelie.
We kunnen in overleg met deze partners
proberen hen ervan te overtuigen dat het
eerste doel van diaconaal bezig zijn is het
helpen van de naaste die geen helper
heeft – ongeacht zijn of haar reactie op
het missionaire elan. Daarbij moeten we
wel het begrip wederkerigheid voor ogen
houden (zie Diacoon, juli 2011): van elkaar leren en elkaar cultureel in elkaars
waarde laten; cultuurverschillen zullen
en mogen er zijn.
Daarmee bedoelen we niet te zeggen dat
het diaconaat dan toch maar ‘het wormpje
mag zijn aan de evangelisatiehengel’. Het
betekent wel dat diaconaat en zending
niet te scheiden zijn en dat de praktijk
(uitvoering) hiervan in elke cultuur verschillend mag zijn. De conclusie uit dat
wat ds. Loonstra ons heeft voorgehouden,
is dat er meer samenhang zit tussen diaconaat en zending dan vanuit ‘onze’ diaconale hoek wel eens geponeerd wordt –
ze horen beide onvoorwaardelijk tot de
kernactiviteit van Gods gemeente!
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Diaconale hulp is er voor iedereen - zonder onderscheid
Op de eerder genoemde bezinningsdag is
gesproken over de stelling: diaconaat
heeft een missionaire dimensie maar geen
missionaire intentie. Die stelling is in zekere zin cultureel bepaald, namelijk door
de West-Europese postchristelijke cultuur. Wat bijvoorbeeld opvalt in 2e/3e-wereldlanden is dat diaconaat en getuigenis
veel meer als een eenheid worden ervaren
dan bij ons: iemand die in ‘nood’ is, is eigenlijk altijd ook gevangen in meer dan
één ‘nood’. Vaak betreft het in meer of
mindere mate zelfs een geestelijke nood.
Dan help je zo iemand het beste door hem

ook met Christus in contact te brengen,
zo stellen zij.
Wij zien dit in principe niet anders, maar
moeten wel drie zaken daarbij bedenken.
Allereerst zal iemand, zeker uit de zogeheten eerste wereld, niet zo snel toegeven of willen beseffen dat zijn of haar
nood ook een geestelijke dimensie heeft.
Het tweede punt is dat er wel overeenstemming moet zijn over wat nu eigenlijk
zijn/haar nood is.
En tenslotte: wie bepaalt trouwens wat
nood is? De hulpgever, de hulpvrager of
Christus?
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De visie van de hulpvrager kan beperkt
zijn, evenals de visie van de hulpgever.
Het gaat erom wat tenslotte het doel is:
missionair of diaconaal. Daarbij is vooral
de focus van degenen die een project opstarten belangrijk.
Christus laat ons met gezag zien wie wij
zijn ten opzichte van de ander en andersom. Alle mensen, gelovig of ongelovig,
zijn gelijkwaardig, en Christus staat boven
de mensen. Als wij namens Hem handelen, maken wij ons klein, met Zijn waardigheid. Daarom kan gesteld worden dat
alleen Christus bepaalt wat nood is. Bij
Hem moeten we ook wat dat betreft in de
leer, zodat we onze medemens zien door
Zijn ogen en horen door Zijn oren. Het begint allemaal bij onszelf en bij respect
voor de ander en niet bij zijn armoede
(vergelijk Rom. 15:7 - Aanvaard elkaar zoals
Christus ons aanvaard heeft; zie ook
Heidelbergse Cathechismus, vraag en
antwoord 111 - Wat gebiedt God in het achtste gebod? Dat ik het belang van mijn naaste naar mijn vermogen bevorder en hem zo
behandel als ik zelf behandeld zou willen
worden. Bovendien, dat ik mij trouw inspan
om ook de behoeftigen te kunnen bijstaan).
Uiteindelijk zitten onze medemens en wij
in hetzelfde schuitje: wij staan met lege
handen voor God. De diaconale hulp moet
daarom iedereen ten goede komen, ook
wie het evangelie verwerpt. Christus is
gekomen voor de wereld. Helpen doen we
daarom zonder aanzien des persoons,

maar onze motivatie hoeft geen geheim
te zijn. Die mag zelfs geen geheim zijn als ons verantwoording wordt gevraagd
(1 Petrus 3:15)!
Dat is – zoals we hierboven zagen – vanuit
de Bijbel te onderbouwen, maar ook vanuit
de nood die mensen ervaren. Geestelijke,
materiële en lichamelijke nood grijpen op
elkaar in. Het komt zoals gezegd hoogst
zelden voor dat iemand alleen op één terrein nood heeft. Vandaar dat het ook
Bijbels is in de hulpverlening een holistische benadering toe te passen: het gaat om
de hele mens in z’n nood. In de Bijbel staan
daar prachtige voorbeelden van: de weduwe die haar zoon terugkrijgt maar bij wie
tegelijk haar toekomst sociaal gezien
wordt veilig gesteld. Bartimeüs die na zijn
genezing weer voor zijn gezin kan zorgen,
enzovoort.
Het is ook anders te formuleren. Diaco
naat door de gemeente vraagt in feite om
bevestiging van het woord. In de archeologie wordt gezegd dat vondsten alleen
goed te dateren zijn als er schriftelijke
bronnen aan verbonden kunnen worden.
Iets soortgelijks is er aan de hand met diaconaat: het vraagt om bevestiging van
het woord. Het getuigenis zonder diaconaat blijft leeg, maar het diaconaat zonder
getuigenis blijft stom. En daarmee komen
we in feite weer terug bij het begin: diaconaat zonder getuigenis levert niets op…

3.3 Blijven onderscheiden
Op basis van het bovenstaande zou de gedachte kunnen opkomen dat eens zending en diaconaat als één deputaatschap
verder zullen gaan. Echter, hoewel we
moeten toegeven dat we in onze kerken
zending, evangelisatie en diaconaat wel
wat teveel uit elkaar hebben getrokken,
lijkt het ons toch niet verstandig om deze
drie deputaatschappen in elkaar te laten
vloeien. De geschiedenis van de kerk leert
ons op niet mis te verstane wijze dat juist
niet te doen. Diaconaat geeft meestal op
korte termijn al zichtbare resultaten.
Zending geeft gewoonlijk pas op termijn
resultaat, en in de ogen van velen ook
lang niet zo spectaculair/zichtbaar als die

Een kind helpen
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van diaconaat: kinderen helpen bijvoorbeeld. Door samenvoeging zou zending al
snel op een publicitaire achterstand worden gezet, zeker als er in de directe omgeving ook nog eens ‘mooie’ diaconale activiteiten plaatsvinden.
Als je als beginnend zendeling in
Afrika een poosje aan het werk
bent, komt vanzelf de vraag op je af:
wat doe ik hier eigenlijk? Je bent
verplicht vrij lang je bezig te houden met taalstudie en dergelijke.
Vroeg of laat frustreert dat.
Gelukkig krijg je dan meestal wel
vragen of je ‘alvast iets’ wilt doen.
Dat weiger je liever niet: je doet dan
in elk geval wat… Maar het gevaar
dat bijna elke zendeling dan loopt,
is dat hij daar zoveel aandacht aan
geeft dat dan de vraag weer opkomt: ik was toch gekomen om zending te bedrijven? Ik ben de hele tijd
bezig met diaconale dingen! Later
hoor je van andere zendelingen dat
ze daar allemaal doorheen gaan…
Of er in blijven steken of zelfs ‘wegzakken’ in het diaconaat. Mijn ervaring is: houd beide uit elkaar, maar
heel dicht naast elkaar… (G. Drayer)
Onder andere dit aspect rechtvaardigt
het aanhouden van een zeker onderscheid. Jezus brengt zo’n onderscheid
ook aan, zonder er een scheiding van te
15

Ouderen, een ‘vergeten groep’ in Roemenië
maken! Hij helpt in grote onbevangenheid en ontferming. Toch zegt Hij bijvoorbeeld tegen Martha ondubbelzinnig
dat Maria het beste deel heeft gekozen.
En tegen Zijn discipelen zegt Hij dat de
armen altijd aanwezig zullen zijn, maar
Hij daarentegen niet. Bovendien, God
vraagt van ons ook dat we ons geloof
naar buiten brengen én het laten zien. De
ene keer komt vertellen beter uit, een andere keer het laten zien. We kunnen
soms beter spreken met daden dan met
woorden. Bovendien is het ook niet iedereen gegeven om de boodschap met

woorden over te brengen. Sommigen
hebben andere gaven.
Jezus is gekomen om te dienen: Hij wast
voeten… Hij zet verhoudingen op z’n kop…
De vroegchristelijke gemeente viel op
omdat zonder voorwaarden zieken geholpen werden. In het oudchristelijke geschrift ‘Didache’ wordt daar onomwonden
een lans voor gebroken (vergelijk Govert
Buijs in Als de olifanten vechten, en Pieter
van Kampen, in Tot het uiterste gaan). Het
diaconaat is het krachtigste getuigenis
van de vroege kerk.
Bij elke diaconale actie is het vertrekpunt
onze christelijke bewogenheid om zonder
voorwaarde Christus present te stellen, ook
als het niet zou (kunnen) komen tot het noemen van Zijn Naam. Immers, Christus is hoe
dan ook present in onze daden als die voortkomen uit liefde tot Hem.
Anderzijds kan het onderscheid vasthouden voordelen hebben, vooral als we als
christenen heel bewust met onze daden
Christus presenteren om zo bewust het
getuigenis uit te lokken. Een dergelijke
opstelling kan de indruk wekken dat het
(al dan niet bewust) gaat om ‘zieltjes winnen’. Het spreekt voor zich dat ons inziens
diaconaat nooit moet dienen als het eerder genoemde ‘wormpje’ aan de evangelisatiehengel. We willen geen verborgen
agenda hebben. Maar er is niets mis met
een duidelijke agenda waarin volledige
openheid is over de motieven van waaruit
we handelen en de doelen die worden na16

gestreefd. Zo kunnen we met meer taken
bezig zijn. Maar we moeten er wel op blijven letten dat we het missionaire werk
niet vullen met het diaconale. Het diaconale bezig zijn wordt onvoorwaardelijk
verricht.
Daarnaast is het de vraag of het gerechtvaardigd is om vooral hulp te verlenen aan
mensen die ontvankelijker zijn voor het
evangelie dan aan anderen. Diaconaal gezien is dat alleen gerechtvaardigd als die
mensen ook tot ‘een vergeten groep’ behoren: helpen die geen helper heeft.

3.4	Diaconale hulp
Nog een punt moet onze aandacht hebben. In de Evangeliën lezen we dat Jezus
het vaker over ‘helpen’ en ‘geven’ (en dergelijke) heeft dan over ‘bekeren’. Daar valt
natuurlijk veel over te zeggen, maar in elk
geval ook dat ‘helpen’ heel belangrijk is,
misschien toch belangrijker dan we al
dachten. Onze hulp kan daarom veelzijdig
zijn, zeker als het arme mensen betreft.
We hebben immers zoveel om te delen.
Het probleem is alleen: hoe bereik je armen en mensen in de knel? We zullen er

Diaconale hulp moet beschikbaar zijn voor ieder mens met dezelfde nood
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echt moeite voor moeten doen hen te bereiken, omdat zij zich in andere kringen
bewegen dan de meeste kerkleden. Zodra
in het diaconaat de zingevingsvraag aan
bod komt, is het in onze westerse wereld
weer goed mogelijk om met Gods Woord
voor de dag te komen. Andersom is het
zeker waar dat de Woordverkondiging altijd diaconaat oproept. Vandaar ook dat
wij als deputaten de voorwaarde hebben
gesteld dat diaconale projecten verbon-

...te delen en te helpen

den zijn aan kerken: kerken helpen kerken
helpen. Ook streven wij ernaar dat diaconale projecten waar mogelijk gelieerd zijn
aan zendingsactiviteiten, ook die van
onze kerken.
Diaconale hulp zal beschikbaar moeten
zijn voor ieder mens met diezelfde nood.
Slechts het beschikbare budget dringt tot
het maken van keuzes.
Onze zorg en hulp is wel specifiek gericht
op armen, kwetsbaren en mensen in de
knel en dus ook op kwetsbare kerken en/
of geloofsgemeenschappen. In geval van
kerken gaat het dan vooral om ondersteuning in de uitvoering van hun roeping,
maar met de intentie om hen op eigen benen te laten staan.
Dat is ons inziens de Bijbelse lijn. Vanuit
Bijbels oogpunt hoeven wij geen armen in
ons eigen land of andere eerste wereldlanden te helpen – we gaan er vanuit dat
die geholpen worden door de eigen plaatselijke kerken.
Ten diepste zit daar ook een van de verschillen tussen zending of evangelisatie
en diaconaat. Zending en evangelisatie
hebben aandacht voor elke mens in de
samenleving, ongeacht zijn bankrekening
of sociale status. Diaconaat heeft vooral
oog voor de kwetsbaren in de samenleving. Immers bij zending en evangelisatie
gaat het om de vraag: heeft hij/zij het
evangelie wel gehoord? Maar dat heeft
voor de betrokken rijke dan wel meteen
diaconale consequenties. Zie bijvoorbeeld
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Zacheüs. Hij was geen arme, maar zijn
nood was z’n bezit: hij had te veel en hij
vertrouwde daarop… Als hij (als rijke) het
evangelie heeft gehoord en aanvaard,
komt hij op zijn beurt in actie richting de
armen!
Het appèl van het diaconaat op de rijke is
dus de vraag om te delen en te helpen. En
mocht hij daar geen zicht op hebben dan
rekenen deputaten diaconaat het ook tot
hun taak te zorgen dat hij of zij daartoe
wordt toegerust.
Voor degene die helpt, zit in het helpen
een wederkerigheid, namelijk rondom de
vraag: als ik iets doe met mijn gaven, ben
ik dan bereid ook iets te ontvangen? De
hoofdlijn voor ons is dus dat we dienstbaar zijn. Maar dan wel dienstbaar zowel
aan de hulpvrager als aan de helper. Die
dienstbaarheid hoort onvoorwaardelijk te
zijn en, tegelijk voor wat de hulpgever betreft, in elk geval ook onlosmakelijk verbonden te zijn met de boodschap die God
schenkt. En dan ben je meteen weer bij
het begin van de discussie: wie helpt, is
ook met verkondiging bezig: met dáádverkondiging!
We zullen er (nog meer) van doordrongen
moeten zijn dat vertellen over onze
Heiland als het ware opgesloten zit in het
helpen en andersom (!): diaconaat kan alleen gedaan worden vanuit de goede
boodschap (daadverkondiging) en de goede boodschap los van het diaconaat (leven
vanuit het geloof) is leeg of lamgeslagen.

4. Praktisch
uitwerken nu
Tenslotte is het goed deze beleidslijnen te
vertalen naar de praktijk. Dat is niet zo
eenvoudig.
Regeltjes zijn namelijk heel snel opgesteld, maar ook hier gaat het om een proces waarbij we rekening moeten leren
houden met zowel onze eigen culturele
setting als die van degenen die geholpen
worden.
De paar lijnen die we hier willen trekken,
zijn daarom eerder voorbeelden, suggesties of ideeën die iets willen oproepen
over hoe we handen en voeten zouden
kunnen geven aan het onverbrekelijke onderscheid tussen diaconaat en getuigenis.

4.1	Als we samenwerken
a. We moeten dus terughoudend zijn
met het opleggen van onze onderscheidingen (woord/daad) aan diegenen met
wie we samenwerken om te helpen. Hun
hulpvragen moeten we met een grote
mate van onbevangenheid tegemoet
treden. Wij Nederlanders weten het niet
beter dan zij! Wij gaan er vooral vanwege
onze historische context anders mee om,
maar moeten ook zelf het evenwicht bewaren. Omdat het diaconale werk vooral
vraaggestuurd is, moeten we ook meer in
de vraaghouding met partners omgaan:
kunnen wij leren van jullie activiteiten
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d. Het spreekt voor zich dat juist met het
oog op de relatie ‘diaconaat-getuigenis’
het belangrijk is dat er een goede samenwerking is tussen deputaten zending, deputaten evangelisatie en deputaten diaconaat. Die goede samenwerking is er,
zeker als het aankomt op samenwerking
tussen de verschillende bureaus van deze
deputaatschappen.

waarbij we jullie helpen? Waarom doen
jullie het zo? Wat wil je bereiken? Die vragen zijn van belang om ook te leren hoe
onze partners denken over hun eigen
functioneren en onze hulp.
b. Meerdere keren ontvingen we de
vraag of er ook één of meerdere oosterse
of Afrikaanse theologen zijn die over deze
problematiek hebben geschreven. Het is
deputaten in elk geval niet bekend. Er is
wel naar gevraagd bij diverse theologen
die in het Zuiden wonen maar we hebben
geen namen en/of artikelen ontvangen.

4.3	In de gemeente

4.2	In de spiegel

Vragen stellen bij project

a. Wij – als Nederlanders – zouden ons
bij hulpvragen ook meer de vraag moeten
stellen: wat kunnen wij daar als kerken
van leren voor ónze situatie? Bijvoorbeeld:
als Venda zich druk bezig houdt met het
bereiken van jongeren met hiv/aids, kunnen wij daar misschien iets van leren met
het oog op onze jongeren die drugs- en
alcoholverslaafd zijn en andersom. Die
vertaalslag is niet altijd gemakkelijk te
maken, maar daar kunnen we ons wel
voor inzetten.
b. Ook dit is dus een kwestie van overleg
en gesprek met elkaar. Bezoekers aan projecten in het buitenland zouden deze vragen ook steeds weer moeten stellen. Niet
alleen is het leerzaam om zo te ontdekken
hoe de anderen hierover denken maar zo
maken we ook daadwerkelijk werk van
wederkerigheid in het helpen.

c. Het is goed om te zorgen dat er met
een zekere regelmaat een uitwisseling
plaatsvindt tussen onze kerkleden en
mensen waarbij we betrokken zijn via de
projecten die we steunen. Het stimuleren
van deze uitwisseling over en weer behoort beleid te zijn. Te denken valt aan
het stimuleren van jongeren om op werkvakanties te gaan; het regelen van gesprekken met mensen van overzee die
Nederland bezoeken. Vragen die daarbij
aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: waar lopen jullie in jullie samenleving nu eigenlijk tegenaan (hiv/aids,
werkloosheid en dergelijke)? Hoe kijken
jullie nu tegen de relatie zending-diaconaat aan? In zulke gesprekken komen we
er dan hopelijk ook achter of we wel de
juiste vragen stellen.
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Zodra we gaan denken over hoe we bovenstaande beleidslijnen kunnen vertalen
naar de praktijk van de gemeente, komt
allereerst het bewustwordingsproces binnen de gemeente aan de orde. Dat zal
moeten worden opgestart om ‘de neuzen
dezelfde kant op te krijgen’. De problematiek binnen onze gemeenten met betrekking tot diaconaat en getuigenis is immers nog vaak zo dat het getuigenis het
primaat krijgt, terwijl het én-én hoort te
zijn zonder in een rigide situatie van 50-50
te belanden. Hoe staat de gemeente, die
vanuit haar geloof in het verlossende
werk van onze God leeft, in haar stad,
dorp of wijk? Daar gaat het dan om.
In dat verband zijn de bevindingen en adviezen van deputaten evangelisatie van
belang. Zij hebben in hun rapport ‘Naar
een gastvrije gemeente’ daar veel goeds
en bruikbaars over geschreven. (Deze is
digitaal op te vragen via het bureau.)
Tenslotte is het belangrijk in het oog te
houden dat het diaconaat weliswaar goed

georganiseerd moet worden, maar dat die
organisatie niet zaligmakend is. De gemeente (groot of klein) wordt gemotiveerd vanuit haar geloof in de opgestane
Heiland om in de haar omringde gemeenschap zichtbaar te maken dat ze gelooft in
het gekomen en komende Koninkrijk:
het geloof werkt samen met haar werken
en door de werken is het geloof ‘vervolmaakt’ geworden… (naar Jakobus 2:22).
Het is niet alleen nodig dat het diaconaat
in de gemeente een eigen plaats heeft.
Het is ook nodig om vanuit het diaconaat
de hulpverleners toe te rusten zodat er
goed, relevant en adequaat wordt geholpen in elk opzicht. En dan kan diaconaat
ook best wel eens in dienst staan van
evangelisatie, maar in de eerste plaats
moet de hulp die nodig is goed zijn.

Beeld Gods Genade - Leven vanuit het
geloof in het verlossende werk van God
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Beeld Gelovig uitzien - Geloven in het komende Koninkrijk
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Hier ben ik, Heer
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn oren,
geopend om U te verstaan,
verlangend om te vernemen
waar U mij zegt te gaan.
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn handen,
geopend opdat U ze vult;
ze zijn voor U om te gebruiken
waar U ze hebben wilt.
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn ogen,
geopend en door U ontblind,
om in uw licht de weg te zoeken
waar ik de naaste vind.
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn lippen,
geopend, want een lied begint;
het is voor U dat ze bewegen,
dat ik van liefde zing.
Hier ben ik, Heer, hier zijn mijn voeten,
gekomen ver bij U vandaan;
hier ben ik, Heer, U hebt geroepen,
zeg mij waarheen, en ik zal gaan.
Inge Lievaart
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