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Wij hopen dat deze Diacoon u en uw
medediakenen aanzet terug te gaan naar
de basis/Basis. De vragen achterin deze
uitgave helpen u daarbij. Om bij uzelf te
reflecteren én om dat samen te doen!
Een gezegende en vruchtbare bespreking
gewenst.
De redactie

Deze Diacoon gaat over het ‘eigene’ van
het diakenambt: wat is de essentie, wat
zijn de hoofdtaken van een diaken? Daar
voor is het goed om ‘back to basics’, terug
naar de basis, te gaan. Vooral de Basis met
een hoofdletter: Gods Woord.
Door de tekst heen vindt u kaders met
daarin ‘Diaconaat uit vroeger tijden’. Wat
deed de diaconie zoal een paar eeuwen
terug? Bij enkele van deze kaders vindt u
als afbeelding een schilderij van een onbe
kende meesterschilder, wiens ‘Werken van
barmhartigheid’ in 1504 zijn ontdekt. Deze
en de andere schilderijen uit deze serie zijn
te bewonderen in het Rijksmuseum.
De foto’s kunnen wat misleidend zijn. De
werken van barmhartigheid zijn namelijk
niet alleen een taak van de diaken maar
van de hele gemeente! De diaken moet de
gemeente daarin toerusten.
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Inleiding
In de afgelopen jaren heeft de werkgroep Diaconaat in de Gemeente (DiG) nagedacht
over ‘het eigene van het diakenambt’. Er waren verschillende redenen voor deze
bezinning.

Verzakelijking
Deputaten diaconaat hebben indertijd een brief aan de diaconieën geschreven over het
behoud van diaconale ervaring in de kerken. De reacties daarop wekten de indruk dat
het ambt van diaken in belangrijke mate verzakelijkt is. Die indruk was zo sterk dat het
voor DiG aanleiding was in het rapport aan de generale synode voor te stellen om aan
deputaten diaconaat (waarvan DiG een onderdeel is) opdracht te geven zich te bezinnen
op het eigene van het diakenambt. De generale synode heeft deputaten vervolgens die
opdracht gegeven en onze werkgroep heeft de opdracht uitgevoerd.

Diakengaven
In de tweede plaats blijkt in de praktijk dat in de kerken slechts in beperkte mate de
specifieke gaven voor het diakenambt worden onderkend. Veel jonge diakenen komen
na een eerste ambtstermijn als diaken in een volgende periode terug als ouderling. Dat
kan als oorzaak hebben dat er te weinig oog is voor het specifieke van het diakenambt.

Wat is essentieel voor het diakenambt?
Doener
In de derde plaats wordt de diaken veelvuldig gekenmerkt door de eigenschap ‘doener’.
Hiermee wordt in feite gezegd dat voor het diakenambt de uitvoerende kant van veel
grotere waarde is dan de beleidsvormende, toerustende kant. Met de nadruk op deze
uitvoerende kant verdwijnt de geestelijke bron en oorsprong van het ambt. Bovendien
blijft zo onduidelijk wat de plaats van de diaken is in relatie tot het diaconaat. Immers,
diaconaat is taak en opdracht voor de hele gemeente. Diakenen kunnen en mogen die taak
niet overnemen. Dit dreigt als diakenen slechts ‘doeners’ worden.

Aanpak
De werkgroep is de bezinning begonnen door te onderzoeken wat het bevestigings
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formulier van de kerken zegt over ‘het eigene van het diakenambt’ (hoofdstuk 1). Daarna
heeft de werkgroep een groot aantal Bijbelgegevens onderzocht die aanwijzingen geven
over ‘het diakenambt’ en over ‘het diaconaat’ en de relatie tussen beide (hoofdstuk 2, zie
ook bijlage achterin deze Diacoon). Vervolgens proberen we aan te geven wat binnen
het veld van diaconaat behoort tot ‘het eigene van het diakenambt’: wat is essentieel
voor dit ambt? (hoofdstuk 3). Vervolgens mag vanzelfsprekend de concrete uitwerking
(hoofdstuk 4) niet ontbreken.
Tot slot vindt u een lijst met vragen. Deze kunt u gebruiken om als diaconie samen in
gesprek te gaan over wat essentieel is voor u als diaken/diaconie. Van harte aanbevolen!

1. Bevestigingsformulier
Invulling
Zoekend naar het eigene van het diakenambt, hebben we als werkgroep allereerst
onderzocht in hoeverre het bevestigingsformulier van de kerken helderheid kan ver
schaffen. Dit formulier (van voor 2013) spreekt in zeer algemene termen over het ambt.
‘De diakenen hebben samen met de dienaren des Woords en de ouderlingen zorg te dragen
voor de gemeente, terwijl hun in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid is
toevertrouwd.’
Globaal is de taak van de diaken allereerst de - met de ouderlingen en predikanten
gedeelde - algemene zorg voor de gemeente. De specifiekere invulling van deze taak is
samengevat als ‘uitvoering van de dienst der barmhartigheid’. Deze nadere invulling is
dus vooral gericht op het helpen bij noden en moeilijkheden, een uitvoerende taak. De
nadruk op het uitvoerende aspect wordt versterkt door de verdere uitwerking:
‘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 juiste wijze te vervullen. Verder zullen zij
zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden ingezameld.’
Slechts één aanwijzing in de nadere invulling wijst ook op een toerustende kant:
‘Zij zullen de gemeente opwekken barmhartigheid te bewijzen aan de naasten’.
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Diaconaat uit vroeger tijden
Uitgaven
De Amsterdamse hervormde diaconie gaf in de tijd van het Twaalfjarig Bestand
(1609-1621) jaarlijks 70.000 gulden uit aan armenzorg. (1, p. 103) Dit stijgt naar meer
dan 300.000 gulden 100 jaar later, met een piek van meer dan 600.000 gulden.
Na ongeveer 1810 dalen de jaarlijkse uitgaven onder de 300.000 gulden. (3, p. 135)
Langzamerhand treedt er een verschuiving op in de armenzorg van de 19e en
20e eeuw. De kerkelijke armenzorg neemt een steeds kleinere plaats in en de
rol van de armenzorg vanuit de plaatselijke overheid wordt steeds groter.
(2, p. 314-316; 6, 97-99)
1) A. Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, Franeker 1998
2) M.H.D. van Leeuwen, Armenzorg in Nederland na 1800
3) M.H.D. van Leeuwen, Amsterdam en de armenzorg ten tijde van de Republiek

Diaken in de Bijbel
In het formulier wordt ook gezocht naar Bijbelse gegevens als basis voor het diakenambt.
We lezen in het formulier dat het werk van barmhartigheid al in de eerste gemeenten
een plaats had. Voor een betere verzorging van de weduwen (Handelingen 6) worden
broeders in het ambt gekozen. Dit zijn wellicht de eerste diakenen, die echter ook
terugkomen als bijvoorbeeld evangelist. Een veel bredere taak dus dan die van de
huidige diaken.
Voorzichtig mogen we concluderen dat in ieder geval ‘coördinatie van het werk van
barmhartigheid’ tot de taak van deze broeders hoorde. Een eerste aspect van ‘het eigene’?
Ook de feitelijke vermelding van de diaken in de beschrijving van de ‘criteria’ in 1
Timotheüs 3 geeft weinig informatie over dit ‘eigene’.
Hoewel in beperkte mate, verstrekt het Nieuwe Testament dus gegevens over het
diakenambt. Het ambt heeft in ieder geval een plaats in de gemeente (zie 1 Timotheüs
3 : 8-12) waarmee wordt bevestigd dat de diaken een ambt vervult.

Bezinning
Voor het overige zegt het bevestigingsformulier dus weinig over ‘het eigene’ van dit ambt.
Als we de gegevens van het formulier zo overzien, lijkt het erop dat in dit formulier de
op het moment van opstellen gebruikelijke praktijk leidend is geweest.
Het spijzen van de hongerigen

7

Onze werkgroep heeft na haar bezinning contact opgenomen met deputaten eredienst
om over het bevestigingsformulier in gesprek te gaan.
Tijdens de bezinning kwam ook het verschil aan de orde tussen onze kerken en de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Bij de laatste zijn de diakenen, hoewel ambtsdrager,
geen lid van de kerkenraad. In hoofdstuk 3 komen we hierop terug.

2. Bijbelse basis

Diaken en diaconaat
De Bijbel laat zien dat diaconaat iets is van de hele gemeente, taak van alle volgelingen
van Jezus. Binnen dat grote veld van diaconaat mag de diaken werkzaam zijn. Hij moet
en mag het diaconaat organiseren en stimuleren. Het diaconaat gaat aan de diaken
vooraf. De diaken bedenkt het niet, hij ziet nood en speelt erop in.
We zeggen vaak: diaconaat begint aan het Avondmaal. Christus geeft Zichzelf en daar
door leren ook zijn volgelingen zich te geven, de ander te dienen. En zo vinden al die
Oudtestamentische wetten en Nieuwtestamentische aanwijzingen hun bestemming en
worden van diaconale waarde.1

Veranderingen
Bijbelse gegevens over het diakenambt zijn dus erg beperkt. Gegevens over het (brede)
diaconaat zijn er daarentegen volop. Zowel het Oude Testament als het Nieuwe
Testament geven talloze letterlijke aanwijzingen met betrekking tot diaconaat.

Oude Testament
Al in het boek Genesis (1:28) lezen we dat God de mens de zorg en het beheer over Zijn
schepping toevertrouwt. Hij geeft man en vrouw aan elkaar om elkaar te dienen.
Verder in het Oude Testament vinden we de hele wet van Mozes vol met diaconale
aanwijzingen en regels (zie bijvoorbeeld Leviticus 25), de diaconale zorg voor de ander
in sabbat, sabbatsjaar en jubeljaar.
In de profeten wordt op talloze plaatsen het volk Israël verweten niet diaconaal te
leven. Een voorbeeld daarvan is Jesaja 58. Prachtig is ook in het boek Ruth te zien
hoe de gehoorzaamheid van Boaz aan de wet van Mozes zegenrijke gevolgen heeft.

Echter, steeds weer blijkt in de geschiedenis, ook in de Bijbelse, dat de inhoud van het
diaconaat in elke tijd weer anders is. Het past zich aan, het speelt in op de omstandigheden.
Het eigene van het ambt moet dan ook niet gezocht worden in de wijze waarop het
diaconaat zich op dat moment manifesteert, maar als het ware een stap eerder. Namelijk
in het moment waarop de diaken de vertaalslag van het eeuwige Woord mag maken
naar het actuele heden. Verkondiging die direct gevolgd wordt door toerusting.
Verkondiging die vertaald wordt in diaconaat.1
Achterin deze Diacoon vindt u een bijlage met een verder uitwerking van ‘Bijbelse basis’.

3. Wat is essentieel voor het ambt?

Nieuwe Testament

De essentie

In het Nieuwe Testament vinden we het diaconaat op de bekende plaatsen waar de Here
Jezus de regels van Zijn Koninkrijk uitlegt. De Bergrede bijvoorbeeld. Je ziet het
diaconaat ook terug in de diaconale levenshouding van mensen die de Here Jezus zijn
tegengekomen: Mattheüs, Zacheüs en vele anderen. Wat de evangeliën betreft mag ook
Mattheüs 25 met de werken van barmhartigheid niet ongenoemd blijven.
Ook in de brieven van Paulus speelt diaconaat een belangrijke rol. ‘Laat de gezindheid
van Christus bij u zijn.’ Volgelingen van Christus leiden een dienend, diaconaal leven.
Heel specifiek mag ook de brief van Jacobus genoemd worden als richtinggevend op
diaconaal gebied.

Het eigene van het ambt. Is dat niet het vertalen van de boodschap van verlossing,
bevrijding en verzoening naar de praktijk van ons leven van alledag? De diaken mag
verwoorden wat de consequenties zijn van die verkondiging.
Hij mag de gemeente leren te dienen in het licht van die verkondiging. Vervolgens mag
hij in de gemeente de diaconale taken - die ontstaan als reactie op de verkondiging, het
werk van de Geest - coördineren en stimuleren. In deze benadering vindt het diakenambt
in de uitoefening van het ambt de geestelijke bron (weer) terug.

1 Lev 18:1-4; Lev 19 :9,10; 13-17; Lev 25:35, Deut 10: 12–22; Ruth 2; Jes. 58; Micha 2; Maat 5, 6; Matt 19:16-24; Matt 25:
31-46; Luc.6:20-36; 43-49; Luc 10:25-37; Luc.16; Luc 18: 18-23; Hand 2: 42-47; 2Cor.8; Jac 2: 1-17
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Leider

Toerusting

Maar als het ‘eigene’ van het diakenambt mag worden omschreven als hierboven, wordt
tevens duidelijk dat de diaken niet slechts een doener is. Hij gaat in de gemeente ook op
zoek naar doeners en coördineert de diaconale activiteiten van deze doeners.
De diaken legt vooral de nadruk op de zaken waarop het diaconaat zich moet richten.
Steeds opnieuw (immers: in veranderende omstandigheden wijzigt het diaconaat)
luisterend naar het Woord, rust hij de gemeente toe tot diaconaat. Zoals Paulus het in
zijn brief aan Efeze zegt: ‘…de heiligen toerusten tot dienstbetoon…’
In deze rol geeft de diaken leiding aan de gemeente. Zoals de ouderling in pastoraal
opzicht leiding geeft, doet de diaken dat in diaconaal opzicht. Zo vormen beide ambten,
samen met de predikant, de kerkenraad. Samen geven ze leiding aan de gemeente.

Het eigene van het diakenambt is dus meer toerustend dan uitvoerend. Het is meer
‘luisteren naar het Woord’ dan ‘handen uit de mouwen’. Overigens betekent dat niet dat
een diaken geen uitvoerende taken moet doen. Het ambt moet er alleen niet in opgaan.
‘Toerusten tot diaconaat’ gaat voorop.

Diaconaat en pastoraat
In de praktijk van de ambtelijke zorg blijkt voortdurend dat het onderscheid pastoraatdiaconaat vaak een kunstmatig onderscheid is. In ieder geval vloeien deze ambtelijke
terreinen doorlopend in elkaar over. Daarom is overleg tussen betrokken ambtsdragers
noodzakelijk en vanzelfsprekend. Ontkoppeling van beide ambten is zelfs ongewenst.
Geloofsontwikkeling gaat gepaard met ontwikkeling van diaconale gezindheid. En een
diaconaal leven vraagt om geloof.

Toerusten gaat voorop
Kerkenraad
Nu duidelijk is dat leidinggeven aan de gemeente behoort tot de taak van de diaken is
ook de vraag of de diaken tot de kerkenraad behoort, opnieuw positief beantwoord. In
het kader van het functioneren van diakenen op de ‘meerdere vergaderingen’ heeft de
generale synode van 1998 dit al vastgesteld. Vanuit de vastgestelde gelijkwaardigheid
van de ambten kan de relatie tussen ouderlingen en diakenen als volgt onder woorden
gebracht worden:
‘Zowel ouderlingen als diakenen dienen van hun beleid op eigen terrein rekenschap te geven
aan de gehele kerkenraad. Daarbij toetsen de ouderlingen het diaconale beleid op het
pastorale aspect en omgekeerd toetsen de diakenen het pastorale beleid op het diaconale
aspect.’
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Uitvoerende taak
De uitvoerende taak van zorgen voor de arme, voor hem die geen helper heeft, is
onderdeel en uitvloeisel van het diaconale beleid binnen de gemeente. De financiële of
materiële ondersteuning door de diakenen - zoals we die al eeuwenlang kennen en die
nog steeds door de diaken zelf ter hand wordt genomen - behoort tot de taak van de
gehele gemeente. Immers, de gemeente moet de diaken voorzien van voldoende midde
len voor deze ondersteuning. Dat de diaken het nog steeds zelf doet, is voornamelijk
terug te voeren op zorgvuldigheid in de omgang met elkaar in de gemeente (privacy).
Het is niet bij uitstek de taak van de diaken, het blijft de taak van de gemeente. Omdat
het diaconaat opdracht is voor de hele gemeente.
Overigens: we zien op dit moment dat ook de hulp bij financiële problemen niet langer
alleen door diakenen wordt gegeven. In het kader van de schuldhulpverlening worden
(ook) gemeenteleden opgeleid om als vrijwilliger mensen te helpen bij hun financiële
huishouding.
Diaconaat uit vroeger tijden
Wat kregen ‘steuntrekkers’?
• Voedsel en kleding: brood, kaas, soms bier, turf, linnen voor het maken van
kleding, kousen en schoenen/klompen voor kleine kinderen (1, p. 109, 122).
• Geld, bijvoorbeeld 5 tot 10 stuivers voor een persoon en een gulden voor een
gezin (1, p. 123).
• Leningen (2, p. 6).
• Vergoeding voor ziektekosten (1, p. 114).
• Hulp bij het vinden van werk; soms het verstrekken van middelen om een beroep
uit te kunnen oefenen (bijv. een uitrusting voor een haringvisser, 1, p. 122-123).
• Hulp bij het behouden van werk: betalen van paardenwerk (ploegen, zaaien,
eggen, inhalen hooi, rogge en turf), zaaigoed, schapen en koeien (2, p. 6).
1) A. Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, Franeker 1998
2) H. Gras, Armen en armenzorg in Drente

11

Diaconaat en missionaat
Luisterend naar het Woord, lerend van de Heiland, wordt de gemeente toegerust tot
een diaconaal leven. We zagen eerder dat dit grenzeloos breed is: het omvat alle
aspecten van het leven. De gemeente heeft er een dagtaak aan.
Wellicht leren we als volgelingen van Christus vandaag de dag wel opnieuw dat diaconaat
ook een vorm van verkondiging is. Dat missionair kerk-zijn gepaard gaat met diaconaat.
Dat de boodschap van verlossing en verzoening alles te maken heeft met een diaconaal
leven. Als we in de gemeente met elkaar leven zoals Christus het bedoeld heeft, hoeven
we dat diaconaat niet langer krampachtig te organiseren. De gemeente komt dan
(opnieuw) ‘in de gunst te staan van het gehele volk’ (Handelingen 2).

4. Toerustende activiteiten
De gemeente toerusten tot diaconaat…
De diakenen zullen eerst zelf toegerust moeten worden om de gemeente te kunnen
toerusten. De basis voor deze toerusting wordt benoemd in het bevestigingsformulier,
waar in beknopte vorm ook de taak van de diaken een plaats krijgt, de taak om de
gemeente toe te rusten tot diaconaat.
Maar hoe doe je dat, de gemeente toerusten? Hieronder schetsen we voorbeelden van
mogelijke concrete acties op drie belangrijke terreinen.
… via de verkondiging
Krijgt diaconaat voldoende aandacht in de verkondiging? Mogelijke acties:
•	de diaconie inventariseert samen met de predikant hoe dit ingevuld kan worden;
•	de diaconie kan aansluitend op de verkondiging lijnen trekken vanuit de preek naar
actuele situaties, mogelijke keuzes aandragen voor een diaconaal leven;
•	het accent op het diaconaat in de eredienst vergroten via de liturgie:
- voorbeden;
- dienst van het offer;
- taak diaken bij Avondmaalsbediening.

Het kleden van de naakten
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… via intern diaconaat
Mogelijke acties:
•	in wijkteams toerusting geven om diaconaat een plek te laten krijgen in al het
bezoekwerk; het gaat om onderling diaconaat maar ook om de zorg voor je buren;
•	op wijkavonden het diaconaat neerzetten/de diaconale betrokkenheid vergroten.
Dit kan bijvoorbeeld door een presentatie over de Bijbelse wortels van het diaconaat
en de Bijbelse opdracht om diaconaal te leven;
•	zorgdragen voor diaconaat in de catechese;
•	in wijkteams concrete voorbeelden aandragen voor onderling diaconaat. Stappen
zetten om bijvoorbeeld mantelzorg te organiseren. Buddy’s zoeken voor mensen met
een klein netwerk;
•	in gespreks- en groeigroepen diaconaat onder de aandacht brengen. Uitleg geven
over mogelijkheden om in de gemeente te ‘dienen’. Bijbelstudie en bezinning op
Bijbelse aanwijzingen voor diaconaal leven stimuleren. Laat milieu en duurzaamheid
hier ook een plek in hebben;
•	diaconaal huisbezoek afleggen: in een gesprek onder vier ogen bij een geopende
Bijbel samen met gemeenteleden op zoek gaan naar ‘diaconaat’: hoe wil onze Heiland
dat wij leven, Hem navolgen.
Diaconaat uit vroeger tijden
Wie werden gesteund door de diaconie?
Rond het jaar 1600 werden zowel leden van de kerk als niet-leden gesteund.
Later verschuift de steun naar alleen leden van het eigen kerkverband. (1, p. 102)
Iets van alle tijden zijn de grofweg twee verschillende groepen bedeelden:
mensen die structureel steun nodig hadden door meer individuele factoren en
mensen die tijdelijk steun vroegen.
Structurele steun werd bijvoorbeeld gegeven aan onbemiddelde weduwen met
veel kinderen, arme bejaarden en invaliden.
Tijdelijke steun kwam vooral voor in tijden van duurte, epidemieën en oorlog voor
hen die het in normale omstandigheden net konden redden. De meeste inkomens
waren te laag om zich te wapenen tegen moeilijke perioden. Verder werd er tijdelijk steun gegeven bij faillissement, werkloosheid, verlies van de kostwinner,
overlijden van ouders met kinderen, ziekte en immigratie. (2, p. 316-317)
1) A. Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, Franeker 1998
2) L. Noordegraaf, De Arme, in: Gestalten van de Gouden Eeuw
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… via extern diaconaat
Mogelijke acties:
•	aandacht vragen voor vrijwilligerswerk bij de voedselbank, schuldhulpverlening, vluchte
lingenwerk, enzovoort;
•	de eigen gemeente informeren over mogelijkheden van samenwerking met andere
kerken in bijvoorbeeld een diaconaal platform, contacten met christelijke politiek;
•	informatie geven over adoptie (van kinderen) door eigen gemeente, participatie
hierin door gemeenteleden stimuleren;
•	informatie verstrekken rondom diaconale projecten, collecte-ondersteuning, noodhulp.

Bijlage bij Bijbelse Basis
N.a.v. Dienen en Delen, dr. G.C. den Hertog en dr. A. Noordegraaf (red).

Bijbelgedeeltes rondom het diakenambt
Handelingen 6: Waren er zeven diakenen?
De reden om de zeven te kiezen is om de apostelen te ontlasten. De verkondiging van
het Woord komt in gedrang. Deze zeven krijgen de taak om de gemeenschappelijke
maaltijd te verzorgen. We lezen echter dat Stefanus en Filippus ook met andere zaken
bezig zijn. De zeven worden gekozen en met handoplegging bevestigd. We kunnen niet
direct afleiden dat dit de eerste diakenen waren. Wel kunnen we zeggen dat er, naast de
Woordverkondiging, mensen werden bevestigd (ambtsdragers) om het
gemeentelijk leven in goede banen te leiden.
Mogelijk heeft dit te maken met een voortzetting van de armenzorg zoals die in de
joodse praktijk in de synagoge werd gepleegd.
Dienen en Delen constateert: ‘dat in die fase van gemeentevorming verkondigende en
diaconale taken nog niet uitgesplitst waren’. Je zou ook kunnen concluderen dat die
taken niet zo strikt uitgesplitst moeten zijn. Diaconaat is niet beperkt tot armenzorg, de
diaken is dan ook niet strikt armenzorger.
Romeinen 12:7 en 8
“wie dient, in het dienen… wie mededeelt (uitdeelt) in eenvoud… wie barmhartigheid
bewijst, in blijmoedigheid.”
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Wellicht zijn dit slechts aanduidingen van gemeenteleden met bepaalde gaven zonder
direct te denken aan ambten.
Filippenzen 1:1
“aan al de heiligen in Christus Jezus… tezamen met hun opzieners en diakenen…”
Hier is dus duidelijk sprake van een specifieke taak. De diakenen worden genoemd naast
de opzieners.
1 Timoteüs 3 : 8-13
Diakenen en opzieners hebben dezelfde kwalificaties. Het is belangrijk op te merken dat
ook hier de taken van de twee ambten niet strikt gescheiden zijn. Ten slotte kan vers 11
een bijzonder licht werpen op de vrouw in het diaconaat.
Betekent dit alles dan dat het ‘eigene van het diakenambt’ bepaald wordt door de inhoud
van het diaconaat dat in een bepaalde tijdsperiode van belang is? Of is het diaconaat uit
het Oude en Nieuwe Testament maatgevend voor het ‘eigene van het diakenambt’?

Diaconaat uit vroeger tijden
Wie werden gesteund door de diaconie: passanten
Rondtrekkende reizigers, ook wel passanten genoemd, ontvingen in de 16e en
17e eeuw reisgeld om in de volgende plaats te kunnen komen. Dit betrof studenten,
predikanten, soldaten, schippers, schoolmeesters, predikantsweduwen en bedelaars met illegale papieren (bedelen was strafbaar). Met attestaties konden
leden van de kerk in een andere plaats steun ontvangen van de diaconie, na
zich als gemeentelid te hebben laten inschrijven met de attestatie als bewijs.
(1, p. 117-120)
De synode van Emden (1571) ‘adviseerde daarom de kerken niet te gemakkelijk
attestaties te geven aan bedeelden. Wie geen aanvaardbaar motief had voor
zijn vertrek, zou geen attestatie mogen ontvangen. Zij die wel dit getuigschrift
verwierven, moesten op het stuk laten aantekenen welk beroep zij uitoefenden,
waar zij heengingen, en wat hun reisdoel was. De diaconie zou hun voldoende
reisgeld meegeven om de nieuwe woonplaats te bereiken, en het uitgekeerde
bedrag in de attestatie vermelden.’ (1, p. 117-118)
1) A. Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, Franeker 1998
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Het herbergen van de reizigers

Bijbelgedeeltes rondom diaconaat
Oude Testament
Schepping

Mens als beelddrager van God. Zorg voor mens en wereld.
Rentmeesterschap, beheer van schepping.

Deuteronomium 15	Armoede is een kwaad dat in een samenleving die geordend is
naar Gods goede wetten niet behoort voor te komen.
	‘Er zal echter geen arme onder u zijn, want de Here zal u gewis
zegenen …’ (vers 4)
Maar ook: ‘Want armen zullen nooit in het land ontbreken.’ (vers 11)

Zondeval	Broeder, Hoederzorg voor de ander is toets voor werkelijke kennis
van God.

Deuteronomium 15

Israël

Bevrijd (uit Egypte) om te dienen.

Sinaï

Gij zult:
- de Here uw God liefhebben met geheel uw hart, ziel en kracht;
- uw naaste liefhebben als uzelf.

Exodus 22:25
Geen rente vragen.
	Lenen aan de arme gold als een daad van barmhartigheid jegens
de behoeftige broeder.
Weduwen, wezen, vreemdelingen worden door God beschermd.

Wetgeving	Zorg van God voor armen, kwetsbaren, gehandicapten, economisch
zwakkeren, slaven.
	De arme is de ootmoedige die zich aangewezen weet op Gods
bijstand.
Synagogale armenzorg Elke synagoge had haar eigen armenverzorgers.

Sabbatsjaar en jubeljaar.
Kwijtschelding van schulden en herverdeling van bezittingen.

Diaconaat uit vroeger tijden

• niet bedelen (algemene regel);
• geen herbergen of kroegen betreden (gold voor Delft);
• goed zedelijk gedrag vertonen;
• drinken, spelen, vechten, vloeken gaf uitsluiting van steun voor 6 weken, bij
een tweede overtreding 12 weken en uitsluiting bij een derde (Oudewater 1619);
• volledige opening van zaken geven: bezit, inkomsten, woning laten inspecteren,
alle sloten openen (Oudewater 1619).

Inkomsten van diaconieën: bezit
In Amsterdam kwam in de 17e en 18e eeuw de helft van de diaconie-inkomsten
uit bezit en de andere helft uit collecten, geldelijke erfenissen en giften.
Diaconieën ontvingen rente, huur- en pachtgeld uit het bezit van effecten,
obligaties, huizen en land, vaak tot hun eigendom geworden door legaten.
In tijden van krapte konden ze overgaan tot verkoop van enkele bezittingen om
toch de armen te kunnen blijven steunen. De Amsterdamse hervormde diaconie
verkocht van 1785-1790 een kwart miljoen gulden aan obligaties en 35.000
gulden aan huizen. Van 1791-1796 35.000 gulden aan obligaties en 150.000
gulden aan huizen om in de armenzorg te kunnen voorzien.
Een andere mogelijkheid in tijden van hogere uitgaven en lagere inkomsten
was het lenen van geld bij de bank. Door haar kredietwaardigheid (de vele
bezittingen en inkomsten) werd een lening gemakkelijk toegekend.
Voorraadvorming behoorde ook tot de middelen van de diaconie om de armen
te kunnen blijven steunen. In tijden van lage prijzen voor bijvoorbeeld graan
werden er voorraden aangelegd waardoor in duurdere tijden minder hoefde te
worden ingekocht. (1, p. 138-145)

1) A. Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, Franeker 1998

1) M.H.D. van Leeuwen, Amsterdam en de armenzorg ten tijde van de Republiek

Diaconaat uit vroeger tijden
Voorwaarden voor het ontvangen van steun
In verband met beperkte diaconale middelen werden eisen aan armen gesteld
(1, p. 114-115):
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Profeten
Barmhartigheid en gerechtigheid.
	Barmhartigheid is in de Bijbel een gestalte van de liefde, namelijk
de bewogen daad om een ander te helpen in zijn nood.
Gerechtigheid is de rechte verhouding waarin een mens staat
tegenover God door Zijn geboden te doen. Met betrekking tot de
naaste wordt het bedacht zijn op zijn welzijn en de bevordering
daarvan ‘gerechtigheid’ genoemd.
Nieuwe Testament
‘… als een die dient’ 	Jezus is gekomen om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor
velen.
	Het gaat om navolging en discipelschap, gekenmerkt door de om
gekeerde wereld van het Koninkrijk.
	Het Evangelie is het evangelie der armen. ‘Het is het totale heil
voor ziel en lichaam, voor de totale mens die opnieuw mag leven
in de gemeenschap met God en de naaste.’
	
Diaconaat wordt lamgelegd als we het beperken tot mede
menselijkheid en sociale actie.
Gelijkenissen

Beeldverhalen van het Koninkrijk met diaconaal appel:
• barmhartige

Samaritaan - Alleen wie uit barmhartigheid leeft,
kan barmhartigheid bewijzen;
•g
 astmaal - belangeloze dienst aan de minsten en zwakken;
• r ijke man, arme Lazarus;
• a rbeiders in de wijngaard;
• laatste oordeel (Mattheüs 25) - naastenliefde richt zich tot ieder
die op onze weg wordt geplaatst.

Avondmaal
Het bezoeken van de zieken

Het hart van het dienstbetoon is de maaltijd des Heren.
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Vragen
Diaconaat uit vroeger tijden
Inkomsten van diaconieën: collecten, erfenissen, giften
Collecte
De hoofdbron van inkomsten in de 17e en 18e eeuw. Collecteren behoorde tot
de ambtelijke dienst van de diaken.
In tijden van nood werd er meer gecollecteerd. (1, p. 109, 114; 5, p. 142)
Behalve tijdens de dienst werd er ook gecollecteerd door langs de huizen van
de gelovigen te gaan met gesloten collectebussen of open schalen. In Amsterdam waren de adressen herkenbaar door een bordje met een letter L (van Lidmaat) aan de gevel. Eens per vier weken gingen 25 diakenen van de hervormde
diaconie met vele weeskinderen hiervoor op pad. (2, p. 141)
Erfenissen
Vanuit alle lagen van de bevolking ontving de diaconie legaten.
Giften
Het gaat om giften die diakenen, ouderlingen of predikanten in de handen
kregen gedrukt, onder de deur door werden geschoven of over de muur in de
tuin werden geworpen. Ook kwamen giften binnen via busjes die bij kerken,
logementen, winkels, afvaarplaatsen van trekschuiten, herbergen en kantoren
van grote maatschappijen hingen. (5, p. 141)
Verder kwamen giften binnen via zoengeld en boeten: een financiële vergoeding bij een misdrijf die een dader (en/of zijn familie) betaalt ter compensatie
aan het slachtoffer of nabestaanden en die vervolgens aan de diaconie
gedoneerd wordt. (1, p. 121)
1) A. Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, Franeker 1998
2) M.H.D. van Leeuwen, Amsterdam en de armenzorg ten tijde van de Republiek

Onderstaande vragen kunt u gebruiken om als diaconie samen u te bezinnen op ‘het
eigene van het diakenambt’. Vanzelfsprekend kunt u deze vragen ook aan uzelf stellen
om verder na te denken over dit onderwerp en te ontdekken wat diaconaat en diaken
zijn voor u inhoudt.
• Welke elementen herkent u in de situatieschets in de inleiding?
• Wat is voor u de waarde van het feit dat de diaken een ambtsdrager is?
• Hoe ervaart u het om diaken te zijn?
• Kunt u benoemen wat, volgens u, ‘diaconaat’ inhoudt?
• Wat is volgens u de kern van het ‘diaken zijn’?
• Wat is er volgens u nodig om de gemeente te (kunnen) toerusten?
• Wat hebt u daarvoor als diaken specifiek nodig?
•	Hoe kijkt u aan tegen een (meer) actieve rol van de diaken in de erediensten?
En hoe kunt u die actieve rol concreet maken?
•	Als u een ‘werkoverzicht’ zou maken van uw taken (als diaconie), hoe zou die
eruit zien?
En voldoet dan zo’n overzicht aan de kern van het ‘diaken-zijn’?
• Welke rol speelt toerusten van de gemeente in zo’n overzicht?
•	Wat gaat u, na het lezen van deze bezinning, anders doen?
Of bespreekbaar proberen te krijgen?
• Ervaart u dat u geroepen bent? En hoe ervaart u dat?
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Ik ben een diaken
Ben ik een doener?
Of een toeruster?
Of ben ik het allebei?
Beklim ik de berg zelf?
Of stimuleer ik anderen de berg te beklimmen?
Of beklim ik de berg en trek ik anderen mee?
Leer ik hen klimmen?
Ik ben een diaken
Het is een hele klim
Zeker in deze tijd
Ik kan niet alles zelf
Het is ook niet alleen mijn taak
Dus rust ik toe
En word ik toegerust
Om te dienen
Ik ben een diaken!

