
Diaconaat onderweg

J. van de Dijk

Inleiding
Wij, de kerk en haar leden, zijn onderweg naar een schitterende toekomst.
Wij volgen daarbij een weg. In Hand. 18 en 19 wordt duidelijk aangegeven welke weg de kerk moet gaan, n.l. de 'weg'
van de Here (18:25).
Het onderling dienstbetoon, het diaconaat, is een onmisbaar facet van de kerk. Wanneer de kerk van de 'weg' afwijkt,
wijkt daarmee ook het diaconaat van die 'weg' af. Het mist dan het inspirerende schitterende uitzicht. Als de kerk de 'weg'
volgt, blijft het diaconaat ook op het goede pad. We worden dan geïnspireerd door de schittering van onze toekomst.
In die schittering zien wij de liefde van Christus, waardoor Hij diende (Luc. 22:27). Uit dat dienen door Christus vloeit het
diaconaat voort. Daaruit put het diaconaat de nodige kracht.
Om het goede uitzicht te houden en op de 'weg' en bij de krachtbron te blijven, is een geregelde verkondiging van Gods
Woord noodzakelijk. Zonder die verkondiging zullen we in eigenwijsheid verdwalen.
Uit Hand. 2:43-45 blijkt dat het diaconaat vanaf het begin spontaan uit de gemeente voortkwam. Eerst zonder dat
ambtsdragers iets regelden. Vanaf het begin is het dus een zaak van de hele gemeente.
In Hand. 4:32-37 lezen we dat de apostelen bij de verdeling hielpen. Zij hadden beter overzicht. Daarna lezen we in Hand.
6:1-7 dat er speciale ambtsdragers werden aangesteld om het onderling dienstbetoon in goede banen te leiden. Dat was
nodig omdat de gemeente inmiddels zo groot was geworden, dat de apostelen aan het eigenlijke werk niet toekwamen.
Men moest zorgen dat er niemand werd vergeten. Dat is nu nog een taak van de diakenen.

Betreffende het diaconaat kunnen we nu het volgende stellen:
- Christus is de krachtbron.
- Alle gemeenteleden moeten ermee bezig zijn.
- Het moet gevoed worden door de prediking.
- Diakenen zorgen voor de goede voortgang.

De weg achter ons

Als we onderweg zijn, kunnen we terugblikken en trachten uit het verleden iets te leren.
Uit de geschiedenis kunnen we leren dat het met het diaconaat mis ging, wanneer het in de kerk mis ging. Wanneer de
levende Christus niet meer werd verkondigd, verschraalde het diaconaat. De krachtbron ontbrak. De diakenen werden dan
soms gebruikt als hulpjes van de bisschop of als ambtenaren van sociale zaken.

De negentiende eeuw
In de vorige eeuw werden de verhoudingen in de kerk meer door de maatschappij bepaald dan door de Schrift. Dat ging
met het diaconaat ook zo. Er was een bezittende en een niets bezittende klasse. Dat was nu eenmaal zo. Alleen de
bezittende klasse kon het diakenambt bekleden. De armen hadden natuurlijk onvoldoende inzicht om het diaconale kapitaal
te beheren. En zo bleven de armen inderdaad arm.
De toestand werd op een zeer indringende wijze beschreven door ds. Sikkel.
"Het socialisme is tegen de binnenwanden van de muren der kerk ontkiemd in de harten van wie daar koud zaten of

stonden. De kerk heeft de morele ontreddering van duizenden op haar geweten.
Dat gevoelige armen haar ontweken en vermeden was haar eigen schuld. Maar al te dikwijls goot zij in plaats van olie,

terpentijn in de wonden. Ja, de armen moesten zelfs heel vaak hun laatste schat die hun was gebleven, nl. hun
eergevoel, hun menselijkheid, wanhopig verdedigen. Verdedigen tegen een kerk die hen onmondig maakte."

Ds. Sikkel was een bewogen man en hij zag de armen niet als een ander, een minder soort mensen, maar voluit als
broeders en zusters, die op alle manieren moesten delen in de liefde van Christus.
Toen bloeide er een reformatie op onder leiding van Dr. A Kuyper en anderen.
In 1883 kwam Kuyper met een geschrift, genaamd: 'Tractaat van de reformatie'. Daarin komt de volgende zin voor:
"Het Diaconaat mag dus volstrekt niet opgaan in collecteren en bedeelen van behoeftige personen, maar dient zich allengs

te ontwikkelen als het heerlijk orgaan der kerk voor de Christelijke philanthropie."
Tot dan was het de gewoonte dat de zorg uitging van - los van de kerk staande - verenigingen.
Door die reformatie ontstond een geweldige opleving in het diaconaat. Er werden verschillende inrichtingen in het leven



geroepen. Te noemen zijn: het Eudokia Ziekenhuis in Rotterdam, 's Heeren Loo in Ermelo, Effatha in Voorburg en
Sonnevank in Harderwijk.

De twintigste eeuw
Helaas vertilden de diakenen zich al spoedig aan de ambitieuze plannen. Ze beschikten niet over de nodige professionele
kennis en ook niet over voldoende kapitaal. Dat gaf reden tot nadenken. Daarbij werd gediscussieerd over de gevolgen
van de onderscheiding tussen 'de kerk als instituut' en 'de kerk als organisme'. Bij die discussie raakte men verlegen met de
diakenen. Totdat men in 1904 tot de conclusie kwam, dat het filantropisch werk toch niet tot de taak van de diakenen kon
worden gerekend. Het resultaat was dat er van het aanvankelijke diaconaal elan weinig overbleef. De taak voor de
diakenen werd versmald tot 'armenzorg'. Zo ontstond de toestand dat het diakenambt wel tot de kerk behoorde, maar dat
de werkzaamheden van de diakenen eigenlijk niet als kerkzaken werden beschouwd. Met het woord 'eigenlijk' tracht ik te
typeren dat het niet werd uitgesproken, maar men voelde het zo. Dat is heel lang zo gebleven.
De vrijmaking bracht daarin aanvankelijk geen verandering. Men had veel aandacht voor de leer, maar de consequentie die
voor het leven moest worden getrokken, bleef achterwege.

Omstreeks 1950 kon het gebeuren dat een nieuwbenoemde diaken als volgt werd geïnstrueerd:
"Wanneer een ouderling vertelt dat er in een bepaald gezin waarschijnlijk armoede wordt geleden, ga er dan niet

heen.
Laat die ouderling maar aan het gezin zeggen dat men zelf aan de diakenen om hulp moet vragen. 
Wanneer het gezin niet zelf vraagt 'zijn wij onze onderhandelingspositie kwijt'.
Als er ondersteund moet worden, dan alleen voor de dagelijkse levensbehoefte. Voor kleding en aanschaffingen moet extra

worden aangevraagd. En dan wordt eerst gekeken of er tweede hands is."
U voelt wel dat in 1950 de ruimte voor echte zorg aan de armen heel beperkt was.
Opwekken tot onderling dienstbetoon werd nog niet gedaan, want dienst betonen was alleen weggelegd voor diakenen.
In die tijd was het heel gewoon dat de diakenen hun eigen gang gingen. De kerkeraad moest zo weinig mogelijk weten; dat
gaf alleen maar last. Er waren nu eenmaal diakenen nodig, maar men zag hun werk niet als kerkwerk.
De meeste ambtsdragers vonden die gang van zaken wel goed. Het was nu eenmaal zo, het liep uitstekend en botsingen
werden vermeden.
Iedereen dus tevreden?  Ja !
Behalve misschien de broeders en zusters die hulp nodig hadden.

De C.D.C.
Al in 1888 was de Centrale Diaconale Conferentie opgericht. Die conferentie is van groot belang geweest voor de
ontwikkeling van het diaconaat. Men heeft daarbij altijd twee sporen gevolgd, nl.:
1. Ontwikkeling van het diaconaat en het nemen van initiatieven.
2. Doorgeven van kennis; vooral aan nieuwe diakenen.
Al de jaren door, nu ruim honderd jaar lang, zijn de diakenen bij elkaar gekomen en hebben een referaat aangehoord. Die
referaten waren altijd zo goed mogelijk passend bij de tijdsomstandigheden. Door die referaten werd men vaak
gestimuleerd tot het nemen van initiatieven.
Toen de diakenen, door een wijziging van de wet, geen voogd meer mochten zijn, omdat ze daar niet voor waren opgeleid,
werd daar ook over gesproken. Op initiatief van de conferentie is toen de Stichting Gereformeerde Kinderbescherming
opgericht. Die stichting heet nu De Driehoek.
Later werden o.a. initiatieven genomen die leidden tot oprichting van b.v.: De Wijngaard, Dit Koningskind en, door
samenvoeging van een aantal stichtingen en verenigingen, De Verre Naaste.
Vooral bij de stichting De Driehoek zijn de diakenen sterk betrokken gebleven.

Naar een kerkelijk diaconaat
Al die initiatieven werden door de diakenen genomen zonder dat daarbij de kerkelijke vergaderingen werden betrokken.
Dat werd als een gemis gevoeld. Het diaconale werk dreigde te vervreemden van de kerken. Er kwam daarom vanuit de
diakenen een voorstel om tot een diaconaal kerkverband te komen.
Die zaak werd behandeld op de Generale Synode van Arnhem 1981. Daar werd een studie-deputaatschap benoemd.
Daarop nam de volgende Generale Synode (Heemse 1984) besluiten (Acta, deel I art. 55).
Bij de uitspraken betreffende diaconale samenwerking werden gronden aangevoerd waarvan de punten 3 en 4 in dit geval
van belang zijn; deze luiden:
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3. "Het rapport van het studiedeputaatschap inzake diaconale samenwerking heeft overtuigend aangetoond dat het
noodzakelijk is een kader te scheppen dat een eendrachtig en slagvaardig optreden van de kerken in haar
diaconale arbeid mogelijk maakt."

4. "Diaconale zaken zijn kerkelijke zaken die kerkelijk behandeld horen te worden; voorkomen moet worden dat een
geïsoleerd diaconaal kerkverband ontstaat."

Het is nu duidelijk dat het diaconaat een wezenlijk deel van de kerk is.

De weg nu

Het nieuwe bevestigingsformulier
Intussen werd een nieuw formulier voor het bevestigen van ouderlingen en diakenen vastgesteld. Het oude formulier ging er
nog vanuit dat de taak van diakenen bestond uit het collecteren en uitdelen. Dus alleen aandacht voor de armen in de
gemeente.
Het gedeelte voor de diakenen van het nieuwe formulier gaat uit van de krachtbron: 'De liefde van Christus'. Daarna wordt
de hele gemeente opgeroepen tot dienstbetoon. Daarbij krijgen de diakenen in de eerste plaats tot taak om te zorgen voor
de goede voortgang van dat dienstbetoon. Daarnaast is de financiële zorg voor de armen bij de diakenen gebleven.
Er is dus fundamenteel iets veranderd. Het werk van de diakenen wordt steeds meer een deel van het hele kerkelijke leven.
De prediking van de kerk en de uitstraling daarvan in de gemeente moet als een eenheid zichtbaar worden. Die eenheid
wordt zichtbaar bij het heilig avondmaal en in het diaconaat van de gemeente. De ontwikkeling op dit punt staat nog niet
stil. De liefde van Christus en de schittering aan het einde van de 'weg' worden steeds meer zichtbaar.

Het diaconaat in de kerken
Het gaat nog niet overal zoals het moet. Maar in het algemeen kan het volgende worden gesteld:
- De hele gemeente wordt steeds meer betrokken bij het diaconaat. De diakenen gaan daarvoor op huisbezoek en er

wordt vaker gebruik gemaakt van het kerkblad en gemeentevergaderingen om diaconale zaken onder aandacht van
de gemeente te brengen.

- Het werk van de diakenen wordt regelmatig in de vergadering van de kerkeraad besproken.
- De ouderlingen en de diakenen overleggen geregeld over de zaken die hun wijk betreffen.
- Door de meerdere vergaderingen worden nu deputaten benoemd die de diakenen kunnen adviseren. Dit geldt speciaal

voor zaken die van meer dan plaatselijk belang zijn. Die deputaten moeten rapporteren aan de vergadering
waardoor ze zijn benoemd. Er is nu dus toezicht vanuit de kerken.

- Aan de Theologische Universiteit is de laatste jaren indringender aandacht besteed aan het diaconaat. De predikanten
hebben als gevolg daarvan meer zicht op de eenheid tussen leer en diaconaal leven in de gemeente. Daardoor
krijgen diakenen meer steun en wordt een evenwichtige gemeenteopbouw bevorderd.

De weg vóór ons

Binnen eigen kring
Er mag verwacht worden dat betreffende de hiervoor vermelde punten nog veel zal worden verbeterd. Al doende kan men
leren en nieuwe wegen vinden.
Iets anders is dat er tegenwoordig in de meerdere vergaderingen diaconale deputaten worden benoemd. Diaconale zaken
worden dus in meerdere vergaderingen behandeld. Daar zijn helaas geen diakenen bij. In de vergadering van de kerkeraad
(het hoogste college) behoren diakenen in een bepaalde zaak mee te overleggen en te beslissen. Het valt moeilijk te
begrijpen waarom die diakenen in een meerdere vergadering over dezelfde zaak niet mee mogen doen. Zij zijn toch de
meest betrokkenen. Het is te hopen dat we daar nog eens iets op vinden, want het diaconaat zal daardoor een betere
plaats in het kerkelijk leven krijgen.
Maar er zijn belangrijker zaken. Onze zorginstellingen komen in de gevarenzone. Te denken valt o.a. aan gezinszorg,
bejaardenzorg, zorg voor gehandicapten, jeugdzorg en maatschappelijk werk. We kunnen steeds minder op de subsidies
rekenen waaraan we gewend waren. Onze overheid moet zuiniger worden. Het is echter wel van groot belang dat er, waar
nodig, op christelijke wijze zorg kan worden verleend. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we met elkaar meer zullen
moeten bijspringen. Mogelijk moeten we in de toekomst meer geld opbrengen. Het kan echter ook zijn dat er meer
daadwerkelijke hulp nodig is. Het is verstandig wanneer we ons daarop voorbereiden. Dat voorbereiden kan hierin bestaan
dat we het diaconaal besef verder ontwikkelen en dat we ons oefenen in het onderling dienstbetoon. Houd daarbij het oog
op onze heerlijke toekomst en laat u daarbij leiden door onze krachtbron, Jezus Christus.
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Buiten eigen kring
We krijgen in de kerk steeds meer aandacht voor wat er buiten onze kring gebeurt. Dat zal ook gevolgen moeten hebben
voor het diaconaat. We zullen aandacht moeten geven aan wat er met de Samaritaan is gebeurd.
We kunnen dat doen door steun te geven aan De Verre Naaste. Die vereniging behoort inderdaad de steun van ons
allemaal te krijgen.
Maar de nabije naaste moet ook aandacht hebben. We moeten omzien naar onze broeders en zusters, maar ook naar
anderen in onze omgeving. Naar onze buren of andere plaatsgenoten. We kunnen aandacht geven aan vluchtelingen die in
ons land asiel zochten.
Er is vast nog veel meer. We zullen ons moeten oefenen in het onderkennen van nood. In ons welvarend land hebben we
financieel veel mogelijkheden. Het zal ons goed doen wanneer we veel leren geven.
Wij moeten een naaste zijn voor allen die hulp nodig hebben en op onze weg komen (Luc. 10:30-37). Die anderen moeten
merken dat we behulpzaam zijn. Die moeten daaraan kunnen zien dat wij uitzicht hebben op een heerlijke toekomst. De
'weg' naar die toekomst kunnen wij dan nader uitleggen.
Soms zal het nodig zijn om samen met anderen iets te organiseren. Die anderen kunnen ook wel eens christenen zijn die we
buiten onze kerken kunnen vinden. Hierbij valt b.v. te denken aan het initiatief in Amsterdam om eenzame stervenden in de
laatste levensfase te begeleiden. Een prachtig initiatief.
We moeten daarbij echter weloverwogen te werk gaan. De organisatie moet zodanig worden opgezet dat wij
onbelemmerd op de 'weg' kunnen blijven lopen. Het contact met de bron moeten we niet 'een beetje' verliezen.
Diakenen kunnen in deze zaken behulpzaam zijn, soms stimuleren. Zij kunnen daarbij gebruik maken van hun classicale,
provinciale en landelijke conferenties of spreken met diaconale deputaten.
Zij moeten echter zorgen dat ze de verantwoordelijkheid van de gemeenteleden niet overnemen. Voor allen geldt de regel
van Gal. 6:10:
"Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten."

Ten slotte
In de gemeente van Christus mag het diaconaat niet als een aanhangsel worden gezien.
Het diaconaat is een wezenlijk deel van het kerk-zijn en van het christen-zijn.
We zullen erop worden beoordeeld.
Leest u maar: Matt. 25:31-46 en Jak. 2:14-26.
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