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Zo’n twintig jaar was het werkplan van deputaten diaconaat gebaseerd op hetzelfde
beleidsstuk. In 2013 kwam daar verandering in. Toen werd ‘De ander de naaste’ geboren. Nu is een verlangen van deputaten
in vervulling gekomen: het delen van dit
waardevolle plan met diaconieën en andere
diaconaal betrokkenen. Catharina Mulder
schreef voor Diacoon deze samenvatting
van het plan.
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Dit plan is namelijk niet alleen heel waardevol voor deputaten diaconaat zelf. Ook u als
diaconie kunt daar uw voordeel mee doen.
‘Leg de inhoud eens naast uw eigen plannen. Of gebruik het bij het opstellen van uw
eigen beleidsplan.’ (Zie pagina 4.)
Ook voor diaconaal betrokkenen kan de inhoud heel waardevol zijn.
Wij zijn benieuwd naar uw reacties!
NB: in deze Diacoon leest u ook wat u van
deputaten diaconaat mag verwachten.
Schroom niet een oproep op hen te doen,
via de medewerkers van het Dienstenbureau
(afdeling diaconaat).
De redactie

Catharina Mulder
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Inleiding

1. Over het beleidsplan

Belangrijke switch

1.1 Doel beleidsplan

Het werkplan van deputaten diaconaat was jarenlang gebaseerd op een beleidsstuk dat
door de generale synode van 1986 en 1989 is aanvaard. In 2013 schreven deputaten
diaconaat voor het eerst een nieuw beleids- en visieplan. Met als titel: De ander de naaste,
over betrouwbaar present zijn.
Deputaten diaconaat hebben hierin hun beleid ‘op weg naar 2020’ beschreven. Dit plan is
besproken op de generale synode van dat jaar.
Het plan liet een belangrijke switch zien: van de diaken als doener naar de diaken als
toeruster! Het toont het werk waar deputaten de afgelopen synodeperiode zich mee
bezig hebben gehouden.

Een van de doelen die deputaten hadden met het beleidsplan ‘De ander de naaste’, is aan
de kerken, kerkleden en in het bijzonder de diaconieën voorlichting en toerusting bieden;
lijnen en adviezen aanreiken. Over diaconale en maatschappelijke aangelegenheden, de
plaats van de kerk in de samenleving en over hulpverlening wereldwijd.

Ontstaan van deze Diacoon
Deputaten hadden al langer het verlangen met diaconieën en andere diaconaal
betrokkenen de inhoud van dit plan te delen. Depuaten zijn dan ook heel blij dat Catharina
Mulder bereid was een samenvatting te schrijven.
Een kortere samenvatting - eveneens van haar hand - is in september verschenen in
De Wekker (jaargang 125, nummer 19).

Leg deze Diacoon eens naast uw eigen (beleids)plan
Suggestie
Wij doen graag de suggestie deze Diacoon eens te bespreken op een diaconievergadering.
Leg de inhoud eens naast uw eigen plannen. Of gebruik het bij het opstellen van uw eigen
beleidsplan. We zijn benieuwd wat dat (u) oplevert.

Meer lezen...
Het volledige beleidsplan vindt u op onze websitepagina over deputaten:
.
De redactie

1.2 Over de titel
Door Christus staan wij naast de ander, ‘dichtbij’ en ‘ver weg’: diaconaat in de gemeente,
in onze samenleving en wereldwijd. De titel ‘De ander de naaste’ zegt het letterlijk: wij
staan ‘naast de ander’ (gelijkwaardigheid). Niet alleen is de ander onze naaste, wij zijn voor
deze ander ook de naaste (wederkerigheid).

Wederkerigheid: wij zijn de naaste voor de ander
en de ander is de naaste voor ons
1.3 Aanleiding beleidsplan
De ontwikkelingen in onze maatschappij hebben hun weerslag op het diaconaat van de
kerken. We zien toename van werkloosheid, minder betrokkenheid op en zorg voor elkaar.
We maken deel uit van een participatiesamenleving, met de Wmo-problematiek die daarbij
komt kijken.
Wat betekent dit voor ons als kerken? Wat betekent dit voor de wijze waarop wij het
diaconaat vormgeven, voor de taken van deputaten diaconaat/het bureau? Heeft dit ook
gevolgen voor de manier waarop we als kerken al dan wel of niet samenwerken in het
diaconaat met andere kerken?
Het eigene van het diaconaat wordt niet goed meer gezien. Namelijk dat het een
onlosmakelijk deel van geloven is. En dat het wezenlijk voor het kerk-zijn is. Hoe getuigend
in woord en daad, in denken en leven, horen we te zijn als levende gemeente van Christus?
Daarover gaat dit beleidsplan.

5

6

2. Diaconaat in de Bijbel
Wat bedoelen we als we het hebben over diaconaat en meer in het bijzonder over het
ambtelijk diaconaat? In dit hoofdstuk volgen enkele lijnen die vanuit de Bijbel van belang
zijn voor het diaconaat in onze tijd.

2.1 Diakonia
Diakonia is het Nieuw Testamentische (Griekse) woord voor diaconaat. Dit woord heeft
meerdere betekenissen:
Diakonia - betrokken
De basis van het diaconaat is de betrokkenheid op de ander om Christus’ wil.
Diakonia - dienstbaar
Diaconaat is dienen, maar niet slaafs, niet ondergeschikt. Want het is dienen om Christus’
wil. De dienst die Christus van zijn discipelen vraagt, is in feite dienst aan Hem en sluit zo
de dienst aan de naaste in.
‘Diakonia’ wordt eveneens gebruikt om al het werk aan te geven dat gedaan wordt ten
dienste van de opbouw en de uitbouw van de gemeente, zowel ambtelijk als niet-ambtelijk.
Alle diensten die de opbouw van de gemeente raken, heten ‘diakonia’: ‘dienst van het
Woord’, ‘dienst van het offer’ en ‘dienst der gebeden’.
Diakonia - tot opbouw
Het diaconaat overstijgt wat wij tegenwoordig ‘dienen’ noemen en is meer een ‘zich in
dienst stellen van’.

De basis van diaconaat is betrokkenheid
op de ander om Christus’ wil
2.2 Meer dan diakonia

Maatschappijontwikkelingen hebben hun weerslag op het diaconaat

Gedurende het Nieuwe Testament valt steeds meer de nadruk op het dienen van de minder
bedeelde medemens en het elkaar dienen met de gaven die we van God gekregen hebben.
Het Bijbels dienstbetoon is niet alleen terug te voeren op het woord ‘diakonia’ en de
bovengenoemde toelichting. Er zijn meerdere (werk)woorden die het Bijbelse dienstbetoon
uitleggen. Lees meer hierover in het volledige beleidsplan (online).
Over één bepaald aspect is een discussie aan de gang of het wel bij het diaconaat hoort: het
begrip ‘nederigheid’. Naar onze mening is er niets mis met een Bijbels georiënteerde nederig
heid. Nederigheid op een Bijbelse manier ingevuld is ‘gewoon’ een deel van ons christelijk leven.
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2.3 Diaconale wortels
In het Oude Testament komen we begrippen als liefde, barmhartigheid en gerechtigheid,
maar ook rentmeesterschap, wederkerigheid en medelijden tegen als (mede)achtergrond
van het nieuwtestamentische ‘diakonia’.
In het Nieuwe Testament is diakonia sterk verbonden met Christus en Zijn dienst. Een
dienst van verzoening, in dienst aan Zijn Vader en ten dienste aan mensen. Dat wijst dus
veel meer op het genadige, het liefdevolle en het betrokken zijn bij de ander dan op het
minderwaardige en slaafse.
Bij het zoeken van de wortels van het diaconaat in het Oude Testament, komen naast
begrippen als (mee)helpen ook termen als toerusting, leiding geven en zorgzaamheid aan
de orde.

2.4 Van origine
We zijn door God op deze aarde en in deze wereld geplaatst als Zijn kinderen en dienaren
(Genesis 1:26-28), geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Elk mens verdient respect en
heeft waarde in zichzelf - ongeacht sekse, intelligentie, prestatie, macht, nationaliteit,
enzovoort. Als mensen representeren we immers God op aarde. De Schepper roept de
mens om als Zijn beelddrager Hem na te volgen in de zorg voor mens en wereld, als Gods
rentmeester.
In grote lijnen betekent dit:
- we zijn zelf verantwoordelijk voor ons gedrag en onze omgang met wat ons is toe
vertrouwd;
- we laten ons leven tot bloei komen en maken onze gaven vruchtbaar voor Gods schepping;
- we helpen, stimuleren en ondersteunen elkaar om Gods Schepping tot bloei te brengen,
te dienen;
- we zorgen ervoor dat dit overal op aarde bekend en beleden wordt. Dat is woord en
daad in één, missionair en diaconaal tegelijk.
Het diaconaat behoort bij ons oorspronkelijke mens-zijn: vanaf het begin heeft God de mens
die taken meegegeven en door ons geloof wordt dat zichtbaar in ons mens-zijn. Dat is de
hoofdlijn die we moeten aanhouden: een gelovig mens is per definitie een diaconaal mens.

2.5 Verstoord
Het Oude Testament leert ons dat sociaal onrecht plaatsvindt omdat men God niet meer
kent. De profeten in het Oude Testament bekritiseren niet alleen sociaal onrecht, maar
roepen ook het hele volk op tot omkeer naar God.
Eredienst en leven, diaconaat en omgang met God, naastenliefde en vroomheid, zijn
verbonden in de eenheid van het leven voor Gods aangezicht (Micha 6:8).
Ons leven tot bloei laten komen en onze gaven vruchtbaar maken
9
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2.6 Opgedragen diaconaat
Het liefdesgebod om de naaste lief te hebben als onszelf staat in het kader van de
verbondssluiting (Leviticus 19:18 en 19:34). Het is de concretisering van God kennen en
liefhebben in ons dagelijks leven. Heel direct wordt dat voor het volk Israël verbonden aan
de zorg voor degenen die geen helper hebben (Deuteronomium. 10; 14; 24; 26; Leviticus
19; 23; 25).

Diaconaat is een onlosmakelijk deel van ons christen-zijn
Het diaconaat is een onlosmakelijk deel van het christelijke leven en is tegelijk onze opdracht.
De diaken wil daarin voorgaan, toerusten, handvatten geven en daartoe stimuleren. Zodat
Gods Koningschap in de wereld gestalte krijgt door het leven van iedere christen.

3. Diaconaat toen en nu
3.1 Kerk en diaconaat
Het is belangrijk dat we zien dat diaconaat iets is van de hele gemeente. Het is de taak van
een ieder die zichzelf bestempelt als volgeling van Christus Jezus. In de gemeente komen
we niet alleen om iets te halen. We komen er ook om iets bij te dragen: barmhartigheid en
gerechtigheid.
We betonen barmhartigheid met de zorg voor en hulp aan mensen in sociale en
maatschappelijke knelsituaties. En we beoefenen gerechtigheid vanuit de christelijke
gemeenschap aan medegelovigen en aan medeburgers in de samenleving.
Het doel hiervan is toename in liefde tot elkaar en alle mensen, zonder tegenprestatie.

3.2 Vanuit de historie
Het diaconaat heeft in onze kerken altijd een belangrijke plaats gehad. Dat is vooral te zien
aan de plaats die de diaken inneemt in ons kerkelijk leven. Een kleine terugblik in de
geschiedenis laat dat duidelijk zien.
Na de rede van professor Hovius op de diaconale vergadering van 1951 ‘Behooren de
diakenen tot den kerkeraad?’, besluit de generale synode van Apeldoorn van 1956 dat de
diakenen tot de kerkenraad behoren en dat daarvoor de nodige regelingen getroffen moeten
worden zodat ze ook op de andere vergaderingen van de kerken een plaats ontvangen.
In onze kerken is een proces op gang gekomen dat duidelijk tot doel heeft de gelijkwaar
digheid en de eenheid van de ambten tot uiting te laten komen, zonder dat er van gelijk
heid sprake is.
Liefde zonder tegenprestatie
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3.3 CDC en CDV

4.2 Een nieuwe werkformule

In de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft de zoektocht om de gelijkwaardigheid en de
eenheid van de ambten gestalte te geven langzaam maar zeker geresulteerd in het
oprichten van de Classicale Diaconale Commissies (CDC’s).
Er is ook hard gewerkt om te zorgen dat het diaconaat daadwerkelijk aan de orde komt op
elke bredere kerkelijke vergadering. Dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn als toen werd
gedacht. In de jaren 2010-2013 is geprobeerd om een modus te vinden. Zo kwam onder
andere de Classicale Diaconale vergadering (CDV) tot stand. De generale synode van
2013 besloot om het reglement van deze CDV goed te keuren. Al met al duidelijke signalen
aan onze kerken dat het diaconaat echt belangrijk is en aandacht verdient.

De kerngedachte van het diaconaat is: we leven vanuit de ontvangen liefde en genade in
Christus. Het werk van het ambtelijke diaconaat (de diaken) en van deputaten diaconaat is
op deze kerngedachte te wijzen en deze voor te leggen aan de gemeente. Én de gemeente
daartoe toe te rusten en te stimuleren, zodat het handelen van de gemeente(leden) gezien
wordt als diaconaat – als diaconaal bezig zijn.

Diaconaat blijft voortdurend in beweging

Zo komen we tot de volgende werkformule: Diaconaat is in opdracht en met volmacht van
Christus Hem navolgen in het liefdevol en van harte op elkaar betrokken zijn. En zo elkaar
wederzijds helpen, dienen, bijstaan en voor elkaars recht opkomen. Dit geldt zowel dichtbij
als ver weg. Het geldt in het bijzonder ten aanzien van hen die geen helper hebben. Opdat
het koningschap van God daadwerkelijk gestalte krijgt door het leven van gemeenteleden
afzonderlijk en als gemeente samen. Zowel in de kerk als in de samenleving.

3.4 Diaconaat in onze tijd

4.3 Toelichting werkformule

‘Diaconaat’ blijft lastig te formuleren. Al naar gelang omstandigheden en situaties is het
begrip diaconaat voortdurend in beweging. Geen wonder, de maatschappij verandert en
beweegt. Een terugtredende, bezuinigende overheid, economische op- of neergang in ons
werelddeel hebben invloed op het diaconaat van de kerken.
Al die zaken plaatsten diakenen en (diaconaal betrokken) kerkleden voortdurend voor
nieuwe uitdagingen. Dan rijzen er vragen als:
- wat is het eigene van het diaconaat;
- op wie richt het zich;
- waar begint het ambtelijk diaconaat en waar ons diaconaal bezig zijn;
- tot hoever reikt het;
- valt diaconaat samen met christelijke/kerkelijke presentie;
- wat is het verschil tussen maatschappelijk(e) hulpverlening/dienstbetoon en diaconaat?

Een hele mond vol, de werkformule. Goed om daar in delen bij stil te staan.

4. Nieuwe werkformule
4.1 Een werkformule
De definitie die wij in onze kerken gebruikten, roept nogal wat vragen op. Er wordt niet
expliciet gesproken over verzorging van armen. Ook ontbreken het meelijden, het helpen
van degene die geen helper heeft, en het ‘helpen uithouden’ in deze definitie. Die maken
dat we de gezindheid van Christus in ons leven laten zien. Het diaconaat, in de breedst
denkbare omschrijving, strekt zich uit over onze manier van leven en werken. Ook over
ons missionair zijn - diaconaat beoefenen betekent dat we geloofwaardig en echt mens zijn.

‘Opdracht en volmacht’
Christus vertrouwt ons veel toe waarmee we aan de gang mogen om ons geloof praktisch
te maken. Binnen het werk van Zijn Rijk geeft Hij ons een grote verantwoordelijkheid: wij
zijn een koninklijk priesterschap (1 Petrus 2:9).
‘Christus navolgen’
Christus en Zijn dienst zijn basis en bron voor het diaconaat; barmhartigheid en
gerechtigheid komen voort uit Christus (Marcus 10:45).
‘Van harte’
Diaconaat heeft alles te maken met genade en liefde. Christus’ liefde is bron en voorbeeld
voor onze liefde (Johannes 3). Dienen doe je vanuit de liefde. Dat vraagt zelfverloochening,
maar heeft niets minderwaardigs in zich.

Dienen doe je vanuit liefde
‘Betrokken zijn, helpen, dienen, bijstaan en opkomen voor elkaars recht’
Deze woorden geven gelijkwaardigheid en wederkerigheid aan.
‘Die geen helper hebben’
We willen speciaal betrokken zijn bij hen die geen helper hebben (Psalm 72).
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‘Opdat ... daadwerkelijk’
Het is immers in opdracht en in navolging van Christus (Mattheüs 25:31-46) en kan niet
vrijblijvend zijn;
‘Koningschap van God’
Het gaat in alles erom dat Zijn Koninkrijk komt. Dat doet Christus door Zijn Geest en
daarbij schakelt Hij ons in. Opdat Gods doel met de wereld en ons mensen gestalte krijgt
en mensen Hem leren kennen, dienen en liefhebben;
‘Gemeente … samenleving’
Een christelijke gemeente is er om God, en daarmee tegelijk de wereld om haar heen, te
dienen.

5. De diaken
5.1 Focus
Centrale gedachten uit de voorgaande hoofdstukken zijn dat het diaconaat en dus ook het
ambtelijk diaconaat (het diakenschap) deel is van wat van origine behoort tot ons menszijn (geschapen naar het beeld van God). Tegelijk is het ook onze opdracht. De gemeente
is missionair en diaconaal, zowel in haar wezen als in haar uitingen.
De focus van het diaconaat is daarom vooral gericht op hoe de gemeente en de gemeente
leden hun relatie met de Here God beleven in het leven van elke dag.
Samengevat kunnen we zeggen dat de gemeente als geheel de opdracht heeft om in kerk
en samenleving:
- te leven volgens het Woord van God;
- te delen van wat zij heeft ontvangen;
- te helpen waar geen helper is;
- te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.
Daaruit vloeit de taak van deputaten voort, namelijk de diakenen en de diaconie daartoe:
- toerusten en vormen;
- ondersteunen en stimuleren;
- helpen en faciliteren
om dit zo concreet mogelijk vorm te kunnen geven voor de gemeenteleden.
Helpen die geen helper heeft
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5.2 Taakvelden diaken
De diaken geeft in het ‘toerusten tot dienstbetoon’ leiding aan de gemeente en gaat haar
daarin voor. Zoals de ouderling in pastoraal opzicht leiding geeft, doet de diaken dat in
diaconaal opzicht.
Zijn kerntaak is om gemeenteleden bewust te maken, te stimuleren en te laten zien hoe ze
hun geloof kunnen beleven zoals dat van hen gevraagd wordt. Zowel met het oog op de
wereld dichtbij als veraf.
De diaken rust dus toe en gaat de gemeente voor en de gemeente voert uit. Dit betekent
een ‘verschuiving’ van de diaken als doener naar de diaken als toeruster.
Er zijn zo vier taakvelden voor de diaken:
1. heiliging: de gemeente toerusten om metterdaad te leven vanuit het geloof in Gods
genade in Christus;
2. liturgie en eredienst: bevorderen dat het diaconaat in de eredienst de plek krijgt die het
toekomt;
3. onderlinge gemeenschap: de gemeente voorgaan, stimuleren en toerusten om metter
daad betrokken te zijn op elkaar en in het bijzonder op hen die in de knel zitten dichtbij
en ver weg;
4. rentmeesterschap: de gemeente voorgaan en stimuleren om werk te maken van onze
roeping om de aarde te bouwen en bewaren.
Deputaten zien voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd om diakenen daartoe te onder
steunen en toe te rusten.

5.3 Diaken en gemeente
De diaken mag de ‘vertaalslag’ van Gods Woord maken naar het actuele heden van de
gemeente. Verkondiging wordt zo direct gevolgd door toerusting. De diaken verwoordt
wat de consequenties zijn van de verkondiging en leert en stimuleert de gemeente hoe te
‘dienen’ in het licht van die verkondiging.
Voorlichting geven, stimuleren en toerusten, daar draait het dus om in zijn werk. Opdat de
gemeente des te beter haar plaats in de samenleving inneemt.
De diaken is erop uit bewustwording bij alle gemeenteleden te creëren op de volgende
terreinen:
1. diaconaal bezig zijn behoort tot de essentie van het leven uit het geloof in de opgestane
Heiland;
2. de diaconale praktijk van de hele gemeente is grondleggend voor het ambtelijke diaconaat;
3. het ambtelijk diaconaat is bedoeld om het diaconaat van de gemeente te ondersteunen
en te stimuleren;
4. ieder mens heeft verantwoordelijkheid te dragen en af te leggen over zijn doen en laten.
Metterdaad betrokken zijn op elkaar
17
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Het gaat erom dat de gemeente zich bewust wordt van haar eigen plaats in de samenleving
en zoekt naar een goede invulling daarvan. Een hele verantwoordelijkheid omdat ze beseft
dat alles wat ze heeft door God aan haar geschonken is. Daar gaat een duidelijk diaconaal,
en daarmee ook missionair, getuigenis vanuit.
Deputaten vinden het heel belangrijk de diaken (en via hem de gemeente) toerustend,
ondersteunend en faciliterend bij te staan. Maar ook voorbeelden aan te dragen en te
helpen bij het uitwerken en concretiseren in de gemeente.

De gemeente bewust maken van haar eigen plaats
in de gemeente, wereld en samenleving
5.4 Diaken en wereld
De diaken leert de gemeenten ook naar de grotere verbanden in de wereld te kijken. Het
is voor een diaken/diaconie noodzakelijk zicht te hebben op de actuele politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen. En op de gevolgen daarvan voor de uitoefening van
barmhartigheid, gerechtigheid en rentmeesterschap.
Samenleving
Deputaten hebben een belangrijke taak om de maatschappelijke ontwikkelingen van
diaconaal belang te volgen. Zij zijn er om de diakenen en diaconaal betrokkenen daarover
te informeren, hen daarbij te ondersteunen en hun deskundigheid te vergroten. Zodat zij
de gemeente kunnen voorgaan in adequaat dienstbetoon.
Wereld
De diaken beperkt zich niet alleen tot de Nederlandse samenleving en politiek. Hij heeft
ook oog voor de wereld daarbuiten. Deputaten ondersteunen en stimuleren ook op dit
vlak het werk van de diaken en weten zich genoodzaakt hierin eigen expertise te
ontwikkelen om ervoor te zorgen dat er wederkerigheid ontstaat: een van elkaar leren in
alle opzichten. Diaconaal ‘geven’ betekent ook ‘ontvangen’.

5.5 Gemeente als diaconale gemeenschap
De diaken focust erop dat de gemeente van Christus een gemeenschap wordt van
gelovigen die zich door de Geest en vanuit de liefde van de Vader - zichtbaar geworden in
de Zoon - willen laten leiden. Deze Bijbelse liefdedienst is het hart van het diaconaat, in de
lokale omgeving en de (wereld)wijde samenleving.
De presentie van de kerk is zo een diaconale presentie: vanuit de christelijke roeping
dienstbaar zijn binnen het perspectief van Gods reddende liefde in Christus.

5.6 Diaken en zendingsgemeente
Het vormen van aantrekkelijke en missionaire gemeenschappen betekent in feite dat we
vooral moeten investeren in de kwaliteit van het gemeenteleven, met een spits naar de
presentie van de gemeente naar buiten. Toch, de kwaliteit van het gemeenteleven wordt
niet in de eerste plaats bepaald door een gelikte presentatie en organisatie, maar door de
liefde en de saamhorigheid die mensen in onderlinge omgang met elkaar ervaren.
In zendingsgemeenten ligt de nood voor het opscheppen. Het missionaire heeft het
diaconale bitterhard nodig om relevant en effectief te kunnen zijn voor missionair werk.
Deputaten evangelisatie, zending, diaconaat en onderlinge bijstand en advies hebben
daarvoor beleid opgesteld en hopen een goede weg in deze problematiek te wijzen.

6. Profiel diaken
6.1 De diaken als toeruster
De in voorgaande hoofdstukken genoemde zaken beïnvloeden in sterke mate onze visie
op een mogelijk profiel van de diaken. In de praktijk van ons kerkelijk leven wordt de
diaken vooral gezien als een ‘doener’. Daarmee lijkt de uitvoerende kant van veel grotere
waarde te zijn dan de beleidsvormende en toerustende aspecten.
Door deze eenzijdige nadruk op de uitvoerende kant van het ambt, verdwijnt de geestelijke
bron en oorsprong van het ambt gemakkelijk naar de achtergrond of raakt zelfs uit het
zicht. Diaconaat is immers taak en opdracht voor de hele gemeente. Diakenen kunnen en
mogen die taak niet overnemen.

6.2 Rol diaken
De rol van de diaken is te karakteriseren als een bidder, aandachtgever, samenwerker,
bruggenbouwer, helper, aanjager en aanklager. Zijn rol kan per gemeente verschillen. De
invulling is flexibel en betrekkelijk snel aan verandering onderhevig.
Het is zeker niet zo dat elke diaken ook in elke rol moet kunnen acteren. Wel is het van
belang dat in het geheel van de diaconie bovenstaande rollen op de een of andere wijze
zijn terug te vinden onder de dienstdoende diakenen.

6.3 Toerusten in navolging
De Bijbelse gegevens laten zien dat diaconaat iets is van de hele gemeente en taak van
elke christen. Het diaconaat gaat aan de diaken vooraf. Het begint aan de Avondmaalstafel.
Vanuit Christus’ offer leert de christen zichzelf geven ten dienste aan de ander in navolging
en in opdracht van Zijn Heiland.
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Het eigene van het ambt ligt in opdracht en navolging van Christus. Daartoe is de gemeente
geroepen en daarvoor heeft zij de diaken aangesteld zodat zij daarin wordt toegerust.
Dat werkt zich dan direct uit in de ‘vertaalslag’ van het eeuwige Woord naar het actuele
heden. De verkondiging wordt direct gevolgd door toerusting. En deze wordt weer vertaald
in diaconaat, of zoals meestal wordt gezegd: toegepast in ons leven van alledag.

6.4 Toerusten en uitvoeren
Het eigene van het diakenambt is dus meer toerustend dan uitvoerend. Het is meer
‘luisteren naar het Woord’ of ‘praktisch onderwijzen vanuit het Woord’ dan ‘handen uit de
mouwen’. Daarbij moet gezegd worden dat toerusten alleen kan als de toeruster zelf het
goede voorbeeld geeft. Overigens betekent dat niet dat een diaken geen uitvoerende
taken zou moeten doen. Maar het ambtelijke diaconaat moet er niet in opgaan.
De financiële of materiële ondersteuning door de diakenen behoort tot de taak van de
gehele gemeente. De diaken is wel de verbindende schakel tussen gemeente en hulpvrager.
Hij coördineert.

6.5 De diaken, de diaconie en de kerkenraad
De diaken bewaakt de relevantie van genomen besluiten door de kerkenraad voor het
dagelijks leven van de gemeente. Hij stimuleert de gemeenteleden in hun betrokkenheid
op elkaar en de samenleving in binnen- en buitenland.
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. Omgekeerd
toetsen de diakenen het pastorale beleid op het diaconale aspect.

6.6 De diaken en meerdere vergaderingen
De diaken kan afgevaardigd worden naar de classis, particuliere synode en generale synode.
Hij heeft naast algemene verantwoordelijkheid ook de taak hier diaconale thema’s en
belangen te behartigen. Hij is er ook om de relevantie van uitspraken en beslissingen van
deze bredere vergaderingen voor het dagelijkse leven van de gemeenten te bewaken.
Mogelijke diaconale consequenties brengt hij onder de aandacht van deze vergaderingen.

6.7 De diaken en deputaten diaconaat
Diaconieën laten zich met het oog op het uitoefenen van hun taken adviseren door
deputaten, via de medewerkers op het Dienstenbureau (afdeling diaconaat). Daar kunnen
ook voorlichting, toerusting en vorming bij horen. Deputaten willen de diaken en de
diaconie in alle taken zoveel mogelijk ondersteunen, stimuleren, helpen en faciliteren.
Diaconaat begint aan de avondmaalstafel
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7. Conclusies
Op basis van dit visiestuk willen deputaten nadrukkelijk aandacht vragen voor het feit dat
diaconaat een integraal aspect is van ons leven als kerk en christen. De gemeente als
geheel heeft dus de diaconale opdracht in kerk en samenleving.

Samenwerking
Deputaten merken dat samenwerking met andere kerken - zoals dat nu in het bijzonder
gebeurt met de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt (GKv) - steeds meer nodig is. Om een goede en relevante invulling te geven
aan de essentie en de rol van de (diaconale) gemeente in de samenleving.

Concretisering
Het voorgaande heeft tot de volgende concrete plannen geleid:
1. de visie van deputaten actief uit te dragen richting diakenen en gemeenteleden;
2. toerustingsavonden over deze visie aan te bieden, waarbij de toerusting zich focust op:
- diaconaat is niet bijkomstig, maar onmisbaar om een christelijke gemeente te zijn;
- het diaconale én missionaire karakter van de gemeente zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden;
- deputaten willen stimuleren dat gemeenten meer inhoudelijk betrokken raken bij
hulpverleningsprojecten, waarbij wederkerigheid een plek krijgt;
- actuele maatschappelijke ontwikkelingen verwoorden;
- deelname aan plaatselijke diaconale platforms door de diakenen en ondersteuning
daarbij;
- bezinning op rentmeesterschap en duurzaamheid stimuleren;
3. cursussen ontwikkelen voor diakenen en andere diaconaal betrokkenen om de gemeente
toe te rusten tot diaconaal dienstbetoon;
4. diaconaal bewustzijn van onze (aankomende) predikanten te versterken in overleg met
onze Theologische Universiteit Apeldoorn.
5. extra aandacht geven aan jeugddiaconaat;
6. jaarlijks de visie en de uitwerking daarvan evalueren;
7. samenwerken met andere diaconaal betrokkenen, zoals dit al gebeurt in het Platvorm
Diaconale Samenwerking met de GKv en NGK. Deputaten zoeken naar mogelijkheden
om ook met andere kerkgenootschappen samen te werken. Hierbij gaat het vooral om
(verkennende) samenwerking op bestuurlijk en uitvoerend vlak om kennis en ervaring
te delen en van elkaar te leren.

Deputaten diaconaat rusten diakenen o.a. toe via de jaarlijkse diakenendag
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Ik wil jou van harte dienen
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
dat jij het ook voor mij kunt zijn.
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
Ik zal Christus’ licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.
Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.
Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Oorspr. titel: The servant song
1977 Universal Songs

