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Samen delen in de vreugde van Gods volk 
 
Jaap Schiebaan 
 
‘Over de dienst der barmhartigheid leert de Schrift, dat deze voortvloeit uit de liefde 
van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde Zich over velen die in 
nood waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor, 
dat niemand in haar midden gebrek had. Aan ieder werd uitgedeeld naar behoefte. 
De Here roept ook nu tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en 
barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de vreugde 
van Gods volk. In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder de 
druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. Ter wille van dit dienstbetoon heeft Christus 
diakenen aan zijn gemeente geschonken.’ 
 
Bovenstaande woorden nam ik letterlijk over uit het bevestigingsformulier voor de diakenen. 
Het zijn gouden woorden. En toch worden ze nog vaak misverstaan. Velen beluisteren er een 
opsomming van taken in, die de nieuwe diakenen in de komende periode moeten gaan 
uitvoeren. Maar het is juist de gemeente die voluit in beeld komt. De slotzin van het citaat 
geeft dat al aan. En even verderop in het formulier wordt het nog eens duidelijk gezegd: ‘Het 
is daarom de taak van de diakenen te zorgen voor de goede voortgang van dit dienstbetoon in 
de gemeente.’ 
Diakenen zijn geen doe-het-zelvers; het zijn toerusters. Zij zetten de gemeente aan tot het 
betoon van barmhartigheid. Ze stimuleren het omzien naar elkaar en gaan de gemeente daarin 
voor. Zodat het echt ‘samen delen’ wordt. 
 
Waarom delen we samen? 
We mogen samen delen in de vreugde van Gods volk. Samen zijn we volk van God; aan Hem 
toegewijd en aan elkaar verbonden. Die band is heel sterk. 1 Korintiërs 12 noemt de gemeente 
‘lichaam van Christus’. Alle leden horen bij elkaar. Als één lid pijn lijdt, dan lijdt het hele 
lichaam daaronder. En het gaat net zo met de vreugde. Eer voor dat ene lid betekent feest voor 
het hele lichaam. 
En dat betekent dan ook dat het onmogelijk is dat er leden overbodig zijn, of dat er leden zijn 
die het allemaal wel redden zonder de anderen. Niemand kan zich veroorloven om te zeggen: 
‘Hier hoor ik even niet bij’, of: ‘met de rest heb ik nu even niks te maken; ik kies mijn eigen 
weg.’ 
Binnen het lichaam van Christus houden we er maar geen losse relatie op na; we zijn hecht 
aan elkaar verbonden. 
 
Waarin delen we samen? 
Samen zijn we lichaam van Christus. Hij is het hoofd. We horen onafscheidelijk bij Hem en 
bij elkaar. Hij geeft Zich aan ons en Hij geeft ons aan elkaar. Wij krijgen alles van Hem; we 
delen in zijn gaven: verlossing, vergeving, een nieuw leven door zijn Geest nu, en straks de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij geeft ons dus als reisgenoten aan elkaar. Samen zorgen 
we ervoor dat we als volk blijven optrekken. We nemen elkaar mee. 
Als we dat hier zo neerschrijven, dan voelt u wel dat je geen onderscheid meer maakt tussen 
het geestelijk elkaar voorthelpen en elkaar praktisch de helpende hand toesteken. Dat ligt dan 
heel simpel in elkaars verlengde. Elkaar vermanen of bemoedigen en boodschappen doen bij 
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Albert Heijn voor die zieke moeder gaan hand in hand. En samen zorgen we ervoor dat het 
allebei gebeurt. Zo zijn we aan elkaar gegeven. 
 
Hand en voet 
Hoe geven we daar nou handen en voeten aan? Allereerst door te erkennen dat het lichaam 
niet alleen hand is of voet. Er zijn verschillende gaven binnen het lichaam te vinden. Er is 
geen gave die gemist kan worden. Kortom: in de gemeente van Christus heb je goede 
vertroosters nodig, maar ook mensen met twee rechterhanden. Beiden moeten zich gewillig 
laten inschakelen. Dat kan heel gewoon op eigen initiatief, als je ergens nood ontdekt; het kan 
ook doordat een ander (bijvoorbeeld de diaken) je erop attent maakt. Je kunt tenslotte niet 
alles weten of ruiken. 
Maar het gaat natuurlijk ook over onze instelling. Je kunt door de gemeente lopen met 
oogkleppen voor, en met stoppen in je oren. Maar die houding past niet echt in het beeld van 
dat lichaam. In een goed functionerend lichaam zijn de leden op elkaar gericht. In de praktijk 
betekent dat: open ogen en oren en een warm kloppend hart. Als dat er is, reageer je anders op 
nood. En je reageert eigenlijk totaal anders. Je let op wat goed is voor de ander. En daarmee 
ga je aan de slag. 
 
De weerbarstige praktijk 
Misschien hebt u hierboven nog niet veel nieuws gelezen. 1 Korintiërs 12 is immers niet het 
meest onbekende hoofdstuk uit de Bijbel en het bevestigingsformulier voor diakenen hebt u 
misschien ook al wel twintig keer gehoord. En misschien maakt dit verhaal u wel een beetje 
mismoedig. Allemaal mooi en wel, en het zou allemaal ook echt zo moeten werken, maar wat 
is de praktijk vaak anders. Dan schuif je dat beeld van ‘lichaam van Christus’ zomaar bij jouw 
leven vandaan. Mooi beeld, maar de werkelijkheid is anders. En dan bestaat het gevaar dat we 
met die verzuchting weer overgaan tot de orde van de dag. 
Begin dan eens niet bij onszelf, maar bij Christus. We zijn niet pas zijn lichaam als het 
allemaal naar behoren functioneert. We zijn lichaam van Christus en dus zijn we tot dienst 
aan elkaar geroepen. Geen vrijwilligerswerk, maar dienstplicht. En de Here Jezus wil ons zelf 
van harte bereid maken om die te vervullen. Zodat dienstplicht liefdedienst wordt. Samen aan 
de slag dus! 
 
Handen en voeten 
Hoe geven we hier nu handen en voeten aan? Hoe groeien we samen verder in de dienst aan 
elkaar? Die groei is nodig. Er zijn leden in de gemeente die ongetroost leven onder de druk 
van ziekte, eenzaamheid of armoede. We hebben vaak zulke hoge drempels naar elkaar. Hoe 
moeilijk vinden we het om een ernstig zieke te bezoeken? Wat moeten we tegen hem zeggen? 
Hoe zien mensen ertegen op om iemand op te zoeken die kort geleden man of kind heeft 
verloren. We zijn bang voor vragen die wij niet kunnen beantwoorden en voor die lastige 
tranen, waar we ook al geen weg mee weten. 
En het is ook moeilijk om de juiste woorden te vinden. Onze woorden klinken soms goedkoop 
op die ziekenzaal, want wij lopen na het bezoekuur gezond naar buiten. 
Troosten is moeilijk. We staan soms verstomd; met de mond vol tanden. Hoe gaan we met die 
moeite om? De slechtste oplossing is dat we niets doen. We ontwijken de ander. De troost 
blijft uit. Het lichaam functioneert niet naar behoren. Wat dan? 
 
Alternatieven 
Niets doen en de ander eenzaam achterlaten is geen oplossing. Voor hem/haar niet; maar ook 
voor onszelf niet. Zelf loop je er ook immers schade bij op: onmacht en schuldgevoel. Je lijdt 
ook wel degelijk mee, maar de ander ontvangt dat signaal niet. Toch hoeft het zo niet af te 
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lopen. Er zijn immers wel hulpmiddelen die je kunnen helpen de weg naar de ander te vinden. 
Denk maar eens aan een kaartje. Soms staat er alleen maar op: ‘Ik bid voor je.’ Of je laat 
weten dat je het erg moeilijk vindt, eigenlijk geen woorden hebt, maar toch wilt laten merken 
dat je meeleeft. En de ander put er troost en moed uit: ‘Ik ben niet alleen. God zet meelevende 
bidders om mij heen.’ Of je spreekt op vereniging af dat je samen gaat, met z’n tweeën. Je 
trekt je aan elkaar op. Samen breng je troost. 
 
De Luisterpost/Bralectah helpt 
De LPB is een diaconale organisatie. Broeders en zusters die belemmerd worden om mee te 
leven in het kerkelijk gebeuren, worden daar via CD’s en video’s volop bij betrokken. Zo 
maken ze de Schooldag mee. De video helpt ze de sfeer op te snuiven, ze slenteren mee langs 
de kraampjes op de Koemarkt, genieten van die volle Bovenkerk, het machtige orgel, de 
massale zang. 
Zo zijn ze toch bij de DVN-dag of de bondsdag van de Gereformeerde Bijbelstudiebond. Zo 
kunnen ze toch van dat concert genieten. 
Misschien denkt u dan allereerst aan ouderen en zieken. De LPB vergeet hen zeker niet. Maar 
we denken ook aan Annemarie v.d. Velden, die verpleegster, en Bart Sanders, die op de 
fabriek in de nachtdienst zat; Gerrie de Wit, die haar drukke gezin niet uit kon, en Frank 
Peters, die met de vlam in de pijp op weg was naar Italië. 
En de vraag is: denkt u ook aan hen? En zorgt u ervoor dat ze er toch echt helemaal bij horen? 
 
De Luisterpost/Bralectah helpt u! 
Hoe zorgen we er samen voor dat die CD’s en die video’s op de goede plek terechtkomen? 
Gelukkig heeft de LPB een flink aantal correspondenten, die met diaconale ogen in de 
gemeente rondkijken. En dan zijn er ook de diakenen nog. Prima geregeld, dus? 
Opnieuw komen het ene lichaam en de vele leden in beeld. Die leden die voor elkaar zorgen. 
Uw diaconale ogen kunnen in de gemeente niet gemist worden. 
U weet dat Annemarie graag naar de Schooldag had gewild, dat Bart niet bij de opening van 
het verenigingsseizoen kon zijn en dat Frank die zangavond in de kerk moest missen. Wat doe 
je met die wetenschap? 
 
Een voorbeeld 
Mevrouw Bloem. Je kent haar bijna niet meer terug. Ja, toen haar man er nog was, toen kon 
ze de wereld aan. Actief en betrokken. Stond voor iedereen klaar. Maar wat is ze veranderd. 
Vorig jaar overleed haar man plotseling. Dat heeft haar geknakt. De veerkracht is eruit. Ze is 
meer in zichzelf gekeerd. Het lijkt wel of het verdriet haar helemaal in beslag neemt. Wat 
kunnen we voor haar doen? 
Vorige week sprak ik de LPB-correspondent. Hij zei: “Als jij wilt helpen, dan heb ik wel wat 
voor je. We hebben een videoband van een koffieochtend, waar het ging over ‘Omgaan met 
verdriet’. Ik wil die band best voor je bestellen.” Ik heb zijn aanbod met beide handen 
aangenomen. Die band ga ik zelf brengen; en ik haal hem ook weer op. Misschien kunnen we 
er dan samen nog eens over praten. Wat zou het fijn zijn als dat mevrouw Bloem zou helpen 
om haar leven weer richting te geven. 
 
De LPB helpt u! 
Hoe staat het eigenlijk met u? Kunt u het allemaal nog een beetje bijhouden? Er gebeurt 
zoveel in de kerk. En eigenlijk moet je overal een standpunt over hebben. Neem nou 
GodFashion, die zondagse jeugdbijeenkomst in Zwolle. U gaat er misschien niet heen. Omdat 
u niet meer tot de doelgroep behoort, een hekel hebt aan de vele decibels, of u er gewoon niet 
bij thuisvoelt. Toch zou u wel eens willen zien wat er gebeurt. En u zou geholpen willen 
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worden in uw meningsvorming. Dan kan de LPB u helpen. Er is pas een documentaire 
uitgekomen over GodFashion. U ziet wat er gebeurt, u hoort commentaren van jongeren. Ds. 
Troost vertelt wat hem beweegt. En ds. W.G. de Vries geeft blijk van zijn bezorgdheid. Een 
goed middel om de eigen mening te vormen. Ook om in gesprek te komen met de jeugd in uw 
gemeente. Misschien wat voor een vrij onderwerp op de vereniging. Zo komen we samen 
verder. Zo bouwen we elkaar in het lichaam van Christus op. 
 
Hoe helpt u de LPB? 

- Word donateur van de LPB. Dan kan het werk worden voortgezet en uitgebreid. 
- Gedenk het werk van de LPB niet alleen met uw geld, maar ook met uw gebed. 
- Houdt u in de gemeente een openingsvergadering van het verenigingsseizoen of vindt er een 

interessant concert plaats? Zorg dat dit bij de LPB bekend is. Dan proberen we een 
opnameploeg te sturen. 

- Neem eens contact op met de LPB-correspondent in uw gemeente. Vraag hoe u hem/haar 
kunt helpen. Blijkt uit het jaarboekje van uw gemeente dat er geen correspondent is, 
overweeg dan uzelf daarvoor beschikbaar te stellen (telefoon 038-4270448). 

 
Voor de bespreking: 
1. Hoe vult u persoonlijk het ‘elkaar tot een hand en een voet zijn’ in? Geef ook aan wat u 

daarbij moeilijk vindt. Zouden anderen op de vereniging u daarin kunnen helpen? 
2. Hoe komt u mensen op het spoor voor wie u iets kunt betekenen? Welke rol spelen 

diakenen daarbij? Moet u in actie komen vóór of ná de diakenen? 
3. Kent u mensen in uw gemeente, die tussen wal en schip in vallen? Wat zou u voor ze 

kunnen doen? Kunt u daarbij producten van de LPB inschakelen? 
4. Zou u zelf makkelijk hulp van andere gemeenteleden aannemen? 
5. Wat vindt u zelf van de LPB? Wanneer zou u een beroep op de producten van de LPB 

willen doen? 
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