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Verklarende woordenlijst 

Macroniveau “[W]etgeving, regulering, verbanden, structuren en ontwikkelingen op nationaal 

niveau, zoals geïmplementeerd en gesanctioneerd door een nationale overheid, 

en staten overstijgende internationale verbanden, ontwikkelingen en 

instellingen.”
2
 

 

Microniveau “[H]et al dan niet samenhangend geheel van individuen, familieverbanden, 

bevolkingsgroepen, basisgroepen, instanties, ontwikkelingen en structuren die 

zich bewegen of betrekking hebben om het dorps- of regioniveau in een rurale 

context, en stadwijken in een urbane omgeving.”
3
 

 

Noorden In de wereld van ontwikkelingssamenwerking wordt er vaak uitgegaan van een 

kloof die de wereld verdeelt in het ‘rijke’  Noorden en ‘arme’ Zuiden. De stroom 

van kennis, geld en hulpgoederen die ingezet wordt bij 

ontwikkelingssamenwerking, komt grotendeels uit noordelijk gelegen landen en 

richt zich op zuidelijk gelegen landen. Een beperking bij deze manier van 

spreken is dat het een veralgemeniserende manier van spreken is. In de praktijk 

is er ook sprake van een dergelijke stroom tussen noordelijke gelegen landen. 

Dat zelfde geldt ook voor zuidelijk gelegen landen. 

 

Zuiden Zie de uitleg bij ‘Noorden’.  

  

                                                           
2 Verbeek, Recht, 10. 

3 Verbeek, Recht, 10. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bij het werk dat door internationaal diaconale en ontwikkelingsorganisaties gedaan wordt in het Zuiden
4
, 

wordt vaak samengewerkt met lokale partners. Deze partners zijn vaak kerken of departementen van kerken. 

Kerken in het Zuiden zijn aantrekkelijke partners voor organisaties. Naast ideologische redenen, zoals deze er 

zijn bij organisaties op christelijke grondslag, is een belangrijke oorzaak hiervan dat kerken in het Zuiden niet 

zelden een van de weinige ontwikkelde instituten in het maatschappelijk middenveld zijn.
5
 Ook zijn door middel 

van de kerken verschillende bevolkingslagen te bereiken, ook de allerarmsten. 

Het samenwerken van organisaties en kerken heeft dus grote voordelen. Maar het stelt ook voor uitdagingen, 

zo werd gesignaleerd door leden van de vereniging Prisma. Zij nemen waar dat het voor kan komen dat kerken 

in het Zuiden die partners zijn van noordelijke organisaties, zich gebruikt voelen door deze organisaties. Door 

financiële belangen laten zuidelijke kerken zich soms ook gebruiken. Ook nemen ze waar dat kerken soms zo in 

beslag genomen worden door de agenda van de organisaties dat ze aan hun eigenlijke taak als kerk nauwelijks 

meer toekomen. 

Naar aanleiding van deze signaleringen werd door de vereniging Prisma besloten om tweeledig onderzoek te 

(laten) doen: A1. een inventarisatie onder bij Prisma betrokken leden naar opvattingen over wat diaconaat is en 

hoe dit zich verhoudt tot het kerk-zijn; A2. een inventarisatie naar beschrijvingen van praktijken van diaconaal 

werk in het Zuiden; B. literatuuronderzoek naar het effect van ontwikkelingswerk en internationaal diaconaat op 

kerken in het Zuiden. 

1.2 Betrokkenen 

De problematiek die aanleiding geeft tot dit onderzoek is aangekaart vanuit de vereniging Prisma. Het 

onderzoek wordt gefaciliteerd door een samenwerking van de Theologische Universiteit Apeldoorn en de 

vereniging Prisma. 

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) is de theologische opleiding van de Christelijk 

Gereformeerde Kerken. Haar theologiebeoefening vindt plaats vanuit een gereformeerd perspectief. Daaruit 

vloeit de sterke gerichtheid voort op het bestuderen van de bronteksten van de Bijbel, die als gezaghebbend 

erkent wordt.
6
  

Een typering van Prisma, zoals deze gegeven wordt door H. Jochemsen, algemeen directeur van de 

vereniging: 

“Prisma is een vereniging van reformatorische en evangelische organisaties die werkzaam zijn op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking en internationaal diaconaat. (…) Prisma heeft als missie: het op basis van overleg en 

samenwerking met elkaar versterken van internationaal dienstbetoon, uitgevoerd vanuit een reformatorisch en 

evangelisch perspectief in het kader van werelddiaconaat (inclusief humanitaire hulpverlening) en 

                                                           
4 Zie: Verklarende woordenlijst. 

5 Buijs, ‘Crisis’, 38. 

6 Theologische Universiteit Apeldoorn, http://tua.nl/index.php?paginaID=45 [28-5-2015]. 
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ontwikkelingssamenwerking om zo armoede wereldwijd als onrecht aan de kaak te stellen en effectiever en efficiënter 

te bestrijden.”7    

Vanuit Prisma is een aantal lidorganisaties nauw betrokken bij dit onderzoek: 

 Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden (BN) van de Gereformeerde Gemeenten; 

 Deputaten Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken (DDCGK); 

 De Verre Naasten (DVN), de uitvoerende organisatie van deputaten zending, hulpverlening en 

training van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland; 

 Gereformeerde Zendingsbond (GZB), zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland; 

 Zeister Zendingsgenootschap (ZZg), ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente; 

 Tear, eerder een onderdeel van Tear fund, de diaconale arm van de Evangelische Zendingsalliantie;
8
  

 Leger des Heils (LdH), in het bijzonder The Salvation Army Netherlands International Development 

office (SANLAid); 

 Kerk in Actie (KiA), het missionaire en diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland.
9
 

1.3 Probleemstelling 

Vanuit de aanzetten vanuit Prisma is de volgende probleemstelling geformuleerd: Welke rol past (niet) bij 

zuidelijke
10

 kerken
11

 in de samenwerking met noordelijke
12

 organisaties die actief zijn op het gebied van 

internationaal diaconaat en ontwikkelingssamenwerking? 

1.4 Onderzoeksdoel 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in hoe er door noordelijke organisaties die actief zijn 

op het gebied van internationaal diaconaat en ontwikkelingssamenwerking, samengewerkt kan worden met 

zuidelijke kerken, waarbij er niet alleen oog is voor de diaconale resultaten van het werk, maar ook voor de 

eigenheid van de kerk en haar volledige missie. 

1.5 Onderzoeksvragen 

Om tot een antwoord op deze probleemstelling te komen, wordt in dit onderzoek een aantal 

onderzoeksvragen behandeld:  

1. Wat is een Bijbels-theologisch perspectief op de motivaties die de betrokken organisaties aandragen 

voor hun werkzaamheden? 

2. Wat is een Bijbels-theologisch perspectief op de typeringen van diaconaat die door de betrokken 

organisaties worden gehanteerd?    

                                                           
7 Jochemsen, ‘Prisma’, 47.  

8 Momenteel is de achterban van Tear breder dan alleen evangelische kerken. 

9 Van de bij het onderzoek betrokken organisaties is alleen KiA geen lid van de vereniging Prisma. 

10 Zie: Verklarende woordenlijst. 

11 Het gaat hierbij zowel om geloofsgemeenschappen als kerkverbanden.  

12 Zie: Verklarende woordenlijst. 
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3. Wat is een Bijbels-theologisch perspectief op de verhouding tussen diaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking, zoals de betrokken organisaties deze in beeld brengen, en wat betekent 

dit voor de rol die de zuidelijke kerken in ontwikkelingssamenwerking in kunnen nemen? 

4. Welke schaduweffecten op de zuidelijke kerken, veroorzaakt door samenwerking met noordelijke 

organisaties die actief zijn op het gebied van internationaal diaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking, worden waargenomen door de betrokken organisaties en wat is hieruit 

te leren met het oog op de rol van de zuidelijke kerken in de samenwerking met noordelijke 

organisaties? 

1.6 Onderzoeksbenadering 

1.6.1 Empirisch en kwalitatief onderzoek 

Het uitgangspunt wordt in dit onderzoek genomen in het waarnemingsperspectief vanuit de betrokken 

organisaties. Hun signaleringen bepalen in eerste instantie de onderzoeksagenda. Door middel van diepte-

interviews met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties (bijlage 9.1) is geprobeerd om in beeld te 

krijgen hoe de organisaties zich verhouden tot de problematiek. Er is ook doorgevraagd naar de visie op de 

verhouding van kerk, diaconaat en ontwikkelingssamenwerking om hun ervaringen en motieven in beeld te 

krijgen. Daarnaast zijn ook de websites en beleidsdocumenten van de organisaties bestudeerd om een beeld te 

vormen van het karakter van de organisaties en van hun werk in het Zuiden. Om meer inzicht te krijgen in de 

werkwijze is ook aan de organisaties gevraagd om situatiebeschrijvingen aan te leveren waarin de problematiek 

zichtbaar wordt.    

De informatieverzameling voor deze studie betreft de Nederlandse, christelijke organisaties genoemd in 

paragraaf 1.2. Daarmee worden twee kenmerken van het waarnemingsperspectief gegeven: christelijk en 

Nederlands. Deze kenmerken worden hieronder kort uitgewerkt.  

Christelijk waarnemingsperspectief 

Deze studie concentreert zich op een christelijk waarnemingsperspectief. Van organisaties met een 

christelijke identiteit mag verwacht worden dat zij meer dan ‘algemene’ organisaties weten wat kerk-zijn 

inhoudt, en derhalve oog hebben voor de eigenheid van de zuidelijke kerken. Daarom is ervan uitgegaan dat deze 

organisaties een relatief grote gevoeligheid hebben voor de te bestuderen problematiek. Als voor hen zich op dit 

gebied geen problemen voordoen mag verwacht worden dat andere Nederlandse organisaties die ook niet 

ervaren.  

Noordelijk13/Nederlands waarnemingsperspectief 

Alle betrokken organisaties zijn werkzaam vanuit Nederland. Er is dus sprake van een Nederlands 

waarnemingsperspectief. Nederland is niet los te zien van andere noordelijke organisaties die zich met hun 

activiteiten (vooral) op het Zuiden richten. Dat maakt ook dat er sprake is van een noordelijk 

waarnemingsperspectief. Niet dat een Nederlandse waarnemingsperspectief zonder meer gelijk te stellen zou zijn 

                                                           
13 Zie: Verklarende woordenlijst. 
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met een noordelijk waarnemingsperspectief. Door het waarnemingsperspectief als noordelijk te typeren wordt 

vooral benadrukt dat het perspectief niet zuidelijk is.  

Het is belangrijk om de problematiek niet alleen vanuit een noordelijke waarnemingsperspectief te 

benaderen, maar juist ook het perspectief van zuidelijke kerken hierin mee te nemen. Er is al te vaak en te lang in 

deze sector te weinig geluisterd naar de mening van degenen die als ‘eigenaars’ aangemerkt moeten worden. 

Vanwege de beperkte omvang van dit onderzoek is het echter niet mogelijk om naar beide perspectieven 

veldonderzoek te doen. Daarom is er gekozen voor een noordelijke waarnemingsperspectief. Voor zover 

ervaringen en visies van de zuidelijke kerken aan de orde komen, gebeurt dat vanuit het waarnemingsperspectief 

van de betrokken organisaties en vanuit bepaalde literatuur van ‘zuidelijke’ auteurs. Dat dit zijn beperkingen 

heeft, moge duidelijk zijn. 

1.6.2 Bijbels-theologisch perspectief 

In de deelvragen komt steeds tot uiting dat er gezocht wordt naar een ‘Bijbels-theologisch perspectief’. De 

vraag naar de rol die zuidelijke kerken in kunnen nemen, behandel ik primair als een theologische vraag. Omdat 

het gaat om de eigenheid van de kerk, lijkt mij dit een legitiem uitgangspunt. 

De visie en verwoordingen van de betrokken organisaties worden steeds bevraagd in Bijbels-theologisch 

perspectief. Dat betekent concreet dat ik aan de hand van Bijbelonderzoek en theologische literatuur de visies en 

bewoordingen van de organisaties analyseer, interpreteer en daarop reflecteer. Aan de hand hiervan ontstaat 

vervolgens een eigen Bijbels-theologisch perspectief op de materie. 

Dit betekent overigens niet dat ik uitsluitend gebruik gemaakt heb van theologische literatuur. Met name op 

het gebied van ontwikkelingssamenwerking maak ik ook gebruik van sociaal-filosofische inzichten. Een Bijbels-

theologisch perspectief betekent in dit verband dat de Schrift de norm blijft. Hier gaat de veronderstelling aan 

vooraf dat, hoewel de Schrift zich niet op elk gebied uitgesproken heeft, zij wel op alle levensterreinen als 

betrouwbare gids kan dienen.  

Vanuit de wens om via de literatuur ook het zuidelijke perspectief aan bod te laten komen, is naar dergelijke 

literatuur van zuidelijke auteurs over het onderhavige onderwerp gezocht. Helaas heeft de zoektocht hiernaar 

slechts beperkt resultaat gehad.  

1.6.3 Methode 

Het empirische, kwalitatieve onderzoek enerzijds en het Bijbel- en literatuuronderzoek anderzijds vonden 

parallel aan elkaar plaats en beïnvloedden elkaar, zodat een hermeneutische cirkel
14

 ontstond van data 

verzamelen, analyseren, interpreteren en reflecteren. 

Naarmate dit proces vorderde, zijn op grond van analyse van de verkregen gegevens enkele kerndimensies 

vastgesteld. Het gaat hierbij om centrale begrippen, die voortkomen uit het onderzoek, aan de hand waarvan de 

studie verder uitgevoerd is en de problematiek voldoende in beeld gekomen is. De kerndimensies waarom het 

                                                           
14 Bij een hermeneutische cirkel is er sprake van een wisselwerking tussen deel en geheel. Een deel verschaft inzicht in het 

geheel en omgekeerd. Zinsneden in visiedocumenten en uitspraken in interviews staan doorgaans niet op zichzelf. Er is 

sprake van actie en reactie. Om tot een goed verstaan te komen, moeten de empirische gegevens en de theorievorming, 

inclusief de historische context, in interactie met elkaar bestudeerd worden.   
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gaat, zijn: motivatie; koninkrijk van God; verhouding diaconaat en kerk; holistische visie en werkwijze;  

verhouding tussen diaconaat en ontwikkelingssamenwerking; (schaduw)effecten van samenwerking op de 

zuidelijke kerken; partnerschap; en verbindingen tussen gemeenten in Nederland en in het Zuiden. Bij het 

beschrijven van het onderzoek is niet aan elke kerndimensie evenveel gewicht toegekend.  

1.6.4 Opbouw 

Hoofdstuk 2 – In dit hoofdstuk geef ik een situatiebeschrijving, waarin kort weergeven wordt hoe met name 

na de Tweede Wereldoorlog het veld van ontwikkelingssamenwerking en internationaal diaconaat zich 

ontwikkeld heeft. Daarbij komen belangrijke waarden die samenhangen met het concept 

ontwikkelingssamenwerking aan de orde en wordt ingegaan op de eigen positie van christelijke organisaties in 

dit veld. 

In hoofdstuk 3 tot en met 5 staan respectievelijk de deelvragen 1 tot en met 3 centraal. Ik ontwerp hierin naar 

aanleiding van materiaal van de betrokken organisaties, een theoretisch kader, dat behulpzaam is om de rol te 

bepalen die zuidelijke kerken wel en niet in kunnen nemen in diaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Het 

gaat bij dit kader om een Bijbels-theologisch perspectief.   

In hoofdstuk 6 komt deelvraag 4 aan de orde. De ruime praktijkervaring van de betrokken organisaties en hun 

waarnemingen wil ik gebruiken om het Bijbels-theologische perspectief aan te scherpen en praktisch toe te 

passen.   

In hoofdstuk 7 worden de conclusies met betrekking tot de hoofdvraag weergegeven.  

  



10 

 

2 Historische context 

Om te bepalen welke rol kerken in het Zuiden kunnen innemen in het werk van organisaties die zich bezig 

houden met internationaal diaconaat en ontwikkelingssamenwerking, is het van belang om deze beide typen van 

werk goed in beeld te hebben. In dit hoofdstuk wordt daartoe een kort, historisch overzicht gegeven van enkele 

relevante maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen die de huidige praktijk gevormd hebben. De focus ligt 

daarbij op de periode na de Tweede Wereldoorlog. Deze historische schets heeft als doel om de standpunten van 

de betrokken organisaties inzake beide typen van werk in de vervolghoofdstukken te kunnen evalueren op een 

wijze die de praktijk recht doet. Dit zal in de volgende hoofdstukken plaatsvinden. 

Allereerst ga ik in paragraaf 2.1 na hoe het concept ontwikkelingssamenwerking is ontstaan en hoe het zich 

ontwikkeld heeft in de loop der jaren. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 beschreven hoe christelijke organisaties 

daarin een eigen positie ingenomen hebben. Er wordt een globale indeling gegeven van de bij dit onderzoek 

betrokken organisaties. 

2.1 Ontwikkelingssamenwerking 

Allereerst wordt in paragraaf 2.1.1 neergezet hoe het concept ontwikkelingssamenwerking is ontstaan en met 

welk denkklimaat het samenhangt. Vervolgens wordt in paragraaf 2.1.2 globaal weergegeven, hoe deze praktijk 

zich vervolgens heeft ontwikkeld.  

2.1.1 Ontstaansgeschiedenis en grondwaarden  

De inaugurele rede van H.S. Truman bij zijn aantreden als president van de Verenigde Staten (1949),
15

 wordt 

vaak als begin gezien van wat heden ten dage wordt aangeduid als ontwikkelingshulp.
16

 In zijn rede blikte hij 

terug op de bijdragen die de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog leverden om vrede, stabiliteit en 

wereldvrijheid te herstellen. In het bijzonder legde hij de vinger bij de door hem zelf geïnitieerde Marshallhulp, 

die min of meer te typeren is als voorloper op ontwikkelingssamenwerking. Hij zag een rol voor de Verenigde 

Staten om ook in de toekomst het initiatief te nemen. Hij kwam daarvoor met een vier-punten-tellend 

programma, waarmee hij de voorwaarden wilde scheppen die konden leiden tot persoonlijke vrijheid en geluk 

voor iedereen. Hoewel het geheel van zijn rede in zekere zin tekenend is voor het denkklimaat dat samenhangt 

met het concept ‘ontwikkelingshulp’, vraagt met name het vierde punt van zijn programma de aandacht:  

“Fourth, we must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial 

progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas.”17 

De rede van Truman weerspiegelt een manier van denken die in grote lijnen kan worden teruggeleid op het 

gedachtegoed van de Moderniteit. In dit tijdperk, dat aansluit op bepaalde ontwikkelingen in de late 

Middeleeuwen en de Renaissance, ontstond een nieuwe maatschappelijke structuur, gefundeerd in wat ‘het 

moderne denken’ zou gaan worden. In het vervolg zullen enkele elementen uit de rede van Truman uitgelicht 

worden, waarbij de relatie met de Moderniteit in beeld zal worden gebracht. Hiermee hoop ik het concept 

                                                           
15 Bartleby, ‘Truman’.  

16 Jochemsen, Gras, 5. 

17 Bartleby, ‘Truman’. 
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ontwikkelingssamenwerking in zijn historische context voldoende in beeld te brengen en daarbij de 

onderliggende kernwaarden bloot te leggen.  

De sleutel voor de verbinding tussen de Moderniteit en het ontwikkelingsconcept is het woord 

‘moderniseren’, de dynamische vorm van woorden als modern en moderniteit, dat als equivalent voor 

‘ontwikkelen’ kan gelden.
18

 Samengevat staan deze begrippen voor “het streven om langs de rationele weg de 

zekerheid van kennen, ordenen, en herbouwen terug te winnen, die in de geloofs- en ervaringscrisis van de late 

Middeleeuwen en daarna was teloor gegaan.”
19

  

Bij het bestuderen van de rede van Truman springt het in het oog, dat hij sprak over ‘underdeveloped areas’, 

waarmee een kwalificatie wordt aangebracht en zelfs een waardeoordeel wordt uitgesproken.
20

  

Een dergelijke waardeoordeel schuilt ook in het civiliserings/beschavingsideaal dat in West-Europa heerste in 

de tijd vanaf de Renaissance, waarin de fundamenten van de Moderniteit werden gelegd. Hierbij greep men, 

zoals kenmerkend voor de Renaissance, terug op de Oudheid. Het begrip ‘civiliseren’ heeft dan ook zijn 

etymologische achtergrond in het Latijnse ‘civitas’, te vertalen met ‘stad’. Met civiliseren werd het ontwikkelen 

van het stadsleven aangeduid als ideaal tegenover het primitieve leven buiten de stad. In de stad was beschaving 

mogelijk. Buiten de stad woonden ‘de wilden’. In de stad was er sprake van een ordelijke manier van regering 

die moest leiden tot een zekere mate van onderlinge vrede.
21

  

B. Goudzwaard en M. Verweij signaleren met betrekking tot de waarderende kwalificatie die met de term 

‘ontwikkelingshulp’ hand in hand lijkt te gaan: 

“De start van de zogenaamde ontwikkelingshulp, niet lang na het einde van de Tweede Wereldoorlog, berustte (…) 

met name op een oordeel dat door andere naties – vooral die van westerse signatuur over landen van het Zuiden werd 

geveld. Die landen en volken behoefden naar hun mening ‘ontwikkeling’, en dus ontwikkelingshulp. En daar schuilt 

iets merkwaardigs in. Waarom volstond men bijvoorbeeld op dat moment niet met het eenvoudig constateren van 

bepaalde voorzieningstekorten in het Zuiden die gelenigd moesten worden, of vormen van armoede die bestrijding 

verdienden?”22  

In de kwalificatie ‘underdeveloped’ schuilt meteen de beoogde oplossing voor de problemen die in de 

onderontwikkelde gebieden gesignaleerd werd. Er is ontwikkeling nodig, concreet ingevuld: modernisering. 

De modernisering van de onderontwikkelde delen van de wereld op initiatie van ontwikkelde landen was 

geen nieuw idee van Truman. Aan het einde van de Middeleeuwen werd vanuit Europa, dat in verschillende 

opzichten sneller ontwikkelde dan de rest van de wereld, door middel van kolonisatie een wereldwijd 

handelsnetwerk aangelegd. De motieven hiervoor worden soms samengevat als gold, glory en gospel.
23

 Vanaf 

ongeveer 1870 kreeg dit kolonialisme ook een politiek, imperialistisch karakter. B. van der Lugt schrijft in dit 

verband: 

                                                           
18 Goudzwaard & Verweij, ‘Anatomie’, 141. 

19 Goudzwaard & Verweij, ‘Anatomie’, 143. 

20 Goudzwaard & Verweij, ‘Anatomie’, 139. 

21 Taylor, Age, 99-101. 

22 Goudzwaard & Verweij, ‘Anatomie’, 139. 

23 Lugt, ‘Ontwikkeling’, 124-127.136. 



12 

 

“Vanaf die tijd ging de expansie en incorporatie gepaard met een aan de situatie aangepast project van transformatie 

van de gemeenschappen die zich binnen de grenzen van de koloniale staat bevonden, wat ik hier ‘de modernisering 

van de Derde Wereld’ noem. De middelen voor het realiseren hiervan kwamen beschikbaar door de Industriële 

Revolutie.”24 

Truman hield zijn rede toen het zogeheten dekolonisatieproces in volle gang was. Met nadruk onderscheidde 

Truman de door hem beoogde ontwikkelingshulp van het met kolonialisme gepaarde imperialisme. Niet alleen 

het eigen land, maar alle landen mochten profiteren. Democratie werd door Truman als een soort 

randvoorwaarde gepresenteerd waarin deze ontwikkelingen zich af moeten spelen, wilden zij het gewenste 

resultaat hebben: 

“The old imperialism—exploitation for foreign profit—has no place in our plans. What we envisage is a program of 

development based on the concepts of democratic fair-dealing.”25 

 “Democracy alone can supply the vitalizing force to stir the peoples of the world into triumphant action, not only 

against their human oppressors, but also against their ancient enemies—hunger, misery, and despair.”26 

“Democracy maintains that government is established for the benefit of the individual, and is charged with the 

responsibility of protecting the rights of the individual and his freedom in the exercise of his abilities.”27 

De idee van democratie is veel ouder dan de Moderniteit. Desalniettemin springt het moderne taalgebruik en 

gedachtegoed waarmee dit begrip werd ingekleurd in de rede van Truman in het oog.  

In de Moderniteit ontstond een nieuwe politieke orde, waarbij werd ingestoken bij het individu, de mens, als 

rationeel en sociaal wezen. De politieke maatschappij gold als een instrument waarmee individuen elkaar kunnen 

dienen in wederzijds belang, primair in het creëren van veiligheid en het bevorderen van welvaart. Het recht van 

de individu moest beschermd worden, waarbij grote nadruk kwam te liggen op vrijheid en onafhankelijkheid. 

Geen enkele vorm van hiërarchie werd als intrinsiek goed beschouwd. Verschillen, die er in de praktijk in 

overvloed waren, werden gelegitimeerd vanuit het doel.
28

 Ook bij Truman stonden de rechten van het individu en 

allerlei vormen van collectieve en persoonlijke vrijheid hoog in het vaandel. Hij gebruikte in dit verband veel 

verschillende bewoordingen.  

De weg naar deze vrijheid, het eigenlijke ontwikkelingsproces, is een weg die zou moeten lopen via 

economische en technische ontwikkelingen. Truman sprak, bij de situatieschets die hij gaf van ‘underdeveloped 

areas’, onder andere over een primitief en stagnerend economisch leven. Productie en kapitaalinvesteringen 

vormden dan ook een belangrijk deel van zijn oplossing.
29

  

In de Moderniteit werd de samenleving steeds meer gezien als een economie: “an interlocking set of 

activities of production, exchange and consumption, which form a system with its own laws and its own 

dynamics.”
30

 De ‘civil society’ werd dientengevolge onderscheiden van de staat en ‘de markt’. De markt geldt 

                                                           
24 Lugt, ‘Ontwikkeling’, 127-128. 

25 Bartleby, ‘Truman’. 

26 Bartleby, ‘Truman’. 

27 Bartleby, ‘Truman’. 

28 Taylor, Age, 169-171. 

29 Bartleby, ‘Truman’. 

30 Taylor, Age, 181. 



13 

 

tenslotte als de negatie van collectief handelen.
31

 Goudzwaard en Verweij verwoorden treffend als kenmerk van 

het op de Moderniteit gestoelde maatschappelijke bouwwerk dat het is “doortrokken van een diep ontzag, soms 

grenzend aan verafgoding, voor de in techniek, economie en wetenschap opgesloten ‘vooruitgangs’-

mogelijkheden of ‘ontwikkelings’-krachten”
32

. Van deze overschatting van de technische en wetenschappelijke 

mogelijkheden gaf ook Truman blijk in zijn rede. Twee citaten als voorbeeld: 

“For the first time in history, humanity possesses the knowledge and the skill to relieve the suffering of these people. 

The United States is pre-eminent among nations in the development of industrial and scientific techniques. The 

material resources which we can afford to use for the assistance of other peoples are limited. But our imponderable 

resources in technical knowledge are constantly growing and are inexhaustible.”33 

“Greater production is the key to prosperity and peace. And the key to greater production is a wider and more 

vigorous application of modern scientific and technical knowledge.”34 

De Verenigde Naties lanceerden nog in datzelfde jaar in reactie op Trumans rede het Expanded Programme 

of Technical Assistence, waar ook Nederland aan bijdroeg. Ontwikkelingshulp was daarmee geboren.
35

 

2.1.2 Globale weergave van het verloop  

Om de huidige praktijk van het ontwikkelingswerk goed in beeld te krijgen is het van belang om niet alleen 

zicht te hebben hoe deze praktijk is ontstaan en is geworteld in het moderne denken, maar ook hoe deze praktijk 

zich vervolgens heeft ontwikkeld. Deze ontwikkeling wordt hier globaal geschetst, waarbij het uitgangspunt 

wordt genomen in het werk van G. Verbeek, Recht in overvloed (2005).
36

  

In de beginjaren kenmerkte ontwikkelingshulp zich door optimisme en durf. Het economisch groeimodel 

stond centraal met als belangrijkste instrumenten: “kapitaal- en kennisoverdracht, technische bijstand en het 

stimuleren van particulier ondernemersinitiatief.”
37

  

In de jaren ’60 zette deze houding zich in eerste instantie nog door. Echter, waar Westerse landen 

ontwikkelingshulp eerst vooral nog zagen als alternatief voor het kolonialisme om toch in het Zuiden de macht te 

houden, ging men meer en meer werken vanuit een werkelijke gerichtheid op de belangen van het Zuiden. De 

houding was hierbij overwegend paternalistisch en gestempeld door een maakbaarheidsgeloof.
38

 

In de loop van de zestiger jaren kwam men echter tot het inzicht dat het stimuleren van modernisering niet 

automatisch leidde tot de beoogde ontwikkeling van het Zuiden, omdat er vaak sprake was van structurele 

belemmeringen. Men kwam tot het besef dat activiteit op het microniveau
39

 alleen effectief kan zijn als men ook 

op deze belemmeringen in zou gaan, die doorgaans het macroniveau
40

 betreffen. In 1974 kwam de VN met een 

                                                           
31 Taylor, Age, 181-183. 

32 Goudzwaard & Verweij, ‘Anatomie’, 143. 

33 Bartleby, ‘Truman’. 

34 Bartleby, ‘Truman’. 

35 Verbeek, Recht, 143. 

36 Verbeek, Recht, 143-147, 

37 Verbeek, Recht, 143. 

38 Verbeek, Recht, 144. 

39 Zie: Verklarende woordenlijst. 

40 Zie: Verklarende woordenlijst. 
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nieuw handvest waarin rechtvaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid een belangrijke plaats innamen.
41

 De 

wederzijdse afhankelijkheid werd tot uiting gebracht in het begrip ontwikkelingssamenwerking – als alternatief 

voor ontwikkelingshulp – dat in de jaren ’70 opgeld deed.  

Mede door de oliecrisis in 1973 en de internationale schuldencrisis van de arme landen als gevolg daarvan, 

sloeg de stemming om. Men probeerde een andere aanpak: de vrije marktwerking.
42

  De Aziatische New 

Industrial Countries golden hierbij als sprekende voorbeelden van succes door marktwerking. Daarnaast was er 

in deze periode meer aandacht voor hulpverlening gericht op de allerarmsten. Ook het belang van participatie 

van de inheemse bevolking begon door te dringen. Er kwam oog voor de ecologische schaduwzijden van 

modernisering, als gevolg waarvan duurzaamheid een nieuwe factor in ontwikkelingssamenwerking werd. De 

niet-gouvernementele sector werd in deze periode een speler van betekenis in ontwikkelingssamenwerking.
43

  

In de jaren negentig werd de nadruk op financieel-economische aanpassing van arme landen versterkt. Veel 

van deze landen konden echter de aansluiting op de wereldmarkt niet maken.
44

 In veel landen heeft de vrije 

marktwerking tot goede resultaten geleid voor de middenklasse. Echter het beoogde trickle-down-effect, dat de 

voordelen van de economische groei ook bij de armen merkbaar zou moeten maken, bleef nagenoeg achterwege. 

De kloof tussen rijk en arm bleek toe te nemen.
45

 Het slecht functioneren van de overheid werd aangewezen als 

een belangrijke oorzaak voor het achterwege blijven van de resultaten. Het accent werd dan ook verschoven naar 

het verbeteren van het overheidsapparaat en het bestrijden van corruptie en mensenrechtenschending.
46

 In 

HIV/Aids doemde met name in Afrika in deze periode een nieuwe vijand op bij het tegengaan van armoede in 

het continent.
47

    

In 2000 werden de zogeheten Millennium Development Goals (MDG’s) geformuleerd op een vergadering 

van de VN. De doelen weerspiegelden een hang naar meetbaarheid en zichtbaarheid van resultaten.
48

 Verbeek 

wijst er in navolging van andere critici op, dat “de Milleniumcampagne kiest voor een over-gesimplificeerde, 

technocratische benadering die geen recht doet aan de complexe werkelijkheid. (…) De Milleniumdoelen 

vertonen het reductionistische wereldbeeld dat is gebaseerd op de moderniseringsideologie en het economisch 

neo-liberalisme (…).”
49

  

Voor de meeste MDG’s geldt dat 2015 hét evaluatiejaar is. Uit The Millennium Development Goals Report 

2015 blijkt dat voor verschillende van deze doelen significant, meetbaar resultaat vastgesteld kan worden.  

Enerzijds wordt gesignaleerd:  

“Despite many successes, the poorest and most vulnerable people are being left behind”50  

                                                           
41 Verbeek, Recht, 144-145. 

42 Verbeek, Recht, 145. 

43 Verbeek, Recht, 146. 

44 Verbeek, Recht, 146. 

45 Goudzwaard & Verweij, ‘Anatomie’, 147. 

46 Verbeek, Recht, 146. 

47 Verbeek, Recht, 147. 

48 Verbeek, Recht, 170. 

49 Verbeek, Recht, 168. 

50 United Nations, Millenium, 8. 
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Concreet wordt hierbij gewezen op de nog altijd heersende ongelijkheid op basis van geslacht; blijvende 

kloven tussen arm en rijk, landelijk en stedelijk; klimaatveranderingen en omgevingsdegradatie, waar armen het 

meest onder lijden; conflicten die mensen van huis en haard verdrijven; mensen die geen toegang hebben tot de 

basisvoorzieningen.
51

   

Anderzijds weerspiegelt het rapport een optimisme over de ingeslagen weg: 

“The successes of the MDG agenda prove that global action works. It is the only path to ensure that the new 

development agenda leaves no one behind.”52 

Op 25 september 2015 is door de VN dan ook The 2030 Agenda for Sustainable Development aangenomen, 

waarin 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn vervat. 

“The new SDGs, and the broader sustainability agenda, go much further than the MDGs, addressing the root causes 

of poverty and the universal need for development that works for all people.”53 

Een laatste ontwikkeling die benoemd moet worden, is de relatief recent toenemende aandacht voor de rol 

van religie in ontwikkelingssamenwerking en de plaats van culturele eigenheid. De gebeurtenissen op 11 

september 2001 zijn hierin een belangrijke motor geweest.
54

  

2.2 Christelijke internationale hulpverlening 

Binnen het geheel van de ‘hulpverleningswereld’ nemen de christelijke organisaties een eigen positie in. Hun 

ontstaansgeschiedenis loopt deels parallel met andere ontwikkelingsorganisatie, maar er spelen ook andere 

belangrijke factoren een rol, die de huidige praktijk gemaakt hebben tot wat zij is. 

In paragraaf 2.2.1 wordt de eigen positie van de christelijke hulporganisaties beschreven vanuit de historische 

context. In paragraaf 2.1.2 wordt een globale indeling gegeven van de bij dit onderzoek betrokken organisaties. 

2.2.1 Eigen positie christelijke hulporganisaties 

De wortels van het internationaal diaconaat en de christelijke ontwikkelingssamenwerking moeten in de 

eerste plaats gezocht worden in de zending. Onder zending versta ik de beweging waarin mensen uitgezonden 

worden over de hele wereld om het evangelie te verkondigen. Zending is al vanaf de begintijd verbonden met 

een dienende houding, die eigen is aan het leven in navolging (par. 3.2.2). Diaconaat is altijd een consequentie 

en een onderdeel van zending geweest. De verhouding tussen diaconaat en zending is door de geschiedenis heen 

verschillend vormgegeven. Het voert te ver om dit in deze scriptie uit te werken. 

Een belangrijk markeringspunt is de Tweede Wereldoorlog. In het spoor van ontwikkelingshulp kwam 

internationaal diaconaat na de Tweede Wereldoorlog op als zelfstandige grootheid naast zending. Door eerdere 

zendingsactiviteiten waren er in veel arme delen van de wereld kerken ontstaan. De moederkerken voelden zich 

                                                           
51 United Nations, Millenium, 8. 

52 United Nations, Millenium, 9. 

53 United Nations Development Programme, http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-

development-agenda [7-11-2015]. 

54 Verbeek, Recht, 177. 
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verantwoordelijk om hun dochterkerken en de samenlevingen waar zij deel van uitmaken, te steunen in de 

sociale nood waarin zij verkeerden.
55

  

Achter deze ontwikkelingen ging de theologische visie schuil, dat getuigenis met de daad een zelfstandige 

plaats verdient en niet ondergeschikt is aan woordelijke getuigenis. De meningen hierover waren echter 

verdeeld.  Er was sprake van polarisering, waarin enerzijds de volle aandacht werd gegeven aan het geestelijke 

aspect van het evangelie, met de genadeboodschap als kern; en waarin anderzijds vooral de sociaal-politieke 

component van het evangelie in beeld was.
56

 Vanuit reformatorische en evangelische kringen is er in de 

beginjaren vooral verzet tegen het opkomende werelddiaconaat, omdat deze vaak hand in hand ging met 

‘humanisering’ en de betekenis van het evangelie vooral in het horizontale werd getrokken. Men legde 

daarentegen het accent binnen de zending op de woordverkondiging, dat vooral verbonden werd aan het ambt. 

Diaconaat werd meer het terrein van het ambt van alle gelovigen. Woord en daad groeiden dientengevolge in de 

praktijk soms uit elkaar. De werkterreinen van zending en diaconaat werden meer en meer organisatorisch en 

inhoudelijk gescheiden.
57

 Gaandeweg veranderde de houding vanuit de reformatorische en evangelische kringen 

en kwam er (weer) meer aandacht voor de sociale zijde van het evangelie. The Lausanne Covenant, opgesteld 

naar aanleiding van het Lausanne Congres in 1974, onder leiding van J.R.W. Stott, is tekenend in deze 

ontwikkeling.
58

 

Vanaf 1973 werd de niet-gouvernementele sector een speler van betekenis in ontwikkelingssamenwerking, 

zo werd in de vorige paragraaf opgemerkt.
59

 In deze periode werden ook veel christelijke hulporganisaties 

opgezet. Het betreft vooral parakerkelijke organisaties, die niet rechtstreeks verbonden zijn met een bepaald 

kerkgenootschap, maar waarbij leden van verschillende kerkverbanden betrokken zijn.
60

   

2.2.2 Onderlinge positie 

Op basis van de bovenstaande beschrijving zou een indeling gemaakt kunnen worden van de bij dit 

onderzoek betrokken organisaties. Daarbinnen kan eerst onderscheiden worden tussen kerk-gelieerde 

organisaties en parakerkelijke organisaties. In de laatst genoemde categorie valt alleen Tear. 

Binnen de kerk-gelieerde organisaties kan vervolgens weer onderscheid gemaakt worden tussen 

zendingsorganisaties en diaconale organisaties. In het geval van de kerkgebonden zendingsorganisaties hebben 

sommige kerkverbanden naast de zendingsorganisatie ook een aparte organisatie die zich bezighoudt met 

(internationaal) diaconaat. 

Op papier zijn het vooral DVN en de GZB die zending en diaconaat zowel inhoudelijk als organisatorisch 

nadrukkelijk bij elkaar houden. Al de werkzaamheden vinden bij deze organisaties plaats vanuit één perspectief, 

namelijk zending (GZB) of mission (DVN). Daar tegenover staan BN en de DDCGK waar zending en 

(internationaal) diaconaat onder gebracht zijn in verschillende deputaatschappen. Tussen deze deputaatschappen 

                                                           
55 Loonstra, ‘Diaconaat’, 210. 

56 Loonstra, ‘Diaconaat’, 211-213. 

57 Boersema, ‘Verhouding’, 93-94. 

58 Verbeek, Recht, 181; Lausanne Movement, Lausanne, art. 5.  

59 Verbeek, Recht, 146. 
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wordt in de praktijk afgestemd. Bij KiA en het ZZg is er sprake van zending en diaconaat in één organisatie, 

echter wel in duidelijk onderscheiden afdelingen. 

Het LdH is op basis van de bovenstaande criteria veel moeilijker in te delen. Dat hangt daarmee samen dat 

het LdH ten opzichte van de beschreven ontwikkelingen veel meer een eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt 

dan andere organisaties. Het feit dat het LdH een wereldwijde beweging is, brengt een eigen dynamiek met zich 

mee. Dit laatste geldt overigens ook voor de Hernhutters waar het ZZg uit ontstaan is.  

 

De gegeven indeling is bedoeld om een globale indicatie te geven. De organisatiestructuren kunnen 

inhoudelijke standpunten weerspiegelen, maar dit is niet noodzakelijk het geval. Verdere bestudering van de 

organisatiestructuur, de motivering daarvan en het functioneren in de praktijk, zou nodig zijn om hier uitspraken 

over te doen. Onderzoek op dit terrein is in Prismaverband gedaan door H.S. Westerveld, met een specifieke 

focus op samenhang tussen christelijke identiteit en het gebruik maken van overheidsfinanciering.
61

 Ik ga verder 

aan dit punt voorbij in deze scriptie.  

                                                           
61 Westerveld, Compassion. 
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3 Motivatie 

Christelijke, noordelijke organisaties werken in het Zuiden vaak samen met lokale kerken. Hoewel het geen 

absolute voorwaarde is om te kunnen samenwerken, zal een gedeelde motivatie de samenwerking zeker 

bevorderen. Omdat er gezocht wordt naar samenwerkingsmogelijkheden voor kerken en christelijke organisaties, 

mag verwacht worden dat een gedeelde motivatie mogelijk is, omdat en voor zover de Bijbel als uitgangspunt en 

norm gehanteerd wordt. 

In dit hoofdstuk ga ik na of en hoe de motivaties van de betrokken organisaties uit de Bijbel opkomen. De 

vraagstelling wordt als volgt geformuleerd: Wat is een Bijbels-theologisch perspectief op de motivaties die de 

betrokken organisaties aandragen voor hun werkzaamheden? 

Om tot een antwoord op deze vraag te komen worden in paragraaf 3.1 eerst de data weergegeven die 

gevonden zijn bij een zoektocht naar de kernmotivaties van de organisaties. Verschillende elementen uit de 

motivaties zullen achtereenvolgens onderworpen worden aan analyse en reflectie. In paragraaf 3.2 staat centraal, 

dat het werk getypeerd wordt als opdracht van Jezus Christus. Daarna worden in paragraaf 3.3 onderdelen 

besproken die samenhangen met schepping en/of herschepping. In paragraaf 3.4 wordt vervolgens ingegaan op 

de ‘samen-zijn-we-sterk-gedachte’ van SAINLAid. In paragraaf 3.5 worden de verschillende Bijbels aspecten 

van de motivaties met elkaar in het omvattende kader van Gods missie geplaatst. Tot slot worden in paragraaf 

3.6 worden enkele conclusies getrokken. 

3.1 Data  

Bij elke organisatie is een poging gedaan om een kernmotivatie te herleiden uit het materiaal dat voor dit 

onderzoek beschikbaar is. Daarbij is primair gezocht in de visies en missies, die de meeste organisaties 

geformuleerd hebben. De relevante teksten die in dit verband bij de organisaties zijn gevonden zijn hieronder 

weergegeven.  

                                                           
62 Bijzondere Noden, Plan, 9. 

63 Deputaten Diaconaat CGK, Ander, 12. 

 Motivatie 

BN “Een christelijke kerk heeft naast de Woordverkondiging ook de taak om onder haar leden en in haar 

directe omgeving zichtbare noden te lenigen en waar mogelijk te voorkomen, om zo christelijke 

barmhartigheid te betonen en de opdracht tot naastenliefde te vervullen als vruchten der dankbaarheid.”62 

DDCGK “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, in het bijzonder t.a.v. 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.”63 

“Diaconaat omvat het diaconale taakveld in z’n geheel – al het diaconale bezig zijn van kerkmensen – en 

ambtelijk diaconaat het taakveld van de diaken in zijn relatie tot de gemeente en de samenleving. Daarmee 
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Bij het materiaal van DVN, de GZB, Tear en SANLAid gaat het om de visie van de organisatie. Van het LdH 

is de missiestatement weergegeven. Door BN zijn visie en missie in één formule verwoord. Bij het materiaal van 
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maken we gelijk duidelijk dat het ambtelijk diaconaat voortkomt uit het diaconaat.”64 

DVN “God maakt zich in de Bijbel bekend als een God, die in liefde omziet naar de wereld. Hij zendt zelfs Zijn 

Zoon Jezus naar de wereld om haar te verlossen. Mission mag gaan in het spoor van Jezus, die in liefde omziet 

naar mensen en hen wil bevrijden, nú en straks. Wij mogen nu, gedreven door Jezus’ opdracht en ons 

verlangen het geloof te delen, in woord en daad Gods liefde bekendmaken. Zodat alle mensen in de wereld 

ontdekken dat het evangelie van Jezus bevrijdt, erkennen dat God regeert en gaan leven tot Zijn eer.”65 

GZB “De gemeente van Christus – en daarmee iedere christen – leeft uit de opdracht getuige van Jezus Christus 

te zijn en is daarom betrokken in de verkondiging en dienst om het evangelie door te geven, zodat alle volken 

God zullen (er)kennen, dienen en loven.”66 

LdH “Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. 

Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. 

Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder 

enige vorm van discriminatie.”67 

SANLAid: “Together we are a strong and united movement which can contribute significantly to a world 

of peace, justice and compassion.”68 

Tear Visie: “Tear opereert in een wereld waarin het leven van veel mensen bepaald wordt door armoede, 

(natuur)rampen en de gevolgen daarvan. In die wereld wil Tear Jezus Christus dienen door armoede te 

bestrijden en rechtvaardige verhoudingen in de wereld na te streven. (…) 

Tear werkt in de hoopvolle verwachting van het Koninkrijk van God, dat zich uiteindelijk volledig zal 

manifesteren in een nieuwe hemel en nieuwe aarde zonder armoede en onrecht.”69 

ZZg “Het gaat er in het spreken van Jezus om goed te doen aan iedereen; naastenliefde is de hoofdregel. Daar 

leefde Jezus voor en daar stierf hij voor. God zorgde ervoor dat Zijn dood niet het einde was. Jezus stond op uit 

de dood. De kerk heeft als taak het visioen levend te houden.”70 

“Als gelovig christen wil je Jezus volgen. Dat komt neer op gestalte geven aan naastenliefde. Daarvoor 

heeft Hij geleefd, daarvoor is Hij gestorven en daarvoor heeft God Hem opgewekt.”71 

KiA “Wij zijn een Kerk in Actie omdat we ons geïnspireerd en geraakt weten door Jezus Christus die wat er 

was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we ons geroepen om 

te delen wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, 

aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij 

gelijkwaardig zijn aan elkaar.”72 
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de DDCGK is er sprake van een werkformule, waarin de motivatie duidelijk naar voren komt. Voor de motivatie 

van KiA isgebruik gemaakt van materiaal op de website waarmee ze zichzelf als organisatie voorstelt. Bij het 

ZGG gaat het om interviewmateriaal.
73

 Er is dus sprake van ongelijk materiaal. Bij de bestudering zal hier 

rekening mee gehouden moeten worden. 

3.2 Opdracht van Jezus Christus 

Als deze motivaties met elkaar vergeleken worden, valt het op dat vijf van de organisaties spreken van een 

opdracht, waarbij een aantal keer expliciet onder woorden is gebracht dat het gaat om een opdracht van Jezus 

Christus. De verschillende formuleringen van de organisaties geven aanleiding om drie opdrachten van Jezus 

nader te bekijken. Allereerst wordt in 3.2.1 ingegaan op het zendingsbevel. Vervolgens wordt in paragraaf 3.2.2 

ingegaan op de opdracht tot navolging. Tot slot wordt in paragraaf 3.2.3 aandacht geschonken aan de opdracht 

om lief te hebben.    

3.2.1 Het zendingsbevel 

De opdrachten die Jezus geeft kunnen niet beperkt worden tot wat wel het ‘zendingsbevel’ genoemd wordt, 

maar hieraan moet wel grote waarde toegekend worden. In al de evangeliën en in de Handelingen wordt van 

deze opdracht melding gemaakt.
74

 Met deze opdracht geeft Jezus duidelijk aan wat Hij verwacht van Zijn 

discipelen na Zijn hemelvaart. Dit zendingsbevel bouwt voort op (een) eerdere uitzending(en) van de discipelen, 

waarover in de evangeliën geschreven is.
75

 Een aantal kernelementen uit het zendingsbevel wordt belicht en 

indien mogelijk verbonden met de motivaties van de organisaties.  

Het evangelie van het koninkrijk 

In Marcus 16,15 wordt opdracht gegeven om het evangelie te prediken. Prediking is een van de taken 

waarmee de discipelen al eerder uitgezonden waren. In Lucas 9,6 gaat het hierbij expliciet om het evangelie. 

Jezus verkondigde Zelf ook het evangelie, daarvoor was Hij gezonden (Luc. 4,18.43).  

Het goede nieuws betreft het koninkrijk van God (Mat. 4,23; Marc. 1,14). In Jezus’ uitwerping van demonen 

is de doorbraak van het koninkrijk zichtbaar (Mat. 12,28; Luc. 11,20). Dit geldt ook voor andere daden die Jezus 

doet, maar in het bijzonder voor het uitdrijven van demonen.
76

 In Jezus is Gods heerschappij realiteit geworden. 

De afbraak van Satans rijk is ingezet en het koninkrijk van God is gekomen.
77

 Prediking is daarom niet alleen 

een profetie over of aankondiging van het koninkrijk, maar ook de afkondiging, de proclamatie ervan.
78

 Jezus’ 

verkondiging van het koninkrijk is daarnaast ook de openbaring ervan. Het is Zelfopenbaring. De presentie van 

het koninkrijk is daarin gegrond dat Jezus Zelf de Christus is.
79

  

                                                           
73 De vraag dring zich hierbij op, hoe representatief een uitspraak van één persoon is, zeker omdat het bij een motivatie gaat 

om een kernelement, waarbij de precieze formulering er toe doet. 

74 Mat. 28,16-20; Marc 16,15-18; Luc. 24,46-49; Joh. 20,21-23; Hand. 1,8. 

75 Mat.10,1-33; Marc. 6,7-13; Luc. 9,1. 

76 Glasser, Announcing, 187-188; Ridderbos, Komst, 72-73. 

77 Glasser, Announcing, 188; Ridderbos, Komst, 69-72. 

78 Ridderbos, Komst, 80. 

79 Glasser, Announcing, 214; Ridderbos, Komst, 82-83.89. 
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Bij de uitzending van de discipelen geeft Jezus hen Zijn volmacht mee. Zij krijgen macht over demonen en 

ziekten, en moeten het evangelie prediken (Mat. 10,1; Luc. 9,1-2.7-8). Dit komt expliciet naar voren in het 

zendingsbevel in Marcus 16,15-18. Maar ook in Matteüs 28 komt dit tot uiting. Jezus claimt alle macht te hebben 

in de hemel en op aarde (Mat. 28,18), oftewel Hij is koning. Hij belooft Zijn aanwezigheid (Mat. 18,20). In dit 

licht moet ook de belofte van de Heilige Geest gezien worden (Hand. 1,8; Joh. 20,22).  

Naast dat Jezus spreekt over het koninkrijk dat gekomen is, spreekt Hij ook over het nabijgekomen 

koninkrijk (Mat. 3,2; Marc. 1,15). Er is een spanning waar te nemen in Jezus’ spreken over het koninkrijk als 

aanwezig en het koninkrijk als toekomstig. H.N. Ridderbos benadrukt met het oog op deze spanning de eenheid 

van het koninkrijk van God: 

“[D]ikwijls is het ook zeer moeilijk vast te stellen, of van het koninkrijk in het heden of in de toekomst gesproken 

wordt. Dit verschijnsel (…) berust op de eenheid van het koninkrijk der hemelen en op de eenheid van de persoon, in 

wie het gegeven is. Er ligt in opgesloten, dat het in de grond der zaak ook één komst, één vervulling, één afsluitend 

werk Gods is (…).”80  

Hoewel het koninkrijk van God is doorgebroken, draagt het nog een onvolledig karakter. Het zal uiteindelijk 

uitlopen op de voleinding van deze wereld (Mat. 28,20; Mat. 24,14), op de parousia (παρουσία), de aankomst 

van de Zoon des Mensen in de heerlijkheid van de Vader (Marc. 8,38).  

Jezus roept op om waakzaam te zijn en de komst van de Zoon des Mensen te verwachten (Mat. 24,42.44; Luc 

12,40). Dat is geen lijdelijk afwachten, maar verantwoording nemen in de taken die er liggen met betrekking tot 

het naderende koninkrijk (Mat. 25,14-30; Luc 19,11-27).
81

  

 

Op verschillende manieren hangt het spreken van de organisaties met de bovenstaande Bijbelse lijnen samen. 

Er wordt door verschillende organisaties verwezen naar de verkondiging van het evangelie. Daarmee is niet 

gezegd dat elk van deze organisaties daar ook een directe taak voor zichzelf ziet. Dit hangt samen met de 

verhouding tussen dienst en verkondiging waar in paragraaf 4.4 nog meer aandacht voor zal zijn.  

BN gebruikt de aanduiding ‘Woordverkondiging’. Daarbij wordt een hoofdletter gebruikt, waaruit duidelijk 

wordt dat het gaat om een verwijzing naar Jezus, die wel het Woord genoemd wordt (Joh. 1,1-4).  

Door de GZB wordt de term ‘getuigen’ gebruikt in het kader van het doorgeven van het evangelie. Het is een 

term die vooral door Lucas veel gebruikt wordt, ook in zijn weergaven van het zendingsbevel. Het begrip 

‘getuigen’ is afkomstig uit de juridische sfeer, waarin een groot deel van het boek Handelingen zich afspeelt.
82

 

Wanneer Lucas de term ‘getuigen’ gebruikt, dan bedoelt hij daarmee het getuigen van feiten waarover men kan 

spreken op basis van eigen waarneming. De feiten waarom het hier te doen is, zijn de feiten rondom de 

geschiedenis van Jezus Christus, in het bijzonder Zijn opstanding.
83

 Ook in Johannes 15,26-27 wordt over 

getuigen gesproken; dit gebeurt in nauwe verbinding met het getuigende werk van de Heilige Geest. 

Verder wordt er in de motivaties gesproken over het doorbreken van het koninkrijk. De DDCGK hebben als 

doel dat “het koningschap van God daadwerkelijk gestalte krijgt door het leven van gemeenteleden afzonderlijk 

                                                           
80 Ridderbos, Komst, 103. 

81 Ridderbos, Komst, 432-437. 

82 Eck, Handelingenen, 34. 

83 Strathmann, ‘μάρτυς’, TWNT 4, 492. 
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en als gemeente samen (…).”“Tear werkt in de hoopvolle verwachting van het Koninkrijk van God, dat zich 

uiteindelijk volledig zal manifesteren in een nieuwe hemel en nieuwe aarde zonder armoede en onrecht.”  

Onderwijs 

In Matteüs 28,19 ligt een stevig accent op onderwijs. De discipelen zijn door Jezus onderwezen en moeten nu 

zelf gaan onderwijzen. De discipelen moeten discipelen gaan maken. Deze nieuwe discipelen moeten gedoopt 

worden en hen moet geleerd worden, hoe zij alles wat Jezus opgedragen heeft in acht kunnen nemen. Wat het 

betekent om discipel te zijn, zal in het kader van ‘navolging’ breder in beeld komen (par. 3.2.2). In beginsel 

komt in Matteüs 28 tot uiting dat het niet slechts gaat om de proclamatie van het evangelie, maar ook om het 

planten en bouwen van een gemeente.
84

 

Naar alle volken 

Waar de discipelen eerst slechts onder het eigen volk uitgezonden werden (Mat.10,5-6), wordt deze 

beperking in het zendingsbevel dat na Pasen gegeven wordt, nadrukkelijk opgeheven. Ze moeten weliswaar 

beginnen in Jeruzalem (Luc. 24,47), maar ze moeten naar alle volken gaan (Mat. 28,19) de hele wereld over 

(Marc. 16,15), tot aan de uitersten van de aarde (Hand. 1,8). Dat dit zou gaan gebeuren was door Jezus al 

aangekondigd (Mat. 24,14; Marc. 13,10). 

Dit aspect komt terug in de motivatie van DVN: “Zodat alle mensen in de wereld ontdekken dat het evangelie 

van Jezus bevrijdt, erkennen dat God regeert en gaan leven tot Zijn eer.” en de GZB: “Zodat alle volken God 

zullen (er)kennen, dienen en loven.”  

3.2.2 Opdracht tot navolging 

Verschillende organisaties spreken over navolging. Daarmee bedient men zich van een nieuwtestamentisch 

begrip. Twee Griekse woordgroepen zijn in dit kader van belang. Vooral het werkwoord akoloutheō 

(ἀκολουθέω) is relevant, maar ook vanuit de woordgroep mimeomai (μιμέομαι)/mimētēs (μιμητής) zijn lijnen te 

trekken. 

Allereerst wordt het werkwoord akoloutheō besproken, dat te vertalen is met ‘(na)volgen’. Het wordt in het 

Nieuwe Testament vooral ingezet om het volgen van Jezus aan te duiden. In de evangeliën is meerdere keren te 

lezen, dat Jezus mensen roept om Hem te volgen (Luc. 5,27), of dat de reactie van mensen op Zijn oproep is, dat 

zij Hem volgen (Mat. 4,20.22). Ook gebeurt het dat mensen zelf om deze reden naar Jezus toekomen (Luc. 9,57).  

Jezus volgen betekent in dit verband een discipel van Hem worden. Discipel-zijn van Jezus en Hem volgen, 

komt op hetzelfde neer.
85

 Deze formuleringen kunnen elkaar ook vervangen, zo blijkt bijvoorbeeld als Matteüs 

10,38 en Lucas 14,27 naast elkaar gelegd worden. Jezus heeft een bijzondere kring van twaalf discipelen, maar 

ook daarbuiten worden mensen wel als discipelen getypeerd (Joh. 6,60-66). Volgen kans soms ook een meer 

algemeen en vrijblijvend karakter hebben, te denken is bijvoorbeeld aan het volgen van Jezus door de menigte 

(Mat. 4,25).  

De discipelen volgen hun Rabbi Jezus. Uiterlijk volgen ze Zijn voorbeeld. Innerlijk zijn ze met Hem 

verbonden. Jezus volgen betekende voor de discipelen alles achterlaten (Mat. 19,27-29). Het volgen van Jezus 

                                                           
84 Ridderbos, Komst, 325. 

85 Glasser, Announcing, 235. 
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betekent ook delen in Zijn verlossing, het behoren tot Zijn koninkrijk, het beërven van het eeuwige leven.
86

 Dit is 

niet los te maken van het delen in Zijn lot, wat gepaard gaat met lijden (Luc. 9,23-24). 

In de brieven wordt vooral de woordgroep mimeomai/mimētēs ingezet om de idee van navolging aan te 

duiden. Mimeomai is het meest letterlijk te vertalen met ‘imiteren’ of ‘je op dezelfde manier gedragen als iemand 

anders’.
87

 Het komt zowel voor om de navolging van Christus als de navolging van God aan te duiden. Tussen 

deze twee moet geen onderscheid gemaakt worden. In Efeziërs 4,32-5,2 wordt bijvoorbeeld opgeroepen om God 

te imiteren die in Christus vriendelijk en barmhartig is en vergeeft. Daarop volgt de oproep met een vergelijkbare 

strekking om net als Christus te wandelen in liefde.  

De woordgroep mimeomai/mimētēs wordt in de brieven vooral gebruikt in het kader van de continuïteit van 

het christelijk onderwijs. De gelovigen worden neergezet, of zetten zichzelf neer, als voorbeelden voor andere 

gelovigen (1 Kor. 11,1). In 1 Tessalonicenzen 1,6 staan het navolgen van Paulus met de andere medewerkers en 

het navolgen van de Heer naast elkaar. Het navolgen van gelovigen en van de Heer komt als het goed is op 

hetzelfde neer. Deze gedachte wordt overigens  in 1 Petrus 2,21 ook uitgedrukt met het al besproken werkwoord 

(ep)akoloutheō. Deze manier om voor de continuïteit te zorgen, doet denken aan de opdracht die Jezus geeft in 

Matteüs 28,19: de discipelen moeten discipelen maken. Zij moeten dus tegelijk leerling en onderwijzer zijn. Dat 

is een beweging die voortgaat: ook de nieuwe discipelen zullen weer leerling en onderwijzer moeten zijn. 

 

KiA presenteert zichzelf met: “Wij zijn een Kerk in Actie omdat we ons geïnspireerd en geraakt weten door 

Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden”. 

Door middel van het woord ‘inspiratie’ wordt aangegeven, dat er ideeën ontleend worden aan het optreden 

van Jezus Christus. Men gebruikt Jezus als voorbeeld. Jezus als inspiratiebron gebruiken heeft dus te maken met 

‘navolging’ (par. 3.2.2). Het begrip ‘inspiratie’ laat echter onduidelijkheid bestaan over het gezaghebbende en 

allesomvattende karakter van het navolgen van Jezus.    

3.2.3 Opdracht om lief te hebben 

Door het merendeel van de organisaties wordt het begrip ‘liefde’ gebruikt in de motivatie. Het gaat hierbij 

om een Bijbels kernbegrip. Zeer beknopt wil ik dan ook enkele Bijbelse grondlijnen schetsen. God geldt als de 

bron van liefde. Er is sprake van liefde binnen de Triniteit (Joh 15,9-10). God ziet in liefde neer op de wereld en 

zendt Zijn Zoon (Joh. 3,16-17), Jezus Christus. Jezus heeft mensen lief, zoals de Vader Hem liefheeft (Joh. 

15,9). Net zoals Jezus mensen liefheeft, verwacht en gebiedt Hij ook dat de mensen God en elkaar liefhebben 

(Joh. 15,12; 1 Joh. 4,21). Het gaat daarbij niet slechts om deze liefde tussen mensen op zichzelf, maar ook om 

het doorgeven van Gods liefde.
88

 Zo voert Paulus de liefde van Christus aan als motief om mensen te bewegen 

tot geloof (2 Kor. 5,11-14).  

Bij de motivatie van het LdH komt de kritische vraag op of er niet meer stimulans is te halen voor het werk 

uit de liefde van God tot de mens, dan uit de liefde van de mens tot God. 

                                                           
86 Kittel, ‘ἀκολουθέω’, TDNT 1, 213-214. 

87 Louw & Nida, Lexicon, ‘41.44 μιμέομαι’, 508. 

88 Swigchem, Karakter, 223. 
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3.3 Schepping en herschepping 

KiA sluit de motivatie af met: “Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij 

gelijkwaardig zijn aan elkaar.” Hiermee worden twee uitspraken gedaan over de waarde van de mens, die kort 

besproken zullen worden. 

De Bijbelse grond voor de schepping van de mens naar het beeld van God is vooral gelegen in Genesis 1,26-

28. Dat de mens geschapen is naar het beeld van God is de grond voor de taak die de mens toegewezen krijgt, 

een taak die vaak samengevat wordt als rentmeesterschap (par. 4.2.5).
89

 De typering ‘koningschap’ zou gezien de 

gebruikte taal ook goed passen (vgl. Ps. 8,7), waarbij de mens dan nadrukkelijk onderkoning is.
90

 God blijft de 

koning van Zijn schepping. Hij trekt zich niet terug op grote afstand.  

Dat de mens gemaakt wordt naar het beeld van God, onderstreept de grote waarde van de mens (Gen. 9,6); 

dit wordt van geen enkel ander schepsel gezegd. Niet alleen geeft het grond voor de stelling dat de mens van 

waarde is, maar ook voor de stelling dat alle mensen gelijkwaardig zijn.
91

 Het is bovendien grond voor een visie 

op de mens als relationeel wezen. Zoals God relationeel is, schept Hij naar Zijn beeld de mens, man en vrouw.
92

 

Man en vrouw hebben beiden hun eigen kenmerken, lichamelijk en geestelijk. Beiden hebben als gevolg daarvan 

ook een eigen rol. Maar beiden zijn gelijkwaardig, want zij zijn beiden en gezamenlijk geschapen naar Gods 

beeld.
93

 

Hoewel de mens naar Gods beeld geschapen is, heeft de mensheid in Adam geweigerd dienovereenkomstig 

te leven (Gen. 3; Rom. 5,12 ). Dit weigeren van de mens verandert niets aan Gods bedoeling met Zijn schepping, 

met Zijn mensen. Door het verlossingswerk van Jezus Christus is de herschepping ingezet. Door zijn kruisdood 

is er verzoening mogelijk tussen God en mensen (Ef. 2,16; Kol. 2,14). Met Zijn opstanding vangt de 

herschepping aan. Hij is zelf het begin van de herschepping en voorbeeld waarnaar mensen vernieuwd moeten 

worden (Filip. 3,21). De vernieuwing van de mens is een volledige vernieuwing. Ook zijn innerlijk wordt 

getransformeerd (Rom. 12,1-2). Aan deze innerlijke vernieuwing geeft DVN mogelijk uiting wanneer zij naast 

de opdracht van Jezus ook het eigen verlangen om het geloof te delen als motivatie aanvoert om “in woord en 

daad Gods liefde bekend [te] maken”. Hiermee vergelijkbaar is de zinsnede ‘van harte’ van de DDCGK. 

BN wil “christelijke barmhartigheid (…) betonen en de opdracht tot naastenliefde (…) vervullen als vruchten 

der dankbaarheid”. Met het spreken over ‘vruchten der dankbaarheid’ wordt het taalveld van de Heidelbergse 

Catechismus binnengetreden, waar dankbaarheid één van de kernbegrippen is. Het gaat hierbij om dankbaarheid 

voor de in Jezus Christus geschonken verlossing. De aanduiding ‘vruchten der dankbaarheid’ is te vinden in het 

antwoord op vraag 64. 

HC 64: “(…) want het is onmogelijk, dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou 

voortbrengen vruchten der dankbaarheid.” 

                                                           
89 Vgl. Wright, Mission, 425. Hij spreekt hier over ‘custodianship’. 

90 Vgl. Wright, Mission, 426-427. 

91 Vgl. Wright, Mission, 423-424; Vgl. Lausanne Movement, Covenant, art. 5. 

92 Vgl. Wright, Mission, 427-428. 

93 Vgl. Lausanne Movement, Covenant, art. 5. 
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De vernieuwing van een mens door het werk van Christus zal altijd merkbaar zijn, zo is de redenatie van de 

Heidelbergse Catechismus. Er wordt in de Heidelbergse Catechismus verwezen naar Matteüs 7,18 en Johannes 

15,5, waar ook het beeld van vruchten gebruikt wordt. Deze teksten onderbouwen inderdaad de bedoelde zaak, al 

is er niet uit op te maken dat het om vruchten van dankbaarheid zou gaan. Ook Efeze 2,10 en Kolossenzen 3 zijn 

aan te voeren voor een Bijbelse onderbouwing van de stelling dat de vernieuwing of herschepping van de mens 

onvermijdelijk leidt tot barmhartigheid en naastenliefde.  

3.4 Samen zijn we sterk 

Bij het LdH is er, naast de missie die vanuit de beweging als geheel geformuleerd is, ook door het 

departement van ontwikkelingssamenwerking SANLAid een visie weergegeven. De visie luidt als volgt: 

“Together we are a strong and united movement which can contribute significantly to a world of peace, justice 

and compassion.” 

Dit taalgebruik past bij het militaire aandoende karakter van het LdH. Met de Schrift is een dergelijke 

uitspraak echter moeilijker te rijmen. De idee dat krachtenbundeling sterker maakt, is de Bijbel vreemd. De 

Bijbel laat juist het tegenovergestelde zien: het zwakke wordt door God gebruikt (1 Kor. 1,27).   

3.5 Omvattend Bijbels kader: missie van God 

Verschillende aspecten van de motivaties zijn aan bod geweest. In de bespreking van deze verschillende 

elementen bleek al dat er sprake is van dwarsverbanden tussen de verschillende aspecten. Maar op Bijbelse 

gronden kan gesteld worden dat er niet alleen sprake is van samenhang, maar zelfs van een omvattend kader. 

Heel het Bijbelse getuigenis weerspiegelt Gods handelen aan en in deze wereld. C.H.J. Wright spreekt in dit 

verband van een wereldvisie die gebaseerd is op een teleologisch monotheïsme: 

“[T]hat is, the affirmation that there is one God at work in the universe and in human history, and that this God had a 

goal, a purpose, a mission that will ultimately be accomplished by the power of God’s Word and for the glory of 

God’s name.”94  

Vanuit dit omvattende Bijbelse kader vallen de verschillende elementen op hun plaats en wordt het verband 

duidelijk. De missie waarom het gaat is dus eerst en vooral de missie van God, die zich laat kennen als drie-enig. 

Voor deze trinitarische benadering van missie wordt doorgaans de term Missio Dei gebruikt.
95

  

Wanneer er gezocht wordt naar een Bijbels-theologisch perspectief op de motivaties van de organisaties, is 

het niet alleen van belang dat de aspecten afzonderlijk het Bijbelse spreken recht doen, ook is het van belang dat 

het omvattende kader recht gedaan wordt.  

Dit kan door in de motivatie iets van deze samenhang en dit omvattende kader te laten zien. Met name de 

motivatie van DVN is op dit punt erg sterk.  

Inzoomen op een of enkele aspecten is een legitieme keuze, zolang het omvattende Bijbelse kader recht 

gedaan wordt. Vertroebeling dreigt naar mijn idee vooral in de motivatie van het ZZg. Wekt men niet teveel de 

indruk gewekt dat Gods handelen volledig draait om naastenliefde? 

                                                           
94 Wright, Mission, 64.  

95 Wright, Mission, 62. Voor de bredere discussie die er is rondom deze term, zie o.a. Wright, Mission, 62-63; Ott & Strauss, 

Encountering, 62-65 
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3.6 Conclusies 

In dit hoofdstuk is een antwoord gezocht op de vraag: Wat is een Bijbels-theologisch perspectief op de 

motivaties die de betrokken organisaties aandragen voor hun werkzaamheden? Met betrekking tot deze vraag 

kunnen, naar aanleiding van de bespreking van de verschillende elementen uit de motivaties, enkele conclusies 

getrokken worden. 

Allereerst concludeer ik, dat de meeste organisaties hun werk linksom of rechtsom verankeren in en 

motiveren vanuit Gods handelen in en aan deze wereld. De verschillende lijnen die besproken zijn, kunnen 

samenvattend als beschrijving van het omvattende kader van Gods handelen gelden. God is de Schepper van 

deze wereld. Na de zondeval laat Hij de wereld niet aan haar lot over, maar stelt een reddingsplan in werking, de 

herschepping. Uit liefde voor deze wereld zendt God daartoe Zijn Zoon, Jezus Christus. Met Jezus’ breekt het 

koninkrijk van God door, met Jezus’ opstanding is de herschepping ingezet. Jezus overwint de dood en de Satan 

en keert terug naar de hemel. Toch is de herschepping nog niet voltooid en is het koninkrijk van God nog geen 

volle realiteit. God de Vader en God de Zoon zenden de Heilige Geest om het werk te continueren. Ook geeft 

Jezus Zijn discipelen opdracht om het werk te continueren. De Heilige Geest zal hen hiervoor geven wat zij 

nodig hebben. Zij moeten hiermee verder bouwen op Jezus’ onderwijs. Zij hebben Zijn voorbeeld om na te 

volgen. Een kernelement in Zijn onderwijs en voorbeeld, die overigens niet van elkaar te scheiden zijn, is liefde. 

Jezus is gezonden uit liefde, is ook gekomen uit liefde en vertelt mensen over deze liefde. Hij ziet in liefde naar 

mensen om en roept mensen op om God en elkaar lief te hebben. 

Als tweede concludeer ik dat SANLAid – als enige organisatie – een  motivatie geeft die niet te verbinden is 

met het Bijbelse spreken en daar zelfs strijdig mee lijkt te zijn. De idee dat krachtenbundeling sterker maakt, is 

de Bijbel vreemd. De Bijbel laat juist het tegenovergestelde zien: het zwakke wordt door God gebruikt. 

Als derde concludeer ik, dat vanuit Bijbels-theologisch perspectief soms wel kritische vragen te stellen zijn 

bij de manier hoe de motivatie in de Schrift verankert is. Dit is het geval bij het gebruik van het woord 

‘inspiratie’ (KiA). Hoewel het spreken over inspiratie lijkt op dat over navolging, laat het ook een bepaalde 

onduidelijkheid bestaan over het gezaghebbende en allesomvattende karakter van het navolgen van Jezus. Ook 

zijn er kritische vragen te stellen bij het aanvoeren van de liefde tot God als dé motivatie (LdH). Is er niet meer 

stimulans te halen uit de liefde van God dan uit de liefde tot God?  

Als vierde concludeer ik, dat een eenzijdige verankering in de Schrift ook tot kritische vragen kan leiden. In 

een motivatie zal men vaak niet het hele omvattende kader van Gods missie kunnen en willen weergeven. Er 

moet echter voor gewaakt worden dat niet één aspect – bijvoorbeeld naastenliefde (ZZg) – een allesbeheersende 

plaats in gaat nemen in de motivatie, waardoor het omvattende Bijbelse kader vertroebeld.   
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4 Diaconaat 

Bij de werkzaamheden op het terrein van internationaal diaconaat en ontwikkelingssamenwerking probeert 

men vanuit de organisaties vaak de verbinding te maken van het diaconaat van zuidelijke kerken. Binnen het 

geheel van het christelijke geloof, is diaconaat voor kerken en de betrokken en andere christelijke organisaties 

wellicht de grootste gemene deler. 

Om zicht te krijgen op de rol die zuidelijke kerken in kunnen nemen in de samenwerking met deze en andere 

organisaties is het belangrijk om vast te stellen waarover het gaat bij diaconaat. In de zoektocht hiernaar wordt 

opnieuw het uitgangspunt genomen in formuleringen van de betrokken organisaties.  

De vraagstelling in dit hoofdstuk wordt als volgt geformuleerd: Wat is een Bijbels-theologisch perspectief op 

de typeringen van diaconaat die door de betrokken organisaties worden gehanteerd?    

Om tot een antwoord op deze vraag te komen worden in paragraaf 4.1 eerst de data weergegeven, die 

gevonden zijn bij een zoektocht naar typeringen van diaconaat door de organisaties. In aanvulling hierop worden 

ook twee typeringen uit diaconale handboeken weergegeven. In paragraaf 4.2 en 4.3 worden deze data 

geanalyseerd en wordt daarop gereflecteerd vanuit de Schrift met behulp van theologische literatuur. In deze 

paragrafen wordt respectievelijk ingegaan op: de werkomschrijving van diaconaat en de verbinding tussen kerk 

en diaconaat. In paragraaf 4.4 worden nieuwe data ingebracht en geanalyseerd, waarin ingegaan wordt op de 

verhouding tussen diaconaat en verkondiging.  

Op basis van de inzichten die in dit hoofdstuk worden opgedaan en de resultaten van het vorige hoofdstuk, 

voor zover deze van toepassing zijn op diaconaat, wordt in paragraaf 4.5 een veldomschrijving en definitie van 

het diaconaat gegeven, waar in de volgende hoofdstukken mee zal worden verder gewerkt. 

4.1 Data: typering diaconaat 

Er is gezocht naar hoe de verschillende organisaties diaconaat typeren. De daarbij gevonden data worden 

weergegeven in 4.1.1. In paragraaf 4.1.2 worden ook twee typeringen van diaconaat uit diaconale handboeken 

ingebracht, die meegenomen zullen worden bij de analyse en reflectie. De reden hiervoor is dat een goede 

typering van diaconaat als een belangrijke bouwsteen in de scriptie wordt gezien; de typeringen van 

verschillende organisaties zijn echter heel globaal.  

4.1.1 Data 

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe de verschillende organisaties diaconaat – of wat hun 

aanduiding is voor een dergelijke vorm van hulpverlening – typeren. Het betreft waar mogelijk door de 

organisaties gehanteerde definities en werkformules. Bij meerdere organisaties zijn er geen definities of 

werkformules voorhanden en is er gebruik gemaakt van interviewmateriaal.   

 

 Typering diaconaat 

BN “We hebben geen vaststaande definitie. Diaconaat gebeurt vanuit de kerk en is gemotiveerd vanuit het 
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christelijk geloof. Diaconaat vindt plaats door praktische hulp in een verbinding met het woord.”96 

DDCGK “(...) 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, in het bijzonder t.a.v. 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.”97 

DVN “Het is een kerkelijke activiteit met als doel om te zien naar anderen. Het is geen individuele actie, maar 

een kerkelijke. Het accent ligt hierbij op de plaatselijke kerk. Vaak hanteren we het onderscheid 

binnenland/buitenland. In Nederland zijn we diaconaal actief. In het buitenland noemen we het hulpverlening, 

waarmee we de lokale kerk ondersteunen om diaconaal te zijn.  

Diaconaat is door DVN niet expliciet gedefinieerd. De missie van de kerk zien we als holistisch. Zending, 

hulpverlening en training zijn met elkaar verweven en vallen allemaal onder mission. (…) 

Wat diaconaat precies is wordt door de lokale kerk bepaald.”98 

GZB “Diaconaat is de roeping van de kerk om te dienen. Dat doe je met elkaar en voor elkaar, maar ook voor de 

ander buiten de kerk. Lokale kerken hebben hun eigen diaconale roeping (…).”99 

“Dienst: men ziet om naar mensen in nood, binnen de eigen gemeente en in de samenleving.”100 

LdH “We gebruiken de benaming social action. Het doel is om mensen te helpen hun maatschappelijke 

problemen op te lossen en voor mensen een menswaardig leven te bewerkstelligen. Het is niet de bedoeling om 

te dweilen met de kraan open. Wantoestanden worden aan de kaak gesteld en de maatschappij (inclusief de 

overheid) wordt gevraagd daarop te reageren.”101 

Tear “Diaconaat is goed en rechtdoen vanuit een geloofsgemeenschap. Daarbij begint het op microniveau (…), 

maar het betreft ook meso- en macroniveau. (…) Kerken houden zich dikwijls nauwelijks bezig met 

duurzaamheid en gerechtigheid. Men heeft met name een barmhartigheidsmotief, maar als je je niet inzet voor 

gerechtigheid is het dweilen met de kraan open.”102 

ZZg “Diaconaat: het werk dat een bestaande lokale kerk onderneemt om mensen te helpen die leven in situaties 

van achterstand en armoede. Te denken valt aan voedselpakketten. Inrichting van een loket voor 

doorverwijzing, arbeidsbemiddeling, opvang van wezen, etc.”103 

KiA “De kerk is een diaconale gemeenschap van mensen die hun liefde, gaven en middelen ‘om niet’ delen met 

anderen. De diaconale gemeente is een oefenplaats voor een leven als volgelingen van Jezus in het bevorderen 

van recht en gerechtigheid. Kerk in Actie bepleit een levensstijl die gericht is op het versterken van mensen en 

groepen die in de marge dreigen te raken of afhaken en niet meer mee kunnen komen. Zij zet zich in voor een 

wereld die duurzaam is en zonder armoede, honger, oorlog, en onrecht en waarin ieder mens recht kan doen 
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97 Deputaten Diaconaat CGK, Ander, 12. 
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99 J.P. Ouwehand, persoonlijke communicatie (8-12-2014), bijlage 9.1.4. 
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103 ZZg, Concept, 6. 
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gelden op een eerlijk deel. Bijbelse noties zoals rentmeesterschap en bevrijding, van barmhartigheid, 

naastenliefde en gerechtigheid krijgen in het diaconale werk handen en voeten.”104 

 

4.1.2 Typeringen in handboeken 

De drie meest recente diaconale handboeken van Nederlandstalige bodem geven samen twee typering van 

diaconaat. Deze breng ik in om de veelal globale en ad hoc formuleringen van de organisaties vanuit het 

heersende wetenschappelijke klimaat te kunnen begrijpen. Deze typeringen zullen zelf ook aan kritische reflectie 

onderworpen worden.  

In Barmhartigheid en Gerechtigheid komt men tot de volgende definitie van diaconaat, die ook gehanteerd 

wordt in Diaconie in beweging:  

“Het handelen vanuit en door kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht 

is op het voorkómen, opheffen, verminderen, dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood 

van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en 

samenleving.”105   

In Dienen en delen werkt men niet met een definitie, maar met een voorlopige omschrijving van het veld 

waarin bewogen wordt: 

“Diaconaat heeft te maken met de zorg voor en hulp aan mensen in sociale en maatschappelijke knelsituaties. 

 Het is een handelen dat geschiedt in de christelijke gemeente en vanuit de gemeente in de samenleving en 

wereld” 

 Het omvat zowel het dienstbetoon dat door of onder leiding van kerkelijke ambtsdragers geschiedt alsook door 

personen, groepen en bewegingen die zich door het evangelie laten leiden. 

 Het is zowel betoon van barmhartigheid als beoefening van gerechtigheid. 

 Het richt zich op personen en structuren. 

 Het is te onderscheiden, maar niet te scheiden van de andere functies van de christelijke gemeente.”106  

4.2 Werkomschrijving 

In deze paragraaf ga ik in op de werkomschrijvingen van diaconaat, zoals deze naar voren komen uit 

paragraaf 4.1. Ik ga dus slechts in op de componenten in deze typeringen die ingaan op de werkinhoudelijke 

kant. In de hierop volgende paragraaf wordt dezelfde data bevraagd op de verbinding tussen diaconaat en kerk.    

Met betrekking tot de werkinhoudelijke kant zullen in deze paragraaf enkele centrale begrippen worden 

besproken. In paragraaf 4.2.1 zal als eerste ingegaan worden op dienen en helpen. Daarna komt in paragraaf 

4.2.2 het begrip barmhartigheid aan de orde. In paragraaf 4.2.3 staan recht en gerechtigheid centraal. De 

begrippen barmhartigheid en gerechtigheid worden vaak samen gebruikt waarmee ze een bepaalde betekenis 

krijgen. Hierop ga ik in paragraaf 4.2.4. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2.5 het thema rentmeesterschap 

besproken. Tot slot zullen in paragraaf 4.2.6 enkele conclusies getrokken worden.  
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‘Liefde’ en ‘bevrijding’ verdienen naar aanleiding van de data bespreking, hier is vanuit het perspectief van 

de motivatie in hoofdstuk 3 al aandacht is geschonken. In paragraaf 3.2.3 is al op het begrip ‘liefde’ ingegaan. 

De alles doortrekkende waarde van dit begrip in alles wat met het christelijk geloof te maken heeft, behoeft geen 

extra toelichting. Diaconaat zonder liefde is ondenkbaar. Paragraaf 3.5 gaat over het omvattende kader van Gods 

missie. Voor dit kader zijn ook woorden te gebruiken als ‘bevrijding’ of ‘heil’.   

4.2.1 Dienen en helpen 

Verschillende organisaties spreken over diaconaat als ‘dienen’ en/of ‘helpen’. Veel andere typeringen zijn 

hier op terug te voeren. Bij dienen en helpen gaat het om het werk in zijn meest basale vorm, dat gestalte krijgt 

in de sociale verhoudingen. Verschillende andere typeringen zijn hierop terug te voeren. 

Op de klank afgaand zou van de Griekse woordgroep rondom diakoneō (διακονέω)/diakonia (διακονία) veel 

verwacht mogen worden voor de invulling van wat tegenwoordig doorgaans de naam ‘diaconaat’ draagt.  

De woordstudie van H.W. Beyer in het theologisch woordenboek van G. Kittel heeft lange tijd als standaard 

gegolden en is nog steeds invloedrijk.
107

 Kort wil ik enkele van Beyers bevindingen weergeven. Tussen alle 

werkwoorden die te vertalen zijn met ‘dienen’ (of soms ook ‘helpen’), heeft het werkwoord diakoneō vooral de 

kwaliteit van ‘het op een persoonlijke manier dienen van iemand’ in zich. Het is daarmee sterk verwant aan 

hypēreteō (ὑπηρέτέω; dienen), al ligt er bij diakoneō meer accent op liefde als karakter van de dienst. In zijn 

meest basale betekenis wordt de woordgroep gebruikt om het dienen rondom de tafel aan te duiden, dat normaal 

gesproken een taak was voor slaven of vrouwen (Luc. 17,8; Joh. 12,2). In bredere zin wordt het ook wel gebruikt 

voor algemeen dienen in liefde. Verder wordt de woordgroep ingezet om een speciale plicht binnen de gemeente 

aan te duiden, zoals de apostolische dienst (Rom. 11,13; 2 Kor. 6,3). Daarnaast wordt het gebruikt in verband 

met de collecte voor Jeruzalem (Rom. 15,30; 2 Kor. 8,1-6; 9,1,12), waar het wijst op een ware liefdesdaad. 

Het is met name de Australiër J.N. Collins die sinds 1990, toen zijn Diakonia. Re-interpreting the Ancient 

Sources voor het eerst verscheen, deze weergave aanvalt. In A. Hentschel heeft hij een medestander in het Duitse 

taalgebied. De belangrijkste punten die Collins verdedigt, komen uit in het onderstaande citaat, dat zijn 

interpretatie van het gebruik van de woordgroep diakoneō/diakonia in de niet-Bijbelse bronnen weergeeft: 

“[T]he words show no signs of having developed in meaning over the course of changing literary areas, the sense ‘to 

serve at the table’ cannot be called ‘the basic meaning’ – in fact that sense has to be perceived as a particular 

application of a word capable of signifying doing messages and being another person’s agent – and ‘the more 

comprehensive idea of ‘serving’’ is vague and inadequate. If the words denote actions or positions of ‘inferior value,’ 

there is at the same time often the connotation of something special, even dignified, about the circumstance, and 

though they may truly be said to be unbiblical, they have wide religious connotations. Because the root idea 

expressed by the words is that of the go-between, the words do not necessarily involve the idea of ‘humble activity’ at 

all, and never express the idea of being ‘at the service of’ one’s fellow man with what that phrase implies of 

benevolence; in commonly signifying that an action is done for someone, the words do not speak of the action but of 

an action done in the name of another. This, which applies also to actions done in the service of God, means that the 

words do not speak directly of ‘attitude’ like ‘lowliness’ but expresses concepts about undertakings for another, be 

that God or man, master or friend. In accepting such undertakings or in having them imposed on him, the agent has a 
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mandate as well as a personal obligation, and, if he is thus deprived of the exercise of his own authority and initiative, 

he has whatever ‘rights and powers’ the mandate extends to (…).”108  

Vanuit deze visie gaat Collins de vroeg-christelijke werken en de evangeliën lezen, waar hij deze betekenis 

van het begrip doortrekt en toepast. 

Ook Hentschel, die zich vooral met Paulus bezighoudt, verzet zich tegen het gebruik van de woordgroep 

diakoneō/diakonia voor het gestalte geven aan de christelijke naastenliefde. Naar aanleiding van 1 Korithiërs 12 

-13,3 schrijft ze, wat voor haar gedachtegoed typerend is: 

“Hier findet sich also sozusagen die karitative oder diakonische Dimension des paulinischen Gemeindebilds. Diese 

wird jedoch nicht mit Dienstbegriffen, auch nicht mit diakonia ausgedrückt. Paulus fordert weder Erniedrigung noch 

Selbstaufopferung für andere, die man nach dem Vorbild Christi anstreben müsse. Die diakonische Verantwortung ist 

nach Paulus vielmehr mit allen Charismen verbunden und wird mit Begriffen wie ‘Nutzen’, ‘Auferbauung’ und 

‘Liebe’ ausgedrückt (…).”109  

B. Koet, die zich in het werk van Collins en Hentschel verdiept heeft, constateert veel overeenkomst tussen 

beiden, maar ook een accentverschil: 

“[W]aar Collins vooral het ‘go-between’ karakter benadrukt, meent Hentschel dat het element ‘hebben van een 

mandaat’ het belangrijkste is (…). Soms immers wordt het woord gebruikt waar wel sprake is van een mandaat, maar 

niet van zenden.”110  

Het hedendaagse debat over de interpretatie van de woordgroep diakoneō/diakonia speelt zich voor een groot 

deel af in discussie met het gedachtegoed van Beyer enerzijds en Collins en Hentschel anderzijds. Vanuit de 

DDCGK wordt met betrekking tot dit debat geconcludeerd: “Deze zgn. Collinsdiscussie is dus interessant en 

leerzaam, maar of die daadwerkelijk iets extra’s oplevert t.a.v. het diaconaat van onze kerken is de vraag.”
111

 

Enig nut wordt door hen vooral gezien in het tegengaan van een ‘minderwaardigheidscomplex’ van diakenen.
112

  

Naar mijn idee zijn de lijnen die door Collins en Hentschel zijn bovengehaald van grotere relevantie voor het 

diaconaat. Een van de belangrijkste winstpunten van dit debat is dat er breed oog voor is gekomen, dat de 

woordgroep in het Nieuwe Testament niet uitsluitend, en zelfs niet hoofdzakelijk, ingezet wordt in de context 

van nederige, sociale dienst.  

Ik ga deze discussie niet volledig uitwerken. Ik wil in het vervolg van deze paragraaf enkele teksten 

bespreken aan de hand waarvan het klassieke beeld van diakoneō/diakonia doorgaans verdedigd wordt. Hierdoor 

komt in beeld wat er vanuit de Bijbel onder helpen en dienen verstaan kan worden. Ook veel Bijbelteksten waar 

deze woordgroep niet voorkomt zouden genoemd kunnen worden. Ik moet me echter beperken. 

Door deze lijn aan te houden, heb ik de gelegenheid zo nu en dan ook te laten zien, hoe bepaalde teksten door 

Collins of Hentschel geïnterpreteerd worden. Het doel hiervan is vooral om de complexiteit van het begrip in 

beeld te krijgen. Uiteindelijk is het antwoord op de vraag of het helpen en dienen met de woordgroep 

diakoneō/diakonia verbonden kan worden, niet van doorslaggevende betekenis in deze scriptie. De naam die 
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gehanteerd wordt voor het werk, doet er zeker toe, maar is niet alles bepalend. Ik zal hier zelf geen uitspraken 

over doen. Het is in dit kader boeiend om te noteren dat het LdH de term diaconaat niet gebruikt, maar van social 

action spreekt.     

Marcus 10,43-45 

Marcus 10,43-45: “Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar 

zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet 

gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.” 

Dit is een van de centrale teksten in de discussie die door Collins is aangezwengeld. In het tweede hoofdstuk 

van Diakonia. Re-interpreting the Ancient Sources laat hij de veelheid van visies zien die er met betrekking tot 

de uitleg van dit vers is.
113

 Volgens Collins ligt de focus van Markus niet op het dienen zelf, waarmee Jezus’ 

nederigheid tot uiting zou komen. Het gaat hem erom tot uitdrukking te brengen, dat Jezus Zijn eigen taak had, 

namelijk om Zijn leven te geven als losprijs.
114

  

B. Koet volgt Collins in zijn stelling dat diakoneō/diakonia niet duidt op nederige dienst.
115

 Ik ervaar het als 

een tekort dat hij bij zijn bespreking van Collins gedachtegoed aan deze passage voorbijgaat. Naar mijn idee gaat 

het hier  namelijk om een sleutelpassage in dit vraagstuk.  

A. Noordegraaf doet dit wel en noemt onder andere deze passage om het nederige karakter van 

diakoneō/diakonia overeind te houden. Hij betrekt daarbij de woordgroep douleuō (δουλέυω; slaaf zijn; dienen 

als slaaf)/doulos (δοῦλος; slaaf) om de betekenis van diaconaat te kleuren. De verbinding van Markus 10,43-45 

met teksten als Filippenzen 2,6-7; Johannes 13,1-20 en Jesaja 53 zijn daarin van essentieel belang.
116

  

Matteüs 25,31-46 

Matteüs 25,42-44: “Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u 

hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij 

niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Heere, 

wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en 

hebben U niet gediend?” 

Een van de belangrijkste passages als ondergrond voor de invulling van diakoneō/diakonia als sociale 

dienstverlening is Jezus’ onderwijs over het oordeel in Matteüs 25,31-46. Aan de hand van deze passage is men 

in de loop van de geschiedenis tot de typering van zes werken van barmhartigheid gekomen. Voor de inkleuring 

van diaconaat heeft deze passage groot gewicht gekregen. De specifieke daden waar het om gaat, zijn veel breder 

te verankeren in de Schrift, maar hier wordt daarbij expliciet het werkwoord diakoneō gebruikt.   

Collins stelt, dat men op basis van deze passage niet zonder meer kan komen tot een gelijkstelling van 

diakonia met sociale dienstverlening.
117

 Dit gebeurt bijvoorbeeld bij Beyer: 
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“In Mt. 25:42–44, however, Jesus comprises under the term διακονεῖν many different activities such as giving food 

and drink, extending shelter, providing clothes and visiting the sick and prisoners. The term thus comes to have the 

full sense of active Christian love for the neighbour and as such it is a mark of true discipleship of Jesus.”118 

Het is de vraag of hiermee het gebruik van diakoneō in de context recht gedaan wordt. Deze betekenis zal 

dan ook door een vergelijkbaar gebruik in andere passages bevestigd moeten worden.    

Collecteteksten 

Speciale aandacht verdienen ook de zogeheten ‘collecteteksten’. Het gaat dan om 2 Korintiërs 8-9 waar zes 

keer de woordgroep diakoneō/diakonia gebruikt wordt in verband met een collecte voor de gemeente in 

Jeruzalem, die leed onder armoede. Ook in Romeinen 15,25-28 wordt hierover geschreven met behulp van deze 

woordgroep. Hoewel het gaat om een andere context, kan ook Handelingen 11,29 aan dit rijtje worden 

toegevoegd. Voor dit onderzoek is het allereerst van belang te noteren dat de helpen en dienen, zoals dit in het 

Nieuwe Testament naar voren komt, blijkbaar ook buiten de grenzen van het eigen leefgebied plaats kan vinden.  

De discussie rondom deze collecteteksten richt zich daarop, of het bij diakoneō/diakonia gaat om de 

ondersteuning aan de heiligen in Jeruzalem, of – zoals Koet in navolging van Collins en Hentschel stelt – dat het 

gaat om – “de bemiddeling van intenties, de gelden en de wensen tot gemeenschap van de zendende kerken via 

een gezantschap naar Jeruzalem.”
119

 De focus licht in deze visie dus niet op de collecte als inhoud, maar op de 

taak. 

Naast diakoneō/diakonia worden ook andere belangrijke woorden genoemd, die voor de duiding van het 

werk van belang zijn. In 2 Korintiërs 8,6 wordt charis (χάρις; (uitwerkende) genade; gift) gebruikt. Een begrip 

dat door Hentschel ook aangedragen wordt als koepelbegrip om het dienstverlenende werk onder te brengen.
120

 

Wat betreft de inhoud, namelijk de opbrengst van de collecte, wordt hier ook twee keer de woordgroep 

leitourgeō (λειτουργέω)/leitourgia (λειτουργία) ingezet (2 Kor. 9,12; Rom. 15,27). Een woordgroep die in de 

Septuaginta vooral gebruikt werd om de dienst aan God aan te duiden. Het gaat bij deze betekenisklank volgens 

H. Strathmann om een nieuw technisch gebruik. In het niet-Bijbelse Grieks werd er oorspronkelijk de dienst aan 

een natie mee aangeduid. Herinneringen aan de politieke sfeer van het begrip zijn bij het gebruik van de 

woordgroep in de cultische context afwezig.
121

 Daarnaast wordt leitourgeō/leitourgia wel gebruikt voor 

algemeen dienstbetoon.
122

 Het zoeken naar de relevantie van deze woordgroep met betrekking tot het diaconaat 

laat ik hier verder achterwege.   

Diakenteksten 

Handelingen 6,2b-4: “Het is niet behoorlijk dat wij nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. 

Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de 

Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in 

het gebed en in de bediening van het Woord.” 
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Het begin van Handelingen 6 wordt vanaf de Vroege Kerk geïnterpreteerd als instelling van het 

diakenambt.
123

 Dat het hier om de instelling van het diakenambt zou gaan, wordt in het hedendaagse onderzoek 

echter niet meer algemeen aanvaard.
124

  

Door B. Koet wordt een interessante parallel getrokken tussen Handelingen 6,1-6 en Lucas 10,38-42, waar de 

lerende Maria en de dienende Martha tegenover elkaar gezet worden.  

“In Hand. 6 wordt net als in Luc. 10,38-42 vooral een pleidooi gehouden voor het belang van de verkondiging en de 

leer, maar dat pleidooi vóór is geen betoog tegen de materiële zorg of voor een verdeling tussen materiële zorg en de 

zorg voor het Woord.”125 

Daarmee is naar mijn idee de kern van Handelingen 6,1-6 geraakt, de waarborging van de verkondiging en 

het gebed.  

Natuurlijk hoeft dit niet uit te sluiten, dat in Handelingen 6 ook beschreven wordt hoe het diakenambt is 

ontstaan. Echter, in deze passage worden twee vormen van diakonia onderscheiden, woorddiakonia en 

tafeldiakonia. Als het hier om de instelling van het diakenambt zou gaan, is de woordkeuze tenminste 

ongelukkig en verwarring scheppend. ‘De zeven’ worden bovendien nergens aangeduid als diakenen. Van 

Stefanus (Hand. 6,8-7,60) en Filippus (Hand. 8,1-8.26-40) wordt – heel opvallend – in het directe vervolg juist 

hun verkondigende werk belicht in plaats van hun tafeldienst.  

Zelfs als het hier zou gaan om het diakenambt, dan is er weinig reden om dit vooral als sociaal, 

maatschappelijk werk in te kleuren. De tafeldienst waarover het in Handelingen 6 gaat, heeft alles te maken met 

de maaltijden die in die dagen tot de kern van het gemeenteleven behoorden (Hand. 2,42). Het gaat bij tafeldienst 

om de dagelijkse voorbereiding en organisatie van deze maaltijden van de gemeente.
126

 De maaltijden kunnen 

niet uitsluitend, en zelfs niet hoofdzakelijk, als voedselvoorziening getypeerd worden, maar hebben alles te 

maken met koinōnia (κοινωνία; gemeenschap).
127

  

Wanneer de aanduiding diakonos (διάκονος;) gebruikt wordt in de Bijbel, wordt meestal vertaald met 

‘dienaar’, of iets in die trant. Paulus gebruikt de aanduiding regelmatig voor zichzelf (Ef. 3,7; Kol. 1,23.25). Een 

enkele keer kiezen verschillende vertalingen ervoor om te vertalen met ‘diaken’, omdat het om een speciale 

functie lijkt te gaan. Het staat dan doorgaans in een context waar ook van de episkopos (ἐπίσκοπος; opziener) 

sprake is (Filip. 1,1). Febe moet waarschijnlijk op een vergelijkbare manier als een diacones gezien worden 

(Rom. 16,1).
128

 Naast een algemene aanduiding lijkt het dus om een meer officiële functie binnen de gemeente te 

gaan. Een functieomschrijving van de diakonos wordt in het Nieuwe Testament echter niet gegeven, wel een 

reeks vereisten (1 Tim. 3, 8-13).  
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4.2.2 Barmhartigheid 

Het begrip ‘barmhartigheid’ valt twee keer in de typeringen van de organisaties. Ook in de omschrijving van 

het werkveld in Dienen en delen wordt het gebruikt. Het gaat hier om een begrip met een diepe Bijbelse 

verankering. 

In het Oude Testament zijn het de woorden rāḥǎm (רחם) en ḥěsěḏ  (חסד), die hierbij in beeld komen. Beide 

kunnen met ‘barmhartigheid’ vertaald worden. Vooral rāḥǎm is belangrijk, maar ook vanuit ḥěsěḏ zijn lijnen te 

trekken. 

Het werkwoord rāḥǎm wordt gebruikt om de bereidwilligheid uit te drukken om iemand een gunst te betonen 

en staat in de sfeer van genade en hoop. Het zelfstandig naamwoord rāḥǎm heeft de betekenis ‘moederschoot’. 

De bijzondere liefdesband die hierbij hoort tussen moeder en kind, is een lading die de hele woordgroep 

stempelt.
129

 Een enkele keer komt dit ook expliciet naar voren (Jes. 49,14-15). 

Het zelfstandig naamwoord rǎḥûm  (רחום), dat vertaald kan worden met barmhartigheid, wordt vooral ingezet 

in combinatie met ḥǎnnûn (חנון; genade). Het gaat hierbij meestal om een diepe compassie van God met Zijn 

volk. Met Zijn barmhartigheid en genade houdt Hij keer op keer vast aan zijn volk, tegen hun verdiensten in. 

rǎḥûm wordt ook gebruikt in de betekenis van het ontbreken van ontfermende genade voor overwonnen vijanden 

(Jes. 13,18; Jer. 6,23).
130

 

Hoewel het tot de mogelijkheden behoort, is ‘barmhartigheid’ niet een veel voorkomende vertaling van het 

woord ḥěsěḏ. Het begrip ḥěsěḏ heeft een sterk relationeel karakter en een breed betekenisveld, zowel 

(verbonds)trouw en standvastige liefde worden met dit begrip aangeduid, als ook meer algemene vriendelijkheid. 

In het Oude Testament wordt het begrip veel ingezet om de (verbonds)verhouding van God tot en het handelen 

aan Zijn volk uit te drukken aan te duiden. Het begrip wordt daarnaast gebruikt om loyaliteit aan te duiden in 

menselijke relaties, bijvoorbeeld in familie- (Gen. 20,13) of vriendschapsrelaties (1 Sam. 20,8), maar ook in de 

verhouding koning-onderdaan komt het voor (1 Kon. 2,7). Een enkele keer geeft het begrip specifiek het 

(gevraagde) antwoord weer van de mens aan God. God ziet liever ḥěsěḏ dan offers (Hos. 6:6 Micha 6,6-8). In 

Hosea wordt het volk Israël aangeklaagd omdat er geen ḥěsěḏ in het land is (Hos. 4:1).
131

  

In het Nieuwe Testament is vooral de woordgroep eleeō  (ἐλεέω)/ eleos (ἔλεος) van belang om te bepalen wat 

er bedoeld wordt met ‘barmhartigheid’. Het woord wordt vaak gebruikt om een eigenschap van God aan te 

geven, Zijn genadige trouw (Ef. 2,4; Heb. 4,16).
132

 Het wordt in de brieven gebruikt om de lezers Gods 

barmhartigheid toe te wensen (1 Tim. 1,2; 2 Joh. 3). Hoewel het dus een goddelijke eigenschap is, wil God ook 

dat mensen onderling barmhartig zijn.
133

 Toch wordt de woordgroep maar een enkele keer gebruikt voor 

intermenselijke relaties. God wil geen offers, maar (onderlinge) barmhartigheid (Mat. 9,13; 12,7). Mensen 

worden opgeroepen om barmhartig te zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld (indirect) in de zaligsprekingen (Mat. 5,7). 
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In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan wordt het optreden van de Samaritaan getypeerd als 

barmhartigheid (Luc. 10,37). In Lucas 6 wordt het minder gangbare oiktirmōn (οἰκτίρμων) gebruikt voor 

barmhartigheid. 

Lucas 6,36 “Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.”    

De barmhartigheid van God de Vader wordt als voorbeeld aangedragen voor de barmhartigheid van de mens. 

Deze tekst in Lucas functioneert als een samenvatting van een onderdeel van Lucas’ versie van de Bergrede, dat 

handelt over het liefhebben van vijanden. Daarmee krijgt het dezelfde spits als de gelijkenis van de barmhartige 

Samaritaan.  

In de loop van de geschiedenis is het begrip ‘barmhartigheid’ door de kerk vooral ingekleurd vanuit Matteüs 

25, waar in de vorige paragraaf al aandacht voor is geweest. Het begrip komt in deze passage overigens niet 

voor. 

De bestudering van de achterliggende Bijbelse begrippen laat zien dat het bij barmhartigheid gaat om een 

beweegreden. God ziet om naar mensen vanuit een diepe compassie. Zoals Hij zelf barmhartig is, wil hij dat ook 

mensen in barmhartigheid naar elkaar om zien. Concreet kan dit zich uiten als elkaar helpen en dienen 

Barmhartigheid is dus meer te zien als motief, dan als typering van het werk; al zijn werk en motief niet strikt 

van elkaar te scheiden.  

4.2.3 Gerechtigheid en recht 

Ook wordt in het spreken van de organisaties een aantal keer gesproken over recht, rechtvaardig en 

gerechtigheid. Net als bij barmhartigheid gaat het hier om een Bijbels kernbegrip. 

Recent heeft J.J. Boersema studie naar het begrip gerechtigheid gedaan en daarover geschreven onder de titel 

‘Gerechtigheid in de bijbel - een begripsverkenning’. Uit zijn krachtig relaas worden samenvattend enkele 

grondlijnen getrokken om de Bijbelse begrippen ‘gerechtigheid’ en ‘recht’ neer te zetten. Daarbij worden 

aanvullend andere inzichten ingevoegd. 

Bij een zoektocht naar een Bijbelse betekenis van ‘gerechtigheid’ en ‘recht’, valt op dat in het Oude 

Testament de beide woorden vaak vallen in hetzelfde verband. Blijkbaar zijn beide nauw met elkaar verbonden. 

Voor ‘gerechtigheid’ wordt de woordgroep ṣāḏǎq (צדק)/ ṣ
e
ḏāqā(h) (צדקה) gebruikt. Wanneer het gaat om ‘recht’ 

dan wordt doorgaans gesproken over šāp̄ǎṭ (שפט)/ mišpāṭ (משפט). De begrippen ‘gerechtigheid’ en ‘recht’ zijn in 

het Hebreeuws taalkundig dus niet met elkaar verwant, zoals in het Nederlands. In het Engels komt het wel goed 

tot uiting. Voor gerechtigheid, rechtvaardig en rechtvaardigheid wordt meestal righteous(ness) gebruikt, terwijl 

voor de meer juridische termen woorden als judge, judgement en justice worden ingezet.
134

 

Ook in het Grieks is het onderscheid zichtbaar door het gebruik van verschillende woordgroepen. De 

woordgroep dikaios (δίκαιος)/dikaiosynē (δικαιοσύνη) moeten vooral in lijn met ṣāḏǎq/ṣ
e
ḏāqā(h) geïnterpreteerd 

worden. Al zal men ook rekening moeten houden met discontinuïteit in betekenis. Voor de juridische geladen 

termen komt men uit in de woordgroep krinō (κρίνω)/krisis (κρίσις).
135

 De samenhang tussen deze twee 

woordgroepen in het Nieuwe Testament is overigens minder sterk dan de samenhang tussen de genoemde 

woordgroepen in het Oude Testament. 
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De eerste keer dat een variant van de wortel ṣāḏǎq voorkomt in het Oude Testament, is bij Noach, van wie 

gezegd wordt dat hij ṣǎddîq (צדיק; rechtvaardig) en onberispelijk was (Gen. 6,9). Boersema schrijft hierover:  

“Deze typering wordt van hem gegeven in onderscheid met zijn tijdgenoten, die als verdorven worden geschetst. 

Noach daarentegen ‘wandelde met God’ (6:9). Een nadere omschrijving van zijn rechtvaardigheid ontbreekt in deze 

fase van het verhaal, maar de (vaker) gebruikte typering ‘wandelde’, duidt op gedrag. (…) Van wetten of van recht is 

in de context van de oer-wereld uit het Genesis verhaal geen sprake. Daaruit kan worden afgeleid dat rechtvaardig 

zijn in ieder geval niet samenvalt met ‘zich aan de wetten of regels houden’. Wat Noach wel deed, was Gods concrete 

geboden opvolgen en dat had ook effect op zijn familie. Terwijl we niets lezen over het gedrag van zijn vrouw en 

zonen, werd zijn ‘hele huis’ rechtvaardig bevonden (7:1).”136    

Bij Abraham komt voor het eerst in het Oude Testament het woord ṣ
e
ḏāqā(h) voor. Zijn geloof in de HEER 

wordt hem door de HEER tot gerechtigheid gerekend  (Gen. 15,6).   

Genesis 18 is van betekenis vanwege de combinatie van ṣǎddîq en het meer juridische mišpāṭ, dat met ‘recht’ 

vertaald kan worden. Beide begrippen komen meerdere keren voor in dit gedeelte. Rechtspreken staat niet los 

van gerechtigheid. Gods gerechtigheid bepaalt uiteindelijk de aard van het recht.
137

  

Gen. 18,25 “Er kan toch geen sprake van zijn dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze 

doodt? Dan zal het zijn: zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de 

Rechter van de hele aarde geen recht doen?” 

Recht en gerechtigheid zijn sterk verbonden met God. Ze kenmerken Zijn werk en koningschap (Ps. 72,1; 

Jes. 9,6). Het veelvuldige roepen om recht en gerechtigheid richt zich dan ook meestal tot Hem (Ps. 43,1; Micha 

7,9). Maar ook van mensen wordt geëist dat zij recht en gerechtigheid doen, in het bijzonder wanneer men 

daartoe is aangesteld (Lev. 19,15; 1 Kon. 10,9). Dat blijkt ook uit de profetische aanklacht als recht en 

gerechtigheid verzaakt worden (Jer. 7,5-7; Hos. 10,4). God  heeft liever gerechtigheid – net als barmhartigheid 

(par. 4.2.2) – dan offers (Spr. 21,3). De gevolgen van de aanwezigheid van gerechtigheid worden typerend onder 

woorden gebracht in Jesaja 32:
138

 

Jesaja 32,17: “De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en 

veiligheid tot in eeuwigheid.” 

In het Nieuwe Testament staan recht en gerechtigheid op spanning door de strikte wetsinterpretatie en –

toepassing van de Farizeeën en schriftgeleerden. In zijn prediking legt Jezus hier veelvuldig de vinger bij. De 

wet zelf ontkracht Hij niet, maar drukt er in de Bergrede zelfs een radicaal stempel op (Mat. 5,17-20).  

Matteüs 5,20: “Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de 

Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.” 

Een bijzondere plaats bij het nadenken over gerechtigheid is toe te kennen aan het schrijven van Paulus. Hij 

zet zich scherp af tegen de gedachte dat gerechtigheid verkregen kan worden door te werken, door de wet na te 

leven. Alleen door geloof wordt aan de mens gerechtigheid toegerekend (Rom. 4,3-5).
139

 Dat men op grond van 
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de paulinische geschriften niet hoeft te vervallen in een uitsluitend verticaal ingevulde rechtvaardigingsleer blijkt 

onder andere uit Romeinen 6,15-23. 

Romeinen 6,18: “En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.”  

E. Castro schrijft onder verwijzing naar deze tekst in een studie uitgave van ICCO onder de veelzeggende 

titel ‘Gerechtigheid: Handelingen van God en werk van de mens’: 

“Het doel van de gerechtigheid Gods is niet mijn verlossing op zichzelf, maar mijn verlossing betekent dat ik 

opgenomen ben in het heilsplan van God.”140 

Een dergelijke verhouding tussen Gods gerechtigheid en het handelen van mensen weerspiegelt ook de 

algemene typering van ‘gerechtigheid’ waar Boersema mee besluit:  

“Gerechtigheid is sterk verbonden met (onze omgang met) God. Het raakt de onderliggende diepere dimensie en 

bedoelingen van het recht. Het houdt ons als mens voor ons handelen een ethisch-religieuze spiegel voor en verwijst 

in sociaal ethische zin naar datgene wat het recht probeert te formuleren en te garanderen: een rechtvaardige 

samenleving.”141 

Zoals barmhartigheid kan leiden tot het helpen van de naaste (par. 4.2.2), zo kan ook het verlangen naar 

gerechtigheid aanleiding geven om de ander ten dienste te staan. Gerechtigheid kan in het bijzonder, maar niet 

uitsluitend, tot uiting komen via de rechtspraak, regelgeving en maatschappelijke structuren. Gerechtigheid is 

dus, net als barmhartigheid, vooral te zien als motief. Het concrete werk dat hieruit voort vloeit is te typeren als 

‘recht doen’.  

4.2.4 Barmhartigheid en gerechtigheid 

In de voorafgaande paragrafen is al uitgebreid stilgestaan bij de betekenis van de begrippen barmhartigheid 

en gerechtigheid. In de wereld van diaconaat en christelijk gemotiveerde ontwikkelingssamenwerking worden 

deze termen veelvuldig gebruikt. Ze worden ook vooral veel in combinatie met elkaar gebruikt. Het is zelfs 

zichtbaar in boektitels als Barmhartigheid en gerechtigheid. Ook in het spreken van Tear worden barmhartigheid 

en gerechtigheid in een adem genoemd: “Kerken houden zich dikwijls nauwelijks bezig met duurzaamheid en 

gerechtigheid. Men heeft met name een barmhartigheidsmotief, maar als je je niet inzet voor gerechtigheid is het 

dweilen met de kraan open.” In de veldomschrijving in Dienen en delen wordt gesteld: “Het is zowel betoon van 

barmhartigheid als beoefening van gerechtigheid.”
142

 Waarop veelzeggend wordt vervolg met: “Het richt zich op 

personen en structuren.”
143

  

Door de begrippen in combinatie met elkaar te gebruiken wordt er een bepaalde betekenis aan gegeven. Het 

is daarom goed om naast de bovenstaande bestudering van de begrippen ook in te zoomen op het gecombineerde 

gebruik van de begrippen.  

Om dit gebruik van de begrippen ‘barmhartigheid’ en ‘gerechtigheid’ te begrijpen, moet men terug in de 

politieke geschiedenis. Rond de jaren zeventig van de vorige eeuw was er in de Nederlandse politiek sprake van 
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een hoog opgelopen discussie rondom de vraag of de internationale armoedeproblematiek vooral op macro- of 

juist op microniveau
144

 benaderd moest worden. Deze politieke tegenstelling was ook zichtbaar in een kerkelijke 

tegenstelling.
145

 Met een aanpak op microniveau, waarbij concrete personen in beeld zijn, is vooral de term 

‘barmhartigheid’ verbonden, terwijl voor een benadering op macroniveau, waar vooral structuren centraal staan, 

‘gerechtigheid’ het theologische sleutelwoord is. 

Deze discussie moet op haar beurt weer begrepen worden uit de situatie die eraan voorafging. Het woord 

‘barmhartigheid’ is namelijk besmet geraakt door het gebruik ervan in de negentiende en de eerste helft van de 

twintigste eeuw door het optreden van de protestantse armenzorg. 

“In veel gevallen heeft de praktijk van die armenzorg barmhartigheid het beeld opgedrukt van rijke mensen die 

betuttelend en neerbuigend ‘goed doen’ aan de armen, rijke mensen die van hun overvloed welwillend iets laten 

vallen in de geduldig uitgestrekte handen van de ‘minder bedeelden’. En o wee als die minder bedeelden voor hun 

recht willen opkomen, hun weldoeners niet eren! Dan is het uit met de barmhartigheid, uit met de welwillendheid. 

Barmhartigheid roept in die traditie voor velen het beeld op van een hulpverlening, die de werkelijke oorzaken van 

het kwaad (het ‘onrecht’) niet aanpakt, maar verhult. Het helpt op die manier onderdrukkende structuren te 

continueren[.]”146  

Momenteel is er steeds meer aandacht voor barmhartigheid en gerechtigheid als elkaar aanvullende aspecten. 

Het zijn twee zijden van dezelfde medaille die elkaar nodig hebben om goed tot hun recht te komen.  De 

problematiek kan niet uitsluitend op micro- of macroniveau worden aangepakt. Zo pleit bijvoorbeeld G. Verbeek 

ervoor om beide aspecten in een constructieve balans te houden:
147

 

 “Werken aan gerechtigheid pakt de oorzaken van onbarmhartige situaties aan door machthebbers verantwoordelijk te 

stellen en tot verantwoording te brengen.”148 

In de Schrift komt duidelijk naar voren dat iedereen in zijn of haar maatschappelijke positie op de 

verantwoordelijkheden wordt gewezen. Rangen of standen zijn geen reden om iemand te ontzien bij het leveren 

van kritiek. Al in het Oude Testament is als doorgaande lijn te zien dat leiders en koningen, wanneer zij niet 

leven volgens de Thora en recht en gerechtigheid verzaken, onder scherpe profetische kritiek komen te staan. 

Ook in de Evangeliën is er sprake van een voortdurende confrontatie tussen Jezus en de Joodse leiders. En 

Paulus schroomt niet om het evangelie te verkondigen wanneer hij voor machthebbers wordt geleid. Ook hen 

wijst hij op hun tekortkomingen. 

 

Bij gebruik van de begrippen ‘barmhartigheid’ en ‘gerechtigheid’ in combinatie met elkaar, is het zaak om er 

scherp op te letten dat de begrippen niet vervreemden van hun Bijbelse context en overwegend kleur krijgen 

vanuit het debat. Naar mijn idee zou dit vooral kunnen gebeuren wanneer ze met elkaar in tegenstelling worden 

gezet op een manier waarbij ‘gerechtigheid’ gelijkgesteld wordt met een aanpak van de problematiek op 

macroniveau en barmhartigheid met het microniveau, de concrete hulpverlening.  

                                                           
144 Zie: Verklarende woordenlijst. 

145 Buijs, ‘Crisis’, 38. 

146 Butselaar, ‘Weg’, 44. 

147 Verbeek, Recht, 80. 

148 Verbeek, Recht, 80. 
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Het Bijbelse gebruik van de 

begrippen ‘barmhartigheid’ en 

‘gerechtigheid’ vertoont een meer 

divers beeld. Ook de praktijk is naar 

mijn idee complexer. Iets van deze 

complexiteit en diversiteit heb ik 

geprobeerd in beeld te brengen in 

figuur 1. Er was al vastgesteld dat er 

bij de probleemsituaties waar 

diaconaat op ingaat, doorgaans sprake 

is van een wisselwerking tussen micro- 

en macroniveau. Dat geldt daarmee 

ook voor de aanpak van de 

problematiek, wil zij effect hebben. 

Barmhartigheid en gerechtigheid 

gelden daarin als motieven, zowel op micro- als macroniveau. De motieven van barmhartigheid en gerechtigheid 

staan daarbij met elkaar in een voortdurende wisselwerking, die de wisselwerking van het micro- en 

macroniveau doortrekt.  

Exemplarisch worden hier enkele Bijbelteksten bij genoemd en worden verbindingen met de praktijk gelegd. 

Het streven naar gerechtigheid is primair te linken aan rechtspraak, regelgeving en maatschappelijke structuren 

en daarmee ook aan de overheid of zelfs aan structuren op wereldniveau. Daarnaast heeft zij ook betekenis op 

het microniveau waar men voor de taak staat om deze regels en structuren gestalte te geven tot in het persoonlijk 

handelen toe (Deut. 6,25), waar ook barmhartigheid een rol in speelt (Mat. 23,23). Gerechtigheid op microniveau 

vinden we in de Bijbel ook terug in de talloze oproepen die het Oude Testament rijk is om recht te doen aan 

kwetsbaren, zoals de weduwe, wees en vreemdeling. Regelmatig wordt in een adem met een oproep tot recht en 

gerechtigheid ook het bewijzen van liefde en barmhartigheid genoemd (Deut. 10,17-19; 24,17-22). 

Barmhartigheid krijgt vanuit aansprekende gedeelten als Lucas 10, over de barmhartige Samaritaan, en 

Matteüs 25, waar de werken van barmhartigheid uit zijn afgeleid, een heel persoonlijke kleur. Maar er is geen 

reden om het begrip barmhartigheid in te ruilen voor gerechtigheid wanneer men naar duizenden tegelijk om wil 

zien, of de oorzaak van een probleem wil aanpakken. In de praktijk zal men daarbij vaak met het (functioneren 

van het) rechtssysteem in aanraking komen, waardoor een accent op gerechtigheid komt te liggen. 

 

In dit verband zou ik de stelling willen poneren dat diaconaat primair gericht is op personen, daar geven de 

bevindingen van de vorige paragrafen voldoende aanleiding toe. Vanuit de gerichtheid op personen komen 

vervolgens de structuren in beeld. Ik vestig hier even de aandacht op, omdat dit ook doorwerkt in het 

onderscheid tussen diaconaat en ontwikkelingssamenwerking, dat in hoofdstuk 5 centraal staat.   

4.2.5 Rentmeesterschap 

Volgens KiA krijgt ook de notie ‘rentmeesterschap’ handen en voeten in het diaconale werk. Dit spreken van 

KiA over rentmeesterschap moet waarschijnlijk in lijn worden gezien met haar inzet voor “een wereld die 

Figuur 1: Wisselwerking van barmhartigheid en gerechtigheid, die de 

wisselwerking van het het micro- en macroniveau doortrekt. 
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duurzaam is”. Hier spreekt ook Tear over. Er wordt gesignaleerd: “Kerken houden zich dikwijls nauwelijks 

bezig met duurzaamheid (…).” 

Belangrijke theologische lijnen zijn in paragraaf 3.3 al getrokken. Onderstreping vraagt het gegeven dat de 

gevolgen van de zonde niet alleen de mens, maar heel de schepping raken (Gen. 3,17-18). Dit geldt echter ook 

voor Gods reddingsplan met deze wereld (par. 3.5). Het gaat niet alleen om de herschepping van mensen, maar 

ook om de vernieuwing van de wereld (Op. 21). 

“It follows then, from a creational and eschatological perspective, that ecological care and action is a dimension of 

our mission inasmuch as it is a dimension of restoring the proper status and responsibility of our humanity. It is to 

behave as we were originally created to and as we will one day be fully redeemed for.”149 

Rentmeesterschap in het bebouwen en bewaren van de aarde, dat doorgaans ecologisch toegespitst wordt, 

hoort dus vanuit holistisch oogpunt bij de christelijke missie (par. 3.5). De mens krijgt in de ‘cultuuropdracht’, 

zoals Genesis 1,26-28 ook wel wordt geduid, een positie die hem onderscheidt van de rest van de schepping.  

Hoewel ‘rentmeesterschap’ niet losstaat van de manier hoe mensen met elkaar omgaan, ligt de focus meer op de 

schepping dan op de onderlinge menselijke verhoudingen.  

Als men zich vanuit diaconaal perspectief met de zorg voor de schepping gaat bezighouden, bestaat het 

risico, dat het werk volledig onder beheersing van de menselijke verhoudingen komt te staan. Als diaconaat een 

onderdeel wordt van het containerbegrip rentmeesterschap, dan dreigt de unieke positie van de mens in de 

schepping teloor te gaan. Rentmeesterschap verdient mijns inziens dan ook een eigen invalshoek en positie in het 

geheel van de christelijke missie. 

4.2.6 Conclusies 

Met betrekking tot de werktyperingen van de organisaties is vanuit een Bijbels-theologsich perspectief een 

aantal conclusies te trekken. 

In de eerste plaats wordt ‘dienen’ en ‘helpen’ door verschillende organisaties naar voren worden gebracht om 

het werk te typeren. Deze zeer basale werktypering krijgt in de Schrift een grote plaats. Uit de ‘collecteteksten’ 

blijkt ook dat dit helpen en dienen over de grenzen van het eigen leefgebied heen kan strekken. 

Veel organisaties hanteren de klassieke term ‘diaconaat’ om dit werk aan te duiden. Wanneer in de Bijbel op 

de woordgroep diakoneō/diakonia gezocht wordt, komen er veel passages boven waarin het gaat om sociale 

dienstverlening. Mogelijk betreft het hier een specifieke toepassing van het begrip, maar zeker niet de 

overheersende betekenis. Gezien de manier hoe het begrip in zijn breedte gebruikt wordt, zal het begrip mogelijk 

meer geladen moeten worden met betekenisvelden zoals deze door Collins en Hentschel worden aangedragen. 

Het belast zijn met een bepaalde opdracht, krijgt in hun visie de nadruk boven de specifieke inhoud van de 

opdracht.  

In deze scriptie werk ik verder met het begrip ‘diaconaat’ zoals het door de organisatie wordt geïnterpreteerd, 

waarbij het helpen en dienen in sociale verhoudingen een belangrijke plaats inneemt. 

In de tweede plaats neemt ook het begrip ‘barmhartigheid’ een belangrijke plaats in. Dit begrip wordt soms 

op een vergelijkbare manier ingekleurd wordt als de lijnen die bij ‘dienen’ en ‘helpen’ naar voren kwamen. 

Barmhartigheid laat echter ook vooral de achterliggende beweegreden zien. God Zelf geldt hierin als voorbeeld. 

                                                           
149 Wright, Mission, 415. 
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Ondanks de ontrouw van mensen houdt Hij met Zijn genade en barmhartigheid vast aan de mensen. Zoals God 

met een diepe compassie naar mensen omziet, moeten mensen ook naar elkaar omzien.  

In de derde plaats wordt gebruik gemaakt van de termen ‘recht’ en ‘gerechtigheid’. Op grond van het 

Bijbelse spraakgebruik is ‘recht’ vooral een juridische term. ‘Gerechtigheid’ komt bij God vandaan en heeft 

betrekking op de achterliggende grondslagen van het recht. Bij gerechtigheid gaat het om de bedoeling van het 

recht. God wil dat mensen op een bepaalde manier met elkaar omgaan, zodat er een rechtvaardige samenleving 

is, waar vrede, rust en veiligheid is. 

In de vierde plaats concludeer ik, dat de begrippen ‘barmhartigheid’ en ‘gerechtigheid’ ook wel samen 

gebruikt worden, waarbij ze elkaar aanvullen (Tear). De bedoelde zaak is dan vaak, dat men niet alleen de 

concrete nood (barmhartigheid), maar ook de oorzaken (gerechtigheid) aan moet pakken. Het zijn twee zijden 

van dezelfde medaille die elkaar nodig hebben om goed tot hun recht te komen. Dit is een nuttig onderscheid.  

Het is wel zaak, om er bij deze manier van spreken voor te waken dat de begrippen niet als tegenstelling gaan 

functioneren, waarbij barmhartigheid uitsluitend met personen en het microniveau verbonden zou worden en 

gerechtigheid met structuren en het macroniveau. Het Bijbelse gebruik van de begrippen vertoont een meer 

divers beeld. Ook de praktijk is naar mijn idee complexer. Tussen barmhartigheid en gerechtigheid is sprake van 

een wisselwerking die de wisselwerking tussen het micro- en macroniveau doortrekt, maar daarmee niet is te 

vereenzelvigen (par. 4.2.4, figuur 1).  

Diaconaat richt zich weliswaar primair op personen, maar van daaruit komen ook de structuren in beeld.  

In de vijfde plaats concludeer ik, dat ecologisch rentmeesterschap in het bebouwen en bewaren van de aarde 

vanuit holistisch oogpunt bij de christelijke missie hoort. Ecologisch rentmeesterschap verdient mijns inziens een 

eigen invalshoek en positie in het geheel van de christelijke missie en zou niet met diaconaat samen moeten 

vallen. 

4.3 Diaconaat als kerkelijke aangelegenheid 

Wanneer door de typeringen van diaconaat van de organisaties heengegaan wordt dan valt op dat de meeste 

organisaties diaconaat nauw verbonden zien met de kerk. In deze paragraaf staat deze verhouding centraal.  

Allereerst wordt in paragraaf 4.3.1 de verhouding tussen diaconaat als binnenkerkelijke aangelegenheid en 

diaconaat dat vanuit de kerk naar buiten gericht is, onder de loep genomen. Vervolgens staat in paragraaf 4.3.2 

de vraag centraal wat als doorslaggevend criterium kan gelden om te bepalen of iets diaconaat is. Maakt een 

motivatie vanuit het evangelie diaconaat tot wat het is, of gaat het erom dat het werk gebeurt vanuit de kerk?    

4.3.1 Binnen de kerk en naar buiten 

Op verschillende manieren wordt door organisaties tot uitdrukking gebracht dat diaconaat plaatsvindt binnen 

de kerk en vanuit de kerk naar buiten, oftewel in kerk en samenleving. Ook in de typeringen in de handboeken 

zijn deze twee actiegebieden zichtbaar.  

KiA typeert de kerk treffend als een ‘diaconale gemeenschap’. De gemeente is daarmee “een oefenplaats 

voor een leven als volgelingen van Jezus” (KiA). In lijn hiermee beschrijft ook W.H. Velema de kerk als 
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actiecentrum of toerustingscentrale.
150

 Het diaconaat beperkt zich niet tot christenen onderling, maar zal ook in 

het contact met niet-gelovigen tot uiting komen.  

Met betrekking tot het diaconaat van de gemeente wordt verschillende keren gebruik gemaakt van het woord 

‘elkaar’ (DDCGK, GZB). In de Bijbel wordt het woord ‘elkaar’ ook gebruikt om het dienen van christenen 

onderling aan te duiden (2 Kor. 9,13; 1 Tess. 3,12; 5,15). Dit ‘elkaar’ staat in deze teksten steeds tegenover 

‘allen’, dat duidt op mensen in het algemeen. ‘Elkaar’ staat hier steeds voorop. Dat dit een betekenis heeft komt 

expliciet tot uiting in Galaten 6,10.  

Galaten 6,10: “Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten 

van het geloof.” 

De ‘huisgenoten van het geloof’ hebben een bijzondere plaats. Met hen is sprake van een nauwere band, 

gebaseerd op geestelijke bloedverwantschap.
151

  

4.3.2 Ecclesiologisch en/of evangelisch criterium 

Volgens BN kan er over diaconaat gesproken worden als het “gebeurt vanuit de kerk en is gemotiveerd 

vanuit het christelijk geloof”. Daarmee worden twee criteria gegeven die bepalen wanneer iets diaconaat heet. 

Over deze criteria wordt in het vervolg gesproken als het ecclesiologisch en evangelisch criterium.  

Alleen bij de typering van social action door het LdH doet bij de typering van social action geen uitspraken 

over een ecclesiologisch of evangelisch criterium. Zij geeft de volle aandacht aan de inhoud van de 

werkzaamheden, die met de genoemde term aangeduid worden. Mogelijk weerspiegeld dit een bepaalde visie. Ik 

laat dit hier verder rusten. 

Wanneer gesteld wordt dat het werk pas diaconaat mag heten wanneer het uitgaat van de kerk, dan is 

daarmee gegeven dat het werk vanuit het christelijk geloof gemotiveerd wordt; oftewel het ecclesiologisch 

criterium sluit het evangelisch criterium in. Als het evangelisch criterium voorop geplaatst wordt, is de zaak 

anders. Wanneer men vanuit het evangelie handelt, hoeft dit niet noodzakelijk in een kerkelijk kader te staan. De 

vraag die in deze paragraaf ter discussie staat, is of bij de bepaling van wat de naam diaconaat mag dragen, het 

ecclesiologisch criterium of het evangelisch criterium het primaat heeft. 

Onderscheid ‘vanuit’ en ‘door’ 

De typeringen in de diaconale handboeken (par. 4.1.2) weerspiegelen een keuze met betrekking tot het 

vraagstuk van een ecclesiologisch of evangelisch criterium. Met betrekking tot dit vraagstuk is het van belang te 

letten op het gebruik van de voorzetsels ‘vanuit’ en ‘door’. Hierin komt een verschil tot uiting tussen de definitie 

in Barmhartigheid en gerechtigheid  en de veldomschrijving in Dienen en delen. 

Waar Barmhartigheid en gerechtigheid bij diaconaat spreekt over: “Het handelen vanuit en door kerken en 

andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen (…)”
152

, daar spreekt Dienen en delen over het 

                                                           
150 Velema, ‘Inspiratie’, 115. 

151 Calvijn, Comm. In Gal. 6,10. 

152 Well & Stoppels, ‘Definitie’, 392, 12. 
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handelen (in en) vanuit de gemeente. Dit gebeurt “door of onder leiding van kerkelijke ambtsdragers (…) alsook 

door personen, groepen en bewegingen die zich door het evangelie laten leiden”
153

. 

In Dienen en delen is in tegenstelling tot in Barmhartigheid en gerechtigheid de gemeente/kerk altijd het 

startpunt van diaconaat. Dit geldt ook als het door personen, groepen en bewegingen die zich door het evangelie 

laten leiden wordt uitgevoerd. Maar de gemeente is volgens A. Noordegraaf wel meer dan het kerkelijk instituut. 

Ook de roeping van de leden in het priesterschap van alle gelovigen hoort thuis in de gemeente. Daaruit 

concludeert hij, dat waar christenen zich individueel of organisatorisch inzetten voor de nood van hun naaste, er 

gesproken kan worden van christelijk dienstbetoon, oftewel diaconaat.
154

  

Κοινωνία als sleutelbegrip in de ecclesiologie 

De kerk wordt door A. Noordegraaf in navolging van G. Heitink in de kern benaderd als koinōnia (κοινωνία; 

gemeenschap), die de andere grondfuncties van de kerk, zoals het diaconaat overstijgt en insluit.
155

 Dat is een 

principieel andere benadering dan wanneer de kerk primair als instituut benaderd wordt. Dit heeft consequenties 

voor het nadenken over het ecclesiologisch of evangelisch criterium van diaconaat.  

Voordat de gevolgen hiervan doordacht wordt, is het zaak de begrippen koinōnia en ekklēsia (ἐκκλησία) in 

het Nieuwe Testament te bestuderen. Er worden enkele globale lijnen getrokken. 

Met het woord ekklēsia, te vertalen met ‘kerk’, kan in het Nieuwe Testament zowel een specifieke lokale 

kerk, een gemeente, aangeduid worden, alsook de universele kerk.
156

 Het draait hierbij om de eenheid die er is in 

Christus. Dit gegeven komt bijvoorbeeld goed uit in de aanhef van de brief van Paulus aan de Korintiërs:   

1 Korintiërs 2,2: “[A]an de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen 

heiligen, met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heere:” 

Koinōnia, te vertalen met ‘gemeenschap’ wordt in het Nieuwe Testament vooral gebruikt door Paulus. Het 

begrip wordt gebruikt om de gemeenschap met, het deel hebben aan, Christus uit te drukken. In het bijzonder 

wordt deze gemeenschap gevierd in het Heilig Avondmaal. Deze gemeenschap met Christus is niet te beperken 

tot een individuele zaak, men heeft allen gemeenschap met dezelfde Christus en als gevolg daarvan ook met 

elkaar.
157

 Beide lijnen komen sterk naar voren in 1 Kor. 10.   

1 Korintiërs 10,16-17: “De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die 

niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het 

lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan 

het ene brood.”   

Over de kerk wordt in de brieven regelmatig gesproken als het lichaam van Christus.
158

 De gelovigen vormen 

als afzonderlijke lichaamsdelen samen het lichaam. Als een lichaamsdeel lijdt, lijden andere mee. De 

                                                           
153 Noordegraaf, ‘Inleiding’, 22. 

154 A. Noordegraaf, ‘Inleiding’, 21.  

155 A. Noordegraaf, ‘Inleiding’, 16-21; Heitink, Theologie, 264-66. 
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 Louw & Nida, Lexicon, ‘11.32 ἐκκλησία’; ‘11.33 ἐκκλησία’, 125-126. 

157 Hauck, ‘κοινός’, TDNT 3, 804-807. 

158 Deze gedachte vormt de rode draad in de brief aan de Efeziërs, maar komt op veel andere plaatsen ook uitgebreid aan de 

orde, bijv. in 1 Kor. 12;  
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lichaamsdelen versterken elkaar, elk deel met zijn eigen functie. Christus zelf is het hoofd van het lichaam, van 

Zijn kerk. 

De zeer beknopte lijnen die hierboven weergegeven zijn, onderbouwen de idee om ‘gemeenschap’ als het 

centrale begrip in de ecclesiologie te beschouwen. De kerk, als het lichaam van Christus, bestaat in de 

gemeenschap met Christus en van daaruit de gemeenschap met elkaar. Kerk is dus geen institutioneel begrip. Zij 

is wel zichtbaar in instituten. Er moet voor gewaakt worden om de gemeenschap der heiligen (als ideale 

grootheid) om wat voor reden ook uit te spelen tegen de reële kerkelijke instituten.
159

  

Kerken en organisaties 

Enerzijds past het dus niet om te zeggen, dat alleen datgene wat vanuit het kerkelijk instituut georganiseerd 

wordt de naam diaconaat mag dragen. Het ecclesiologisch criterium wordt dan gehanteerd vanuit een 

institutioneel kerkbegrip. Dit zou de kwalificatie ‘diaconaat’ bijvoorbeeld ontzeggen aan het werk van veel 

parakerkelijke organisaties, terwijl daar in veel gevallen wel vanuit gemeenschap met elkaar op grond van de 

gemeenschap met Christus gehandeld wordt. Bovendien zullen de meeste medewerkers ook deel uitmaken van 

een kerk. In de praktijk zal dit de, of tenminste een, plaats zijn waar zij voor hun werk gestimuleerd en toegerust 

worden vanuit het evangelie en de gemeenschap. Het werk gebeurt op zo’n manier weliswaar niet door, maar 

nog wel vanuit de kerk.
160

 

Anderzijds is de realiteit van de kerk dat zij concreet zichtbaar is in het kerkelijk instituut. Daar komt de 

gemeenschap tot zijn volle recht. Daar worden ook de sacramenten bediend en het Woord gepredikt, als 

onmisbare elementen in de ontmoeting God. Dat de gemeenschap in zijn diepste zin zichtbaar wordt in het 

kerkelijk instituut – en niet in een organisatie! – is geen toevalligheid. Het was God zelf die deze keuze maakte. 

Voor diaconaat heeft dit consequenties. Een organisatie kan wellicht meer professionaliteit bieden op bepaalde 

terreinen, maar diaconaat zal wanneer zij los komt te staan van de gemeente onvermijdelijk op beperkingen 

stuiten, is mijn overtuiging. Ik geef een voorbeeld ter onderbouwing van deze stelling: in een kerk heb je 

voortdurend te maken met mensen die niet willen, niet kunnen, geen tijd hebben etc. Het is zaak om deze 

mensen mee te krijgen of er tenminste goed mee om te gaan. Dit levert vraagstukken op die voor organisaties 

nauwelijks spelen. Deze vraagstukken zijn niet alleen lastig, maar kunnen ook een opbouwende werking hebben, 

wanneer de gemeente hier goed mee om weet te gaan. 

Overigens wordt er de laatste jaren wel gepoogd om christelijke groeperingen en organisaties ecclesiologisch 

goed te positioneren aan de hand van een vloeibaar kerkmodel. P. Ward heeft hierin een belangrijke bijdrage 

geleverd onder de veelzeggende titel Liquid Church. Het gaat hierbij om een kerkmodel dat in hoge mate 

aansluit bij de westerse cultuur, die zich kenmerkt door mobiliteit, veranderlijkheid en flexibiliteit, oftewel 

vloeibaarheid.
161

 In het model dat hij bepleit, nemen netwerken de positie in van de gemeenten in de traditionele 

kerkinrichting.
162

 De discussie over de wenselijkheid van het hanteren van dit kerkmodel passeer ik in deze 

scriptie.  
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Zolang de organisatiestructuur en werkwijze van de organisaties geen concrete aanleiding geeft om haar als 

(bijzondere) gestalte van de kerk te zien, is het zaak om kerken en organisaties van elkaar te onderscheiden. In 

dit licht kan het ook heel nuttig zijn om te onderscheiden tussen diaconaat dat in een kerkelijke kader staat en 

wat los van het kerkelijk instituut plaats vindt. 

 

W.H. Velema maakt gebruik van een gangbare onderscheiding, namelijk die tussen kerkenwerk en 

koninkrijkswerk. Met betrekking tot particulier initiatief-diaconaat schrijft hij: 

“Zulk werk staat niet volstrekt los van de kerk, maar is daaraan ook niet zo nauw gelieerd dat het kerkenwerk is. De 

conclusie luidt dan dat er ook diaconaat is binnen de ruimte van het Koninkrijk, waarvoor niet primair de plaatselijke 

gemeente, maar veel meer de burgers van het Koninkrijk zich inzetten. Dit Koninkrijkswerk wordt niet door de kerk 

georganiseerd. Wel zal de kerk het toerustingscentrum zijn voor alle werk dat in het Koninkrijk wordt gedaan, zonder 

dat het onder haar directe toezicht of verantwoordelijkheid valt.”163 

Dit onderscheid gaat terug op het nieuwtestamentische gebruik van de woorden ekklēsia (ἐκκλησία; kerk) en 

basileia (βασιλεία; koninkrijk). Het koninkrijk is breder dan de kerk. Bij het koninkrijk gaat het om het 

koningschap van Christus en het rijk waarin de zegeningen van zijn regering ervaren worden.
164

 Het koninkrijk 

verkeert in deze aardse werkelijkheid in de spanning van present en toekomstig (par. 3.2.1).
165

 Bij de kerk gaat 

het om de mensen die bij dit koninkrijk horen, de burgers van het rijk. Zij mogen de zegeningen ervaren van 

Gods regering en zich door hem laten gebruiken in Zijn missie.
166

 Kerkenwerk is dientengevolge ook altijd 

koninkrijkswerk. De omgekeerde stelling gaat echter niet op, omdat het koninkrijk breder is dan de kerk.
167

  

Deze onderscheiding is vooral nuttig wanneer er sprake is van een handelend collectief. Het werk van de 

gemeente kan zo onderscheiden worden van organisaties die hun werk zonder een verbinding met een gemeente 

uitvoeren  

Ambtelijk en niet-ambtelijk diaconaat  

Binnen het kerkenwerk zou weer onderscheid gemaakt kunnen worden tussen ambtelijk en algemeen 

diaconaat, zoals bij de DDCGK gebeurt. Ook in de veldomschrijving in Dienen en delen is dit onderscheid te 

herkennen: “Diaconaat (…) omvat zowel het dienstbetoon dat door of onder leiding van kerkelijke ambtsdragers 

geschiedt alsook door personen, groepen en bewegingen die zich door het evangelie laten leiden.” 

Het nut van deze onderscheiding is vooral om te benadrukken dat niet alleen diakenen een diaconale taak 

hebben, maar iedere christen. Het ambt heeft als doel de toerusting van de heiligen, zodat zij actief zijn in 

dienstbetoon en de gemeente gebouwd wordt (Ef. 4,12).
168

 De ambtsdragers zijn bedoeld als de pezen die het 

lichaam van Christus’ bij elkaar houden en ondersteunen (Ef. 4,16). De ambtsdragers mogen een stimulerende en 
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coördinerende rol vervullen in de gemeente. Ook hebben pezen een rol in het doorgeven van het voedsel aan het 

lichaam. De ambten zijn dienstbaar aan het lichaam.
169

 

Met betrekking tot de verhouding tussen ambtelijk en niet-ambtelijk diaconaat maakt W.H. Velema de 

volgende praktische opmerking: 

“Ze zijn er beide en ze beïnvloeden elkaar, in die zin dat ze elkaars stimulans zijn. Hoe minder die wederzijdse 

beïnvloeding expliciet punt van discussie is, hoe flexibeler het proces verloopt. In geen geval zal het ambtelijk 

diaconaat een rem mogen zijn voor het diaconaat van de gelovigen binnen en buiten de gemeente. (…) Dit betekent 

evenmin dat het ‘persoonlijke’ diaconaat voorbij zal zien aan het werk van ambtsdragers. Deze zijn in de gemeente 

nodig.”170 

4.3.3 Conclusies 

Met betrekking tot de verhouding tussen kerk en diaconaat zoals de organisaties hierover spreken, kan op 

Bijbels-theologische gronden een aantal conclusies worden getrokken. 

Als eerste concludeer ik, dat diaconaat in eerste instantie een binnenkerkelijke praktijk is. Als gelovigen heeft 

men de eerste taak om naar elkaar om te zien. Maar naar de aard van de christelijk roeping richt de kerk zich ook 

naar buiten, naar allen die dat nodig hebben.  

Als tweede concludeer ik, dat voor diaconaat geldt, dat zij haar startpunt heeft in de kerk, maar dat dit niet 

altijd betekent dat zij vanuit de kaders van het kerkelijk instituut wordt uitgevoerd. Diaconaat wordt onderwezen 

en geoefend in de christelijke gemeenschap en treedt daarvandaan naar buiten.  

Dat diaconaat ontstaat in de kerk/geloofsgemeenschap komt bij vrijwel alle organisaties tot uiting. Alleen het 

LdH zwijgt hierover en focust in haar typering van social action op de inhoud van het werk. 

Als derde concludeer ik, dat er onderscheiden kan worden tussen diaconaat dat vanuit een gemeente plaats 

vind en diaconaat dat los van de gemeente plaats vindt. Deze onderscheiding kan gemaakt worden aan de hand 

van de nieuwtestamentische begrippen ‘kerk’ en ‘koninkrijk’. 

Als vierde concludeer ik, dat er daarnaast binnen het kerkenwerk onderscheiden kan worden tussen ambtelijk 

en niet-ambtelijk diaconaat. Niet alleen diakenen hebben een diaconale taak, maar elke christen. Het werk is 

gebaat bij een wederzijdse beïnvloeding van ambt en gemeente.  

4.4 Diaconaat en verkondiging 

In deze paragraaf wordt het spreken van de organisaties met betrekking tot de verhouding tussen diaconaat en 

verkondiging kritisch bevraagd vanuit de Schrift. Daartoe worden allereerst in paragraaf 4.4.1 de data 

weergegeven die de visies van de betrokken organisaties op dit punt weergeven. Vervolgens wordt in paragraaf 

4.4.2 ingegaan op de formuleringen van de organisaties met betrekking tot een holistische visie en missie. Nauw 

hiermee verbonden is de eenheid die door de organisaties wordt bepleit met betrekking tot woord en daad, waar 

in paragraaf 4.4.3 aandacht voor zal zijn. Hierop voortbordurend, wordt in paragraaf 4.4.4 nader ingegaan op de 

verhouding tussen diaconaat en verkondiging, waarbij ook oog is voor verschillende spanningsvelden waar de 

praktijk blijk van geeft. In 4.4.5 worden tot slot enkele conclusies weergegeven.  
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4.4.1 Data 

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe tegen de verhouding diaconaat en verkondiging aangekeken 

wordt. Deels is deze informatie afkomstig uit beleidstukken, voor een ander deel uit de gehouden interviews. 

 

 Visie op de verhouding diaconaat en verkondiging 

BN “De allereerste roeping van een kerk is de verkondiging van het Evangelie. Daarnaast heeft de kerk ook de 

roeping om andere christenen en meer in het algemeen mensen in nood bij te staan. Dit werk staat altijd naast 

en in dienst van de verkondiging van het Evangelie.”171 

“Wij willen verkondiging en daad bij elkaar houden omdat mensen niet alleen een lichaam, maar ook een 

ziel hebben. Je komt met de daad, maar je hebt het woord als het ware in je achterzak. Je laat je motivatie zien. 

Meestal wordt er niet openlijk geëvangeliseerd, maar soms wel. Als er alleen maar mensen geholpen worden 

zonder dat er iets zichtbaar wordt van de kerk die erachter staat, dan past zo’n project niet bij ons. Soms 

spreekt de daad ook voor zichzelf. Niet altijd kun je iets met woorden en weten de mensen alleen maar dat er 

een christelijke organisatie achter het werk zit. Dat mensen christelijk zijn of worden is geen voorwaarde om 

hulp te verlenen.”172 

DDCGK “Ons allereerste uitgangspunt is dat Gods Woord boven en voor alles gaat. Alleen, Gods Woord komt nooit 

zonder Zijn daad.”173 “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’.”174  

“Het getuigenis zonder diaconaat blijft leeg, maar het diaconaat zonder getuigenis blijft stom. (…) 

[D]iaconaat zonder getuigenis levert niets op…”175 

“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 nagestreefd. (…) 

Het diaconale bezig zijn wordt onvoorwaardelijk verricht.”176 

“Onze diaconale werken hoeven niet door woorden van een geestelijk randje voorzien te worden. 

Diaconaat hoort zelfverklarend te zijn. Ten onrechte wordt diaconaat vaak gebruikt als brug voor de 

verkondiging. Hierbij wordt het diaconaat als het aas aan de haak.”177  

“Met het ‘zelfverklarend’ bedoel ik dat ze als het ware schreeuwen om uitleg, dat ze bij de ander(en) als 

vanzelf de vraag oproepen naar de uitleg, naar de woorden…”178 

DVN “Het doel van mission is dat mensen bekend gemaakt worden met het Woord van God. Dat gebeurt door 

middel van woord en daad. Dit kan op verschillenden manieren, maar voorop staat dat: 

Het gaat om de eer van God. De grootheid van de Heer mag gehoord en gezien worden in ons missionair 
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kerk-zijn.  

De werkwijze er op gericht moet zijn dat de naaste zoveel mogelijk bereikt wordt met het Evangelie van 

Jezus Christus in woord en daad, zodat hij ook God zal eren.”179  

GZB “De gemeente van Christus – en daarmee iedere christen – leeft uit de opdracht getuige van Jezus Christus 

te zijn en is daarom betrokken in de verkondiging en dienst om het evangelie door te geven, zodat alle volken 

God zullen (er)kennen, dienen en loven.”180 

“Vanuit een missionaire bewogenheid zien christenen om naar mensen in nood.”181 “Zending is gericht op 

de totale mens en wil de gemeenschap positief veranderen (holistisch en transformerend).”182 

“Verkondiging is niet het oproepen van mensen tot diaconaat. (…) Voor de GZB wel helder dat door de 

verkondiging mensen gaan groeien in verantwoordelijkheid.”183 

“Wanneer diaconaat als brug gebruikt wordt, leidt dit snel tot manipulatie. Vanuit de GZB wordt een 

maatschappelijke rol weleens als dekmantel gebruikt, als dat nodig is, zoals in China. Normaal gesproken 

werkt men zonder diaconale brug. De zendingswerker moet wel veel aan diaconaat doen. Maar hij moet van 

zijn eigen geld delen. Tenminste dat is ‘mijn’ ideaal. Niet teveel projecten, vooral delen.”184 

Dhr. J.P. Ouwehand neemt stelling tegen de veel gedane uitspraak dat er desnoods met woorden 

geëvangeliseerd kan worden: “Zolang de naam van Christus niet klinkt, is het niet genoeg.”185    

LdH “De benadering van het mens-zijn is holistisch, hieruit volgt integrale hulpverlening. Er is strijd op zowel 

het geestelijke vlak als het maatschappelijke vlak. Er wordt verder gekeken dan alleen het concrete probleem 

dat mensen hebben; ook zingevingsvragen komen aan bod, deze hangen vaak samen met praktische problemen 

als verslaving, criminaliteit etc. Het bezig zijn met zingevingsvragen is geen voorwaarde om hulp te ontvangen 

van het Leger des Heils. Formeel zijn het geestelijke en maatschappelijke aspect in de hulpverlening van elkaar 

gescheiden vanwege de Nederlandse inrichting van de zorg, in de praktijk hebben de problematieken bij 

zorgvragers veelal een relatie tot elkaar.”186 

Tear “This term [integral mission] is used to describe the church’s mission to meet people’s needs in a multi-

dimensional way. We argue that proclamation and demonstration of the gospel should not be separated. 

Integral mission is about speaking of and living out our faith in an undivided way, in all aspects of life.”187 

“Social involvement acts as a sign post[.] However, if done without communicating the gospel message, it 

can point people in the wrong direction. (…) Social involvement helps people in their earthly lives, but does 

not bring blessing beyond that.”188 

ZZg “Bij de verkondiging gaat het erom te laten zien dat leven uit naastenliefde mogelijk is. Bij diaconaat gaat 

het er om de belemmering weg te nemen om dit af en toe tastbaar mee te maken.”189 
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KiA “Vanuit het verleden waren onze relaties in het Zuiden vooral gericht op zending. Daar zat ook veel werk 

in dat nu als diaconaat wordt gezien. (bv. medisch werk en onderwijs). Diaconaat is daar pas later bijgekomen. 

Nu worden medewerkers alleen uitgezonden voor zendingsdoeleinden, vaak zit daar ook een diaconaal aspect 

aan. Zending is onlosmakelijk verbonden met de daad.”190 

 

4.4.2 Holistische visie en missie 

De termen ‘holistisch’ en ‘integraal’ vallen een aantal keer bij het spreken van de organisaties over de 

verhouding tussen verkondiging en diaconaat. Het zijn woorden die vaak door elkaar worden gebruikt. Hiermee 

wordt aangeduid dat er sprake is van een visie en een benadering waarin er oog is voor het geheel. Elementen 

staan niet op zichzelf maar hangen met elkaar samen. Het gebruik van de woorden spitst zich toe op twee zaken: 

het mensbeeld en de missie. 

Bij een holistische visie gaat het niet allereerst om hoe men een ander ziet. Het begint bij het zelf-verstaan. 

Men zal in denken, doen en spreken dezelfde mens moeten zijn (DDCGK).  

Een holistisch mensbeeld leidt tot een holistische/integrale missie, zo zouden de opmerkingen van 

verschillende organisaties (BN, LdH, Tear) samenvattend getypeerd kunnen worden. Wie een mens uitsluitend 

benadert als een ziel die gered moet worden, maar geen oog heeft voor iemands concrete problemen, doet een 

mens geen recht. Maar omgekeerd geldt ook, dat een mens geen recht gedaan wordt, wanneer men iemand 

uitsluitend helpt op maatschappelijk terrein, en zich niet bekommert om zijn of haar relatie met God. Een 

holistische mensvisie wil zeggen, dat men voor beide aspecten oog heeft.  

Ook in een holistische visie is van belang dat ‘ziel’ en ‘lichaam’ niet als tegenstelling functioneren. Ze zijn 

weliswaar te onderscheiden, maar moeten vooral als eenheid benaderd worden. Mede daarom zou in dit verband 

wellicht beter gesproken kunnen worden van de mens als ‘multidimensionaal’ (Tear). Over de mens is meer te 

zeggen dan de verdeling tussen ziel en lichaam. Het leven van de mens beslaat verschillende domeinen: 

economisch, sociaal, lichamelijk, psychologisch, geestelijk, etc. De problemen waarmee mensen in aanraking 

komen spelen zich vaak of af op deze verschillende domeinen. Deze zijn niet van elkaar te scheiden. De 

gevolgen van de zonde zijn overal merkbaar. Een probleem laat vaak in meerdere dimensies van het menselijk 

leven zijn sporen na.
191

 Ook de bevrijding die het evangelie biedt, het heil, is niet te versmallen tot haar sociale 

of geestelijke component, maar heeft economische, sociale, lichamelijke, psychologische en geestelijke 

dimensies.
192

 Jezus claimt alle macht in hemel en op aarde te hebben (Mat. 28,18), hier mag niet in gesneden 

worden.  

Zonder iets van het bovenstaande af te doen, moet er de vinger bij gelegd worden dat een holistische missie 

niet alleen gebaseerd kan zijn op een holistisch mensbeeld. De mens maakt onderdeel uit van de gehele 

schepping. Gods missie, Zijn reddingsplan, beperkt zich niet tot de mens, maar behelst deze gehele geschapen 

wereld. In lijn met paragraaf 3.5 kan gesteld worden dat een integrale missie het gevolg is van een holistische 

wereldvisie. 
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Er is een spanning waar te nemen tussen het holistische, Bijbelse wereldbeeld en het gefragmentariseerde 

westerse wereldbeeld.
193

 In zuidelijke culturen wordt deze vervlechting van levensterreinen doorgaans meer 

ervaren.
194

    

4.4.3 Eenheid van woord en daad 

Verschillende organisaties spreken over woord en daad als middelen om het evangelie door te geven. In 

samenhang met een holistische visie wordt op verschillende manieren door de organisaties de eenheid van woord 

en daad benadrukt. De formuleringen over woord en daad worden in deze paragraaf naast het spreken van de 

Schrift gehouden. Omdat over ‘daad’ gesproken wordt, als middel om het evangelie door te geven, ligt het voor 

de hand om hierbij het uitgangspunt te nemen in het zendingsbevel. In de Bijbelteksten waarin deze opdracht te 

vinden is, die in paragraaf 3.2.1 uitgebreider zijn besproken, komt allereerst de tweeslag prediking en 

wondertekenen in beeld. Bij deze wondertekenen gaat het vooral om de macht om demonen uit te werpen en 

zieken te genezen.
195

 Bij het genezen van zieken speelt het diaconale grondwerkwoord θεραπεύω (therapeuō; 

helen) een rol (Marc. 6,13; Luc. 9,2). Bij dit ‘genezen’ gaat het niet om pogingen, die positief of negatief kunnen 

uit werken, maar om daadwerkelijk genezen.
196

  

Daarnaast komt bij de bestudering van het zendingsbevel in Matteüs 28,19 discipelschap en daarmee ook 

navolging in beeld (par. 3.2.1; 3.2.2). ‘Daad’ betekent dan een levenswijze die zich kenmerkt door een discipel 

en volgeling van Jezus te zijn. 

Naast deze lijnen uit het zendingsbevel, wordt in de Schrift de tweeslag ‘woord’ en ‘daad’ een aantal keer 

letterlijk gebruikt. Ik ga hierbij vooral in op het Nieuwe Testament, waar het gaat om de Griekse woorden λόγος 

(logos), dat ‘woord’ betekent, en εργον (ergon), dat met ‘werk’ of ‘daad’ vertaald kan worden. In dit verband 

vraagt allereerst Romeinen 15,18-19 de aandacht: 

Romeinen 15,18-19: “Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de 

heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen en door de 

kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van 

Christus vervuld.” 

H. van der Lee betoogt, dat er in deze passage sprake is van drie verkondigingsdimensies, namelijk van: 

woord, daad en kracht.
197

 Hij maakt vervolgens een onderscheid tussen de gewone dimensies ‘woord’ en ‘daad’, 

die elk mens van nature heeft, en de dimensie ‘kracht’ als bijzondere gave.
198

 De idee van drie 

verkondigingsdimensies doet echter de structuur van de tekst geen recht. Woord en daad onderscheiden zich in 

de Griekse tekst namelijk nadrukkelijk van het vervolg. Woord en daad staan parallel en de twee krachten staan 

parallel. In de NBG vertaling van 1951 – waaruit ook H. van der Lee citeert – is dit onderscheid niet zichtbaar, 

waardoor men op het verkeerde been gezet kan worden. Van woord en daad geldt, dat beide door kracht van 
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tekenen en wonderen worden bevestigd en door de kracht van de Geest effectief worden (2 Kor. 2,4-5; Gal. 

3,5).
199

   

Het is onderwerp van discussie of er in Romeinen 15,18-19 sprake is van een chiastische structuur, wat 

concreet zou betekenen dat ‘woord’ verbonden moet worden met de kracht van Gods Geest en ‘daad’ met de 

kracht van tekenen en wonderen.
200

 Dit zou echter een versmalling van zowel woord als daad en een uitsplitsing 

van beide betekenen, die zich moeilijk laat rijmen met het gehele paulinische spreken.
201

 Het woord εργον wordt 

door Paulus veel gebruikt, maar nergens om tekenen en wonderen aan te duiden.
202

 De combinatie van woord en 

daad/werk wordt door Paulus nog twee keer gebruikt (2 Tes. 2,17; Kol. 3,17), echter niet zo specifiek verbonden 

met de verkondiging, maar met het gedrag. Hier moet geen tegenstelling gezocht worden. In Kolossenzen 3,17 

trekt Paulus alles in het godsdienstige. Het hele leven is aan de Heer Jezus Christus onderworpen en wijst als 

zodanig naar Hem.
203

 Opnieuw wordt de sfeer van ‘navolging’ binnengetreden (par. 3.2.2). 

Kolossenzen 3,17: “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, 

terwijl u God en de Vader dankt door Hem.” 

D.J. Moo geeft als commentaar bij dit vers, wat hij ook van toepassing acht op de andere besproken teksten 

waarin de tweeslag ‘woord’ en ‘daad’ letterlijk voorkomt: 

“[It] is a common way of referring to the totality of one’s interaction with the world (…): everything, including what 

we say and what we do, should be governed by the consideration of what it means to live in the realm of the risen 

Christ.”204 

Lucas gebruikt de tweeslag twee keer. Over zowel Mozes als Jezus wordt gesproken als ‘machtig’ in 

woord(en) en da(a)d(en) (Luc. 24,19; Hand. 7,22). Meer dan in andere teksten komen, door de nadruk op 

‘macht’, ook de wonderen en tekenen expliciet in beeld. Bij zowel Jezus als Mozes vormen deze nadrukkelijk 

ook een onderdeel van hun ‘interactie met de wereld’. J. van Eck legt in zijn commentaar op Handelingen ook de 

verbinding tussen daad en wonderen. Hij doet dit op grond van Handelingen 6,8. Hij stelt dat achter het beeld 

van Mozes, het beeld van Stefanus zelf schuilgaat en dat daarachter ook het beeld van Jezus zichtbaar wordt, 

waarbij hij verwijst naar de genoemde tekst in Lucas 24.
205

  

Wat met daden bedoeld wordt, komt ook duidelijk naar voren in het spreken van Jacobus. Geloof zonder 

werken is een dood geloof, zo luidt zijn stelling (Jak. 2,17). Men moet niet alleen hoorders, maar ook daders van 

het woord zijn (Jak. 1,22). Het is dezelfde lijn als door Paulus neergezet wordt: de levenswijze – woorden en 

daden – van een gelovige moet in overeenstemming zijn met het evangelie. Wat ‘werken’ zijn, wordt hier, bij 

wijze van voorbeeld, concreet ingevuld in het kader van dienstbetoon. 

Jakobus 2,15-17: “Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks 

voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet 
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geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in 

zichzelf dood.” 

Samenvattend kan over de tweeslag ‘woord’ en ‘daad’ gezegd worden dat het allereerst een aanduiding is 

voor het hele leven van een christen. Er wordt eenheid verwacht in woorden en daden, zoals ook het Oude 

Testament daartoe al oproept (Deut. 6,5). Het hele leven van een christen dient in overeenstemming te zijn met 

het voorbeeld dat Christus zelf gegeven heeft en als zodanig ook verwijst naar Christus. Daarmee zijn ‘woord’ 

en ‘daad’ beide middelen voor de verbreiding van het evangelie. ‘Daad’ betekent in lijn hiermee, handelen in 

overeenstemming met het evangelie. Deze betekenis lijkt ‘daad’ ook te hebben in het spreken van de 

organisaties. 

Tekenen en wonderen en de Heilige Geest hebben een bekrachtigende functie bij ‘woord’ en ‘daad’. Tegelijk 

is er soms ook aanleiding om de tekenen en wonderen te zien als daden. Het is weliswaar het werk van de 

Heilige Geest, maar het is ook een gift aan gelovigen. In het spreken van de organisaties ben ik hierover niets 

tegengekomen. Een goede doordenking van de plaats die wonderen en tekenen hebben – of zouden moeten 

hebben – in de huidige praktijk is van belang. In dat gedeelte van het betoog van Van der Lee wil ik hem graag 

bijvallen.
206

 Ik laat dit punt vanwege de complexiteit die dit in zich draagt verder rusten. 

 

Hoewel elke christen heeft te streven naar eenheid in woord en daad, kan de missie niet door elke christen in 

zijn volledigheid en volle evenwicht gestalte krijgen. Dat zou de verschillen in karakter, gave en roeping van 

christenen geen recht doen. De een zal zich met zijn gaven meer richten op de verkondiging, terwijl een ander 

stilzwijgend dient. Juist dit verschil in gaven maakt het van belang om niet op te treden als solisten, maar elkaar 

als christenen aan te vullen (1 Pet. 4,10; 1 Kor. 12). Voor de kerk als geheel ligt er wel de taak om Gods 

omvattende verlossing te reflecteren.
207

   

4.4.4 Diaconaat en verkondiging 

Diaconale daden vertellen het evangelie. Zij weerspiegelen iets van een werkelijkheid die in veel opzichten 

haaks staat op de aardse realiteit. Gods komende rijk wordt door het diaconaat – in beginsel – tastbaar gemaakt. 

Het koninkrijk is niet alleen komende, maar ook al gekomen. In diaconaat wordt het eschaton present gesteld.
208

 

Er wordt iets zichtbaar van Gods verlossend handelen, van Zijn herschepping. 

Diaconaat is daarmee een middel tot verkondiging van het evangelie. Wanneer in een dergelijk kader over 

diaconaat gesproken wordt, is het goed om te beseffen dat er sprake is van een zeker onderscheid van diaconaat 

binnen de gemeente en diaconaat buiten de gemeente (par. 4.3.1). Dit onderscheid is nuttig, maar dient flexibel 

gehanteerd worden. 

“A real quality congregational and individual ethos would, in the nature of things, also be attractive to outsiders. This 

would explain why it is often so difficult or even impossible to decide whether a specific injunction has a 

‘centrifugal’ or a ‘centripetal’ thrust, or in fact covers both. In the latter case, one possibility may be articulated 

explicitly whilst the other remains implicit, and vice versa. It would therefore be wise to distinguish only between, 
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say, a primary centrifugal or missionary focus on the one hand and a primary centripetal or inward focus on the 

other.”209 

Daar moet nog aan toegevoegd worden, dat het niet aan ons is om te bepalen wat ‘missionair’ is. De kerk is 

slechts een middel van Gods handelen in deze wereld.  

“Mission, then, in biblical terms, while it inescapably involves us in planning and action, is not primarily a matter of 

our activity of our initiative. Mission, from the point of view of our human endeavor, means committed participation 

of God’s people in the purposes of God for the redemption of the whole creation. The mission is God’s. The marvel is 

that God invites us to join in.”210 

De kerk heeft dientengevolge geen afdeling ‘missionair’; zij is in haar wezen missionair. Zowel diaconaat 

met een centrifugale als met een centripetale focus worden door God gebruikt in Zijn missie. 

Binnen het kader van deze beperkende opmerkingen wordt het onderscheid gehanteerd tussen het 

binnenkerkelijk diaconaat, dat zich vooral richt op de opbouw van de gemeente, en het naar buiten gerichte 

diaconaat, dat meer een rol heeft in de verbreiding van het evangelie. Het is met name in dit naar buiten gerichte 

diaconaat, waar de vraag naar de juiste verhouding tussen diaconaat en verkondiging van belang is. 

Diaconale daden vertellen dus het evangelie. Wie echter het interpretatiekader, het evangelie niet kent, zal 

hooguit concluderen dat er in diaconaat iets goeds tot uiting komt. Men zal fragmenten van Gods koninkrijk 

zien, misschien zelfs proeven, maar het niet kunnen definiëren en de Koning Zelf niet ontmoeten of niet 

herkennen. Diaconaat zonder verkondiging loopt niet alleen het risico om niet begrepen te worden, zij kan ook 

verkeerd uitgelegd worden, waardoor er een scheef beeld van het evangelie ontstaat (Tear).  

De organisaties – voor zover zij zich daarover uitlaten – zijn het erover eens dat diaconaat niet zonder 

verkondiging plaats zou moeten vinden. Door de verkondiging is het mogelijk om niet slechts incidenteel in 

aanraking te komen met de realiteit van Gods koningschap, maar deel uit te gaan maken van Gods kerk en zo 

burgers van het koninkrijk te worden. Door de verkondiging krijgt men naast de concreet ontvangen hulp, weet 

van een duurzame verlossing en ontvangt men het aanbod om daarin te delen. Diaconaat is in zichzelf niet 

voldoende om mensen tot geloof in Jezus te brengen. Daar is de verkondiging voor nodig, want het geloof 

ontstaat als antwoord op het horen van Gods woord (Rom. 10,17). Vanuit een holistische visie is het niet te 

verantwoorden, om mensen slechts naar hun concrete lichamelijke nood te helpen en hun grootste nood – dat zij 

van God vervreemd zijn – te laten voor wat het is (par. 4.4.2). 

Hoewel de organisaties het hierover eens lijken te zijn, is er toch sprake van een aantal spanningsvelden. In 

het vervolg van deze paragraaf wil ik bij verschillende van deze spanningsvelden stilstaan. 

De waarde van diaconaat zonder getuigenis 

De DDCGK stellen dat diaconaat zonder getuigenis niets oplevert, omdat diaconaat zonder getuigenis ‘stom 

blijft’. Een dergelijke redenatie is ook waarneembaar bij B. Hoedemaker. Hij stelt voorop dat diaconaat in 

zichzelf een eschatologische meerwaarde heeft boven andere vormen van zending, verkondiging en getuigenis, 

omdat daarin het eschaton present gesteld wordt. Maar tegelijk vraagt hij er aandacht voor dat dit een 

moeilijkheid in zich draagt. Mensen kunnen nu eenmaal niet rechtstreeks het eschaton binnengaan, waardoor ook 
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het present stellen van het eschaton vatbaar is voor misvattingen en misbruik. Het getuigenis, dat het 

interpretatiekader duidelijk maakt, bewaakt en behoedt de eschatologische meerwaarde van het diaconaat.
211

 

Daaruit volgt zijn stelling, dat wanneer niet afgestemd wordt op het missionaire kader, het diaconaat zal 

“verkommeren tot getuigenisloos, niet specifiek maatschappelijk handelen dat uiteindelijk alleen christelijke 

zelfbevestiging dient.”
212

  

Ik ben het er mee eens dat diaconaat niet bewust zo georganiseerd zou moeten worden, dat het 

interpretatiekader niet duidelijk wordt. De mogelijkheid voor mensen om via het diaconaat Christus te leren 

kennen wordt daarmee ingeperkt. Toch gaat het te ver om daaruit te concluderen, dat diaconaat in situaties waar 

de verkondiging achterwege blijft niets oplevert. Diaconaat is meer dan een communicatiemiddel om het 

evangelie te verkondigen. Als er sprake is van diaconaal handelen, komt hierin iets van Gods koningschap tot 

uiting. Het eschaton wordt present gesteld – om Hoedemakers eigen woorden te gebruiken. Daarmee is de 

waarde van diaconaat een intrinsiek gegeven en levert het altijd iets op, ook zonder dat het interpretatiekader 

duidelijk wordt. 

Ik wil hiermee niet bepleiten om diaconaat los te koppelen van de verkondiging. Het belang van de eenheid 

tussen beide is in het bovenstaande meer dan eens aan de orde geweest. Het is mijn intentie om de waarde veilig 

te stellen van diaconaat, waarbij de verkondiging om goede redenen geen plaats heeft kunnen krijgen. Het meest 

concreet denk ik hierbij aan situaties in het alledaagse (spontane) diaconale handelen van mensen.  

Diaconaat als brug naar de verkondiging 

Woord en daad communiceren beide het evangelie en hebben elkaar daarbij nodig, enerzijds om 

geloofwaardig te zijn, anderzijds om het hele evangelie te vertellen. Zo geldt: “Het getuigenis zonder diaconaat 

blijft leeg, maar het diaconaat zonder getuigenis blijft stom.” (DDCGK)  

Vaak zal in de praktijk het een aan het ander voorafgaan. Op grond van de Schrift lijkt er weinig grond te zijn 

om te stellen, dat daarbij niet eerst sprake mag zijn van diaconaat en dan pas van verkondiging, of andersom. Het 

woord heeft weliswaar principieel gezien de voorrang (vgl. Hand. 6,1-7), toch kan diaconaat in de tijd aan het 

woord voorafgaan.
213

  

Wanneer diaconaat gaat functioneren als dekmantel voor of opstapje naar de verkondiging van het evangelie 

als eigenlijke doel, is er sprake van een situatie die tot problemen kan leiden (GZB, DDCGK). Diaconaat wordt 

bij een dergelijke handelswijze ondergewaardeerd en mensen kunnen zich oneerlijk behandeld voelen. De 

positionering van diaconaat in dienst van de verkondiging (BN) valt in het licht van de bovenstaande 

opmerkingen te bekritiseren. Diaconaat is weliswaar principieel ondergeschikt aan de verkondiging, maar staat 

niet in haar dienst. Beide staan in dienst van het evangelie. 

Dat men, naast het woord uit te leven, er ook graag over spreken wil, is in het kader van een holistische 

benadering een logisch gegeven: men heeft iemands volledig behoud op het oog. De DDCGK schrijft in dit 

verband: “[E]r is niets mis met een duidelijke agenda waarin volledige openheid is over de motieven van waaruit 

we handelen en de doelen die worden nagestreefd.”. De volledige agenda zal niet altijd direct zichtbaar zijn. Dit 

wordt pas problematisch wanneer deze agenda bewust verborgen gehouden wordt. Het woord is dan niet in 
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overeenstemming met de daad. De ‘achterzak’ als bewaarplaats voor het woord (BN) is in dit kader een wat 

ongelukkige typering, al maakt het directe vervolg – “Je laat je motivatie zien.” – duidelijk dat men 

waarschijnlijk niet doelt op een verborgen agenda.  

Onvoorwaardelijk 

Door verschillende organisaties wordt aangekaart, dat het aanhoren van de verkondiging of het accepteren 

van het evangelie nooit als voorwaarde mag gelden om diaconale hulp te ontvangen. Dit zou strijdig zijn met de 

oproep voor iedereen het goede te doen (Gal. 6,10). Het is Christus’ diaconale daad bij uitstek die ook hierin als 

voorbeeld kan en moet gelden:   

Romeinen 5,6-8: “Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. 

Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om 

voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is 

toen wij nog zondaars waren.”  

Verkeerde motieven 

Door een dergelijk ruim beleid kan wel het probleem ontstaan dat mensen zich bij de kerk aansluiten voor de 

materiële voordelen, de zogeheten ‘rijstchristenen’. Of dat het algehele idee ontstaat, zoals vanuit BN 

gesignaleerd wordt, dat “mensen geloven, dat geloven zich terug betaalt.”
214

 In het evangelie van Johannes wordt 

een situatie beschreven, die hier enigszins verwantschap mee vertoont. In het begin van Johannes 6 is te lezen, 

hoe Jezus op een wonderlijke wijze een grote menigte van eten voorziet met slechts vijf broden en twee vissen. 

De menigte zoekt Hem de dag daarna weer op. Men ziet daarbij niet verder dan het brood, de gevulde maag en 

de wonderlijke manier waarop hun maaltijd tot stand is gekomen. Men ziet niet dat dit teken aanwijst dat Jezus 

de Zoon van God is.
215

 Jezus stelt dit aan de kaak. Hij gebruikt het voedsel, het motief om naar Hem te komen, 

op een schitterende wijze om het evangelie te verkondigen. 

Johannes 6,26b-27: “U zoekt Mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en 

verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de 

Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.” 

Jezus ontmaskert mensen die met verkeerde motieven naar Hem toe komen en probeert hen tot inkeer te 

brengen, maar Hij stuurt niemand weg. Uiteindelijk zijn het de mensen zelf die er aanstoot aan nemen en Hem 

verlaten (Joh. 6,60-66).   

In Johannes 4 gebeurt iets soortgelijks waar water in plaats van brood centraal staat, als Jezus een 

Samaritaanse vrouw ontmoet. Het resultaat is daar echter heel anders – de eerste zinsnede is veelzeggend: 

Johannes 4,28-30: “De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: Kom, 

zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Híj niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en 

kwamen naar Hem toe.” 

                                                           
214 J.C. Drost & G. Vermeer, persoonlijke communicatie (16-12-2014), bijlage 9.1.1. 

215 Köstenberger, John, 206-207; Ngewa, ‘John’, 1289. 



57 

 

4.4.5 Conclusies 

Met betrekking tot de verhouding tussen de verhouding tussen diaconaat en verkondiging, zoals de 

organisaties hierover spreken, kan op Bijbels-theologische gronden een aantal conclusies worden getrokken. 

Als eerste concludeer ik, dat de organisaties eensluidend en in lijn met de Schrift spreken over missie als 

‘holistisch’. Zowel de in diaconaat handelende als ontvangende mens moet beschouwd worden als een eenheid. 

Een mens kan slechts theoretisch opgesplitst worden in domeinen. In de praktijk zijn deze nauw met elkaar 

vervlochten. In de levensstijl van een christen zullen woord en daad daarom eenzelfde richting op wijzen. Het 

heil heeft betrekking op alle facetten van het leven. Al deze facetten zijn ook door de zonde aangetast. 

Als tweede concludeer ik, dat ‘daad’ in het spreken van de organisaties vooral betekenis heeft in de sfeer van 

de navolging van Christus. ‘Woord’ en ‘daad’ zijn daarbij beide middelen voor de verbreiding van het evangelie. 

In de Bijbel is de betekenis van ‘daad’ – ook van ‘woord’ – daarnaast verbonden met het doen van tekenen en 

wonderen. Uit het spreken van de organisaties blijkt niet dat er oog is voor dit verband. Vanwege de eigen 

complexiteit die dit onderwerp in zich draagt, wordt hieraan verder geen aandacht besteed. 

Als derde concludeer ik, dat de organisaties – in overeenstemming met de Bijbel – diaconaat als middel om 

het evangelie te verbreiden niet als toereikend zien om mensen tot geloof te brengen. Het interpretatiekader moet 

onder woorden gebracht worden, om mensen met het evangelie in zijn volheid kennis te laten maken.    

Als vierde concludeer ik, dat diaconaat meer is dan een middel om het evangelie te communiceren. In 

diaconaat komt Gods koningschap tot uiting. Daarmee is de waarde van diaconaat een intrinsiek gegeven en niet 

afhankelijk van het interpretatiekader. De volgende formulering van de DDCGK staat hiermee op gespannen 

voet: “[D]iaconaat zonder getuigenis levert niets op…” 

Als vijfde concludeer ik, dat diaconaat in de praktijk kan gelden als brug naar de verkondiging. Dit is geen 

probleem zolang diaconaat niet gaat functioneren als dekmantel voor of als opstapje naar de verkondiging van 

het evangelie als eigenlijke doel. De verkondiging heeft principieel voorrang boven het diaconaat, maar dit 

betekent niet dat diaconaat in dienst van de verkondiging staat, zoals BN stelt. Diaconaat en verkondiging staan 

beide in dienst van het evangelie. 

Tot slot concludeer ik, dat de organisaties een positieve houding van mensen ten opzichte van het evangelie 

niet als voorwaarde zien om hulp te verlenen. Dit kan het probleem in de hand werken dat mensen zich om 

verkeerde motieven aansluiten bij de kerk. In lijn met Jezus’ eigen handelen mag dit aan de kaak gesteld worden. 

Het doel daarvan is om mensen te behouden, niet om hen weg te jagen. 

4.5 Veldomschrijving en definitie 

Naar aanleiding van de bespreking in dit hoofdstuk en voor een deel ook in het vorige hoofdstuk, zou ik 

allereerst willen komen tot een veldomschrijving van diaconaat.  

Dat doe ik allereerst door enkele kernbegrippen die aan de orde zijn geweest systematisch te ordenen. Ik 

hanteer bij deze ordening vier categorieën. In de eerste categorie staan begrippen die uiting geven aan het feit dat 

het diaconaat in het omvattende kader staat van het werk van God. God schakelt echter steeds mensen in. Daar 

wordt met begrippen in de tweede categorie uiting aan gegeven. In de derde categorie staan ethische 

kernwaarden, die zich in zekere zin bevinden op het grensvlak van motivatie en de inhoudelijke component. Ze 

vragen doorgaans nog om een vertaalslag. Concrete uitwerkingen zijn te vinden in de vierde categorie. De 
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kolommen moeten los van elkaar gelezen worden. De groen gemaakte begrippen, hangen wel nauw samen met 

diaconaat, maar vallen daar strikt genomen niet onder. 

 

Gods werk Mensen ingeschakeld Ethische kernwaarden Concrete uitwerking 

Dimensies vanuit Gods scheppend handelen 

Schepping Opdracht (Gelijk)waardigheid Rentmeesterschap 

Dimensies vanuit Gods herscheppend handelen 

Bevrijding / heil Opdracht  Liefde Prediken / verkondigen 

Herschepping / vernieuwing Navolging Barmhartigheid Genezen / helen 

Komst koninkrijk  Gerechtigheid Dienen / helpen 

  Zelfverloochening Recht doen 

   Opbouw gemeente 

 

De veldomschrijving zou ik uit willen breiden met een aantal stellingen, die uiteraard opkomen uit de 

besproken materie. De eerste stelling is, dat diaconaat uitgaat van de gemeenschap met en van Christus, oftewel 

de christelijke gemeenschap. De tweede stelling is, dat het doel van diaconaat is om door middel van daden 

gestalte te geven aan het evangelie. De derde stelling is, dat het een bedoeld gevolg van diaconaat is dat de 

gemeente er door opgebouwd wordt. De vierde stelling is, dat diaconaat zich primair richt op personen, op 

sociale verhoudingen, van daaruit komen vervolgens ook structuren in beeld.  

 

Op basis van deze veldomschrijving kom ik tot de volgende definitie van diaconaat: Diaconaat is het in 

navolging en opdracht van Christus, vanuit en tot opbouw van de christelijke gemeenschap, gestalte geven aan 

het evangelie in sociale verhoudingen.  

 

Met deze definitie wil ik in het vervolg van de scriptie verder werken. Een praktische keuze die ik daarbij 

maak, is dat ik me beperk tot dat diaconaat waarin de kerk als handelend collectief te herkennen is.  
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5 Diaconaat en ontwikkelingssamenwerking 

Noordelijke organisaties die actief zijn op het gebied van internationaal diaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking, werken in het Zuiden vaak samen met kerken. Deze samenwerking levert in de 

praktijk veel mooie en goede dingen op. Kerken en organisaties worden hiermee echter ook voor uitdagingen 

geplaatst. Dit vormde de aanleiding tot dit onderzoek (par. 1.1). Deze uitdagingen waarvoor men zich in de 

praktijk gesteld weet, komen pas in het volgende hoofdstuk aan bod. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 

theoretische vraag die hieraan vooraf gaat: Kunnen kerken, bijbels-theologisch bezien, samenwerken met 

organisaties op het gebied van internationaal diaconaat en ontwikkelingssamenwerking?  

Omdat diaconaat gezien wordt als functie van de kerk, wordt er enerzijds vanuit gegaan dat internationaal 

diaconaat daarop slechts een uitbreiding is. Puur op de naam afgaand heeft de kerk daarin een natuurlijke rol. 

Diaconaat hoort immers bij de kerk, zo is in het vorige hoofdstuk aan de orde geweest. Anderzijds wordt er 

onder een diaconale vlag in het Zuiden ook ontwikkelingssamenwerking gedaan. Ik onderscheid in deze scriptie 

de werktypen diaconaat en ontwikkelingssamenwerking en probeer deze ten opzichte van elkaar te positioneren. 

Waar de organisaties vervolgens in dit spectrum precies te positioneren zijn, laat ik in het midden. Het draait in 

dit hoofdstuk om de vraag of zuidelijke kerken een rol kunnen vervullen in ontwikkelingssamenwerking. 

De vraagstelling van dit hoofdstuk is in een volzin: Wat is een Bijbels-theologisch perspectief op de 

verhouding tussen diaconaat en ontwikkelingssamenwerking, zoals de betrokken organisaties deze in beeld 

brengen, en wat betekent dit voor de rol die de zuidelijke kerken in ontwikkelingssamenwerking in kunnen 

nemen? 

Om tot een antwoord op deze vraag te komen, worden in paragraaf 5.1 als eerste de data weergeven die als 

uitgangspunt gebruikt worden. Het gaat hierbij om formuleringen van de betrokken organisaties waaruit hun 

visie op de verhouding tussen diaconaat en ontwikkelingssamenwerking blijkt. Vervolgens wordt in paragraaf 

5.2 gestart met de reflectie op deze data. Diaconaat en ontwikkelingssamenwerking worden naast elkaar gezet als 

twee onderscheiden praktijken, die elkaar deels overlappen, maar elk hun eigen kenmerken hebben. In paragraaf 

5.3 worden twee principiële vragen besproken over de rol van de kerk in ontwikkelingssamenwerking. Tot slot 

worden in paragraaf 5.4 conclusies getrokken met betrekking tot de vraag die in dit hoofdstuk centraal staat. 

5.1 Data 

In de onderstaande tabel worden de data in beeld gebracht waaruit de visies van de organisaties blijken op de 

verhouding tussen diaconaat en ontwikkelingssamenwerking.  

 

 Verhouding diaconaat en ontwikkelingssamenwerking  

BN “Diaconaat en ontwikkelingssamenwerking overlappen elkaar voor een groot deel. Wij bieden wel 

structurele hulp, maar voor een eindige periode (streven is max. 10 jaar) en sturen aan op zelfstandigheid en 

zelfvoorziening. Dus in die zin is ons diaconaal werk ook ontwikkelingshulp. Het is ons er echter niet om te 

doen structuren volledig te veranderen. We zijn kleinschaliger. We hebben wel een relatie met de overheid, 

maar geen lobbypoot om de politiek te beïnvloeden.”216 
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“Bij noodhulp werken we ook wel samen met ontwikkelingsorganisaties. Aan hen kunnen we hogere eisen 

stellen dan aan een kerk. Zij hebben vaak in zo’n gebied al ervaring en partners. Wij functioneren dan als een 

soort verzameldiaconie.”217 

DDCGK “Ontwikkelingssamenwerking valt strikt genomen buiten ons terrein, omdat het niet wordt gedaan vanuit 

de christelijke gemeenschap. Wanneer het vanuit de kerk gebeurt, is ontwikkelingssamenwerking in eerste 

instantie diaconaat.”218  

DVN “Als organisatie hebben we geen agenda voor ontwikkelingssamenwerking. Wel geloven we dat bekering 

van mensen echt tot verandering leidt en ook zorgt voor ontwikkeling, o.a. omdat een christen is bewogen met 

de wereld om zich heen. De kerk is op veel plaatsen één van de weinige of zelfs de enige ontwikkelde 

‘organisatie’ en een speler van belang in de zgn. ‘civil society’. Dat wordt steeds meer gezien en de kerk wordt 

dan ook gevraagd om ontwikkelingsprojecten te doen. Wij kunnen een project dat puur als 

ontwikkelingssamenwerking wordt gedaan niet steunen, maar als hetzelfde project gedaan wordt met het 

verlangen om het evangelie zichtbaar te maken, kunnen we dit wel.”219 

GZB “Er is een wat gekunsteld onderscheid tussen diaconaat en maatschappelijke betrokkenheid in het beleid 

van de GZB. Bij maatschappelijke betrokkenheid gaat het ons om activiteiten in de NGO-sfeer, alleen wel met 

een duidelijk kerkelijk karakter (eigenaarschap, betrokkenheid van kerken). We ondersteunen daar waar kerken 

vanuit hun verleden een grote maatschappelijke rol vervullen. We proberen in zo’n geval de kwaliteit  te 

verbeteren en het een missionair aspect te laten hebben. Uitvoerende steun aan maatschappelijke programma’s 

doen we alleen als we hier extra financiering voor kunnen vinden (bv. MFS). 

Ontwikkelingssamenwerking is een politiek concept en heeft niets met kerk-zijn te maken. Ontwikkeling in 

de kerkelijke context kan positief zijn, maar dit hoeft niet zo te zijn. Kerkelijke betrokkenheid bij 

ontwikkelingssamenwerking heeft grote gevaren. In het verleden kende de kerk in Nederland ook allerlei 

grotere maatschappelijke projecten, maar die werden door de kerken zelf gefinancierd. In dat geval legt de kerk 

geen verantwoording af aan een derde partij. Dit kan niet.”220  

LdH “Het Leger des Heils spreekt van International Development wanneer men de social action van korpsen 

(…) in andere landen ondersteunt.”221 

“Our support is both financial as technical and combines best international development practices with 

insights and approaches of the welfare & healthcare sector in the Netherlands.”222 

Tear “Ontwikkelingssamenwerking is een verouderd begrip. Wij spreken liever van internationale 

samenwerking, waarin de wederkerigheid beter tot uitdrukking komt.”223 

ZZg “Ontwikkelingswerk: het werk dat door of in de context van een bestaande lokale kerk gebeurt aan 

onderwijs, medische zorg en bestaansverbetering. Te denken valt aan kerkgerelateerde onderwijsinstellingen, 

schoolpakketten voor kinderen uit arme gezinnen, ondersteuning van aidspatiënten, training in 

landbouwtechnieken, programma’s voor gemeenschapsontwikkeling, etc.”224 
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“Ontwikkelingssamenwerking heeft in tegenstelling tot diaconaat dus duurzame verbetering als doel. 

Wanneer diaconaat geprofessionaliseerd wordt en er schaalvergroting plaats vindt, waardoor er echte impact op 

de omgeving waargenomen kan worden, is niet meer te spreken van diaconaat, maar wordt diaconaat 

ontwikkelingssamenwerking. Dit gaat ook altijd samen met externe geldstromen. Het werk komt los te staan 

van de wekelijkse collecte in de eigen gemeente en er moet apart beleid gemaakt worden.”225   

“Pas later is men het ad hoc beleid gaan professionaliseren. Vanuit diaconaat ontstaat zo soms geleidelijk 

ontwikkelingssamenwerking.”226 

KiA “Ontwikkelingssamenwerking gaat in op de verhouding arm/rijk en wil armoede de wereld uit werken. 

Ook wordt er gestreefd naar gerechtigheid. Dit gaat in principe ook op voor diaconaat. Diaconaat is oog en 

aandacht voor de allerarmsten in deze wereld. Het verschil is niet zo fundamenteel, maar er is de afgelopen 20 

jaar misschien wel teveel gedaan of diaconaat en ontwikkelingssamenwerking hetzelfde is. Het kan er in de 

praktijk wel hetzelfde uitzien, maar het startpunt is fundamenteel anders. Diaconaat begint altijd vanuit de 

kerk. Verder zijn er enkele belangrijke verschillen. Diaconaat is persoonlijker, je zoekt de allerarmsten op in 

hun nood. Bij ontwikkelingssamenwerking kun je voor het resultaat vaak juist beter niet met de allerarmsten 

zelf werken. Ontwikkelingssamenwerking heeft vaak een duidelijk begin en einde. Diaconaat is onlosmakelijk 

verbonden met degene die er mee bezig is.”227 

“Het diaconale werk in het buitenland wordt – grotendeels – uitgevoerd binnen het verband van de ICCO 

Alliantie, waarin Kerk in Actie samenwerkt met Nederlandse organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 

die een protestants-christelijke achtergrond hebben.”228 

“We kunnen partners zijn van niet-kerkelijke organisaties zijn, omdat we vaak dezelfde doelen nastreven. 

Zij kunnen zaken soms beter aanpakken (bv. behartigen van mensenrechten). In zulke gevallen stimuleren we 

de kerk wel om daarbij betrokken te zijn. Het blijft diaconaat omdat het hier in Nederland vanuit de kerk 

komt.”229 

  

5.2 Onderscheiden praktijken 

Om diaconaat en ontwikkelingssamenwerking ten opzichte van elkaar te positioneren, wil ik het uitgangspunt 

nemen in het zogeheten normatief praktijkmodel. Dit is door H. Jochemsen en anderen ontwikkeld met behulp 

van reformatorisch-wijsgerige inzichten. Het model wordt gebruikt om de aard van (beroeps)praktijken te 

begrijpen en daarop te reflecteren.
230

 ‘Beroeps’ heb ik tussen haken gezet. Dit staat wat betreft het diaconaat nog 

ter discussie. Hier kom ik nog op terug in paragraaf 5.2.4.   

Allereerst wordt in paragraaf 5.2.1 het algemene theoretische kader van dit model weergegeven. In paragraaf 

5.2.2 wordt de toepassing van dit model op ontwikkelingssamenwerking door Jochemsen in hoofdlijnen 

weergegeven. Omdat diaconaat nog wel eens verward wordt met sociaal werk in algemene zin, wordt ook de 

toepassing van dit model op deze praktijk door R. Kuiper samenvattend weergegeven. Dit gebeurt in paragraaf 

                                                           
225 A. Kramer, persoonlijke communicatie (12-3-2015), bijlage A7. 

226 A. Kramer, persoonlijke communicatie (12-3-2015), bijlage A7. 

227 E. Hazeleger & G. de Haan, persoonlijke communicatie (16-12-2014), bijlage A8. 

228 Kerk in Aktie, Jaarplan, 6. 

229 E. Hazeleger & G. de Haan, persoonlijke communicatie (16-12-2014), bijlage A8. 

230 Jochemsen & Kuiper & Muynck, Theorie, 9-10. 



62 

 

5.2.3 In paragraaf 5.2.4 wordt een poging gedaan om vanuit dit praktijkmodel ook enkele grondlijnen te schetsen 

met betrekking tot het diaconaat. Het doel hiervan is een kader te creëren aan de hand waarvan, in paragraaf 

5.2.5, uitspraken door de organisaties met betrekking tot het onderscheid tussen diaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking geëvalueerd kunnen worden. Dit leidt tot een model van elkaar deels overlappende 

cirkels, waar in paragraaf 5.2.6 aandacht voor zal zijn.     

5.2.1 Theoretisch kader normatief praktijkmodel 

Het kardinale punt in het normatieve praktijkmodel is – zoals de naam al aangeeft – de benadering van de 

beroepspraktijk als normatief gestructureerd. ‘Normatief’ moet in dit verband niet slechts op de ethische 

component betrokken worden; het wil zeggen dat er voorwaarden zijn waar altijd aan voldaan moet worden.
231

 

“Een professional die niet kan samenwerken, niet economisch kan omgaan met tijd en middelen, de regels die aan het 

beroep zijn gesteld aan zijn laars lapt, zal verongelukken in zijn beroep. Een beroepspraktijk is dus altijd normatief 

bepaald.”232 

In de beroepspraktijk is sprake van verschillende normen die in het menselijk handelen tot uiting komen. In 

dit model worden deze normen geordend. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ordening van de werkelijkheid 

aan de hand van normatieve ‘aspecten’, zoals deze in de reformatorische wijsbegeerte gehanteerd wordt in 

navolging van H. Dooyeweerd en D.H.Th. Vollenhoven.
233  

In deze benadering ziet men vijftien aspecten van waaruit heel de werkelijkheid kan worden bekeken of 

ervaren. Deze aspecten zijn: het aritmetische, ruimtelijke, kinematisch, fysisch/energetisch, biotische, 

psychische, analytische, historische/formatieve, talige, sociale, economische, esthetische, juridische, 

morele/ethische, en pistische/geloofsaspect. In alle dingen zijn alle aspecten vertegenwoordigd. Elk van de 

aspecten heeft een zinkern, die geldt als een normatief principe dat voor het aspect in kwestie kenmerkend is. 

Deze kernen zijn onherleidbaar: de aspecten grijpen wel op elkaar vooruit en terug, maar zijn niet tot elkaar te 

reduceren. De aspecten staan in een bepaalde hiërarchische orde: de latere aspecten veronderstellen de eerdere 

aspecten.234 

Hoewel in elke beroepspraktijk alle aspecten aanwezig zijn, is er een funderend aspect, “dat bepalend is voor 

het type activiteiten of processen van waaruit de praktijk opkomt en ingevuld wordt”235.  

 “Er moet een bepaald soort actie worden ontplooid. Om dat te kunnen doen, zijn professionele vaardigheden nodig: 

technieken, methodieken, vaardigheden, handelingsvoorschriften, enzovoort. Ieder beroep heeft zijn eigen 

‘gereedschapskist’ met specifieke know-how. Ieder beroep heeft, anders gezegd, een basis in beroepseigen ‘techniek’. 

Met deze ‘techniek’ wordt het beroep vormgegeven.”236 
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Naast dit funderende aspect is er ook een kwalificerend aspect dat het doel, de bestemming, van het 

beroepshandelen bepaalt. Dit beroepshandelen gebeurt immers niet willekeurig. De bestemming wordt getypeerd 

door het normatieve principe van een van de aspecten.
237 

Bij het funderende en kwalificerende aspect gaat het om de constitutieve zijde van een praktijk. De 

beroepspraktijk wordt in haar structuur gestempeld door constitutieve normen. Naast deze constitutieve zijde is 

er de regulatieve zijde, waarmee de richting wordt aangegeven waarin een praktijk zich beweegt, de manier 

waarop die uitgeoefend wordt. De regulatieve normen, hebben betrekkingen op waarden en overtuigingen. Zij 

bepalen uiteindelijk hoe de constitutieve normen worden gehanteerd.
238

 In figuur 2 is de structuur van het 

praktijkmodel schematisch in beeld gebracht. 

5.2.2 Toegepast op ontwikkelingssamenwerking  

In zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Reformatorische 

Wijsbegeerte aan Wageningen Universiteit (2009) werkt Jochemsen het praktijkmodel in beginsel uit voor de 

beroepspraktijk van ontwikkelingswerk.
239

 Het krachtige in deze uitwerking is dat het een christelijke benadering 

van ontwikkelingssamenwerking biedt, zonder dat daarbij een nieuw concept gelanceerd wordt waarin met name 

niet-christenen zich niet zouden herkennen, terwijl tegelijkertijd de christelijke levensovertuiging een 

fundamentele plaats heeft in de uitwerking van het model. In deze paragraaf wordt een samenvattende weergave 

gegeven van deze inkleuring van dit model voor de praktijk van ontwikkelingssamenwerking. Ik ga primair in op 

de constitutieve zijde van de ontwikkelingspraktijk. 

De ontwikkeling van praktijken en instituties is volgens Jochemsen gefundeerd in het formatieve aspect, 

waarvan zingerichte vormgeving het normatieve principe is. Positief menselijke handelen (techniek) wordt 

getypeerd als een poging tot zinsontsluiting. Ontwikkelingssamenwerking als praktijk wordt in deze zienswijze 

dan ook gefundeerd in het formatieve aspect.
240

  

Vervolgens wordt gezocht naar het kwalitatieve aspect. Volgens Jochemsen kan dit niet cultuurontwikkeling 

op zich zijn. Cultuurontwikkeling is wel een gevolg, maar niet het eigenlijke doel van 

ontwikkelingssamenwerking. Cultuurontwikkeling op zich is te breed en te algemeen om als doel te kunnen 

gelden van de beroepspraktijk. Ontwikkelingssamenwerking richt zich op ondersteuning in het realiseren van 

bepaalde waarden in de diversiteit van praktijken en instituties.
 
Het funderende en kwalificerende aspect zijn 

daarmee voor de praktijk van ontwikkelingssamenwerking gelijk.
241
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    Regulatieve zijde 

Normatieve praktijk      Kwalificerend aspect en principe 

    Constitutieve zijde 

        Funderend aspect en principe 

Figuur 2: De normatieve structuur van een beroepspraktijk (Jochemsen, Gras, 19) 
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Ontwikkelingswerk richt zich dus op de ontwikkeling van praktijken en instituties, bijvoorbeeld in de 

gezondheidszorg of de agrarische sector, maar moet niet met deze praktijken vereenzelvigd worden. Zij is een 

eigen normatieve praktijk, die de eigenheid en normen van andere praktijken respecteert. Daarbij wordt 

samengewerkt met mensen uit deze praktijken. Deze samenwerking heeft het karakter van een lerende 

gemeenschap.
242

 Het is goed om hier te onderscheiden tussen ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp 

(noodhulp). Qua structuur is humanitaire hulp te vergelijken met sociaal werk (zie onder). 

Samenvattend kan de ontwikkelingssamenwerking dus gedefinieerd worden als “zingerichte vorming van 

praktijken en instituties door samenwerking met mensen in die praktijken.”
243

 

5.2.3 Toegepast op sociaal werk 

Diaconaat werd en wordt in de praktijk nog wel eens ‘verward’ met sociaal en maatschappelijke 

dienstverlening. Om het model op een goede manier op diaconaat toe te passen, is het daarom nuttig om eerst 

enkele lijnen weer te geven uit de toepassing van het model op de praktijk van het sociale werk. Ik ga hierbij uit 

van de toepassing van het model op deze beroepspraktijk die door R. Kuiper gemaakt is.
 244

  

Met betrekking tot het funderend aspect van sociaal werk schrijft hij: 

“Sociaal werk is ten diepste werken in en aan de cultuur. Het woord cultuur (…) duidt hier op het vormgeven, 

bewerken van iets wat zich als gegeven aandient. Wanneer de sociaal werker vormend ingrijpt in sociale situaties is 

dat een culturele activiteit. Sociaal werk is cultureel bepaald – komt voort uit een bepaalde cultuursituatie -, maar is 

zelf ook een culturele activiteit: het vormt en verandert de samenleving. Het historisch-formatieve, het menselijk 

vermogen om situaties te vormen, is fundamenteel voor alle menselijke arbeid in de cultuur.”245 

Met betrekking tot het kwalificerende aspect komt hij uit bij het morele/ethische aspect, waarvan liefde als de 

zinkern geldt. Hij schrijft over de bestemming van de praktijk: 

“Het heeft van doen met het creëren van moreel gewenste sociale verhoudingen. Deze bedoeling wordt aangeduid 

vanuit het morele aspect. De normen, attituden en gedragswijzen die hiermee verbonden zijn, wijzen op een solidaire, 

liefdevolle, harmonieuze relatie tussen mensen. Het morele aspect is het aspect waarin een sociaal liefdesbegrip, de 

liefde tot de naaste, tot gelding komt. De sociaal werker wil met zijn praktisch-agogische vaardigheden harmonieuze 

(of althans: leefbare) relaties tussen mensen helpen herstellen. Daardoor wordt de praktijk van het sociaal werk 

gekwalificeerd.”246 

5.2.4 Diaconaat en het normatief praktijkmodel 

Kan over diaconaat als een beroepspraktijk gesproken worden? Deze vraag gaat vooraf aan de vraag hoe het 

praktijkmodel ‘ingevuld’ kan worden voor diaconaat. Toch begin ik met het invullen. De voorvraag wordt 

daarmee makkelijker te beantwoorden.  

Het is hier niet de plaats om het normatieve praktijkmodel volledig uit te werken voor diaconaat. Daar zou 

meer studie in de modaliteitenleer en de achtergronden van het normatieve praktijkmodel voor nodig zijn. Toch 
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wil ik vanuit de lijnen met betrekking tot diaconaat die in het vorige hoofdstuk bovengehaald zijn, een poging 

doen om vast te stellen wat het kwalificerende en funderende aspect is van diaconaat. Ik beperk me dus tot de 

constitutieve zijde van het diaconaat. Tenslotte kom ik terug op de voorvraag, of diaconaat als beroepspraktijk te 

benaderen is. 

Het kwalificerende aspect 

Diaconaat gebeurt in navolging van Jezus Christus. De bedoeling van het diaconaat is gestalte geven aan het 

evangelie (par. 4.4.2). Daarom zie ik het pistische aspect als het kwalificerende voor diaconaat. Zonder geloof, 

de zinkern van dit aspect, kan niet van diaconaat gesproken worden. Dit maakt ook dat diaconaat in principe 

voorbehouden is aan de kerk, aan degenen die Christus Jezus als hun Heer erkend hebben (par. 4.3.2).  

Het morele aspect zou als alternatief aangedragen kunnen worden om diaconaat te kwalificeren. Diaconaat 

heeft tenslotte alles met liefde te maken, de zinkern van het morele aspect. Er zijn hier parallellen te trekken met 

sociaal werk. Toch is diaconaat in de kern anders dan sociaal werk. In diaconaat wordt (iets van) het evangelie 

zichtbaar. Dat kan bij sociaal werk ook gebeuren, maar bij diaconaat is het de primaire bedoeling.  

Een gedeelde kwalificatie van diaconaat vanuit het morele en pistische aspect zou ook op goede gronden 

verdedigd kunnen worden. Zolang het morele aspect niet meer bepalend wordt dan het pistische, levert dit geen 

problemen op. 

Het funderende aspect 

Voor het funderende aspect van diaconaat komt een aantal mogelijkheden in beeld. Allereerst zou net als bij 

ontwikkelingssamenwerking en sociaal werk gedacht kunnen worden aan het formatieve aspect. Daarnaast 

verdienen het ethische en het sociale aspect de overweging.    

Diaconaat ziet er in de praktijk vaak uit als sociaal werk en ontwikkelingssamenwerking, dat pleit ervoor om 

het formatieve aspect als funderend te beschouwen. Net als deze twee beroepspraktijken wordt onder een 

diaconale vlag vaak vormend ingegrepen in sociale/culturele situaties. Het vormende ingrijpen is echter niet per 

definitie bepalend voor het werk dat in diaconaat verricht wordt. 

Naast het formatieve aspect verdient het ethische aspect de overweging. De gereedschapskist van wie zich 

met diaconaat bezighoudt zit tenslotte gevuld met liefde en ethische waarden die hiermee samenhangen. Er 

kleeft echter een bezwaar aan de gedachte om het ethische aspect als het funderende aspect voor diaconaat te 

nemen, namelijk dat de handelingscomponent onduidelijk blijft. Er kan betwijfeld worden of het mogelijk is om 

bij een concreet handelingsveld, zoals een (beroeps)praktijk, dat niet de ethiek zelf is, de fundering te nemen in 

het ethische aspect. 

Als laatste optie is het sociale aspect genoemd, met ‘omgang’ als zinkern. In paragraaf 4.3.2 is gepleit voor 

koinōnia (κοινωνία; gemeenschap) als sleutelbegrip in de ecclesiologie, dat de andere grondfuncties van de kerk, 

zoals het diaconaat overstijgt en insluit.
247

 Wanneer de kerk als gemeenschap benaderd wordt, dan betekent dit 

ook, dat van de kerk gesproken kan worden als sociaal verband. Diaconaat speelt zich naar mijn idee dan ook 

primair af in de sociale omgang.  

Concreet gaat het in het diaconaat om omgangsvormen en normen die van kracht zijn binnen Gods 

koninkrijk. Het gaat bij diaconaat om pistische en ethische ontsluitingen van het sociale aspect. Waarden als 
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liefde, barmhartigheid, gerechtigheid en zelfverloochening (par. 4.5) krijgen in het diaconaat een concreet 

handelingsveld toebedeeld. Deze vormen en normen krijgen gestalte in het leven binnen de christelijke 

gemeenschap en stempelen van daaruit ook de omgang met mensen buiten de gemeente. 

Diaconaat als (beroeps)praktijk 

In deze paragraaf kom ik terug op de vraag of er wel te spreken is over diaconaat als beroepspraktijk. 

Daarvoor is het allereerst van belang hoe strikt men de term ‘beroeps’ hanteert. Er zou een zeer selecte groep 

mensen afgebakend kunnen worden die diaconaat daadwerkelijk als professie uitvoert. Een andere, iets ruimere, 

mogelijkheid is, om alle mensen met een diaconaal ambt als de ‘beroepsgroep’ te rekenen.  

Het is echter de vraag of diaconaat in deze benaderingen recht gedaan wordt. Vanuit Bijbels-theologisch 

perspectief gezien bestaat diaconaat in een wisselwerking van ambt en gemeente. Het ambt heeft (slechts) een 

voorgaande, stimulerende, organiserende en mobiliserende rol in dit geheel (par. 4.3.2).
248

 Bovendien wisselt de 

bezetting van het (diaconale) ambt in veel kerken voortdurend. Hoewel niet iedereen de gave heeft om een ambt 

te bekleden is elke christen 24/7 belast met een diaconale taak. Daarbij komt ook direct in beeld dat diaconaat 

wellicht meer een levensstijl dan een afgebakende praktijk is. 

Toch kan naar mijn idee over diaconaat als praktijk gesproken worden – ‘beroeps’ laat ik achterwege. Hierin 

is niet al het diaconale handelen vervat, maar alleen dat handelen dat zich aanwijsbaar aandient als diaconaat, dat 

is waar de kerk als collectief diaconaal optreedt. Het is nuttig om deze praktijk te omschrijven omdat de 

mogelijkheden om diaconaal actief te zijn voor een kerk vaak legio zijn, terwijl de menskracht en financiële 

middelen beperkt zijn. Het afbakenen van diaconaat als eigen praktijk kan daarbij zinvol zijn om de focus scherp 

te kunnen houden. 

Kerken – en christenen – zijn vaak diaconaal actief door te participeren in andere praktijken. Daarbij kan 

concreet gedacht worden aan sociaal werk of ontwikkelingssamenwerking, maar bijvoorbeeld ook aan onderwijs 

en gezondheidszorg. Daarbij zal men de normen van de betreffende beroepspraktijken moeten respecteren. De in 

het diaconaat geldende motieven kunnen wel van invloed zijn en blijven in de manier waarop het werk 

uitgevoerd wordt, maar slechts in de regulatieve zijde. Er zou in dit verband wellicht beter van een diaconale 

intentie gesproken kunnen worden dan van een diaconale praktijk.  

Men zou, in aansluiting hierop, heel concreet kunnen stellen dat waar een andere beroepspraktijk begint het 

diaconaat eindigt. Dit is meer zwart-wit gesteld dan de praktijk in werkelijkheid is. Toch biedt deze gedachte wel 

belangrijke aanknopingspunten, omdat de kern van diaconaat ermee geraakt wordt. Het diaconaat heeft niet als 

doel om de maatschappij te ontlasten. Het behoort niet tot de intenties van het diaconaat om initiatieven te 

ontplooien op terreinen waar vanuit de maatschappij al in voorzien wordt (vgl. 1 Tim. 5,16). Juist daar waar de 

maatschappelijke structuren en initiatieven niet toereikend zijn, klopt het hart van het diaconaat. De kerk 

bekommert zich in haar diaconaal handelen om zwakken, uitvallers en achterblijvers.
249

   

 “De christelijke kerk is zo – idealiter! – een experiment van hoop, een plaats waar herstel van verhoudingen concreet 

gestalte krijgt, en er zo iets nieuws op gang komt. Mensen die elders afgeschreven worden, tellen hier voluit mee.”250  

                                                           
248 Velema, ‘Inspriratie’, 114. 

249 Buijs, ‘Galileeërs’ 60. 

250 Buijs, ‘Galileeërs’ 61. 
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Overigens gaat de stelling, dat waar een andere beroepspraktijk begint, het diaconaat eindigt, niet op in de 

verhouding tussen diaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De reden hiervoor is dat 

ontwikkelingssamenwerking ook juist daar actief is, waar een maatschappij (nog) niet bij machte is om 

praktijken en instituties zelf te dragen.  

5.2.5 Onderscheidingen 

Het praktijkmodel biedt aanknopingspunten om uitspraken over diaconaat en ontwikkelingssamenwerking te 

evalueren en aan de hand daarvan te komen tot een meer uitgewerkte onderscheiding van beide typen van werk. 

Ik wil daarbij ingaan op onderscheidingen op basis van professionaliteit, bestemming, werkwijze en ethische 

waarden.  

Onderscheidingen op basis van professionaliteit 

Allereerst wil ik concreet een conclusie trekken met betrekking tot het begrip professionaliteit. De lijn van 

het ZZg is op basis van de bevindingen in de vorige paragraaf goed verdedigbaar: Diaconaat kenmerkt zich niet 

door professionaliteit. Het gaat om ad hoc reacties vanuit kerken op concrete nood die men waarneemt en waar 

de maatschappij kennelijk (nog)niet op een structurele manier op ingaat. Gaandeweg kan hier professionalisering 

in optreden die leidt tot ontwikkelingssamenwerking. Ik zou daaraan toe willen voegen dat professionalisering 

ook kan leiden tot onderwijs, sociaal werk, gezondheidszorg of andere beroepspraktijken.  

Onderscheidingen op basis van bestemming 

Een belangrijk kenmerk van ontwikkelingssamenwerking, dat door de organisaties wordt aangedragen om 

haar te onderscheiden van diaconaat, is dat men zich hiermee richt op het veranderen van structuren (BN, ZZg). 

Vanuit de uitwerking van het praktijkmodel kan gesteld worden dat de gerichtheid op structuurveranderingen de 

praktijk van ontwikkelingssamenwerking in de kern stempelt. (Opnieuw zij eraan herinnerd dat humanitaire 

hulp, die soms gerekend wordt tot ontwikkelingssamenwerking in bredere zin, wel op leniging van directe nood 

is gericht.) Diaconaat kan zich soms ook richten op ontwikkeling, maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn 

(GZB, DVN). De bestemming van diaconaat is anders, namelijk het zichtbaar maken van het evangelie (DVN). 

Onderscheidingen op basis van werkwijze 

“Diaconaat is persoonlijker [dan ontwikkelingssamenwerking]. Je zoekt de allerarmsten op in hun nood. Bij 

ontwikkelingssamenwerking kun je voor het resultaat vaak juist beter niet met de allerarmsten zelf werken.” In 

deze opmerking van KiA wordt een belangrijk verschil gemaakt tussen diaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking. Dit verschil is terug te voeren op de funderende en kwalificerende normen die voor 

beide typen van werk van toepassing zijn. 

Diaconaat is het op een door het evangelie gestempelde manier omgaan met mensen. Diaconaat is dus 

relationeel van aard en – net als het evangelie - onvoorwaardelijk. Ontwikkelingssamenwerking is uiteraard niet 

los te koppelen van relaties, anders zou er niet van samenwerking gesproken kunnen worden. Samenwerking is 

essentieel voor dit type werk. Vanuit het ontwikkelingsperspectief is echter niet iedereen even ‘interessant’ om 

mee samen te werken. Vanuit de gerichtheid op het ontwikkelen van praktijken en instituten zal men een 

afgewogen keuze maken met wie er samenwerkt wordt. De allerarmsten zijn wel van grote betekenis vanuit het 
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perspectief van ontwikkelingssamenwerking, maar in de samenwerking zelf zullen zij vaak niet op de voorgrond 

staan, of zelfs afwezig zijn. 

De gerichtheid op het relationele maakt dat diaconaat in de praktijk doorgaans kleinschaliger plaatsvindt dan 

ontwikkelingssamenwerking, die voor structurele veranderingen vaak gebaat is bij een grootschaliger aanpak 

(BN, GZB, ZZg). 

Een laatste onderscheidingscriterium dat hier genoemd kan worden naar aanleiding van de formuleringen van 

de organisaties, is dat ontwikkelingssamenwerking vaak een afgebakend tijdsbestek kent (BN; KiA). Enerzijds is 

het een gegeven dat dit met diaconaat minder het geval is omdat een kerk vaak een vaste waarde is in de 

omgeving, die er ook waarde in ziet haar relaties te onderhouden. Anderzijds zal (ook) een kerk er huiverig voor 

moeten zijn om eindeloze hulprelaties met mensen te onderhouden. Hier zal uitgebreider op ingegaan worden in 

het volgende hoofdstuk. 

Onderscheidingen op basis van ethische waarden 

Jochemsen stelt, dat ontwikkelingssamenwerking zich richt op het realiseren van bepaalde waarden in de 

diversiteit van praktijken en instituties (par. 5.2.2).
251

 In navolging van B. Goudwaard en anderen wijst hij 

daarbij op een omkering van de waardenhiërarchie, die in de westerse cultuur heeft plaatsgevonden: 

“De waarden van economische groei, welvaart, veiligheid en bescherming van eigen identiteit zijn tot hoogste 

waarden verklaard; als die maar gerealiseerd worden dan zal een rechtvaardige, zorgzame en duurzame samenleving 

het gevolg zijn. Het is precies andersom. We moeten allereerst streven naar de fundamentele waarden als 

gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap – om er maar een paar te noemen. En als vrucht van dat streven 

kan ook welvaart, welzijn en veiligheid tot stand komen.”252  

Naar mijn idee wordt hier een belangrijk punt geraakt waar christelijke ontwikkelingssamenwerking zich 

doorgaans zal onderscheiden van de algemene ontwikkelingswereld, al gaat het op zich genomen niet om een 

exclusief christelijk standpunt. Veel denkbeelden waarmee het moderne concept ontwikkelingssamenwerking 

geladen is (par. 2.1.1), zijn niet goed verenigbaar met het christelijk geloof.
253

  

In paragraaf 4.5 zijn naar aanleiding van de motivaties van de organisaties en hun spreken over diaconaat 

verschillende waarden in beeld gebracht, waaronder de ethische waarden: rentmeesterschap, (gelijk)waardigheid, 

liefde, barmhartigheid, gerechtigheid en zelfverloochening. De stelling zou verdedigd kunnen worden dat alle 

waarden van toepassing zijn op zowel diaconaat als (christelijke) ontwikkelingssamenwerking.  

Tegelijk weegt niet elke waarde in elke type werk even zwaar. Het meest eruit springende voorbeeld daarvan 

is ‘rentmeesterschap’. In paragraaf 4.2.5 is er voor gepleit om rentmeesterschap (in ecologische zin) niet bij 

diaconaat onder te brengen, omdat de focus van diaconaat vanuit historisch en Bijbels-theologisch perspectief op 

het intermenselijke vlak ligt. Bij ontwikkelingssamenwerking hoort rentmeesterschap juist voluit thuis. Het raakt 

vanuit christelijk perspectief aan het hart van het werk. Genesis 1,26-28 geldt als sleuteltekst in het spreken over 

christelijk rentmeesterschap. Het is veelzeggend in dit verband dat deze tekst ook wel als ‘cultuuropdracht’ te 

boek staat, waarmee het funderende en kwalificerende aspect van ontwikkelingssamenwerking geraakt worden. 

                                                           
251 Jochemsen, Gras, 31. 

252 Jochemsen, Gras, 30. 

253 Goudzwaard & Verweij, ‘Anatomie’, 138. 
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Ook met betrekking tot de andere waarden zijn er accentverschillen aan te wijzen in de beide typen van werk. 

Ik werk dit verder niet in detail uit omdat het belang hiervan met het oog op de vraagstelling in deze scriptie 

minimaal is. 

5.2.6 Deels overlappende cirkels 

Over diaconaat en ontwikkelingssamenwerking zou ik daarom willen spreken als twee cirkels die elkaar 

overlappen (figuur 3, model 1). De gekleurde kernen staan voor de constitutieve zijde, de structuur, van de 

praktijken. De ruimte tot de buitencirkel geeft de concrete uitwerking weer van de constitutieve normen in de 

praktijk. Dit vindt plaats onder leiding van de regulatieve 

zijde, de richting, die met pijlen is aangeduid. In het 

model komt tot uiting dat de constitutieve zijde van beide 

praktijken op zichzelf staat. In de kern genomen gaat het 

om twee verschillende typen van werk. In een concrete 

situatie kunnen diaconaat en ontwikkelingssamenwerking 

er hetzelfde uitzien (BN, KiA). Sommige projecten 

zouden zowel vanuit het perspectief van diaconaat als 

vanuit het perspectief van ontwikkelingssamenwerking 

gedaan kunnen worden. Dat betekent ook dat er 

samenwerking mogelijk is, wat ook veel gebeurt.  

Model 1 is statisch en doet absolute uitspraken over ontwikkelingssamenwerking. Deze statische weergave is 

te verdedigen aan de hand van de onderscheidingen, zoals deze zijn besproken in de vorige paragraaf. De 

werkelijkheid is een stuk gevarieerder en vraagt om een dynamisch model.  

De vraag welke rol zuidelijke kerken in ontwikkelingssamenwerking kunnen innemen, heeft bijvoorbeeld 

alles te maken met het gewicht dat in een concrete situatie gegeven wordt aan de structuur en richting van de 

beide typen van werk. Ik heb dit in figuur 4 uitgewerkt als cirkels die ten opzichte van elkaar groter of kleiner 

zijn. De kernen van de kleine cirkels verliezen hun zelfstandigheid ten opzicht van de grotere cirkels. Zo kan 

diaconaat onder de beheersing van ontwikkelingssamenwerking terecht komen (model 2) en omgekeerd (model 

3). 

Figuur 3: Diaconaat (D) en ontwikkelingssamenwerking 

(OS) als elkaar overlappende cirkels. 

           1 
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In model 2 heeft het diaconaat de primaat. Normen die gelden voor het diaconaat wegen in de samenwerking 

zwaarder dan de normen voor ontwikkelingssamenwerking. Het werk wordt – voor zover het de samenwerking 

betreft - benaderd vanuit diaconaal perspectief. Model 3 vertoont het omgekeerde.  

Naar mijn overtuiging mag een kerk het niet laten gebeuren dat het diaconale werk onder beheersing van de 

normatieve structuur komt te staan die in de praktijk van ontwikkelingssamenwerking van toepassing zijn. Ook 

christelijke organisaties zullen de eigenheid van het diaconale werk van een kerk moeten respecteren. Sowieso 

zullen ontwikkelingsorganisaties de normen van elke 

praktijk waar men op betrokken is, moeten respecteren 

(par. 5.2.2).
254

 Dat hoeft niet per sé te betekenen dat een 

kerk geen rol kan hebben in projecten waarin de 

ontwikkelingsnormen meer bepalend zijn dan de diaconale 

normen. De kerk zal dan echter meer afstand moeten 

nemen en een kleinere rol moeten innemen en alleen daar 

participeren waar zij haar eigen diaconale werk in de kern 

niet hoeft te verloochenen. Schematisch uitgebeeld 

betekent dit ook dat er meer afstand zal moeten komen 

tussen de beide cirkels. Uitgaande van model 3, moet de 

diaconale kern bevrijd worden uit de ontwikkelingscirkel, 

wat leidt tot model 4. 

Vanuit diaconaal perspectief is model 2 uiteraard wenselijker dan model 3. Echter in het algemeen kan 

gesteld worden dat er naar gestreefd moet worden om beide typen van werk niet aan elkaar schatplichtig te 

maken. 

Er zijn verschillende criteria die bepalend zijn om de verhouding in gewicht tussen ontwikkelingswerk en 

diaconaat te bepalen. Een criterium dat in ieder geval doordenking vraagt is het soort werk/project. Een 

voorbeeld: in een project dat als doel heeft om de landbouw te moderniseren zullen waarden van 

ontwikkelingssamenwerking waarschijnlijk dominanter zijn dan diaconale waarden, ook al is hier vanuit 

diaconaal perspectief wel iets in te zeggen. 

                                                           
254 Jochemsen, Gras, 31-33. 

Figuur 5: De eigenheid van het diaconaat moet veilig 

gesteld worden als de ontwikkelingsnormen dominanter 

zijn 

        4   

     

 

Figuur 4: Schematische weergave van hoe het ene type werk onder beheersing van het andere type kan komen te staan. 

             2            3 
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Een tweede criterium dat in ieder geval doordenking vraagt, is de werkwijze die een bepaalde organisatie 

kenmerkt. De typering diaconale of  zendingsorganisatie kan hier richtinggevend zijn, maar is zeker niet alles 

bepalend. Naar mijn idee speelt de spanning tussen diaconaat en ontwikkelingssamenwerking al een rol in de 

identiteit van verschillende organisatie. De vraag moet dus gesteld worden: Werkt een organisatie primair als een 

diaconale organisatie of als ontwikkelingsorganisatie. Het kan voor kerken behulpzaam zijn, wanneer dit helder 

is voor men een samenwerking aangaat. Ook zouden organisaties zelf er bewust van moeten zijn welk type van 

werk bepalend is voor de eigen identiteit. 

Het is niet zo dat deze verhouding vooraf goed neergezet moet worden en dat daarmee de eigenheid van het 

diaconaat geborgd is. Ook tijdens het samenwerkingsproces doet men er goed aan om deze verhouding in beeld 

te houden. Diaconaat groeit vaak uit tot ontwikkelingssamenwerking – of een andere praktijk – door 

professionalisering van het ad hoc beleid (par. 5.2.5). In lijn met het bovenstaande zou de kerk haar diaconaat 

moeten beschermen en ook afstand moeten nemen.  

5.3 Kerken en ontwikkelingssamenwerking 

Voor er in het volgende hoofdstuk stilgestaan wordt bij de samenwerking van kerken met diaconale en 

ontwikkelingsorganisaties, verdienen twee principiële voorvragen de aandacht. Het zijn vragen die opkomen 

vanuit de formuleringen van de organisaties, die in paragraaf 5.1 zijn weergegeven. In zekere zin gaat het bij 

deze vragen om twee posities die de uitersten van een spectrum vormen. De eerste vraag is, of 

overheidsfinanciering van ontwikkelingssamenwerking niet als principiële belemmering zou moeten gelden om 

als kerken samen te werken met ontwikkelingsorganisaties (par. 5.3.1). De tweede vraag is, of kerken er naast 

een diaconale agenda ook een ontwikkelingsagenda op na kunnen houden (par. 5.3.2). 

5.3.1 Overheidsfinanciëring: principiële belemmering? 

Door de GZB wordt ontwikkelingssamenwerking neergezet als een politiek concept, dat niets met kerk-zijn 

te maken heeft. Naast bezwaren tegen de focus op ontwikkeling, die vanuit christelijk perspectief niet altijd 

positief te duiden is, wordt hierbij vooral het argument van overheidsfinanciering aangevoerd. Kerken kunnen 

voor hun eigenlijke taak principieel gezien geen verantwoording afleggen aan derden, aldus de GZB. Dit kan een 

reden zijn om terughoudend te zijn in het gebruik maken van financiële overheidssteun. Teruggrijpend op de 

vorige paragraaf: men hoedt zich dus voor een situatie waarin de praktijk van ontwikkelingssamenwerking de 

diaconale praktijk overheerst (figuur 4, model 3) 

Allereerst moet opgemerkt worden dat de rol van de overheid ontwikkelingssamenwerking in haar breedte 

niet maakt tot wat zij is. Dan wordt voorbijgegaan aan maatschappelijke organisaties. Wel is de overheid 

onmiskenbaar een belangrijke speler in en vaak ook een financier van ontwikkelingswerk.  

Maar is dat een reden om ontwikkelingssamenwerking te mijden? De overheid heeft als taak om het goede te 

doen (vgl. Rom. 13,4). Een overheid zal nooit slagen in het realiseren van het goede  wanneer de burgers daaraan 

zelf niet  willen bijdragen. De kerk heeft het toe te juichen wanneer de overheid het goede zoekt. Kerken kunnen 

en mogen – en moeten soms ook – participeren als collectief of als individuele christenen in de realisering van 

het overheidsbeleid. In sommige gevallen zal dit ook betekenen dat er verplichtingen richting de overheid 

worden aangegaan, waarvan verantwoording moet worden afgelegd. Daar is op zichzelf genomen niets mis mee. 
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Kerken zullen wel voorop moeten laten staan, dat men zich in eerste instantie te verantwoorden heeft richting 

God. 

Naast deze principiële lijn is het ook zinvol om te zien wat overheidsgeld in de praktijk met de identiteit van 

christelijke organisaties doet. H.S. Westerveld heeft onder lidorganisaties van de vereniging Prisma een 

onderzoek uitgevoerd naar hoe christelijke organisaties, die geld van de overheid ontvangen voor 

ontwikkelingswerk, hun christelijke identiteit uit laten komen.
255

 Met H. Jochemsen publiceerde hij naar 

aanleiding hiervan een artikel, waarin geconcludeerd wordt: 

“Door een scheiding in de werkzaamheden aan te brengen heeft ook het evangelie een plaats in het werk, 

zonder dat enige vorm van evangeliserende activiteit met overheidsgeld gefinancierd wordt. Nog belangrijker is 

echter dat sturingsfactoren, ‘partners, cultuur en personeel’ door het ontvangen van overheidsgelden in hun 

identiteit niet of slechts minimaal worden beïnvloed. Hierdoor zijn organisaties veelal in staat om hun eigen 

christelijke identiteit zichtbaar te laten worden in ontwikkelingsprojecten, waarbij tegelijk de doelstelling van het 

subsidieprogramma wordt gerealiseerd met handhaving van de gestelde voorwaarden.”
256

 

Afgaand op de resultaten van dit onderzoek, moeten de gevolgen van overheidsfinanciering voor de 

christelijke identiteit niet overschat worden. Het is wel een voorwaarde, dat men een organisatorische scheiding 

accepteert tussen missionair en diaconaal-/ontwikkelingswerk. Men zal er hierbij voor moeten waken dat deze 

scheiding zich niet doorvertaalt naar de praktijk ten koste van een holistische werkwijze. 

5.3.2 Een kerkelijke agenda 

voor 

ontwikkelingswerk? 

Met name in het beleidsstuk van het ZZg valt op dat er 

over ontwikkelingssamenwerking wordt gesproken als het 

werk dat van de kerk kan uitgaan. Voor verschillende 

organisaties draagt het werk dat vanuit de kerk plaatsvindt 

primair de naam diaconaat (DDCGK; KiA; ook 

formuleringen vanuit DVN en de GZB kunnen in deze lijn 

worden uitgelegd). De vraag die hieruit voortvloeit is: kan 

een kerk naast een diaconale agenda ook een 

ontwikkelingsagenda hebben? 

De visie van het ZZg komt naar mijn idee voort uit een 

andere benadering van de verhouding tussen diaconaat en ontwikkelingssamenwerking. P. Boersema schrijft 

hierover als een ‘lineair paradigma’. In het diaconaat loopt men er tegenaan dat hulpverlening niet voldoende is 

en er structurele oplossingen nodig zijn, wat tot ontwikkelingssamenwerking leidt.
257

 

Ontwikkelingssamenwerking wordt in deze benadering in feite gezien als een soort ‘diaconaat-+’.  

                                                           
255 Westerveld, Compassion. 

256 Westerveld & Jochemsen, ‘Spanning’, 25. 

257 Boersema, ‘Verhouding’, 95-96. 

Figuur 6: Diaconaat - ontwikkelingssamenwerking als 

lineair proces 
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Deze benadering zal veelal het historisch verloop van concrete situaties op een goede manier weergeven. 

Zolang het om projecten gaat die zowel de diaconale als ontwikkelingspraktijk raken, levert deze benadering 

bruikbare inzichten op. Een gevaar aan dit model is, dat buiten beeld blijft dat diaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking in de kern twee verschillende praktijken zijn, waar andere normen van kracht zijn. 

Als tussen deze verschillende normen een spanning ontstaat, zal een kerk altijd de voorkeur moeten geven 

aan de diaconale normen die bij haar aard horen. Als een kerk projecten in de overlapzone tussen beide 

praktijken uitoefent, doet men er naar mijn idee goed aan om dit vanuit een diaconale insteek te doen. De focus 

blijft zo gehandhaafd: gestalte geven aan het evangelie door goed en recht te doen in de sociale verhoudingen.  

5.4 Conclusies 

In dit hoofdstuk is gezocht naar een Bijbels-verantwoord  perspectief op de verhouding tussen diaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking, zoals de betrokken organisaties deze in beeld brengen, en de betekenis hiervan 

voor de rol die zuidelijke kerken in ontwikkelingssamenwerking in kunnen nemen? 

Aan de hand van het zogeheten normatief praktijkmodel is gepoogd om diaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking als twee vergelijkbare grootheden naast elkaar te plaatsen. Daarbij is primair 

gekeken naar de structuur van de praktijken, naar de normen die constitutief zijn voor de praktijken. In het 

model wordt gewerkt met de ordening van de werkelijkheid aan de hand van aspecten, die gangbaar is in 

reformatorische wijsbegeerte. Voor elke beroepspraktijk geldt dat er een kwalificerend en een funderend aspect 

is. Dat betekent dat de zinkernen van de betreffende aspecten als normatieve principes gelden. Kwalificerende 

normen geven het doel, de bestemming, van een praktijk aan. Funderende normen bepalen wat voor soort 

handelingen er ontplooid moeten worden en met welke technieken en vaardigheden dit moet gebeuren.  

Voor de beroepspraktijk van ontwikkelingssamenwerking is de uitwerking van H. Jochemsen gehanteerd. 

Het formatieve aspect, met zingerichte vormgeving als zinkern, is aangemerkt als het funderende en 

kwalificerende aspect voor ontwikkelingssamenwerking. Hieruit volgt als definitie van 

ontwikkelingssamenwerking: “[Z]ingerichte vorming van praktijken en instituties door samenwerking met 

mensen in die praktijken.”
258

 

Diaconaat is in het vorige hoofdstuk gedefinieerd als: Diaconaat is het in navolging en opdracht van 

Christus, vanuit en tot opbouw van de christelijke gemeenschap, gestalte geven aan het evangelie in sociale 

verhoudingen. Op basis van deze definitie is in dit hoofdstuk verder gewerkt. Er is geconcludeerd dat, hoewel 

diaconaat geen recht gedaan wordt door erover te spreken als een beroepspraktijk, wel in algemenere zin over 

een praktijk gesproken kan worden wanneer de kerk als handelend collectief herkenbaar is. Er is gesteld, dat 

diaconaat gekwalificeerd wordt door het pistische aspect, waarvan geloof de zinkern is. Een gedeelde 

kwalificatie van het pistische met het morele aspect, waarvan liefde als zinkern geldt, zou op goede gronden 

verdedigd kunnen worden. Het sociale aspect, met omgang als zinkern is aangevoerd als het funderende aspect. 

Van daaruit is geconcludeerd, dat het bij diaconaat en ontwikkelingssamenwerking gaat om twee typen van 

werk die in de kern van elkaar verschillen. De verschillende praktijken worden in de kern bepaald door 

verschillende normen.  

 

                                                           
258 Jochemsen, Gras, 33. 
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Daarnaast is geconcludeerd, dat er sprake is van overlap tussen beide typen van werk. Diaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking kunnen er in de praktijk hetzelfde uitzien. Vanuit verschillende invalshoeken kan 

men aan bepaalde projecten werken en dus ook samenwerken.  

Voor de samenwerking van zuidelijke kerken met noordelijke organisaties betekent dit, dat men er van twee 

kanten naar zal moeten streven om de kern van het diaconaat onaangetast te laten. Als in een concrete situatie de 

normen van ontwikkelingssamenwerking zwaarder gaan wegen dan de diaconale normen, zal men vanuit de kerk 

meer afstand moeten nemen om de eigenheid van de kerk en het diaconaat te waarborgen.  

Verder is geconcludeerd, dat medefinanciering door de overheid geen reden hoeft te zijn om als kerk 

ontwikkelingssamenwerking volledig te mijden. De uiteindelijke invloed op de christelijke identiteit die in het 

werk zichtbaar wordt, is beperkt. Ook kan men de overheid vanuit Bijbels-theologisch perspectief niet als een 

tegenstander van de kerk beschouwen. De overheid heeft de taak het goede te zoeken. De kerk mag en moet 

daarin participeren als de overheid haar taak serieus neemt en de eigenheid van het kerkelijke diaconaat niet in 

het geding komt. 

Als laatste is geconcludeerd, dat het sterk de voorkeur verdient om als kerk activiteiten die zich in de 

overlapzone van beide typen van werk bevinden vanuit een diaconale insteek te doen, zodat de normen van het 

diaconaat bepalend zijn voor het werk. 
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6 Partnerschap 

In het vorige hoofdstuk is verdedigd dat zuidelijke kerken vanuit diaconaal oogpunt een rol kunnen innemen 

in ontwikkelingssamenwerking. Uit de interviews is gebleken – wat ook de aanleiding tot dit onderzoek is 

geweest (par. 1.1) –, dat de samenwerking van zuidelijke kerken met noordelijke organisaties soms op zo’n 

manier verloopt dat zuidelijke kerken er nadelige gevolgen van ondervinden. Het doel van dit hoofdstuk is om 

deze schaduweffecten in beeld te krijgen en er algemene lessen uit te trekken voor de vormgeving van 

partnerschappen tussen zuidelijke kerken en noordelijke organisaties.  

De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: Welke schaduweffecten op de zuidelijke kerken, veroorzaakt 

door samenwerking met noordelijke organisaties die actief zijn op het gebied van internationaal diaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking, worden waargenomen door de betrokken organisaties en wat is hieruit te leren met 

het oog op de rol van de zuidelijke kerken in de samenwerking met noordelijke organisaties?  

Er is voor gekozen om alleen schaduweffecten in beeld te brengen en niet alle effecten. De primaire reden 

hiervoor is, dat de schaduweffecten die waargenomen zijn de aanleiding tot het onderzoek vormden (par. 1.1). 

Dat de samenwerking positieve effecten heeft op de kerk, staat hier  niet ter discussie. Het gaat erom dat 

negatieve effecten zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.    

Om tot een antwoord op deze vraag te komen, wordt in paragraaf 6.1 eerst op algemene wijze ingegaan op de 

manier hoe kerken en organisaties hun samenwerking vormgeven. Vervolgens wordt ingegaan op verschillende 

schaduweffecten die worden waargenomen. In paragraaf 6.2 wordt ingegaan op de waarneming dat zuidelijke 

kerken professionaliseren. In paragraaf 6.3 wordt ingegaan op de thematiek ‘rijstchristendom’. In paragraaf 6.4 

staan problemen rondom concurrentie en machtsstrijd centraal. In paragraaf 6.5 wordt ingegaan op 

afhankelijkheidsrelaties. Tot slot worden in paragraaf 6.6 enkele conclusies weergeven met betrekking tot de 

hoofdvraag.  

Anders dan in de vorige hoofdstukken geef ik niet vooraf de data weer. Ter onderbouwing en illustratie 

zullen steeds elementen uit de data worden ingevoegd.   

6.1 Organisatorische vormgeving samenwerking 

Zuidelijke kerken werken vaak samen met noordelijke organisaties door vanuit de kerk departementen op te 

zetten, die zich specifiek richten op het diaconale of ontwikkelingswerk, of een specifiek gedeelte daarvan.  

Door R. James worden globaal drie modellen gegeven hoe kerken dit in de praktijk vormgeven door middel 

van departementen. Hij geeft hierbij een schematische weergave, die met enkele aanpassingen opgenomen is als 

figuur 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Organisatievormen kerkelijke departementen/organisaties (James, Churches, 8) 
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In variant 1 functioneert het departement volledig als een onderdeel van het kerkelijk instituut. In variant 3 

functioneert het departement meer als een zelfstandige organisatie los van het kerkelijk instituut en heeft het 

meer een NGO karakter. Bij deze organisatievorm is er in de praktijk vaak verbinding met meerdere kerken. 

Variant 2 houdt het midden tussen beide varianten. Deze vormen van organisatie zijn in beeld gebracht in figuur 

7. In de praktijk zijn er allerlei tussenvarianten mogelijk.
259

 

Volgens James is er geen algemeen antwoord te geven op de vraag welke organisatievorm nu het beste is. 

Elk model heeft zijn voor- en nadelen. Verschillende factoren spelen een rol bij het bepalen van de 

organisatievorm: de theologische visie op ontwikkeling en op de rol van de kerk in dat proces; leeftijd, grootte en 

groeifase van het religieuze instituut en het ontwikkelingswerk; traditie en leeftijd van de denominatie; 

persoonlijkheden en gedrag van het leiderschap van de kerk en het ontwikkelingswerk; werktype en 

financieringsbron.
260

 

De waargenomen spanningen die in dit hoofdstuk besproken worden zijn voor een aanzienlijk deel te duiden 

vanuit deze verschillende criteria en organisatiestructuren. Enkele keren wordt bij de bespreking van de 

verschillende schaduweffecten van de samenwerking van organisaties en kerken op deze modellen 

teruggegrepen om de spanningen te duiden.  

6.2 Professionalisering van de kerk 

Door verschillende organisaties wordt waargenomen, dat zuidelijke kerken door de samenwerking met 

noordelijke organisaties meer en meer veranderen in NGO’s.
261

 Vanuit DVN wordt bijvoorbeeld gesignaleerd: 

“In NGO’s gaan grotere bedragen om die een kerk om zeep kunnen helpen. De kerk wordt als kanaal gebruikt. Dit 

heeft niets met het ondersteunen van de kerk te maken. De kerk wordt zelf een NGO. Tegelijk zijn kerken een 

belangrijke speler richting de overheid. Je moet dit niet negeren.”262  

Ook vanuit de GZB worden op dit vlak moeiten op tafel gelegd bij de praktijk die men waarneemt: 

“Ontwikkelingsprojecten los van de kerk, of misschien via kerkelijke departementen, hebben impact op de context 

van de lokale kerken. Beter onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid ed., kunnen een positieve impact hebben 

op de kerken. Maar er zijn ook negatieve effecten: hulp kan ingaan tegen lokale copingsmechanismen, of spanningen 

veroorzaken (…); de kerkelijke gemeenschap kan in een afhankelijkheidspositie gedrukt worden; de kerkelijke 

structuren worden niet bevestigd, maar overgenomen; geloof kan kleiner i.p.v. groter worden. Voor de kerk is het 

essentieel dat ze niet van haar core-business (liefde tot God en de naaste) vervreemdt omdat een deel van haar 

roeping door anderen wordt ingevuld. De kerk groeit daar waar zij uit haar hart leeft.”263 

Niet alle organisaties zien het ‘NGO-iseren’ als een negatieve ontwikkeling. Door KiA wordt opgemerkt: 
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“Wij zien vooral voordelen in het NGO-iseren. We hebben hier zelf hard aan meegewerkt door eisen te stellen en de 

capaciteit te versterken. Het opbouwen van een sterk maatschappelijke middenveld is een ontwikkelingsdoel. Het 

zich organiseren in departementen (bv. voor landbouw) zien we als positief voor de professionaliteit en efficiëntie. 

Onze ondersteuning hiervan draagt bij aan hun missionaire verlangen. Het is vervolgens weer de taak van de 

departementen om de lokale kerken recht te doen. Het is niet onze taak daar op toe te zien. Het effect dat wij zien is 

vooral positief. We zien vooral dat kerken veel bewustzijn halen uit het gezamenlijk bezig zijn op diaconaal gebied. 

Soms zou het goed zijn als er meer aandacht zou zijn in de kerken om meer zelf bij te dragen.”264 

In de bovenstaande citaten spelen verschillende zaken door elkaar. Dat zal ermee te maken hebben dat de 

verschillende problemen die men ervaart in de praktijk op allerlei manieren vervlochten zijn. Om hier op een 

goede manier over te spreken is het zaak om onderscheiding aan te brengen.  

Er wordt gesignaleerd dat ‘NGO-iseren’ processen op gang brengt en problemen veroorzaakt, die de kerk 

kapot kunnen maken. Deze processen verdienen goede aandacht. Het is dan ook de  vraag  of KiA zich er niet te 

makkelijk vanaf maakt door de verantwoordelijkheid voor dergelijke problematische processen volledig bij de 

lokale kerken neer te leggen. Het gaat wellicht om interne problemen van zuidelijke partners en kerken, maar ze 

hebbent toch alles te maken met de manier waarop noordelijke organisaties hun stempel drukken op werk in het 

Zuiden? Verschillende van deze processen en problemen zullen in het vervolg van dit hoofdstuk besproken 

worden.  

In deze paragraaf wordt ingegaan op een vraag die hieraan vooraf gaat. Is de professionalisering van 

kerkelijke/diaconale structuren wenselijk of is dit op zichzelf genomen al strijdig met de eigenheid van de 

(zuidelijke) kerken? 

De bevindingen van paragraaf 4.3.2 bieden in dit verband enig houvast. Vrijwel alle organisaties gaven aan 

dat diaconaat handelen is dat uitgaat van de kerk. Daarbij is er voor gepleit om bij de kerk uit te gaan van het 

begrip gemeenschap. Concreet kan dus gesteld worden dat het meer bij de aard van het diaconaat past om uit te 

gaan van een lokale gemeente dan vanuit een kerkverband. Vanuit de gemeente kan een holistische missie op 

een heel natuurlijke manier gestalte krijgen. Mensen kunnen hiermee in aanraking komen en opgenomen worden 

in een gemeenschap waar Gods verlossing in haar volle breedte zichtbaar is (par. 4.4.3). Met professionalisering 

van het diaconale werk van de gemeente zal men erg op moeten passen om vervreemding van de gemeente met 

haar eigen werk te voorkomen. 

Voor het kerkverband liggen de zaken anders. Een zuidelijk kerkverband kan besluiten om bij diaconale en 

ontwikkelingsprojecten betrokken te zijn door zich te organiseren in departementen. Daarbij is het van belang 

dat departementen de verbinding weten te leggen met het gemeenteniveau. Goede professionaliteit in kerkelijke 

zin zou een dienende rol moeten hebben ten opzichte van het werk dat in en vanuit de gemeente plaats vindt. De 

vraag die door verschillende organisaties wordt gesteld, past hier heel goed bij: Wordt de kerk dan wel worden 

de gemeenten er vitaler van?
265

 Professionaliteit kan bijvoorbeeld zeer dienstbaar aan de lokale gemeenten zijn 

in het leggen van verbindingen tussen plaatselijke, kerkelijke initiatieven en het landelijk niveau. Bijvoorbeeld 

door richting de overheid en andere partijen in de maatschappij – dit kunnen ook ontwikkelingsorganisaties zijn 

– gezamenlijk te opereren. 
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De professionele aard van bepaalde werkzaamheden kan ook juist een reden zijn om die op enige afstand van 

de kerk vorm te geven in een zelfstandige organisatie (par. 6.1, figuur 7, organisatievorm 3). De gemeenten 

hoeven hiermee dan niet lastig gevallen te worden en besteden het werk als het ware uit aan een organisatie. Dit 

komt de eigenheid van zowel de kerkelijke/diaconale praktijk als de praktijk waar de organisatie actief in is ten 

goede.  

 

De organisatievormen (par. 6.1, figuur 7) kunnen van model 1 naar model 3 een groeiproces weerspiegelen, 

dat met professionalisering en andere factoren samenhangt. Het werk kan beginnen vanuit kleine departementen 

die het gemeentediaconaat ondersteunen. Gaandeweg treedt men meer de sfeer van ontwikkelingssamenwerking 

binnen door professionalisering. De directe verbindingen tussen het werk en de lokale gemeenten worden 

hiermee minder. Als dit proces zich doorzet, komt het werk zelfs los te staan van de gemeente en krijgt het een 

eigen positie in de maatschappij, hetzij als ontwikkelingsorganisatie of onderdeel van een andere sector. De kerk 

doet er dan goed aan zo’n project als eigen diaconaal werk los te laten en op zoek te gaan naar waar zij het 

meeste nodig is. De kerk kan wel op verschillende manier met zo’n organisatie verbonden blijven, maar kan het 

werk moeilijk als haar eigen diaconaat blijven zien en zal een andere, meer afstandelijke rol moeten kiezen. In 

paragraaf 5.2.6 is het beeld gebruikt van de kernen die elkaar niet mogen raken. Als de normen van de praktijk 

van ontwikkelingssamenwerking zwaarder gaan wegen dan de diaconale normen, moet de kerk/het diaconaat 

afstand nemen om haar eigenheid te bewaren. 

6.3 Rijstchristendom 

Een klassiek probleem is dat van rijstchristendom. Mensen sluiten zich aan bij de kerk omdat men denkt – en 

ziet – dat geloven zich terugbetaalt.
266

 Hier is in paragraaf 4.4.4 al aandacht voor geweest. Deze problematiek 

kan en mag van invloed zijn op de werkwijze van een kerk, al zal zij nooit volledig onder het probleem kunnen 

uitkomen. Het is ook de vraag of dit haar intentie zou moeten zijn. 

P. Boersema stelt dat er meer oog moet komen voor de indirecte rol van de zuidelijke kerken in 

ontwikkelingssamenwerking door te functioneren als ‘kweekvijver’ voor mensen die vanuit christelijk 

perspectief aan ontwikkelingssamenwerking willen bijdragen. Christenen kunnen een goede werknemersrol 

vervullen in ontwikkelingsorganisaties. De kerk zelf kan dan op enige afstand blijven (par. 6.1, figuur 7, 

organisatievorm 3) en blijft zo uit de problematiek van ‘rijstchristendom’.
267

  

Deze problematiek kan echter hooguit een van de factoren zijn en zeker niet de bepalende in het kiezen van 

de organisatievorm. Diaconaat moet primair een zaak van de gemeente blijven. 

6.4 Concurrentie en machtsstrijd 

Vanuit de betrokken organisaties worden waarnemingen gedaan van spanningen die samenhangen met het 

buiten de kerk organiseren van het diaconale/ ontwikkelingswerk (par. 6.1, figuur 7, organisatievorm 3 (en 2)). 

Zo wordt gesignaleerd dat het werk van organisaties ten koste kan gaan van de menskracht van het diaconaat, 

omdat mensen bij ontwikkelingsorganisaties aan de slag gaan. De salarissen die door ontwikkelingsorganisaties 
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gegeven worden, zijn vaak hoger dan die men binnen de kerk kan geven. Dit kan tot gevolg hebben dat van de 

weinig geschoolde mensen die in sommige zuidelijke kerken aanwezig zijn, er een deel niet meer inzetbaar is, 

omdat ze binnen de ontwikkelingswereld een baan hebben. Soms gebeurt het zelfs dat predikanten zo druk zijn 

met het werken bij een ontwikkelingsorganisatie, dat ze nauwelijks nog tijd hebben voor hun predikantstaken.
268

  

De waarneming van deze spanning wordt niet alleen gedaan door betrokken organisaties. R. James schrijft 

bijvoorbeeld: 

“In much church development work there are tensions between the church and the development office over resources. 

At an individual level there are often significant salary differentials between the clergy and the development workers. 

At organisational level, the development office may have greater access to vehicles and other assets. It is a common 

scenario in Africa that the Bishop, leader of the whole church, has no transport to visit a congregation or hold a 

meeting, while a number of cars stand at the development office.”269 

De risico’s die hier beschreven worden, lijken primair van toepassing op organisatievorm 3 (par. 6.1, figuur 

7). Kerk en departement/organisatie functioneren zo gescheiden van elkaar, dat ze in plaats van samen op te 

trekken elkaar beconcurreren. Of eigenlijk is het vooral de organisatie die de kerk beconcurreert. De kerk kan 

hier niet tegenop bieden. Vergelijkbare problemen spelen echter ook bij organisatievormen 1 en 2, al zullen de 

problemen zich soms anders uiten. Verschillende betrokken organisaties signaleren dat macht- en belangenstrijd 

kunnen ontstaan over fte’s, status en de besteding van het geld.
270

 Vanuit het ZZg wordt in dit verband 

opgemerkt: 

“[Het kan] gebeuren dat kerkleiders die laag opgeleid zijn, hun enige carrièrekans zien in het stijgen in de kerkelijke 

machtshiërarchie. Als ze voorzitter van een kerkprovincie zijn, zitten ze dicht bij de geldkraan uit het buitenland en 

neemt hun interne gezag toe. De drijfveer voor deze kerkleiders om te luisteren naar kerkleden met hun kleine 

vrijwillige bijdrage neemt af naarmate er meer geld van buiten in het spel is. Als de financiële steun minder wordt 

zullen kerkleiders ook weer meer afhankelijk zijn van hun eigen gemeenteleden.”271 

Er moet geconcludeerd worden dat het hier uiteindelijk gaat om een probleem dat ontstaat doordat een tak 

van het kerkelijke leven zo interessant gemaakt wordt door buitenlands geld, dat het ten koste gaat van andere 

takken, zoals verkondiging, pastoraat en catechese. 

In eerste instantie is dit een (geestelijk) probleem van de zuidelijke kerken. Ze zullen zelf moeten waken voor 

een goede balans en hun keuzes niet moeten maken op basis van persoonlijke voordelen voor betrokkenen.  Het 

zou een onderdeel van capaciteitsversterking (par. 6.5.2) kunnen zijn om hierover na te denken met de zuidelijke 

kerken. Voor kerken/christenen ligt er de taak elkaar op te scherpen. 

Tegelijkertijd zal het ook de werkwijze van noordelijke organisaties moeten beïnvloeden. Wanneer er vanuit 

een holistische visie gewerkt wordt, kan men niet alleen begaan zijn met het functioneren van het diaconaat van 

een kerk. Omdat diaconaat als diepste bedoeling heeft om het evangelie gestalte te geven, betekent dit ook dat er 
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vanuit diaconaal oogpunt gewaakt moet worden over hoe het evangelie in zijn volle breedte in een gemeenschap 

zichtbaar is.  

6.5 Afhankelijkheid versus gelijkwaardigheid 

Een andere schaduweffect van het werk op de kerk, dat wordt waargenomen door de betrokken organisaties, 

is dat zuidelijke kerken afhankelijk worden, of zichzelf afhankelijk maken van het Noorden.
272

 Het gaat hier om 

een oud en bekend probleem, dat nog altijd aan de orde is, ondanks de goede intenties en beleidsaanpassingen. 

Deze afhankelijkheid komt op verschillende manieren tot uiting en heeft verschillende oorzaken. Ik wil er een 

paar noemen en illustreren. 

Door de grote bedragen die als donorgelden beschikbaar komen, kunnen mensen de idee krijgen, dat hun 

eigen (financiële) bijdrage er niet toe doet.
273

 Een concrete ervaring van een dergelijke situatie is op papier gezet 

door BN: 

“Bijzondere Noden steunt al jarenlang met een behoorlijk bedrag een scala aan diaconale activiteiten van één van 

haar zusterkerken. Jaarlijks wordt hiervoor een aanvraag gedaan, telkens is er weer een toename zichtbaar in de 

activiteiten die men wil doen. De kerk draagt niet bij aan deze activiteiten, ze worden geheel gefinancierd door 

Bijzondere Noden. Op bezoek bij deze kerk bespreken we met een aantal ambtsdragers hoe diaconaat in de lokale 

gemeente functioneert. Tijdens het gesprek blijkt dat diaconaat in de eigen omgeving van deze lokale gemeente 

nauwelijks een plaats heeft, want daarvoor heeft de kerk geen geld. Het lijkt erop dat de diaconale activiteiten van 

deze kerk losstaan van de andere activiteiten van de kerk en diaconaat wordt ook niet gezien als taak van de kerk. 

Hulp aan kwetsbaren is een taak van Westerse kerken geworden die geld overhebben. Zorg voor armen in de 

samenleving wordt niet gezien als een belangrijke taak en men denkt hiervoor veel geld nodig te hebben (…).”274 

Daarnaast kan het door de focus op het buitenland gebeuren dat kerken de spelers in het eigen geografische 

gebied over het hoofd zien.
275

 Ook komt het voor dat kerken wel verantwoording afleggen richting de donor, 

maar dat de binnenkerkelijke verantwoording nauwelijks plaats vindt. In een weergave van DVN van de 

conclusies van een extern evaluatierapport van een kerk werd bijvoorbeeld geconcludeerd:  

“Met waardering voor alle activiteiten die zijn opgezet en waar mensen uit de doelgroep belang bij hebben gehad is 

de belangrijkste conclusie wat betreft de kerk dat deze te afhankelijk is van (steun van) Nederland. Daardoor kan 

de kerk zich niet ontwikkelen en geen eigen identiteit vormen. (…) Een belangrijk aspect daarbij was dat de 

samenwerking plaats had op het hoogste (…) niveau [van het kerkverband]. Deze legden geen verantwoording af aan 

de eigen kerken. Dat kwam niet van de grond binnen de kerken zolang het geld van Nederland kwam.”276 

Via BN heb ik de scriptie in mogen zien van een zuidelijke student die een onderzoek gedaan heeft naar hoe 

men in een bepaalde kerk de financiële betrokkenheid ervoer van buitenlandse donoren.
277

  Hij nam een enquête 
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af onder kerkleden en -werkers. Hij stelde onder andere de vraag: “Do you think that  [the] (…) Church is 

depending too much on foreign aid to carry out her project?” Alle 93 invullers van de enquête beantwoorden 

deze vraag met een ‘yes’. Bijna de helft van de respondenten ervaart de betrokkenheid van donoren meer als een 

vloek dan een zegen. De antwoorden op de vraag waarom men betrokkenheid van donoren als een vloek ervaart, 

zijn als volgt samengevat door deze student: 

“According to the respondents it is a curse in the sense that there is a need for money, the first thought is to run to 

donors, not looking inward in the search of the Church’s internal potentialities. Secondly that some members see the 

Church as not only of foreign sponsorship but also of foreign ownership. This as they declared made many members 

unwilling to support the donor’s paid Church employees and that the members are not pro-active in action, either. 

Thirdly, the foreign support led the Church to act beyond its financial strengths compounded with the fact that (…) 

non-members observe the Church as rich.”278  

In paragraaf 3.3 is als motivatie voor de werkzaamheden van de organisaties onder andere 

‘gelijkwaardigheid’ aan de orde geweest. Als ‘gelijkwaardigheid’ een motivatie is om in beweging te komen, 

dan kan het niet anders of ook de manier van werken wordt gestempeld door dit beginsel.  

In de werkwijze proberen organisaties op verschillende manieren afhankelijkheidsrelaties te voorkomen. Ik 

wil in beeld brengen hoe de organisaties daarover spreken en daarop reflecteren vanuit vakliteratuur. In een 

zoektocht hiernaar komt een aantal beginselen en benaderingen naar voren, die elkaar in de praktijk kunnen 

versterken. Ik heb deze gerubriceerd in twee categorieën. In paragraaf 6.5.1 ga ik in op het streven naar 

wederkerigheid in partnerschappen. In paragraaf 6.5.2 staan eigenaarschap, empowerment en 

capaciteitsversterking centraal. 

6.5.1 Partnerschap en wederkerigheid  

Het streven naar wederkerigheid is onlosmakelijk verbonden met partnerschap. Wie wil samenwerken op 

basis van partnerschap, accepteert daarmee dat men samenwerkt op basis van gelijkwaardigheid. Het gaat bij 

‘partnerschap’ en ‘wederkerigheid’ om begrippen die al sinds het begin van ontwikkelingshulp en 

werelddiaconaat gehanteerd worden in de missionaire wereld.
279

   

Het streven naar wederkerigheid is een belangrijk middel om afhankelijkheidsrelaties te voorkomen en tegen 

te gaan. Vanuit Tear wordt dit streven als volgt verwoord: 

“Onze partners zijn autonoom. Als twee gelijkwaardige partners willen we afspraken maken. Er is oog voor 

wederkerigheid. We willen niet alleen een zendende, maar ook een ontvangende organisatie zijn.”280 

In de interviews met KiA wordt blijk gegeven van een sterk streven naar ‘wederkerigheid’. Daarbij komt 

naar voren dat men onder de noemer ‘wederkerigheid’ probeert om een faciliterende rol te hebben in 

ontmoetingen tussen de eigen kerkelijke achterban en die van zuidelijke partners. Ook komt naar voren dat men 

met name in relatie met kerken ook veel minder de rol van donor wil hebben, maar een gesprekspartner wil zijn. 

Het creëren van diaconaal bewustzijn in de eigen gemeenten vormt voor KiA een belangrijke motivatie in de 

                                                           
278 De bron is bekend bij de auteur en BN. Het materiaal is geanonimiseerd vanwege gevoelige informatie. 

279 Ufford, ‘Partnerschap’, 206. 

280 M.N. Niemeijer, persoonlijke communicatie (12-3-2015), bijlage 9.1.5. 
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partnerschap met zuidelijke kerken en organisaties.
281

 Ook bij DVN wordt veel nadruk gelegd op een dergelijke 

invulling van wederkerigheid: 

“De enorme rijkdom aan kennis in de zuidelijke kerken moet niet uitgevlakt worden. Vaak nemen ze zelf ook een te 

bescheiden positie in. Het is zaak hen te laten komen. Zodra je hen de ruimte geeft, komt de kennis en ervaring wel. 

Wij hebben misschien wel meer geld, maar we hebben andere dingen minder. We gaan uit van ‘aanvullend’ werken.  

Praktisch voorbeeld: We proberen bij het vaststellen van onze eigen beleidsstukken ook altijd partners te consulteren. 

Ook vanuit de GKV-synode worden soms partners geconsulteerd, bijvoorbeeld op het onderwerp ‘man/vrouw-

verhoudingen’.”282  

Het wordt daarbij als een spannende vraag ervaren hoe interessant partnerschap is voor zuidelijke kerken en 

organisaties als er geen geld gedoneerd wordt.
283

 Dit streven om relaties minder om geld te laten draaien, is 

breed zichtbaar onder de betrokken organisaties, evenals de moeilijkheid die dat geeft, omdat hiermee niet aan 

het verwachtingspatroon van zuidelijke partners voldaan wordt.
284

 Zo wordt bijvoorbeeld door het ZZg gesteld: 

 “Geld is de ruggengraat. Alles zit daar als vlees en bloed om heen. Zonder geld kom je wellicht niet eens in 

aanmerking om gesprekspartner te zijn.”285 

Toch zijn er ook ervaringen, die een andere kant laten zien van de zuidelijke partners. Vanuit DVN wordt 

opgemerkt: 

“Volgens onze partners is financiële ondersteuning niet dé grote meerwaarde, maar zit die juist ook in de 

aanwezigheid en de mogelijkheid om te sparren.”286 

Tear noemt zelfs ervaringen met het volledig tegenovergestelde: 

“We komen in veel gemeenschappen die geen geld meer aannemen, maar zelf verantwoordelijkheden nemen en oog 

hebben voor de eigen resources.”287 

In de opmerking van Tear komt tot uiting dat geld – dat voor een goot deel uit het Noorden komt – niet het 

enige middel is, dat ertoe doet. M.T. Lederleitner noemt in haar werk Cross-Cultural Partnerships dit ook als 

concrete aanwijzing om paternalisme en afhankelijkheidsrelaties tegen te gaan: “Greatly value all resources, not 

just money.”
288

 Wederkerigheid betekent dus ook het serieus nemen wat de ander aan middelen in te brengen 

heeft.   

Een ander punt dat M.T. Lederleitner aandraagt ligt in het verlengde hiervan. Als er door twee partners 

middelen – wat deze middelen ook zijn – worden geïnvesteerd, dan zijn beide partners verantwoording naar 

                                                           
281 E. Hazeleger & G. de Haan, persoonlijke communicatie (16-12-2014; 11/12-3-2015), bijlage A8. 

282 K. Harink & J. de Vries, persoonlijke communicatie (10-12-2014), bijlage 9.1.3. 

283 E. Hazeleger & G. de Haan, persoonlijke communicatie (11/12-3-2015), bijlage 9.1.8. 

284 Algemene stelling gebaseerd op persoonlijke communicatie, bijlagen 9.1.  

285 A. Kramer, persoonlijke communicatie (26-1-2015), bijlage 9.1.7. 

286 K. Harink & J. de Vries, persoonlijke communicatie (10-12-2014), bijlage 9.1.3. 

287 M.N. Niemeijer, persoonlijke communicatie (12-3-2015), bijlage 9.1.5. 

288 Lederleitner, Partnerships, 125. 
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elkaar schuldig.
289

 De erkenning hiervan door de noordelijke partner zal betekenen dat er sprake is van 

wederzijdse afhankelijkheid. Dat blijkt een moeilijk punt te zijn in de praktijk. Zo wordt vanuit het ZZg gesteld: 

“Dat wij niet meer willen betekenen dan de broederkerk op locatie kan en wil, staat lijnrecht tegenover ons belang om 

als fondsenwervende organisatie omzet te halen. Want onze omzet gaat daardoor omlaag. Omdat slechts een vierde 

deel van wat wij binnen krijgen aan fondsen in de organisatie gestoken mag worden, heeft een verlaging van de 

omzet consequenties voor ons personeel. Wij hebben dus als Goede Doelen Organisaties intrinsieke drijfveren om de 

omzet op peil te houden. Wij willen als ZZg meer toe naar een rol van fondsenwerver voor zuidelijke organisaties, 

maar daarmee maken we ons direct afhankelijk van hen.”290 

Enigszins vergelijkbaar wordt door KiA opgemerkt: 

“Vaak gaat het er voor organisaties om, dat ze zelf overleven. Ontwikkelingssamenwerking is een competitieve  

sector. De eigen belangen komen steeds meer op de voorgrond te staan. Kerk in Actie wil juist voorkomen dat er een 

situatie ontstaat dat de kerken/zuidelijke partners slechts een uitvoerder zijn van onze projecten. Zuidelijke kantoren 

zoals de regionale ICCO bureaus kunnen gezien worden als een soort concurrenten van lokale partners. Wij  leggen 

de regie van de projecten bij lokale partners.”291  

Echte wederkerigheid gaat echter nog een stap verder. Daarbij zullen Noordelijke organisaties inclusief de 

achterban zichzelf ook aan een leerproces durven onderwerpen, dat als ontwikkeling getypeerd zou kunnen 

worden. H. Jochemsen schrijft in een zelfde trant over ontwikkelingssamenwerking als een principieel 

gelijkwaardige samenwerking. 

“Want ‘wij’ moeten even goed als ‘zij’ ontwikkelen. In onze cultuur worden diverse sociale sferen, bijvoorbeeld ook 

zorg en onderwijs, steeds meer overheerst door het economische en technische denken waardoor de centrale waarden 

van deze families van praktijken onder druk komen te staan. Eenzijdige beïnvloeding van het Noorden naar het 

Zuiden bergt ten minste het gevaar in zich dat dezelfde eenzijdigheid ook op de landen daar wordt overgedragen. En, 

erger nog, dat de hele onderneming van internationale ontwikkelingssamenwerking komt onder het beslag van de 

belangen van de rijke landen.”292  

Deze paragraaf overziend, concludeer ik dat ‘wederkerigheid’ op twee manieren geïnterpreteerd wordt. Naar 

mijn idee zorgt dit voor spraakverwarring. Graag zou ik een onderscheiding aan willen brengen, die voor 

duidelijkheid kan zorgen. Ik doe dit aan de hand van twee begrippen die in het bovenstaande gebruikt zijn.  

De eerste interpretatie van wederkerigheid wil ik gelijkwaardig partnerschap noemen. Gelijkwaardig 

partnerschap kenmerkt zich door een gezamenlijke inbreng en een wederzijdse houding van afhankelijkheid, die 

– in deze context – een noordelijke en zuidelijke partner ten opzichte van elkaar hebben in het nastreven van een 

bepaald diaconaal- of ontwikkelingsdoel. De samenwerking van een noordelijke en zuidelijke partner volgens dit 

principe is schematisch in beeld gebracht in figuur 8.  

                                                           
289 Lederleitner, Partnerships, 127-128. 

290 A. Kramer, persoonlijke communicatie (26-1-2015), bijlage 9.1.7. 

291 E. Hazeleger & G. de Haan, persoonlijke communicatie (16-12 2014), bijlage 9.1.8. 

292 Jochemsen, Gras, 31. 
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De tweede interpretatie typeer ik als een ‘wederkerig ontwikkelingsproces’. Hieraan gaat de erkenning vooraf 

dat ontwikkeling niet uitsluitend van het Noorden naar het Zuiden ‘getransporteerd’ moet worden, maar dat ook 

het Noorden ontwikkeling nodig heeft. Hier komt een lerende gemeenschap in beeld. Twee organisaties of 

andere instituties hebben contact met elkaar. In deze context zal dit contact plaatsvinden rondom concrete 

diaconale of ontwikkelingsprojecten. Het resultaat daarvan is een wederzijds leer- of ontwikkelingsproces, 

waarin idealiter ook de achterbannen van de organisaties betrokken worden. Een schematische weergave van dit 

proces is gegeven in figuur 9. 

Daarbij kan men zich afvragen of echt wederkerig partnerschap met zuidelijke kerken niet veel meer dan nu 

het geval is, in het Noorden een kritische blik naar binnen zou moeten betekenen op de eigen manier van leven, 

zowel op micro als op macroniveau? Dat is meer dan de erkenning dat men ook in het Noorden kan leren van het 

Zuiden. Het is toegeven – en daarnaar handelen op micro- en macroniveau – dat een aanzienlijk deel van de 

armoede in het Zuiden te wijten is aan de hedendaagse wijze van handelen in het Noorden.  

De houding vanuit het Noorden richting het Zuiden is namelijk nogal ambivalent: enerzijds wordt er vanuit 

het Noorden geld in het Zuiden gepompt, terwijl men anderzijds de wurggreep vanuit het Noorden aantrekt. G. 

Verbeek schrijft hierover op basis van de situatie in 2000, dat het Zuiden het tienvoudige bedrag wat men aan 

ontwikkelingshulp ontvangt, aan het Noorden moet betalen voor rente van schulden. Ook worden vanuit het 

Noorden allerlei beschermende maatregelen voor de eigen positie op de wereldmarkt gehanteerd, die voor veel 

zuidelijke landen uitsluiting betekenen.
293

  

                                                           
293 Verbeek, Recht, 26-27. 

Figuur 8: Gelijkwaardig partnerschap met wederzijdse afhankelijkheid 
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6.5.2 Eigenaarschap, empowerment en capaciteitsversterking 

Bij Tear
294

 heeft het signaleren van afhankelijkheidsrelaties als schaduweffect van het werk geresulteerd in 

een andere benadering:  

“Structureel geld geven heeft een side-effect: je creëert een afhankelijkheidsrelatie. Dit gebeurt met name bij een 

service-delivery benadering. Je ontneemt mensen de verantwoordelijkheid om zelfstandig dingen te doen. Hier 

tegenover staat het model van empowering waarmee wij werken. We komen in veel gemeenschappen die geen geld 

meer aannemen, maar zelf verantwoordelijkheden nemen en oog hebben voor de eigen resources. Het proces dat we 

ondersteunen kent een aantal principes: Bijbelstudie, lokale bronnen, samenwerking tussen kerken en inzetten op 

relaties in hun omgeving. We stimuleren dit met de methode UMOJA. Wij zenden geen mensen meer uit, maar doen 

veel meer aan capaciteitsopbouw in het Zuiden. Onze partners zijn autonoom. Als twee gelijkwaardige partners 

willen we afspraken maken.”295 

De werkwijze die hiermee voorgestaan wordt, is een concretisering van het uitgangspunt van principiële 

gelijkwaardigheid. De idee van een wederkerige relatie, waar verschillende partijen hun middelen inzetten voor 

het realiseren van een bepaald doel, geldt als ondergrond. De middelen die vanuit het Noorden ingebracht 

worden kunnen in de praktijk echter nog steeds de relatie domineren. Om uit de sfeer van eenzijdige 

afhankelijkheid te blijven, is men er terughoudend in om zelf in de praktijk projecten te runnen, waarvan 

uiteindelijk zou kunnen blijken dat de lokale bevolking er niet op zit te wachten en in ieder geval niet bereid is ze 

op de lange termijn zelf te dragen of simpelweg niet kan dragen. 

De kern in deze aanpak is dan ook dat men in het Zuiden de eigenaar is van de initiatieven die ontplooid 

worden. De inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van lokale mensen en instanties wordt gevraagd en 

geldt als voorwaarde voor het succesvol ontplooien van ontwikkelingsinitiatieven.
296

 Noordelijke organisaties 

hebben hierin nog wel een rol, maar deze verschuift van een expertrol naar een faciliterende rol. Bij faciliteren 

horen termen als empowerment (in staat stellen) en ‘capaciteitsopbouw/-versterking’.  

 “Empowerment is het bewustwordingsproces van mensen van hun persoonlijke potenties en wil hen in staat stellen 

en stimuleren te handelen op basis van eigen competenties.”297 

“Capacity enhancement is het versterken van menselijke (…) en organisatorische capaciteit. Het woord 

‘enhancement’ (versterking) verdient in het algemeen de voorkeur boven ‘building’ (opbouw), omdat het laatste de 

indruk geeft dat er vanaf helemaal niets, iets opgebouwd moet worden. Dit is tegengesteld aan het uitgangspunt van 

empowerment, namelijk aansluiten bij wat er juist wél is: bestaande mogelijkheden en bronnen.”298  

                                                           
294 Ik noem hier expliciet Tear, omdat Tear hier heel expliciet in is en er blijk van geeft deze ideeën ook in vergaande mate en 

met succes toe te passen. Ik wil Tear hiermee dus niet positioneren tegenover andere organisaties.  

295 M.N. Niemeijer, persoonlijke communicatie (12-3-2015), bijlage 9.1.5. 

296 Verbeek, Recht, 89. 

297 Verbeek, Recht, 90. 

298 Verbeek, Recht, 103. 
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In Partnering with the local church past R. Blackman dit model toe op het samenwerking van een organisatie 

met een lokale kerk voor het werk in een gemeenschap. Schematisch is dit in beeld gebracht in figuur 10.  Zij 

geeft bij dit model als toelichting: 

“A Christian organisation envisions and mobilises the local church to carry out integral mission in the community. 

The church responds to needs in the community or mobilises the community to respond to its own needs. The 

Christian organization, or other organizations, may be invited to work directly in the community to provide technical 

expertise that the local church or community lack.”299   

De consequenties van dit model gaan een stuk verder dan het model van gelijkwaardig partnerschap in 

wederzijdse afhankelijkheid (par. 6.5.1, figuur 8). Het weerspiegelt een onderkenning van de risico’s, dat de 

eigen middelen uiteindelijk alsnog een gelijkwaardig partnerschap kunnen ondermijnen. Met name voor 

kapitaalinjecties is in dit model minder ruimte, waarmee wellicht veel schaduweffecten op de kerk voorkomen 

kunnen worden.       

6.6 Conclusies 

Vanuit de schaduweffecten op de zuidelijke kerken, veroorzaakt door samenwerking met noordelijke 

organisaties die actief zijn op het gebied van internationaal diaconaat en ontwikkelingssamenwerking, die door 

de betrokken organisaties worden waargenomen, zijn verschillende zaken te leren met het oog op de rol van de 

kerken in de samenwerking met organisaties. 

Allereerst concludeer ik, dat professionalisering van diaconaat en de daarmee samenhangende organisatie 

van het werk vanuit departementen het risico in zich draagt dat het werk vervreemdt van de diaconale praktijk 

van het gemeenteleven. Professionalisering in de kerkelijke context zou de gemeentepraxis ten goede moeten 

komen. Professionalisering betekent in de praktijk vaak dat er een verschuiving plaatsvindt van de diaconale 

praktijk naar de praktijk van het ontwikkelingswerk, of andere praktijken. Idealiter betekent dit ook dat de rol 

van de kerk afneemt en de verantwoordelijkheid van de maatschappij groter wordt.     

                                                           
299 Blackman, Partnering, 19. Dit werk is een uitgave van Tear Fund en is vanuit Tear aangereikt als beschrijving van de 

eigen werkwijze.  
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Als tweede concludeer ik, dat de problematiek van rijstchristendom een aanleiding kan zijn om (een deel 

van) het werk buiten de kerk te organiseren. Dit argument kan nooit heel zwaar wegen. Diaconaat hoort primair 

thuis in de gemeente. 

 Als derde concludeer ik, dat buitenlands geld voor diaconale doeleinden of ontwikkelingsprojecten vanuit de 

kerk regelmatig leidt tot een concurrentiepositie van een diaconale of ontwikkelingsorganisatie ten opzichte van 

de kerk. Met name menskracht is hier in het geding. Deze situatie wordt problematischer naarmate kerk en 

organisatie meer van elkaar gescheiden zijn. Maar ook wanneer het werk binnen de kerk georganiseerd wordt, 

kan het leiden tot belangenspel en machtsstrijd. Betrokkenheid bij de besteding van buitenlands geld heeft 

voordelen voor de betrokkenen. Dit is enerzijds te beschouwen als een geestelijk probleem waarmee zuidelijke 

kerken zullen moeten omgaan en op aangesproken mogen worden. Anderzijds zal men hier als noordelijke 

organisaties ook rekening mee moeten en willen houden. Diaconaat, als het gestalte geven aan het evangelie, 

mag niet ten koste gaan van andere facetten van het kerkelijk leven die bijdragen aan de volledige zichtbaarheid 

van het evangelie in de christelijke gemeente. 

Als vierde concludeer ik, dat – alle goede bedoelingen ten spijt – zuidelijke kerken vaak in een 

afhankelijkheidspositie gedrukt worden en/of zich laten drukken, wat haaks staat op het beginsel van 

gelijkwaardigheid. Verschillende principes worden aangedragen vanuit verschillende organisaties om 

afhankelijkheidsrelaties te voorkomen of tegen te gaan.  

Gelijkwaardig partnerschap moet werken op basis van wederkerigheid. Dat betekent enerzijds wederzijdse 

afhankelijkheid. Men draagt beide bij in middelen om een gezamenlijk doel te realiseren. Geld is slechts een van 

deze middelen. Men heeft dan ook het volste recht om elkaar wederzijds kritisch te bevragen en samen te 

besluiten over de besteding van deze middelen. Anderzijds betekent wederkerigheid ook de erkenning dat er een 

leerproces is dat twee kanten op loopt. Leerprocessen lopen niet uitsluitend van het Noorden naar het Zuiden. Dit 

heeft dus ook gevolgen voor de achterban van noordelijke organisaties. 

Ook het zogeheten empowerment model biedt een benadering waarin oog is voor de eigenheid van de 

zuidelijke kerken, die in dit model als eigenaars van de processen en projecten gezien worden. Noordelijke 

organisaties hebben een rol in bewustwording en capaciteitsversterking. 
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7 Conclusies 

In dit onderzoek is gezocht naar welke rol (niet) past bij zuidelijke kerken in de samenwerking met 

noordelijke organisaties die actief zijn op het gebied van internationaal diaconaat en 

ontwikkelingssamenwerking. 

Ik concludeer, dat er in de praktijk vaak sprake is van overlap tussen ontwikkelingssamenwerking en 

diaconaat. Voor zuidelijke kerken geeft dit mogelijkheden om te participeren in ontwikkelingssamenwerking. 

Dit geldt zeker wanneer men voor het werk een gedeelde, Bijbels gefundeerde motivatie heeft.  

Bij samenwerking tussen zuidelijke kerken en noordelijke organisaties is het van belang om in het oog te 

houden, dat het bij diaconaat en ontwikkelingssamenwerking gaat om twee typen van werk die in de kern van 

elkaar verschillen. Diaconaat is het in navolging en opdracht van Christus, vanuit en tot opbouw van de 

christelijke gemeenschap, gestalte geven aan het evangelie in sociale verhoudingen. Bij 

ontwikkelingssamenwerking gaat het om “zingerichte vorming van praktijken en instituties door samenwerking 

met mensen in die praktijken.”
300

 

Zuidelijke kerken kunnen samenwerken met noordelijke organisaties voor zover de normen die van kracht 

zijn in de diaconale praktijk, niet onder beheersing komen te staan van de normen die in de praktijk van 

ontwikkelingssamenwerking bepalend zijn.  

Bij samenwerking tussen zuidelijke kerken en noordelijke organisaties dient er ook oog te zijn voor het 

gegeven dat diaconaat slechts een onderdeel is van het kerkelijke leven. Het diaconaat mag niet ten koste gaan 

van andere onderdelen die fundamenteel zijn voor een kerk. 

Bij samenwerking tussen zuidelijke kerken en noordelijke organisaties moet voorkomen worden, dat de 

zuidelijke kerken in een eenzijdige afhankelijkheidspositie ten opzichte van noordelijke organisaties terecht 

komen. Dit kan door samen te werken op basis van gelijkwaardig partnerschap waarin wederkerigheid een 

leidend principe is. Bij wederkerigheid gaat het zowel om een wederkerig ontwikkelingsproces als wederzijdse 

afhankelijkheid. Een verdergaande benadering om afhankelijkheidsrelaties te voorkomen, is door de zuidelijke 

kerken als eigenaars van de projecten en processen te beschouwen. Noordelijke organisaties zouden ten opzichte 

van het diaconale werk van de zuidelijke kerken vanuit deze insteek slechts een stimulerende en ondersteunende 

rol kunnen innemen. 
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Beperkingen en Aanbevelingen  

De kerndimensie ‘verbindingen tussen gemeenten in Nederland en in het Zuiden’ is, zoals vermeld in 

paragraaf 1.6.3, nauwelijks aan de orde geweest. De interviews
301

 en beleidstukken van verschillende 

organisaties laten wel zien dat deze dimensie ertoe doet. Het is een zeer specifieke vorm van partnerschap, die 

vaak een breder doel heeft dan het diaconaat van de zuidelijke gemeente. Men probeert hiermee ook vorm te 

geven aan een wederkerig leerproces. Dit gebeurt op zo’n manier dat de achterban ook heel nadrukkelijk 

betrokken wordt. Volgens mij liggen hier interessante mogelijkheden. Maar er kunnen ook moeilijkheden 

ontstaan, bijvoorbeeld als gemeenten buiten een organisatie om geld gaan doneren. 

 

In dit onderzoek heb ik gewerkt met een noordelijk waarnemingsperspectief. Al in paragraaf 1.6.1 is 

aangegeven dat dit een beperking in zich heeft. Met name in hoofdstuk 6 zijn veel zaken genoemd die direct de 

zuidelijke kerken raken. Verschillende elementen uit dit hoofdstuk vragen nog om een nadere uitwerking en 

verdieping aan de hand van casestudies. In het kader van wederkerigheid zou het de moeite waard zijn om 

daarvoor een studiegroep op te zetten waarin zowel het Noorden als het Zuiden vertegenwoordigd zijn.  
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9 Bijlagen

9.1 Interviews 

9.1.1 Interview(s) met vertegenwoordiger(s) BN  

Interview met dhr. J.C. Drost en mw. G. Vermeer – 16 december 2014 

Hoe wordt vanuit Bijzondere Noden diaconaat gedefinieerd? 

We hebben geen vaststaande definitie. Diaconaat gebeurt vanuit de kerk en is gemotiveerd vanuit het 

christelijk geloof. Diaconaat vindt plaats door praktische hulp in een verbinding met het woord.   

 

Hoe verhoudt Bijzondere Noden zich tot ontwikkelingssamenwerking? 

Diaconaat en ontwikkelingssamenwerking overlappen elkaar voor een groot deel. Wij bieden wel structurele 

hulp, maar voor een eindige periode (streven is max. 10 jaar) en sturen aan op zelfstandigheid en 

zelfvoorziening. Dus in die zin is ons diaconaal werk ook ontwikkelingshulp. Het is ons er echter niet om te doen 

structuren volledig te veranderen. We zijn kleinschaliger. We hebben wel een relatie met de overheid, maar geen 

lobbypoot om de politiek te beïnvloeden. 

 

Hoe ziet Bijzondere Noden de verhouding tussen verkondiging en diaconaat? 

Zending en diaconaat is een historisch onderscheid, daarom staat Bijzondere Noden los van de ZGG. In de 

praktijk is dit meer naar elkaar toegegroeid. De samenwerkingscommissie is ter ziele, maar er is wel 

samenwerking. De verdeling van het werk is redelijk helder. 

Wij willen verkondiging en daad bij elkaar houden omdat mensen niet alleen een lichaam, maar ook een ziel 

hebben. Je komt met de daad, maar je hebt het woord als het ware in je achterzak. Je laat je motivatie zien. 

Meestal wordt er niet openlijk geëvangeliseerd, maar soms wel. Als er alleen maar mensen geholpen worden 

zonder dat er iets zichtbaar wordt van de kerk die erachter staat, dan past zo’n project niet bij ons. Soms spreekt 

de daad ook voor zichzelf. Niet altijd kun je iets met woorden en weten de mensen alleen maar dat er een 

christelijke organisatie achter het werk zit. Dat mensen christelijk zijn of worden is geen voorwaarde om hulp te 

verlenen.     

 

Met wie gaat Bijzondere Noden partnerrelaties aan? 

Wij proberen het diaconaat van de lokale kerken te bevorderen. Onze partners zijn christelijke organisaties 

(bv. dovenschool), ook veel lokale kerken, soms een soort deputaatschappen van kerken. We werken bij 

voorkeur via de bestaande kerkelijke structuren. Bij noodhulp is er vaak ook opbouw en herstructurering nodig. 

Bij noodhulp werken we ook wel samen met ontwikkelingsorganisaties. Aan hen kunnen we hogere eisen stellen 

dan aan een kerk. Zij hebben vaak in zo’n gebied al ervaring en partners. Wij functioneren dan als een soort 

verzameldiaconie.  

 

Wat houden partnerrelaties in voor Bijzondere Noden? 
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We zenden zelf geen mensen uit. Praktisch altijd is het zo dat we geld sturen in termijnen en afspreken dat er 

een goede verantwoording terugkomt. Projecten worden door ons wel bezocht en onderzocht. Er wordt gewerkt 

aan de relatie. Als er mogelijkheid is dragen we iets over van onze identiteit en graag nemen we ook dingen mee 

terug die ons verrijken. De relatie ontstaat altijd in combinatie met financiële steun. Al onze relaties hebben ook 

een financieel aspect. Als we stoppen met financiële steun stopt de relatie meestal ook. 

 

Wat is de motivatie van Bijzondere Noden om onderzoek te willen doen naar “de verschillende visies op 

diaconaat en de effecten van ‘noordelijk geld’ op het eigen diaconaat van zuidelijke kerken” (mail prof. 

Jochemsen)? 

Bij verschillende visies op diaconaat zijn we gebaat omdat dit door ons nog niet zo uitgewerkt is. Verder is 

het voor ons een vraag wat ons geld nu precies doet. We hebben er vragen bij als we structurele hulp moeten 

blijven geven. We voldoen dan niet aan het doel om hen zelfstandig te laten functioneren. Wordt het diaconaal 

bewustzijn wel altijd bevorderd? Ook vragen we ons af hoe de partners hier tegen aankijken. Is onze beleving 

wel de juiste?  

 

Hoe ziet Bijzondere Noden de effecten die noordelijk geld heeft op de zuidelijke kerk? 

In Papoea zagen we dat geld soms de situatie verslechterde: de kwaliteit van het onderwijs ging achteruit en 

er kwam meer analfabetisme. (Dit gaat niet zozeer over ‘onze’ onderwijsprojecten, maar meer de politieke en 

onderwijssituatie in het algemeen. (Veel) meer geld vanuit de overheid heeft de zelfstandigheid niet bevorderd. 

Uiteraard lijden dan ook onze projecten onder zo’n situatie.) 

In Haïti zagen we na de tsunami dat er te pas en te onpas aangeklopt werd omdat er geld rondgestrooid werd. 

Mensen maakten zich afhankelijk.   

 

Wat zijn andere effecten op de kerk in het zuiden die Bijzondere Noden in de praktijk tegenkomt van 

noordelijke aanwezigheid? 

Hier hebben we geen algemeen beeld van. Soms kan onze aanwezigheid een bemoediging zijn. Je wordt 

altijd gezien als iemand uit het beloofde land. Ook al probeer je dit te nuanceren, je komt er niet makkelijk 

onderuit. Wij hebben andere problemen (bv. geestelijke nood en leeglopende kerken). Wat je vaak ziet is een 

cargo-cultuur: mensen geloven dat geloven zich terug betaald. 

Interview met mw. G. Vermeer – 17 maart 2015 

Wat is de essentie van de kerk? 

De kerk is een gemeenschap van  gelovigen met Christus als hoofd. De allereerste roeping van de kerk is om 

het woord te verkondigen, daarnaast (en in dienst van de verkondiging) heeft zij de roeping mensen bij te staan.  

 

Wat is de visie vanuit de organisatie op de liturgie als het startpunt van diaconaat; en (hoe) werkt dit door in 

de werkwijze van de organisatie?  

In de eredienst vindt de collecte plaats, ook is er het gebed voor de armen en voor mensen die het moeilijk 

hebben. Onze barmhartigheid komt voort uit Gods barmhartigheid. Barmhartigheid is een onderdeel van het 

christelijke leven uit dankbaarheid. Als Bijzondere Noden staan wij ten dienste aan de barmhartigheid die 
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kerkleden betonen. Het gaat hierbij allereerst – maar niet alleen – om de huisgenoten des geloofs.    

 

Legt de organisatie verbinding tussen geloofsgemeenschappen in Nederland en het Zuiden, en zo ja waarin 

bestaan deze verbindingen?  

BN is de verbindende schakel, in die zin kan er slechts van indirecte verbindingen gesproken worden. Verder 

zijn er vooral de persoonlijke contacten van medewerkers van het deputaatschap.   

In de toekomst willen we hier wel meer mee doen. Het alleen maar geld geven heeft zijn beperkingen: je wilt 

met elkaar christen zijn en van elkaar leren. Ook in de achterban willen mensen erbij betrokken worden als ze 

ergens voor geven. Ze willen bv. beleven wat het is om christen in Malawi te zijn. 

 

Bij volgende drie vragen wordt gesproken over verschillende typen partners. Ik denk hierbij aan een 

partnerrelaties met:1)  NGO’s; 2) departementen van kerkverbanden; 3) geloofsgemeenschappen.  

 

Wat zijn structurele verschillen/overeenkomsten tussen partnerschappen met de verschillende typen 

partners? 

Tussen relaties met kerken en NGO’s zitten maar kleine verschillen. In het geval van kerken proberen we bij 

werkbezoeken ook altijd de kerkdiensten te bezoeken. Ook gaan we het gesprek aan over identiteit, visie en 

standpunten; niet om te oordelen, maar om te delen. Met name wanneer dit gaat om diaconaat valt dit binnen ons 

taakveld. Met NGO’s zijn deze gesprekken er ook, al zijn de gespreksonderwerpen wel anders. Er wordt wel 

gesproken over identiteit, maar minder omdat deze niet samenhangt met de visie van een kerk. Al zijn NGO’s in 

de praktijk vaak ontstaan vanuit een kerk en zodoende daarmee verbonden. 

 

Als er sprake is van het doneren van geld: Hoe lopen de geldstromen in de verschillende typen 

partnerrelaties? 

Dit is verschillend, omdat dit bij kerken verschillend geregeld is. Soms maken we het geld rechtstreeks over. 

Soms worden de financiën centraal geregeld en maken we het geld naar deze centrale post over, dat gebeurt ook 

als er geen eigen bankrekening is. Op deze manier zit er direct een controleslag van de kerken tussen. Dat heeft 

niets te maken met het type organisatie, maar met hoe de zaken lokaal geregeld zijn.  

Naar de geloofsgemeenschappen wordt geen geld overgemaakt omdat er vaak te weinig controlemiddelen 

zijn. Met de geloofsgemeenschappen zelf is geen sprake van relaties. 

 

Wat is de verhouding tussen het doneren van geld en andere facetten – welke facetten? – in de verschillende 

typen partnerschappen? 

[Zie vraag naar inhoud partnerrelaties in eerder deel interview.] 

Vaak verwatert het contact als de donatie stopt en is er behalve e-mail en nieuwsbrief geen contact meer.  

Nu zijn we donaties voor een NGO aan het afbouwen.  Het is de vraag of er daarna een relatie blijft bestaan. 

Het is wel onze wens, maar er is nog geen idee over hoe dit praktisch vorm kan krijgen. 
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9.1.2 Interview(s) met vertegenwoordiger(s) DDCGK 

Interview met dhr. G. Drayer – 15 december 2014 

Hoe wordt vanuit Deputaten diaconaat CGK diaconaat gedefinieerd? 

Een definitie is voor ons te vast. Diaconaat is flexibel. Wij werken met een werkformule. Deze werkformule 

is: 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, in het bijzonder t.a.v. 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. Hieruit volgt onze missiestatement: kerken helpen kerken hun diaconale taak te 

vervullen. We hanteren een verschil tussen ambtelijk en gewoon diaconaat. Het hoort bij het christen-zijn om 

diaconaal te zijn. Het ambtelijk diaconaat heeft dit te stimuleren en toe te rusten tot, etc.  

 

Hoe verhoudt Deputaten diaconaat CGK zich tot ontwikkelingssamenwerking? 

Ontwikkelingssamenwerking valt strikt genomen buiten ons terrein, omdat het niet wordt gedaan vanuit de 

christelijke gemeenschap. Wanneer het vanuit de kerk gebeurt, is ontwikkelingssamenwerking in eerste instantie 

diaconaat.  

 

Hoe ziet Deputaten diaconaat CGK de verhouding tussen verkondiging en diaconaat? 

Deze verhouding moet zo gebalanceerd mogelijk zijn. Als verkondiging en diaconaat elkaar loslaten gaat het 

fout. Het Woord moet worden geuit in woord & daad. Als diaconale organisatie richting wij ons niet op 

woordelijke verkondiging. Vanuit het Woord bedrijven we diaconaat. Onze diaconale werken hoeven niet door 

woorden van een geestelijk randje voorzien te worden. Diaconaat hoort zelfverklarend te zijn. Ten onrechte 

wordt diaconaat vaak gebruikt als brug voor de verkondiging. Hierbij wordt het diaconaat als het aas aan de 

haak. In het Oude Testament is de oproep tot bekering vaak gericht op de diaconale praktijk.  

 

Hoe komt Deputaten diaconaat CGK tot hun partnerrelaties? 

Wij hebben geen partners die volledig losstaan van de lokale kerken. Bij voorkeur worden de diaconale 

projecten waaraan wij ons verbinden uitgevoerd door de plaatselijke kerk. Vanuit de plaatselijke kerken komen 

aanvragen of vanuit stichtingen waar deze kerken in participeren. Als de kerk er zelf bij betrokken is dan is het 

voor ons een vereiste dat de kerk zelf de leiding heeft of er in ieder geval door gebouwd worden. Dat laatste is 

problematisch. Er is vaak sprake van diaconaal institutionalisme buiten de kerk vanwege de bureaucratische 

eisen die de overheid stelt, waar een kerk vaak niet aan kan voldoen. De kerk wordt qua mankracht leeggezogen 

door het diaconale instituut dat los van de kerk staat. Wij vinden het negatief als het eigen diaconaat van de kerk 

ten koste gaat van  het uitvoeren van werkzaamheden van of voor de stichting. Positief is het als de kerk wel 

bestuurlijke verantwoordelijkheden heeft in zo’n stichting. De kennis kan op zo’n manier terugwerken op de 

kerk. Het is jammer en soms problematisch dat de kerken en christelijke ontwikkelingsorganisaties zo 

gescheiden zijn.   
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Wat is de motivatie van Deputaten diaconaat CGK om onderzoek te willen doen naar “de verschillende 

visies op diaconaat en de effecten van ‘noordelijk geld’ op het eigen diaconaat van zuidelijke kerken” (mail prof. 

Jochemsen)? 

Men dacht in het verleden dat wanneer je het diaconaat van ‘zwakkere’ (of jonge) kerken wilde bevorderen, 

dat je met een zak geld moest gaan helpen om het diaconaat op te zetten. De organisatie van het diaconaat werd 

daarmee ingericht op steun vanuit het buitenland. Dit resulteerde niet in een verdieping van de diaconale visie 

van de kerk maar in afhankelijkheid. Nu gaat men veel meer te werk door te vragen naar de behoeften van de 

kerk en wil men bijdragen aan capaciteitsopbouw. Pas in tweede instantie komt daar geld van buiten aan te pas. 

Dit laatste is binnen Prisma echter geen gemeengoed. Als kerkelijke organisaties hebben we er  moeite mee hoe 

veel ontwikkelingsorganisaties de hulpverlening vormgeven, omdat daarmee het eigen diaconaat van de kerk 

niet wordt opgebouwd.   

 

Hoe ziet Deputaten diaconaat CGK de effecten die noordelijk geld heeft op de zuidelijke kerk? 

Door geld gaan er dingen spelen waar je geen grip meer op hebt. Geld is in het Zuiden een manier om zaken 

te laten rollen, om mensen in beweging te krijgen. Geld is in Afrika niet – zoals in onze samenleving – 

noodzakelijk om te leven. 

 

Wat zijn andere effecten op de kerk in het zuiden die men in de praktijk tegenkomt van noordelijke 

aanwezigheid? 

Naast natuurlijk cultuurverschillen is er een verschil in opleiding(sniveau). Dit leidt tot andere inzichten. 

Bureaucratisch werken wij anders. Wij verlangen rapporten, die voldoen aan onze eisen. Simpele zaken als het 

mogen gebruiken van een auto maakt iemand al afhankelijk. Het ter beschikking stellen van middelen om met 

ons te communiceren, plaatst iemand als in een benijdenswaardige positie.  

Interview met dhr. G. Drayer – 11 maart 2015 

Wat is de essentie van de kerk? 

In de kerk wordt de gemeenschap toegerust tot dienstbetoon, zowel naar boven, naar binnen als naar buiten.  

De kerk is het volk van God, waar God in het centrum staat en van daaruit is er oog voor de naaste. Deze 

vraag is vooral vanuit de eigen organisatie beantwoord en niet ecclesiologisch, dat is niet ons terrein. 

 

Wat is de visie vanuit de organisatie op de liturgie als het startpunt van diaconaat; en (hoe) werkt dit door in 

de werkwijze van de organisatie? 

 De liturgie geldt inderdaad als startpunt voor het diaconaat. Door passief en actief in liturgie te participeren, 

leer je wat de verschillende vormen van dienstbetoon zijn. Ook word je ertoe gestimuleerd en ervoor toegerust. 

In onze werkwijze komt dit uit op een manier die ons slogan weergeeft ‘kerken helpen kerken hun diaconale 

taak te vervullen’. We zijn er op gericht kerken de tools in handen te geven die zij nodig hebben om hun 

diaconale taak vorm te geven. Ook wordt van projecten verslag gedaan aan de gemeentes. De meest directe vorm 

is de  bekostiging van de projecten d.m.v. de collecten in de erediensten. 
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Legt de organisatie verbinding tussen geloofsgemeenschappen in Nederland en het Zuiden, en zo ja waarin 

bestaan deze verbindingen?  

Dit gebeurt zoveel als mogelijk is, met name door het beschikbaar stellen van rapportages aan diaconieën. 

Ook geven we mensen de gelegenheid als ze naar een bepaald land gaan om daar ook projecten te bezoeken. 

Daarnaast zijn er mensen (soms stagiaires) die een aantal weken of maanden met projecten meedraaien.  

We geven gemeenten in Nederland de mogelijkheid om zich voor drie jaar aan een project te verbinden en 

stimuleren het ook om daarbij persoonlijke contacten te leggen. Moeilijk voor de wederkerigheid is het echter 

dat wij, in tegenstelling tot veel zuidelijke culturen, veel meer een schrijfcultuur hebben.    

Relaties van gemeenten onderling kunnen ook wel voor problemen zorgen als de Nederlandse gemeente 

buiten ons om nog meer geld gaat doneren. Hier zijn vervelende ervaringen mee. 

 

Bij volgende drie vragen wordt gesproken over verschillende typen partners. Ik denk hierbij aan een 

partnerrelaties met:1)  NGO’s; 2) departementen van kerkverbanden; 3) geloofsgemeenschappen.  

 

Wat zijn structurele verschillen/overeenkomsten tussen partnerschappen met de verschillende typen 

partners? 

De verschillen zitten vooral in de weging van de rapportages. Richting NGO’s zijn we heel kritisch op de 

methoden en willen we rapportages op effecten (outcome) zien en goede financiële rapportages. Bij kerkelijke 

organisaties zijn we bereid om met simpelere rapportages genoegen te nemen, al willen we ook dan goede en 

narratieve rapportages zien. Het gebeurt bijna nooit dat we met een gemeenschap een relatie hebben. Als dit 

gebeurt dan is er vaak sprake van een concreet probleem in een kerk die betrokken is bij één van onze projecten. 

Op zo’n moment kan er wel eens een oplossingsgerichte bijdrage gedaan worden. Wat rapportage betreft komt er 

dan vaak niet veel meer dan een enkele regel. We willen in zo’n geval wel graag beeldmateriaal hebben of de 

rapportage van bezoekers. 

 

Als er sprake is van het doneren van geld: Hoe lopen de geldstromen in de verschillende typen 

partnerrelaties? 

Er wordt altijd rechtstreeks gedoneerd. We doneren alleen op officiële bankrekeningen van organisaties en 

willen dan ook weten wie de bevoegdheden voor die rekening hebben. Datzelfde geldt voor 

geloofsgemeenschappen: dan storten we geld alleen op de rekening van de kerkenraden. Als er noodgedwongen  

op een rekening van een persoon van de kerkenraad geld wordt gestort, is er altijd contact met andere leden van 

die raad. We hebben hier in het verleden ons leergeld voor betaald. Als er beurzen beschikbaar gesteld worden, 

dan wordt dit gedaan via de instituten in kwestie en niet aan de personen zelf. In principe wordt er dus geen geld 

rechtstreeks naar individuen overgemaakt.   

 

Wat is de verhouding tussen het doneren van geld en andere facetten – welke facetten? – in de verschillende 

typen partnerschappen? 

De meeste relaties lopen langs de lijn van het geld. In steeds meer gevallen wordt geld beschouwd als 

(slechts) een onderdeel van de relatie. Andere aspecten van de relatie met zusterkerken zijn uitwisseling van 
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kennis (capaciteitsopbouw) en er ontstaat een geestelijke band. Voor veel partners ligt dit echter anders, zij 

ervaren het als vreemd als er geen geld gedoneerd wordt in een relatie.  

Interview (mail) met dhr. G. Drayer – 1 september 2015 

Ik constateer een spanning tussen uw spreken over de verhouding tussen diaconaat en getuigenis en dat in 

Di@coon, wat mede van uw hand komt. U stelt dat diaconaat zelfverklarend hoort te zijn, terwijl in Di@coon 

geponeerd wordt dat diaconaat zonder getuigenis niets oplevert. Herkent u deze spanning of kunt u me helpen 

om deze uitspraken in elkaars licht te interpreteren?  

Met het ‘zelfverklarend’ bedoel ik dat ze als het ware schreeuwen om uitleg, dat ze bij de ander(en) als 

vanzelf de vraag oproepen naar de uitleg, naar de woorden… Waar ik eigenlijk op doel in deze uitspraak, dat in 

sommige gevallen we als christenen zo nodig nog iets willen zeggen als we diaconaal bezig zijn en er dan een 

geestelijk randje aan plakken die niet echt past bij wat je aan het doen bent. Als je diaconaal bezig bent, mag je 

je best realiseren dat als je wat zegt (gevraagd wordt wat te zeggen) het ook hout moet snijden en niet ‘zomaar 

wat geestelijke volzinnen’ kunnen zijn… 

Het citaat uit Diacoon, nr.5 heeft dezelfde intentie als de woorden van Jacobus over geloof en werken. 

Diaconaal bezig zijn waarbij je je er niet om bekommert wat de ander(en) vinden van wat je (voor/met hen) doet, 

levert gewoon niets op… Je wilt naast wat je doet dus ook graag wat kwijt aan de ander in een of meerdere 

woorden. Als je daar geen rekening mee houdt, je dat niet interessant vindt, hebben al je goede daden weinig 

effect voor het Koninkrijk van God. 

 

9.1.3 Interview(s) met vertegenwoordiger(s) DVN 

Interview met dhr K. Harink en mw. J. de Vries – 10 december 2014  

Hoe wordt vanuit DVN diaconaat gedefinieerd? 

Het is een kerkelijke activiteit met als doel om te zien naar anderen. Het is geen individuele actie, maar een 

kerkelijke. Het accent ligt hierbij op de plaatselijke kerk. Vaak hanteren we het onderscheid 

binnenland/buitenland. In Nederland zijn we diaconaal actief. In het buitenland noemen we het hulpverlening, 

waarmee we de lokale kerk ondersteunen om diaconaal te zijn.  

Diaconaat is door DVN niet expliciet gedefinieerd. De missie van de kerk zien we als holistisch. Zending, 

hulpverlening en training zijn met elkaar verweven en vallen allemaal onder mission. Hierin zijn we verschoven: 

het gaat om Evangelieverkondiging en dat gebeurt in woorden en daden. Diaconaal werk heeft daar een plaats in. 

We laten nu ook duidelijk uitkomen dat het om mission te doen is. De gevolgen hiervan voor overheidssteun 

nemen we voor lief. 

Wat diaconaat precies is wordt door de lokale kerk bepaald. De christenen lokaal weten hoe ze hier het best 

mee om kunnen gaan. Al is er wel gesprek met de lokale kerk over hun visie. Wij bevragen hen. Zij mogen ons 

ook bevragen. 

 

Hoe ziet DVN de verhouding ontwikkelingssamenwerking tot mission? 

Als organisatie hebben we geen agenda voor ontwikkelingssamenwerking. Wel geloven we dat bekering van 

mensen echt tot verandering leidt en ook zorgt voor ontwikkeling, o.a. omdat een christen is bewogen met de 
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wereld om zich heen. De kerk is op veel plaatsen één van de weinige of zelfs de enige ontwikkelde ‘organisatie’ 

en een speler van belang in de zgn. ‘civil society’. Dat wordt steeds meer gezien en de kerk wordt dan ook 

gevraagd om ontwikkelingsprojecten te doen.  

Wij kunnen een project dat puur als ontwikkelingssamenwerking wordt gedaan niet steunen, maar als 

hetzelfde project gedaan wordt met het verlangen om het evangelie zichtbaar te maken, kunnen we dit wel. Waar 

precies de grens hierbij ligt, is niet haarscherp aan te geven Je moet elke keer in de lokale situatie kijken naar het 

wat en hoe.   

We zien de verhouding ook wel eens als ‘problematisch’. Vaak is het een gevaar dat je met de 

grootschaligheid van een ontwikkelingsproject het diaconaat van de lokale kerk om zeep helpt.  

 

Hoe komt DVN tot de keuze van de partners? 

Meestal gebeurt dit op aanvraag van de partner, al komt het andersom ook wel voor. Vaak is er op één of 

andere manier contact gelegd en gaan we eerst een oriënterende fase aan en zien we later pas of daar een echte 

relatie uitgroeit. In de meeste gevallen zijn de contacten er al, waardoor een partnerrelatie ontstaat. We gaan 

alleen banden aan met kerken en andere organisaties met een vergelijkbare identiteit; die een visie hebben die 

dicht bij onze visie ligt en we moeten mogelijkheden zien. We werken samen op het niveau van een 

kerkverband, en hebben dan bijv. hun  departementen  als partners. Soms is een partner ook een 

maatschappelijke instelling, zoals een ziekenhuis, maar er is dan altijd een verbinding met een lokale kerk.  

Doordat we met kleine bedragen werken, gegeven vanuit de kerken, is het voor ons ook mogelijk om ook 

relatief kleine, organisatorisch zwakke partners te hebben. Voor NGO’s waar grote bedragen omgaan is dit niet 

mogelijk.    

 

Wat is de motivatie van DVN om onderzoek te willen doen naar “de verschillende visies op diaconaat en de 

effecten van ‘noordelijk geld’ op het eigen diaconaat van zuidelijke kerken” (mail prof. Jochemsen)? 

Er zijn binnen Prisma hierop verschillende visies. Of bedoelen we hetzelfde met andere woorden? En zien de 

partners ons als verschillend of zijn we voor hen allemaal hetzelfde? 

We zien in onze eigen geschiedenis dat het ingewikkeld is en goed bedoelde diaconale hulp verkeerde dingen 

kan uitwerken. Het is goed om nader te kijken naar die effecten met het oog op de toekomst. Het kan 

aandachtpunten opleveren om bewust met de dilemma’s om gaan en bepaalde valkuilen te vermijden en kansen 

uit te buiten. Voorbeelden hierboven al genoemd: In NGO’s gaan grotere bedragen om die een kerk om zeep 

kunnen helpen. De kerk wordt als kanaal gebruikt. Dit heeft niets met het ondersteunen van de kerk te maken. 

De kerk wordt zelf een NGO.  

Tegelijk zijn kerken een belangrijke speler richting de overheid. Je moet dit niet negeren.  

 

Hoe gaat DVN om met de effecten die noordelijk geld heeft op de zuidelijke kerk? 

We proberen ons bewust te zijn van de andere context. Je kunt stimuleren, maar ook verstoren. Er gebeuren 

mooie dingen door te delen van het geld dat van elders komt, maar je kunt het eigen diaconaat van de lokale kerk 

ook om zeep helpen. Bij grote bijdragen van buiten kunnen mensen gaan denken dat het eigen tientje er niet 

meer toe doet. Ook kan het gebeuren dat mensen gaan werken bij NGO’s, wat ten koste gaat van hun activiteit 

binnen het kerkelijk leven. Voor ons is de vraag altijd: wordt de kerk er vitaler van? Volgens onze partners is 
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financiële ondersteuning niet dé grote meerwaarde, maar zit die juist ook in de aanwezigheid en de mogelijkheid 

om te sparren.  

 

Hoe gaat DVN om met andere aspecten – naast geld – die de verhoudingen kunnen verstoren? 

We doen geen uitzendingen meer. Als blanke verstoor je snel de verhoudingen. Je hebt een voorsprong in 

geld, kennis en informatie. Dit kan snel leiden tot een ongezonde positie voor de vitaliteit van een kerk. We doen 

vooral korte bezoeken: consultancy, seminars, sparren. We houden elkaar er ook onderling scherp op dat we oog 

hebben voor eigenaarschap van de kerk daar. Door de focus op het buitenland kan het gebeuren dat kerken de 

spelers in het eigen geografische gebied over het hoofd zien. Daar vragen we hun aandacht voor en soms doen 

we bewust dingen niet (ook al was het ons gevraagd) omdat we ín de regio mogelijkheden zien en willen 

stimuleren dat ze die gebruiken.  Ook letten we er op dat de issues die in Nederland op de agenda staan niet de 

lokale kerk te veel beïnvloeden. We maken bij trainingen vaak gebruik van de inductieve methode, waarbij de 

deelnemers zelf aan de gang gaan en samen zoeken naar toepassing in hun context. 

 

Is er tussen een stichting als DVN en een lokale kerk niet snel sprake van een ongelijkwaardig partnerschap? 

Die kan inderdaad van beide kanten zo beleefd worden en dit is dan ook altijd een aandachtpunt in het 

onderhouden van de relaties. De enorme rijkdom aan kennis in de zuidelijke kerken moet niet uitgevlakt worden. 

Vaak nemen ze zelf ook een te bescheiden positie in. Het is zaak hen te laten komen. Zodra je hen de ruimte 

geeft, komt de kennis en ervaring wel. Wij hebben misschien wel meer geld, maar we hebben andere dingen 

minder. We gaan uit van ‘aanvullend’ werken.  Praktisch voorbeeld: We proberen bij het vaststellen van onze 

eigen beleidsstukken ook altijd partners te consulteren. Ook vanuit de GKV-synode worden soms partners 

geconsulteerd, bijvoorbeeld op het onderwerp ‘man/vrouw-verhoudingen’. 

Interview (mail) met dhr. K. Harink – 9 maart 2015 

Wat is de essentie van de kerk? 

Voor De Verre Naasten (GKv-mission) is een kerk een verzameling gelovigen die samen oplopen, elkaar 

bemoedigen, troosten, vieren, aansporen en vermanen. In de loop der tijd zijn deze verzamelingen van gelovigen 

zich gaan organiseren, soms in een nationaal kerkverband, waarbinnen ze leer en leven hebben beschreven. 

Daarnaast is kerk ook ‘de bruid’ van Jezus Christus, er is dus een diepere dimensie dan alleen de sociologische. 

 

Wat is de visie vanuit de organisatie op de liturgie als het startpunt van diaconaat; en (hoe) werkt dit door in 

de werkwijze van de organisatie?  

Je kunt als kerk / gemeente / gelovige op diverse manieren naar kerk/gemeente kijken. Wij gebruiken vaak: 

de gemeente, de kerk heeft aandacht voor haar (1) eigen leden (woordverkondiging, pastoraat, diaconaal, etc.). 

Daarnaast is de kerk/gemeente present in haar (2) eigen omgeving (evangelisatie en diaconale projecten = 

mission-binnenland) om zo het ‘geloof te delen’. De kerk doet dat omdat ze bewogen is met haar omgeving. Ze 

wil haar omgeving vertellen over de verlossing door Christus, om zo God te eren. Tot slot (3) is een kerk 

betrokken op wat God wereldwijd doet, in het besef dat ze daar veel ‘aan kan hebben’ of ‘van kan leren’. Zo 

krijg je contacten in het buitenland met verwante kerkgenootschappen. Contacten worden relaties. Binnen die 

relaties loop je samen op. En juist binnen zo’n relatie mag je elkaar ondersteuningsvragen stellen: zending / 

hulpverlening = mission-buitenland. De Verre Naasten heeft dan ook twee doelstellingen: ten eerste naar de 
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buitenlandse partner toe (waarmee wij ons verwant voelen) door samen op te lopen en elkaar te ondersteunen, 

maar daarnaast naar de achterban toe (leden GKv) om te vertellen over onze contacten met broers en zussen in 

het buitenland, door betrokkenheid te creëren: meeleven, meebidden en meebetalen. Hierbij hebben we het 

verlangen dat de contacten met buitenlandse christenen een positief effect heeft op het geloofsleven van de 

mensen in Nederland. Daarom doen we ook veel aan uitwisselingen: buitenlandse predikanten die voorgaan in 

Nederlandse gemeente. Voorbeelden: 

(http://www.deverrenaasten.nl/ontmoetingsdag,  http://www.deverrenaasten.nl/kerkentour,  http://www.deverren

aasten.nl/wereldwijd) 

  

Legt de organisatie verbinding tussen geloofsgemeenschappen in Nederland en het Zuiden, en zo ja waarin 

bestaan deze verbindingen?  

Ja, zie boven. We zijn altijd op zoek naar manieren om verbinding te leggen. Kerkleden in Nederland willen 

dat ook, ze zoeken naar Handelingensperspectieven. Zit overigens ook een groot nadeel aan: contacten met 

individuen kunnen leiden tot allerlei particulier initiatief die in tegenspraak is met beleid (met wat wij verstandig 

vinden).  

  

Bij volgende drie vragen wordt gesproken over verschillende typen partners. Ik denk hierbij aan een 

partnerrelaties met:1)  NGO’s; 2) departementen van kerkverbanden; 3) geloofsgemeenschappen.  

Aan deze typen relaties wordt toegevoegd dat KiA ook partnerschappen met kerken als geheel heeft. 

 

Wat zijn structurele verschillen/overeenkomsten tussen partnerschappen met de verschillende typen 

partners? 

Geen structurele verschillen in samenwerking of uitvoering. Zeer afhankelijk van de eigen voorgeschiedenis 

en organisatiegraad van de betrokken groep, of het nu een NGO of (een commissie van) een kerkverband of een 

gemeente betreft. 

De Verre Naasten heeft geen partnerrelatie met niet christelijke NGO’s. Als daar al mee samengewerkt 

wordt, is dat via een lokale christelijke NGO of kerkgemeenschap. 

 

Als er sprake is van het doneren van geld: Hoe lopen de geldstromen in de verschillende typen 

partnerrelaties? 

Ook steeds via hetzelfde principe. Geen individuele bankrekeningen, maar op naam van de organisatie. 

Met aandacht voor transparantie. 

  

Wat is de verhouding tussen het doneren van geld en andere facetten – welke facetten? – in de verschillende 

typen partnerschappen? 

Geld heeft een ondersteunende functie om activiteiten, waar partner en De Verre Naasten voor willen gaan, 

mogelijk te maken. Geen verschil in diverse typen relaties. Partner is leidend. Dus geld volgt visie en planning 

partnerorganisatie.  Behalve wanneer De Verre Naasten er echt niet achter kan staan, dan komt er geen geld van 

DVN’s kant. Partner is vrij het elders te ‘halen’.  Geen activiteiten waar partner niet achter kan staan. 
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Uit onze interviews met partners blijkt dat geld een mooie toegevoegde waarde heeft, maar niets zou zijn 

wanneer facetten als ‘samen oplopen in Gods Koninkrijk, bemoedigen, geloofsverbondenheid, luisteren, mee 

denken, adviseren’  geen rol zouden hebben. 

9.1.4 Interview(s) met vertegenwoordiger(s) GZB 

Interview met dhr J.P. Ouwehand  – 8 december 2014  

Wat is de motivatie van GZB om onderzoek te willen doen naar “de verschillende visies op diaconaat en de 

effecten van ‘noordelijk geld’ op het eigen diaconaat van zuidelijke kerken” (mail prof. Jochemsen)? 

Wij hebben naar ons inzicht heldere visie, die echter verschilt van andere organisaties met een NGO-

achtergrond. Kerken lijden onder NGO-isering. Ze worden vaak als middel gebruikt om sociaal, economische en 

maatschappelijke doelen te realiseren. De kerk is voor ons geen middel, maar een doel. De kerk is een 

geloofsgemeenschap geen maatschappelijke organisatie. Geldstromen veroorzaken een belangenspel die de kerk 

als gemeenschap kan schaden.    

 

Hoe wordt vanuit de GZB diaconaat gedefinieerd? 

Diaconaat is de roeping van de kerk om te dienen. Dat doe je met elkaar en voor elkaar, maar ook voor de 

ander buiten de kerk. Lokale kerken hebben hun eigen diaconale roeping: we draaien daar dus niet onze 

programma’s af; wel stimuleren we soms om te zoeken naar mogelijkheden; de financiering meestal gebeurt niet 

met GZB-middelen. 

Er is een wat gekunsteld onderscheid tussen diaconaat en maatschappelijke betrokkenheid in het beleid van 

de GZB. Bij maatschappelijke betrokkenheid gaat het ons om activiteiten in de NGO-sfeer, alleen wel met een 

duidelijk kerkelijk karakter (eigenaarschap, betrokkenheid van kerken). We ondersteunen daar waar kerken 

vanuit hun verleden een grote maatschappelijke rol vervullen. We proberen in zo’n geval de kwaliteit  te 

verbeteren en het een missionair aspect te laten hebben. Uitvoerende steun aan maatschappelijke programma’s 

doen we alleen als we hier extra financiering voor kunnen vinden (bv. MFS). 

 

Hoe wordt vanuit de GZB ontwikkelingssamenwerking gedefinieerd? 

Ontwikkelingssamenwerking is een politiek concept en heeft niets met kerk-zijn te maken. Ontwikkeling in 

de kerkelijke context kan positief zijn, maar dit hoeft niet zo te zijn. Kerkelijke betrokkenheid bij 

ontwikkelingssamenwerking heeft grote gevaren. In het verleden kende de kerk in Nederland ook allerlei grotere 

maatschappelijke projecten, maar die werden door de kerken zelf gefinancierd. In dat geval legt de kerk geen 

verantwoording af aan een derde partij. Dit kan niet. In Afrika, bijvoorbeeld, worden grote maatschappelijke 

projecten door derden gefinancierd en moeten kerken verantwoording afleggen aan NGO’s/ donoren. Hier 

verschuift  iets en wat is dan de impact op de kerk als gemeenschap en als organisatie? 

 

Waarin uit die impact zich op zowel de kerkelijke gemeenschap als de organisatie? 

Wat de kerk als organisatie betreft kan gedacht worden aan organisatorisch belang, macht, posities, fte’s, 

kleine kerkelijke organisaties met een enorme bult aan departementen, concurrentie en belangenspel. 

Ontwikkelingsprojecten los van de kerk, of misschien via kerkelijke departementen, hebben impact op de 

context van de lokale kerken. Beter onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid ed., kunnen een positieve 
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impact hebben op de kerken. Maar er zijn ook negatieve effecten: hulp kan ingaan tegen lokale 

copingsmechanismen, of spanningen veroorzaken (bv. jaloezie bij bevoordeelde weeskinderen); de kerkelijke 

gemeenschap kan in een afhankelijkheidspositie gedrukt worden; de kerkelijke structuren worden niet bevestigd, 

maar overgenomen; geloof kan kleiner i.p.v. groter worden. Voor de kerk is het essentieel dat ze niet van haar 

core-business (liefde tot God en de naaste) vervreemdt omdat een deel van haar roeping door anderen wordt 

ingevuld. De kerk groeit daar waar zij uit haar hart leeft.       

 

Hoe ziet de GZB de verhouding tussen verkondiging en diaconaat? 

Verkondiging is niet het oproepen van mensen tot diaconaat. De verkondiging raakt het hele menselijk 

bestaan. Ook een gemeente die de lofzang gaande houdt, is een gemeente. Voor de GZB wel helder dat door de 

verkondiging mensen gaan groeien in verantwoordelijkheid. Van daaruit ontstaat een dienende houding.  

 

Hoe kijkt de GZB aan tegen het diaconaat als brug voor de verkondiging, zoals dat vaak bij kerkplanting 

gebeurt? 

Wanneer diaconaat als brug gebruikt wordt, leidt dit snel tot manipulatie. Vanuit de GZB wordt een 

maatschappelijke rol weleens als dekmantel gebruikt, als dat nodig is, zoals in China. Normaal gesproken werkt 

men zonder diaconale brug. De zendingswerker moet wel veel aan diaconaat doen. Maar hij moet van zijn eigen 

geld delen. Tenminste dat is ‘mijn’ ideaal. Niet teveel projecten, vooral delen.  

  

 “Financiële ondersteuning creëert vaak afhankelijkheid. Dat veroorzaakt ongelijkheid en kan de relatie 

uithollen. Er wordt gebouwd aan een relatie die - enkel - financiële samenwerking overstijgt” (Beleidsplan GZB 

2012-2016). Hoe wordt er gebouwd aan een relatie die de – enkel – financiële samenwerking overstijgt? 

In tegenstelling tot NGO’s nemen kerken geen afscheid van kerken na verloop van een aantal jaren. Men wil 

bij de GZB vanuit de donorrol in de loop van de tijd verschuiven naar een meer gelijkwaardige oecumenische 

verhouding. Die oecumenische verhouding moet wel zinnige invulling krijgen. Het gaat er dan niet in de eerste 

plaats om, om van een andere kerk te leren. (Leren is een westers begrip en een heel complex proces, zeker 

intercultureel.) Het gaat er in de ontmoeting om dat er een geestelijke dimensie in zit: dat God er iets in 

doorgeeft. Motiverende kerntekst voor de GZB is niet meer in de eerste plaats Mat. 28:19, maar Ef. 3,15-19.  

De GZB denkt niet zozeer vanuit haar eigen programma’s die dan (eventueel toegespitst in de diverse 

contexten) worden uitgerold in de wereld. Het is door onze breedte ook inhoudelijk onmogelijk om op alle 

terreinen specialistische expertise te ontwikkelen. Waar het relevant is doen we mee. We ondersteunen kerken en 

bewegingen, maar bepalen die niet. We zijn geen (vermeende) experts, maar we hebben wel een visie op 

missionair-zijn.  

 

U spreekt over de verhouding van kerken tot kerken, maar GZB is toch een stichting en geen kerk? 

De GZB is een vereniging met een kerkelijke status. Ons werk wordt door de PKN voluit als kerkelijk werk 

erkend.  Maar een partnerrelatie van kerk tot kerk is erg complex. Het wordt al snel iets oppervlakkigs waarbij er 

al snel geld gegeven wordt. Nu is er vooral uitwisseling van predikanten en ook wel van gemeenteleden. Dit is 

nog een spannende zoektocht. Door de inzet van zendingswerkers is het voor de GZB mogelijk om een 

intensieve relatie te onderhouden. 
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 “In de loop der jaren verandert de inhoud van de relatie en van een meer ondersteunende rol verschuift de 

betrokkenheid naar de rol van gesprekspartner.” (Beleidsplan GZB 2012-2016). Zit in deze uitspraak niet een 

ongelijkheidsgedachte, namelijk daarin dat men pas in de loop van de tijd gesprekspartner kan zijn? En zit deze 

gedachte ook niet in de eerder genoemde verschuiving in de loop van de tijd van de donorrol naar een meer 

gemeenschappelijke oecumenische verhouding. 

Met deze formulering in het beleid is dhr. J.P. Ouwehand niet helemaal tevreden. Het liefst ziet hij de GZB 

vanaf het begin in een rol als gesprekspartner. De donorrol kan een onderdeel zijn van een bredere relatie. Dit is 

een worsteling omdat men vaak wel als donor gezien wordt vanwege de geschiedenis.  

Interview met dhr. J.P. Ouwehand – 12  maart 2015 

Wat is de essentie van de kerk? 

De kerk is een community of faith, zij is er tot lof en eer van God. Het draait om de verbondenheid met 

Christus en met elkaar. De kerk valt niet samen met het koninkrijk van God, zij is wel de expressie van dat 

koninkrijk (symbool, teken, sacrament). 

 

Wat is de visie vanuit de organisatie op de liturgie als het startpunt van diaconaat; en (hoe) werkt dit door in 

de werkwijze van de organisatie?  

De liturgie heeft zowel betrekking op de dienst aan God als die aan elkaar. De liturgie heeft twee 

brandpunten: 1)  Het zijn van het lichaam van Christus, tot eer van God; 2) het dienstbaar zijn aan elkaar en aan 

de wereld. De gemeenschap is dus ook een doel in zichzelf en kan niet verworden tot middel voor een ander 

doel, zoals het dienen van de naaste. Vanuit het voorgaande is de liturgie dus niet te zien als een instrument voor 

diaconaat, maar hoort het diaconaat bij de kern van de liturgie.  

Het is dus prima om in een gemeente te stimuleren om de diaconale roeping vorm te geven, of om te lobbyen 

bij de overheid om de kerken als krachtige local agents te betrekken bij ontwikkelingswerk, maar niet als 

daarmee het zicht op de gemeente zelf verloren wordt. 

 

Legt de organisatie verbinding tussen geloofsgemeenschappen in Nederland en het Zuiden, en zo ja waarin 

bestaan deze verbindingen?  

Wij leggen geen zusterrelaties tussen gemeenschappen onderling. Directe verbindingen zijn vaak complex en 

leiden tot veel frustraties. Er zijn wel relaties tot op gemeenteniveau, maar deze lopen vooral via de persoonlijke 

relaties van zendingswerkers. 

In het programma ‘Leren & verbinden’ houden we elkaar de spiegel voor. De zendingswerkers doen dat 

ginds en door de informatie die zij mee terugbrengen, gebeurt dat hier ook. 

 

Bij volgende drie vragen wordt gesproken over verschillende typen partners. Ik denk hierbij aan een 

partnerrelaties met:1)  NGO’s; 2) departementen van kerkverbanden; 3) geloofsgemeenschappen.  

 

Als er sprake is van het doneren van geld: Hoe lopen de geldstromen in de verschillende typen 

partnerrelaties? 

Alle giften en geldstromen gaan volgens eenzelfde procedure. 
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Wat is de verhouding tussen het doneren van geld en andere facetten – welke facetten? – in de verschillende 

typen partnerschappen? 

De belangenrijkste extra die de GZB biedt is het beschikbaar stellen van mankracht. Dit geldt voor alle drie 

de typen relaties. Mensen van de GZB kunnen adviseur zijn bij een NGO of plaats hebben in het bestuur van een 

kerkelijk departement. Grosso modo is de verhouding van geld tot mankracht er een van 60 staat tot 40. In het 

geval van kerkplantingsprojecten is het accent op mankracht nog groter. 

 

Excurs 

Zijdelings wordt door dhr. J.P. Ouwehand nog een dwaling gehekeld [J.P. Ouehand: wel een beetje sterk, 

maar vooruit], deze vind ik de moeite van het noteren waard. Hij neemt stelling tegen de veel gedane uitspraak 

dat er desnoods met woorden geëvangeliseerd kan worden: “Zolang de naam van Christus niet klinkt, is het niet 

genoeg.”    

Interview met dhr. T. Verduin – 2 april 2015 

Wat zijn structurele verschillen/overeenkomsten tussen partnerschappen met de verschillende typen 

partners? 

Vanuit de GZB werken we vooral samen met kerken (als verband of in een departement). We proberen met 

onze missionaire doelstelling aan te sluiten bij de missionaire opdracht van de  kerk. Soms is er in een gebied 

waar we actief zijn geen kerk of een te zwakke kerk aanwezig om mee samen te werken. In dat geval kan ook 

een christelijke organisatie onze partner zijn, maar zo mogelijk blijft de kerk wel de spitst van de partnerrelatie. 

Er zal dus vanuit die organisatie een samenwerking moeten zijn met de kerk.  

De meeste contacten met kerken hebben we op regionaal of landelijk niveau, al is er ook wel contact met 

geloofsgemeenschappen. Er zijn nauwelijks structurele verschillen te noemen in de manier waarop het 

partnerschap vormgegeven wordt. Verschillen die er zijn zitten vooral in de projectomvang. 

9.1.5 Interview(s) met vertegenwoordiger(s) LdH 

Interview met dhr. H. van der Graaf en dhr. W. Kanis – 4 februari 2015 

Hoe wordt vanuit het Leger des Heils diaconaat gedefinieerd? 

We doen wel aan diaconaat, maar we noemen het geen diaconaat. We gebruiken de benaming social action. 

Het doel is om mensen te helpen hun maatschappelijke problemen op te lossen en voor mensen een menswaardig 

leven te bewerkstelligen. Het is niet de bedoeling om te dweilen met de kraan open. Wantoestanden worden aan 

de kaak gesteld en de maatschappij (inclusief de overheid) wordt gevraagd daarop te reageren. Twee recente 

(Nederlandse) resultaten hiervan zijn het recht voor iedereen om een bankrekening te openen en voor iedereen 

toegankelijke zorg.   

De benadering van het mens-zijn is holistisch, hieruit volgt integrale hulpverlening. Er is strijd op zowel het 

geestelijke vlak als het maatschappelijke vlak. Er wordt verder gekeken dan alleen het concrete probleem dat 

mensen hebben; ook zingevingsvragen komen aan bod, deze hangen vaak samen met praktische problemen als 

verslaving, criminaliteit etc. Het bezig zijn met zingevingsvragen is geen voorwaarde om hulp te ontvangen van 

het Leger des Heils. Formeel zijn het geestelijke en maatschappelijke aspect in de hulpverlening van elkaar 
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gescheiden vanwege de Nederlandse inrichting van de zorg, in de praktijk hebben de problematieken bij 

zorgvragers veelal een relatie tot elkaar. 

 

Hoe wordt vanuit het Leger des Heils ontwikkelingssamenwerking gedefinieerd? 

Het Leger des Heils spreekt van International Development wanneer men de social action van korpsen 

(=lokale gemeenschappen) in andere landen ondersteunt. In veel landen is ondersteuning nodig. De vraag tot 

ondersteuning komt ‘van onder af’ vanuit de locale korpsen. Het gaat om ondersteuning in de uitvoering van hun 

missie, die gelijk is aan die van ons. Het begin ligt dan ook bij hun vraag. Soms komt het aanbod ook van onze 

kant vanwege beschikbaar donorgeld 

 

Hoe typeert het Leger des Heils de eigen werkzaamheden in het Zuiden?  

Naast International Development houden we ons in het Zuiden ook bezig met mission support, deze 

ondersteuning richt zich speciaal op het kerkelijk werk. Vrijwel alle donoren hebben een focus. Wij hebben 

donoren die zich inzetten voor bijvoorbeeld medische vraagstukken; zij kiezen ervoor om zich niet met 

kerkelijke zaken in te laten en andersom.  Daarnaast verlenen we ook noodhulp.  

We werken altijd door de eigen organisatie; het lokale korps kiest zelf zijn partners. Soms opereren we ook 

op plaatsen waar nog geen korps is, met name in islamitische landen; het gebeurt wel dat we daar door de 

overheid voor gevraagd worden. Er is geen draaiboek voor wat er na de hulp in zo’n gebied gebeurt, soms 

ontstaan er geloofsgemeenschappen, soms niet. 

 

Wat is vanuit het Leger des Heils bezien de essentie van de kerk? 

Het gaat er om het heil te verkondigen en de nood te ledigen, waarmee we terug zijn bij de al eerder 

genoemde tweeslag geestelijk en maatschappelijk. Deze twee lopen constant door elkaar hen. Jezus is bij alles de 

inspiratiebron. Een christen komt pas tot zijn recht wanneer hij participeert in de samenleving. Je bouwt dan mee 

aan het koninkrijk van God, dat is een realiteit waar God regeert, dat is hier op aarde en in de hemelse gewesten. 

Daaruit volgt dus ook dat we moeten werken aan het verzachten van het leed van deze wereld.  

Bij heilsverkondiging gaat het om het evangelie dat zowel geestelijke als maatschappelijke impact heeft. Het 

geestelijke aspect – bekering tot God, navolgen van Christus – wordt als bekend verondersteld. De bekendheid 

van het Leger des Heils ligt op de maatschappelijke betrokkenheid omdat zij zich daarin onderscheidt van andere 

kerken.  

 

Welke effecten worden door het Leger des Heils ervaren van geldstromen uit het Noorden op de kerk in het 

Zuiden? 

Geldstromen versterken de externe positie van de kerk in de maatschappij; het zorgt voor aanzien, positie, 

waardering en strijd. Dit heeft zowel positieve als negatieve kanten. Ook intern hebben geldstromen effect: het 

zorgt bijvoorbeeld voor discussie hoe het geld besteed gaat worden. Het geld heeft in het Zuiden geen andere 

effecten dan dat het hier in Nederland ook zou hebben. 

 

Hoe gaat het Leger des Heils om met schaduweffecten van de eigen werkzaamheden op de kerk in het 

Zuiden? 

We proberen afhankelijkheidsrelaties te voorkomen. 
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We bieden geen permanente ondersteuning om iets kunstmatigs in stand te houden. Het Leger zet iets op, 

bijvoorbeeld een school en toont aan de overheid aan dat het draait. Het gebeurt steeds meer dat ook in 

ontwikkelingslanden de overheid de verantwoordelijkheid overneemt. Dan is ons doel bereikt. 

De voorganger, die wij officier noemen, heeft zowel het geestelijke, als maatschappelijke tot zijn 

takenpakket. Gemiddeld is een officier drie jaar op één plaats en krijgt dan weer een nieuw korps toegewezen. 

Hierdoor kan hij niet te diep wortelen in de samenleving waardoor de mogelijkheid tot machtsmisbruik wordt 

ingeperkt. 

 

Wat is de motivatie van het Leger des Heils om bij dit onderzoek betrokken te zijn? 

Onderzoek helpt bij het reflecteren. In de discussies in het directeurenoverleg bij PRISMA kwam de vraag 

naar voren of de relaties tussen noordelijke en zuidelijke organisaties wel altijd even zuiver zijn. Hier is weinig 

over bekend, omdat er weinig over gepubliceerd wordt. De verschillende organisaties hebben hier vaak wel hun 

eigen ervaring mee en visie op. Bij het Leger is er in dit verband sprake van een grote vertrouwenscomponent.  

 

Zijn er praktijkbeschrijvingen binnen het Leger des Heils beschikbaar die iets laten zien van de effecten van 

de eigen werkzaamheden op de kerk in het Zuiden? 

Hier wordt niet op gerapporteerd op ons niveau, misschien wel op de verschillende lokale niveaus. Wij 

ontvangen rapportage van een project, output en outcome. Waar het in deze vraag om gaat is wat we integrated 

mission noemen, het effect van het totaal aan inspanningen van de locale kerk inclusief educatie, medische, 

spirituele en andere zorg (impact). Daarover worden wij niet geïnformeerd in directe zin. Het is het landelijke 

leiderschap van het Leger des Heils in een land dat daar op gerapporteerd wordt.  

Interview (mail) met dhr. H. van der Graaf – 5 maart 2015 

Wat is de essentie van de kerk? 

Gemeenschap der gelovigen met het doel God maximaal te eren  

 

Wat is de visie vanuit de organisatie op de liturgie als het startpunt van diaconaat; en (hoe) werkt dit door in 

de werkwijze van de organisatie? 

 Liturgie als viering is een vertrekpunt als vele andere momenten waar mensen elkaar treffen en behoeften 

ontstaan tot maatschappelijke ondersteuning. (Diaconaat als begrip kent LdH niet.)  

 

Legt de organisatie verbinding tussen geloofsgemeenschappen in Nederland en het Zuiden, en zo ja waarin 

bestaan deze verbindingen?  

Talloze, als zusterkerken die aan uitwisseling doen, collectes voor o.a. zending,vrouwenwerk, noodhulp en 

ontwikkelingsprojecten; door persoonlijke uitwisseling van vrijwilligers, internationale muziek en theater 

festivals.  

 

Bij volgende drie vragen wordt gesproken over verschillende typen partners. Ik denk hierbij aan een 

partnerrelaties met:1)  NGO’s; 2) departementen van kerkverbanden; 3) geloofsgemeenschappen.  
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Wat zijn structurele verschillen/overeenkomsten tussen partnerschappen met de verschillende typen 

partners? 

Partners zijn in de eerste plaats lokale LdH kerken in hun communities. Lokale NGO’s zijn nooit onze 

Nederlandse partner; omdat de lokale LdH organisatie die zelf uit kiest zijn het hun partners.  

 

Als er sprake is van het doneren van geld: Hoe lopen de geldstromen in de verschillende typen 

partnerrelaties? 

Geld gaat via het internationale kantoor in London als het om internationale projecten gaat 

(ontwikkelingswerk, noodhulp, sponsorship van kinderen of kerkondersteuning). Niet project specifieke 

projecten gaan meestal rechtstreeks.  

 

Wat is de verhouding tussen het doneren van geld en andere facetten – welke facetten? – in de verschillende 

typen partnerschappen? 

De verhouding hangt af van de type relatie. Er zijn partners waarbij afhankelijkheid van geld groot is, bij 

andere is dat minder. Dat hangt af van de lokale sterkte van het LdH en waar men behoefte aan heeft in de relatie 

met Nederland. Daarin kunnen componenten voorkomen als kennisondersteuning, uitwisseling van deskundigen 

op een bepaald vakgebied (tienermoeder opvang deskundige uit Rio de Janeiro die hier komt vertellen wat men 

daar leert; landbouw specialist vanuit Nederland die ondersteunt bij opzetten van commerciële landbouw voor de 

export, etc) en dat is dus wederkerig.  

9.1.6 Interview(s) met vertegenwoordiger(s) Tear 

Interview met dhr. M.N. Niemeijer – 17 december 2014  

Tear is ontstaan vanuit de Evangelische Zendingsalliantie en heeft zodoende missionaire wortels. 

Zendelingen kwamen in contact met armoede en konden dit niet negeren. Meer en meer kwam het inzicht dat het 

niet alleen gaat om woordverkondiging, maar dat ook het belichamen van Jezus Christus een doel op zichzelf is. 

Dit vormde de aanleiding tot de oprichting van Tear fund (nu Tear) als de diaconale arm van EZA. Nu heeft Tear 

een bredere achterban dan alleen de evangelische kerken. Deze achtergrond en Tears missie onderscheiden haar 

van veel christelijke organisaties die actief zijn op het terrein van Internationale Samenwerking. De kern van 

Tears missie is het ondersteunen van kerken in het kerk-zijn. De kerk is dus niet een  kanaal voor het eigen 

organisatiewerk (marketing & communicatie) en is er weinig visie op hoe de kerk sterker kan worden.    

 

Hoe wordt vanuit Tear diaconaat en ontwikkelingssamenwerking gedefinieerd? 

Diaconaat is goed en rechtdoen vanuit een geloofsgemeenschap. Daarbij begint het op microniveau (waar het 

traditionele bevestigingsformulier zich ook op richt), maar het betreft ook meso- en macroniveau. Hoe ben je 

kerk in de stad, in de samenleving (denk aan ‘de participatiemaatschappij’, ‘de WMO’)? is een vraag die daarbij 

bijvoorbeeld bij past. Kerken houden zich dikwijls nauwelijks bezig met duurzaamheid en gerechtigheid. Men 

heeft met name een barmhartigheidsmotief, maar als je je niet inzet voor gerechtigheid is het dweilen met de 

kraan open. 

Ontwikkelingssamenwerking is een verouderd begrip. Wij spreken liever van internationale samenwerking, 

waarin de wederkerigheid beter tot uitdrukking komt. 
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Met wie gaat Tear partnerrelaties aan? 

Onze partners zijn vaak NGO’s die verbonden zijn met kerken of NGO’s met een vergelijkbare visie als 

Tear. We ondersteunen lokale gemeentes in het vorm geven van integral mission. Bij dat perspectief overstijg je 

de tweedeling zending en diaconaat. Dit kan als dat vanuit hen zelf komt, en onder specifieke voorwaarden,  

leiden tot financiële support voor bepaalde projecten. Maar we geven nooit geld aan lokale gemeentes. Het gaat 

om teveel geld, waarmee veel kapot gemaakt kan worden. Het geld gaat altijd naar een organisatie (een kerkelijk 

diaconaal instituut) waarmee de kerken verbonden zijn. 

 

Wat is de motivatie van Tear om onderzoek te willen doen naar “de verschillende visies op diaconaat en de 

effecten van ‘noordelijk geld’ op het eigen diaconaat van zuidelijke kerken” (mail prof. Jochemsen)? 

De traditionele kerkelijke werkwijze is het opdelen van zending, diaconaat etc. in eigen compartimenten. Er 

wordt te weinig gewerkt met integrale dwarsverbanden. De institutionele definities van diaconaat sluiten niet 

meer aan bij de manier hoe men tegenwoordig vaak kerk is: integraal, holistisch, christen 24/7. In het Zuiden en 

Oosten is het kerk-zijn vaak veel meer holistisch ingekleurd. 

Er moeten vragen gesteld worden van buiten het systeem. Er moet bij onderzoek gekeken worden naar de 

grote vraagstukken in armoede en rijkdom. In dit kader is het een wezenlijke vraag wat het effect is als je, zoals 

dat vanuit kerkelijke organisaties vaak gebeurt, 1 denominatie – in een veelheid van denominaties in een regio – 

ondersteunt in hun missie. Hierdoor ontstaat ongelijkheid en polarisatie. De ene denominatie profileert zich ten 

koste van de andere denominatie. Onze verdeeldheid wordt op zo’n manier geïmporteerd in het Zuiden. Hoe kan 

cohesie in het werk richting de samenleving bevordert worden?  

      

Hoe ziet Tear de effecten die noordelijk geld heeft op de zuidelijke kerk? 

Structureel geld geven heeft een side-effect: je creëert een afhankelijkheidsrelatie. Dit gebeurt met name bij 

een service-delivery benadering. Je ontneemt mensen de verantwoordelijkheid om zelfstandig dingen te doen. 

Hier tegenover staat het model van empowering waarmee wij werken.
303

 We komen in veel gemeenschappen die 

geen geld meer aannemen, maar zelf verantwoordelijkheden nemen en oog hebben voor de eigen resources. Het 

proces dat we ondersteunen kent een aantal principes: Bijbelstudie, lokale bronnen, samenwerking tussen kerken 

en inzetten op relaties in hun omgeving. We stimuleren dit met de methode UMOJA. 

Wij zenden geen mensen meer uit, maar doen veel meer aan capaciteitsopbouw in het Zuiden. Onze partners 

zijn autonoom. Als twee gelijkwaardige partners willen we afspraken maken. Er is oog voor wederkerigheid. We 

willen niet alleen een zendende, maar ook een ontvangende organisatie zijn.  

Interview met dhr. M.N. Niemeijer – 12 maart 2015 

Wat is de essentie van de kerk? 

Een fundamenteel antwoord op deze vraag is te geven in verbinding met het gekomen en komende koninkrijk 

van Jezus Christus. De kerk bestaat uit de volgelingen van hun Heer Jezus Christus en is betrokken bij het 

                                                           
303 Onder verwijzing naar: Rachal Blackman, Partnering with the local church. Roots 11 (Teddington: Tearfund, 2007) 19. 
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vernieuwingsplan van de wereld, waar God mee bezig is vanaf de zondeval, waarvan Jezus Christus de 

belichaming is en wat God zal voltooien bij Jezus Christus’ wederkomst. 

Vanuit onze organisatie bekeken, betekent dit dat we kerken ondersteunen in het vormen van visie op haar rol 

hierin en bij de uitvoering van haar taak hierin.  

 

Wat is de visie vanuit de organisatie op de liturgie als het startpunt van diaconaat; en (hoe) werkt dit door in 

de werkwijze van de organisatie?  

Het hele leven is liturgie. Het hele leven is leven voor het aangezicht van God, in aanbidding. Dit is niet te 

beperken tot een special moment van de week, ook al krijgt het daar extra nadruk. Vanuit deze liturgie, die heel 

het leven doortrekt, ontstaan speciale liturgische momenten en niet andersom. 

In onze werkwijze krijgt dit leven voor Gods aangezicht een plaats doordat aanbidding een plaats krijgt; het 

woord gaat open; er wordt gezongen. Wij dragen partners ook op in gebed en wij worden door partners 

opgedragen.     

 

Legt de organisatie verbinding tussen geloofsgemeenschappen in Nederland en het Zuiden, en zo ja waarin 

bestaan deze verbindingen?  

Deze verbinding is in de werkwijze van Tear heel belangrijk. Ze krijgt op verschillende manieren gestalte. De 

meest belangrijke vorm is het voor tenminste drie jaar aan elkaar verbinden van twee gemeenten als partners. Als 

gelijken kunnen ze van elkaar leren, elkaar bemoedigen en elkaar tot zegen zijn. Een ander belangrijke vorm is 

het organiseren van reizen, bv. voor christelijke leiders rondom de vraag hoe integral mission in de lokale 

context vormgegeven wordt. Deze reizen vinden over en weer plaats. Daarnaast zijn er verzoeken om financiële 

steun en gebedsbrieven. 

 

Bij volgende drie vragen wordt gesproken over verschillende typen partners. Ik denk hierbij aan een 

partnerrelaties met:1)  NGO’s; 2) departementen van kerkverbanden; 3) geloofsgemeenschappen.  

 

Wat zijn structurele verschillen/overeenkomsten tussen partnerschappen met de verschillende typen 

partners? 

Onze formele relaties zijn altijd relaties met kerkverbanden en NGO’s, maar de spits van de relatie is altijd 

het versterken van lokale kerken om meer integraal kerk te zijn. We werken met NGO’s die gericht zijn op de 

empowerment van de lokale geloofsgemeenschappen. In de relaties met geloofsgemeenschappen ben je 

aangewezen op was kerken landelijk te bieden hebben. Aan de ene kant wordt het besluit genomen in de top van 

het kerkverband tot toerusting voor integral mission, maar uiteindelijk is de behoefte van de lokale 

geloofsgemeenschap als voorwaarde leidend. 

 

Als er sprake is van het doneren van geld: Hoe lopen de geldstromen in de verschillende typen 

partnerrelaties? 

Het geld loopt in de praktijk nooit rechtstreeks van ons naar een lokale geloofsgemeenschap of deze moet 

organisatorisch zo groot zijn dat de bedragen geen ontwrichtende uitwerking hebben. 
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Wat is de verhouding tussen het doneren van geld en andere facetten – welke facetten? – in de verschillende 

typen partnerschappen? 

De hoofdlijn is dat geld niet gestoken wordt in allerlei projecten om de infrastructuur te bouwen en 

onderhouden, zoals het bouwen en onderhouden van scholen. Het geld wordt vooral gestoken in 

capaciteitsopbouw. De gemeenten worden met trainingen toegerust om zelf prioriteiten te stellen, projecten te 

organiseren en te zorgen voor middelen voor een voortbestaan van een project. Als het een te groot project is 

wordt geholpen om te lobbyen bij de overheid.  

Dit is de hoofdlijn, maar het gaat niet altijd zo. Soms wordt wel geld voor het project zelf gegeven, vooral bij 

de start van een project. Zeker in het geval van noodhulp wordt van de hoofdlijn afgeweken. 

[Voor een verder antwoord zie eerdere vraag over verbinding tussen geloofsgemeenschappen.] 

9.1.7 Interview(s) met vertegenwoordiger(s) ZZg  

Interview met dhr. A. Kramer – 26 januari 2015 

Hoe wordt vanuit ZZg diaconaat gedefinieerd? 

Het werk dat een bestaande lokale kerk onderneemt om mensen te helpen die leven in situaties van 

achterstand en armoede. Het gaat vaak om fragmentarische en incidentele hulp die niet noodzakelijk is gericht op 

blijvende lotsverbetering. Te denken valt aan voedselpakketten. Inrichting van een loket voor doorverwijzing, 

arbeidsbemiddeling, opvang van wezen, etc. 

In de praktijk sluiten we aan bij wat de zuidelijke kerk diaconaat noemt. Bij de kerk gaat het dan om een 

lokale kerk, een wijkkerk met één kerkgebouw (eventueel twee of drie). 

 

Hoe wordt vanuit ZZg ontwikkelingssamenwerking gedefinieerd? 

Het werk dat door of in de context van een bestaande lokale kerk gebeurt aan onderwijs, medische zorg en 

bestaansverbetering. Het gaat om structurele en duurzame verbetering van de situatie. Te denken valt aan 

kerkgerelateerde onderwijsinstellingen, schoolpakketten voor kinderen uit arme gezinnen, ondersteuning van 

aidspatiënten, training in landbouwtechnieken, programma’s voor gemeenschapsontwikkeling, etc. 

 

Waar zitten de verschillen tussen beide begrippen? 

Ontwikkelingssamenwerking heeft in tegenstelling tot diaconaat dus duurzame verbetering als doel. Wanneer 

diaconaat geprofessionaliseerd wordt en er schaalvergroting plaats vindt, waardoor er echte impact op de 

omgeving waargenomen kan worden, is niet meer te spreken van diaconaat, maar wordt diaconaat 

ontwikkelingssamenwerking. Dit gaat ook altijd samen met externe geldstromen. Het werk komt los te staan van 

de wekelijkse collecte in de eigen gemeente en er moet apart beleid gemaakt worden.   

 

Hoe typeert ZZg de eigen werkzaamheden in het Zuiden?  

Onze werkzaamheden zijn in domeinen opgesplitst. In domein 1 houden we ons bezig met diaconaat, 

ontwikkelingssamenwerking en kerkopbouw. Bij kerkopbouw en diaconaat richten we ons op het ondersteunen 

van het werk van de gemeente. Dit ideaal, waarbij ook het financieel eigenaarschap ligt bij de lokale 

partnerorganisatie, gaat ook meer en meer corresponderen met hoe het in werkelijkheid gaat. Diaconaat doen we 

zelf nauwelijks meer. Ontwikkelingssamenwerking doen we in samenwerking met organisaties in het Zuiden. 
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Het gaat hierbij om aan de kerk gelieerde organisaties, maar ook om seculiere organisaties. In domein 2 richten 

we ons op zending. Hierin ligt het initiatief bij onszelf. We zoeken naar wat wij zelf te bieden hebben, afgezien 

van materiële ondersteuning. In domein 3 gaat het om kapitaal. Momenteel staan we voor de beleidskeuze om 

microkredieten te verstrekken, het rendement op het eigen vermogen te gebruiken voor bekostiging van onze 

activiteiten of organisatie, of een mengvorm van deze beide. Ook denken we na over christelijk 

ondernemerschap, van waaruit we mensen kunnen inspireren.     

 

Wat verstaat ZZg onder zending? 

Bij zending gaat het om het uitwisselen van inspiratie. Als wij inspiratie hebben, dan hebben we dat ook maar 

gekregen van de Heilige Geest. In plaats van een houding waar wij iets hebben dat men van ons kan krijgen, 

willen we in gesprek over wat anderen van de Heilige Geest ervaren. Als men de Heilige Geest nog niet kent, 

kunnen we vragen wat er voor mensen toe doet, wat hen drijft, en wat het hen voor heil brengt. We moeten er 

oog voor hebben dat de Heilige Geest misschien al lang aan het werk is.  

 

Hoe hebben Bijbelse gegevens waarin Jezus Christus als de enige weg wordt aangewezen daarin een plaats? 

Je kunt daar op twee manieren mee omgaan. Je kunt het kennen en belijden van Christus als een 

noodzakelijkheid aan anderen opleggen, maar ik kijk liever naar wat ik in mensen zie, of ik Christus herken. Als 

iemand zich genezen, geboren, gered weet, dan moet dat met Christus te maken hebben. 

Von Zinzendorf zei dat je als zendeling er voor op moet passen om mensen er hardhandig bij te halen. Je 

moet de deur niet intrappen, maar er wat aan krabbelen en wachten tot iemand nieuwsgierig de deur open doet. 

Je moet mensen de ruimte geven om naar je toe te komen, zodat je kunt zien of de Heilige Geest gewerkt heeft. 

Heeft de Heilige Geest niet gewerkt, dan ben je kansloos. 

 

Wat is vanuit ZZg bezien de essentie van de kerk? 

Jezus had een visioen. Hij moet – met name tijdens zijn veertig dagen in de woestijn – dingen gezien hebben 

die de basis vormden voor zijn visionaire preken over het koninkrijk der hemelen. Het gaat er in het spreken van 

Jezus om goed te doen aan iedereen; naastenliefde is de hoofdregel. Daar leefde Jezus voor en daar stierf hij 

voor. God zorgde ervoor dat Zijn dood niet het einde was. Jezus stond op uit de dood. De kerk heeft als taak het 

visioen levend te houden. Zij viert dit in het avondmaal.  

 

Hoe ziet ZZg de verhouding tussen verkondiging en diaconaat? 

Bij de verkondiging gaat het erom te laten zien dat leven uit naastenliefde mogelijk is. Bij diaconaat gaat het 

er om de belemmering weg te nemen om dit af en toe tastbaar mee te maken. 

Het visioen van Jezus wordt gevierd in het avondmaal. Om samen avondmaal te kunnen vieren moet er eerst 

verdeling plaats vinden van wat iedereen meegenomen heeft, want als de een meer heeft dan de ander is dat een 

belemmering om het visioen van leven in naastenliefde te beleven en te vieren. Door die herverdeling kom je 

vroeg of laat uit bij de vraag hoe het kan dat de een veel en de ander maar weinig mee kon brengen. In het spoor 

daarvan worden armenzorg en onderwijs in leven geroepen. Diaconaat volgt op deze manier rechtsreeks uit het 

avondmaal. Pas later is men het ad hoc beleid gaan professionaliseren. Vanuit diaconaat ontstaat zo soms 

geleidelijk ontwikkelingssamenwerking.  
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Hoe verhouden de werkzaamheden van ZZg zich tot de kerk in het Zuiden? 

In domein 1 is er bij diaconaat en kerkopbouw sprake van ondersteuning van de zuidelijke kerk. 

Eigenaarschap – ook in financieel opzicht – is van belang. Wij kunnen niet meer betekenen dan wat de 

broederkerk op locatie kan en wil betekenen. Wij stellen ons op ten dienste van het diaconaat van de zuidelijke 

kerk. Die kerk is geen uitvoeringsorganisatie van onze programma’s. 

In domein 2 nemen wij zelf het initiatief en zoeken we naar uitwisselingsmogelijkheden. 

 

Welke effecten worden door ZZg ervaren van de eigen werkzaamheden op de kerk in het Zuiden? 

Dat wij niet meer willen betekenen dan de broederkerk op locatie kan en wil, staat lijnrecht tegenover ons 

belang om als fondsenwervende organisatie omzet te halen. Want onze omzet gaat daardoor omlaag. Omdat 

slechts een vierde deel van wat wij binnen krijgen aan fondsen in de organisatie gestoken mag worden, heeft een 

verlaging van de omzet consequenties voor ons personeel. Wij hebben dus als Goede Doelen Organisaties 

intrinsieke drijfveren om de omzet op peil te houden. Wij willen als ZZg meer toe naar een rol van 

fondsenwerver voor zuidelijke organisaties, maar daarmee maken we ons direct afhankelijk van hen. 

Waarschijnlijk kunnen we als Goede Doelen Organisatie niet overleven. Dit leidt ertoe dat we aan het bezinnen 

zijn hoe we domein 3 kunnen gebruiken om geld te verdienen om activiteiten en de eigen organisatie (deels) te 

bekostigen.    

Het is niet meer te verkopen om in landen als Suriname, waar de economie groeit, kapitaal injecties te doen, 

terwijl in ons eigen land de economie stagneert. Echt arme landen zijn er steeds minder. Het probleem is nu 

vooral dat er in een land vaak grote tegenstellingen zijn tussen rijken en armen. Ons geld kan daarin de 

verhoudingen verstoren en de huidige situatie van ongelijkheid legitimeren. 

Ook kan het gebeuren dat kerkleiders die laag opgeleid zijn, hun enige carrièrekans zien in het stijgen in de 

kerkelijke machtshiërarchie. Als ze voorzitter van een kerkprovincie zijn, zitten ze dicht bij de geldkraan uit het 

buitenland en neemt hun interne gezag toe. De drijfveer voor deze kerkleiders om te luisteren naar kerkleden met 

hun kleine vrijwillige bijdrage neemt af naarmate er meer geld van buiten in het spel is. Als de financiële steun 

minder wordt zullen kerkleiders ook weer meer afhankelijk zijn van hun eigen gemeenteleden. 

Geld is de ruggengraat. Alles zit daar als vlees en bloed om heen. Zonder geld kom je wellicht niet eens in 

aanmerking om gesprekspartner te zijn.  

 

Wat is de motivatie van ZZg om bij dit onderzoek betrokken te zijn? 

Het is een gelegenheid om voor jezelf de zaken weer op een rijtje te zetten. Binnen Prisma kan hierdoor het 

gesprek aangezwengeld worden. Het is goed om de andere perspectieven eens goed te horen, hoewel het ZZg 

een atypische positie lijkt te hebben door de sterke band met Suriname.  

Het gaat bij dit onderzoek niet in de eerste plaats om een bijdrage van wetenschappelijke aard. De effecten 

van onze hulp kennen we allemaal wel, ook al schrijven we daar niet over in onze jaarverslagen. De inzichten 

zijn er wel, maar het is vaak moeilijk bespreekbaar.  

Interview (mail) met dhr. A. Kramer – 9 maart 2015 

Wat is de essentie van de kerk? 
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De kerk is het lichaam van Christus en als zodanig de collectieve navolging van Jezus. Concreet komt dit 

naar voren in het tastbaar gestalte geven van naastenliefde. 

 

Wat is de visie vanuit de organisatie op de liturgie als het startpunt van diaconaat; en (hoe) werkt dit door in 

de werkwijze van de organisatie?  

Diaconaat start bij het avondmaal, want daar wordt gevierd dat naastenliefde niet stopte bij het sterven van 

Christus, maar dat zijn sterven juist een impuls gaf aan het leven vanuit naastenliefde en wel door de opstanding. 

Bij het ZZg blijkt dit doordat Woord en Daad hand in hand gaan. Materiële ondersteuning zonder verkondiging 

willen we liever niet. 

 

Legt de organisatie verbinding tussen geloofsgemeenschappen in Nederland en het Zuiden, en zo ja waarin 

bestaan deze verbindingen?  

De verbindingen waaraan ZZg bijdraagt zijn contacten tussen broedergemeenten in NL en in het Zuiden. 

Gasten worden uitgenodigd en maken zich bekend in gemeenten in Europa. Daarnaast zijn er verschillende 

platforms van internationaal overleg. 

 

Bij volgende drie vragen wordt gesproken over verschillende typen partners. Ik denk hierbij aan een 

partnerrelaties met:1)  NGO’s; 2) departementen van kerkverbanden; 3) geloofsgemeenschappen.  

 

Wat zijn structurele verschillen/overeenkomsten tussen partnerschappen met de verschillende typen 

partners? 

ZZg werkt in toenemende mate met kerkgenootschappen en minder met NGO’s en helemaal niet met 

geloofsgemeenschappen. NGO’s zijn gerelateerd aan de broedergemeente. Verschil in samenwerking; Bij een 

NGO gaat het om ontwikkelingssamenwerking en bij een kerkgenootschap gaat het om diaconaat. 

 

Als er sprake is van het doneren van geld: Hoe lopen de geldstromen in de verschillende typen 

partnerrelaties? 

Identiek. 

 

Wat is de verhouding tussen het doneren van geld en andere facetten – welke facetten? – in de verschillende 

typen partnerschappen? 

We willen toe naar deze verhouding in arbeidstijd: 2 uren in het projectbestedingssysteem en 1 uur in andere 

facetten (inspiratie, deskundigheidsuitwisseling). 

Interview (mail) met dhr. A. Kramer – 12 maart 2015 

Wat is de kernmotivatie van het ZZg voor haar werkzaamheden? 

Als gelovig christen wil je Jezus volgen. Dat komt neer op gestalte geven aan naastenliefde. Daarvoor heeft 

Hij geleefd, daarvoor is Hij gestorven en daarvoor heeft God Hem opgewekt.  
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9.1.8 Interview(s) met vertegenwoordiger(s) KiA  

Interview met dhr. E. Hazeleger en mw. G. de Haan – 16 december 2014 

Hoe wordt vanuit Kerk in Actie diaconaat en ontwikkelingssamenwerking gedefinieerd? 

Ontwikkelingssamenwerking gaat in op de verhouding arm/rijk en wil armoede de wereld uit werken. Ook 

wordt er gestreefd naar gerechtigheid. Dit gaat in principe ook op voor diaconaat. Diaconaat is oog en aandacht 

voor de allerarmsten in deze wereld. Het verschil is niet zo fundamenteel, maar er is de afgelopen 20 jaar 

misschien wel teveel gedaan of diaconaat en ontwikkelingssamenwerking hetzelfde is. Het kan er in de praktijk 

wel hetzelfde uitzien, maar het startpunt is fundamenteel anders. Diaconaat begint altijd vanuit de kerk. Verder 

zijn er enkele belangrijke verschillen. Diaconaat is persoonlijker, je zoekt de allerarmsten op in hun nood. Bij 

ontwikkelingssamenwerking kun je voor het resultaat vaak juist beter niet met de allerarmsten zelf werken. 

Ontwikkelingssamenwerking heeft vaak een duidelijk begin en einde. Diaconaat is onlosmakelijk verbonden met 

degene die er mee bezig is. 

Bij diaconaat gaat het KiA vooral ook om diaconaal besef in de eigen gemeenten. De wederkerige relatie 

tussen Kerken hier en onze partners en kerken in het zuiden is hiervoor een basis.   

 

Hoe ziet Kerk in Actie de verhouding tussen verkondiging en diaconaat? 

Vanuit het verleden waren onze relaties in het Zuiden vooral gericht op zending. Daar zat ook veel werk in 

dat nu als diaconaat wordt gezien. (bv. medisch werk en onderwijs). Diaconaat is daar pas later bijgekomen. Nu 

worden medewerkers alleen uitgezonden voor zendingsdoeleinden, vaak zit daar ook een diaconaal aspect aan. 

Zending is onlosmakelijk verbonden met de daad.   

 

Met wie gaat Kerk in Actie partnerrelaties aan? 

We gaan partnerrelaties aan met organisaties die bijdragen aan ontwikkeling. Hierbij staat ook onze eigen 

behoefte op de voorgrond. Wij gaan relaties aan met organisaties van kerken, maar ook met niet-kerkelijke 

organisaties. Vaak gaat het om diaconale organisaties die wel een band met een kerk hebben, maar 

verzelfstandigd zijn. Ook hebben we relaties met koepels van kerken. Het is belangrijk dat een organisatie 

professioneel genoeg is, daarom hebben we doorgaans geen partnerrelaties met losse kerkjes.  

De relatie met ICCO zorgt dat er professionele  eisen aan onze partners gesteld worden. Soms vragen we ons 

wel af of enige deprofessionalisering niet goed zou zijn, dat niet alles dichtgebouwd wordt met regels, zodat we 

ook partners kunnen zijn met organisaties met een kleinere begroting.     

We kunnen partners zijn van niet-kerkelijke organisaties zijn, omdat we vaak dezelfde doelen nastreven. Zij 

kunnen zaken soms beter aanpakken (bv. behartigen van mensenrechten). In zulke gevallen stimuleren we de 

kerk wel om daarbij betrokken te zijn. Het blijft diaconaat omdat het hier in Nederland vanuit de kerk komt.  

 

Hoe ziet Kerk in Actie de effecten die noordelijk geld heeft op de zuidelijke kerk? 

Het onderscheid tussen noordelijk en zuidelijk in een dergelijke context is verouderd. Veel geldstromen 

komen uit andere zuidelijke landen. 

Vaak gaat het er voor organisaties om, dat ze zelf overleven. Ontwikkelingssamenwerking is een 

competitieve  sector. De eigen belangen komen steeds meer op de voorgrond te staan.  Kerk in Actie wil juist 
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voorkomen dat er een situatie ontstaat  dat de kerken/zuidelijke partners slechts een uitvoerder zijn van onze 

projecten. Zuidelijke kantoren zoals de regionale ICCO bureaus kunnen gezien worden als  een soort 

concurrenten van lokale partners. Wij  leggen de regie van de projecten bij lokale partners.  

 

Gaat het NGO-iseren niet snel ten koste van de lokale gemeenschappen? 

Wij zien vooral voordelen in het NGO-iseren. We hebben hier zelf hard aan meegewerkt door eisen te stellen 

en de capaciteit te versterken. Het opbouwen van een sterk maatschappelijke middenveld is een 

ontwikkelingsdoel. Het zich organiseren in departementen (bv. voor landbouw) zien we als positief voor de 

professionaliteit en efficiëntie. Onze ondersteuning hiervan draagt bij aan hun missionaire verlangen. Het is 

vervolgens weer de taak van de departementen om de lokale kerken recht te doen. Het is niet onze taak daar op 

toe te zien. Het effect dat wij zien is vooral positief. We zien vooral dat kerken veel bewustzijn halen uit het 

gezamenlijk bezig zijn op diaconaal gebied. Soms zou het goed zijn als er meer aandacht zou zijn in de kerken 

om meer zelf bij te dragen. 

 

Wat is de motivatie van Kerk in Actie om onderzoek te willen doen naar “de verschillende visies op 

diaconaat en de effecten van ‘noordelijk geld’ op het eigen diaconaat van zuidelijke kerken” (mail prof. 

Jochemsen)? 

We houden graag het gesprek met andere organisaties gaande. Denken we hetzelfde? Het is goed de 

verschillen in kaart te brengen. Het is voor ons ook zaak om te weten met wie we wel en niet samen kunnen 

werken. 

Er is bij andere organisaties soms angst over onze werkwijze. Deze vinden wij onterecht, maar we willen wel 

het gesprek voeren. We zijn benieuwd naar praktijkvoorbeelden waaruit deze angst terecht blijkt. Verder zijn we 

ook benieuwd hoe onze partners deze materie zien. 

 

Interview met dhr. E. Hazeleger en mw. G. de Haan – 11 en 12  maart 2015 

Wat is de essentie van de kerk? 

Gelovigen komen samen om te vieren, te bidden en te dienen. Diaconaat is één van de kernen van het kerk-

zijn. Het is niet optioneel. 

 

Wat is de visie vanuit de organisatie op de liturgie als het startpunt van diaconaat; en (hoe) werkt dit door in 

de werkwijze van de organisatie? 

 Liturgie is een te beperkt begrip. Ontmoeting – als vieren, bidden en dienen – is voor de gemeente 

wezenlijker dan de liturgie. Deze ontmoeting geldt als vertrekpunt van het diaconaat. Diaconaat is breder dan de 

onderlinge zorg in de lokale gemeente en strekt verder dan de stoep voor de gemeente. Liturgie en ontmoeting 

zijn niet alleen het vertrekpunt, maar functioneren ook om elkaar steeds weer te bepalen bij de kern. 

In de werkwijze van KiA komt dit uit in de materiële communicatie met de achterban. Er wordt bv. met advent 

en de 40-dagentijd materiaal geboden om het vierende element te ondersteunen. Er wordt hiermee aangesloten 

op het kloppend hart van het kerkelijk jaar. Hierin heeft ook werelddiaconaat een plaats. In de diaconale 

projecten zelf gebeurt dit minder. Bij zendingsprojecten is hier wel ruimte voor.   
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Legt de organisatie verbinding tussen geloofsgemeenschappen in Nederland en het Zuiden, en zo ja waarin 

bestaan deze verbindingen?  

Gemeenten kunnen een project adopteren en vervolgens ook contacten leggen met de mensen. Dit gebeurt nu 

minder. De focus ligt nu meer op het faciliteren van de mogelijkheid voor mensen om zich in bepaalde thema’s 

te verdiepen. In beperkte mate worden er ook reizen naar partners ondernomen. KiA probeert dit te doen, met 

wederkerigheid als centraal begrip. Deze komt vooral daarin uit dat mensen uit de achterban van 

partnerorganisaties ook hier worden uitgenodigd. In de ‘categorie’ zending wordt het interculturele Bijbellezen 

aangemoedigd. Wereldwijd buigen groepen zich over dezelfde teksten en maken hun interpretatie aan elkaar 

duidelijk.   

 

Bij volgende drie vragen wordt gesproken over verschillende typen partners. Ik denk hierbij aan een 

partnerrelaties met:1)  NGO’s; 2) departementen van kerkverbanden; 3) geloofsgemeenschappen.  

Aan deze typen relaties wordt toegevoegd dat KiA ook partnerschappen met kerken als geheel heeft. 

 

Wat zijn structurele verschillen/overeenkomsten tussen partnerschappen met de verschillende typen 

partners? 

De relaties met partnerkerken zijn anders dan die met departementen en NGO’s. In het geval van 

partnerkerken is er sprake van langdurige relaties. De relatie met departementen en NGO’s is vaak contractmatig 

en afgebakend in de tijd.  Bij een kerkelijk departement wordt wel meer om de grenzen van het contract heen 

gekeken dan bij NGO’s. Er zal dan bv. eerder gesprek zijn met kerkleiders over bepaalde zaken die niet direct 

het project raken; ook zullen Nederlandse gemeenteleden eerder geadviseerd worden degelijke projecten te 

bezoeken, dan de projecten van een NGO.  

Departementen en NGO’s kunnen ook bestaan onder het grotere verband van een partnerrelatie met een kerk. 

Er is dan een soort gelaagd partnerschap; een inhoudelijke relatie van kerk tot kerk, met daaronder meer 

‘praktische’ contracten voor bepaalde activiteiten. 

Met geloofsgemeenschappen (in de zin van wijkkerken) zijn soms wel relaties, maar geen financiële 

contracten. KiA heeft hier vooral een assisterende rol in het aan elkaar verbinden van gemeenten in Nederland en 

elders [zie eerdere vraag]. Het eigenaarschap van deze relaties ligt bij deze gemeenten zelf. PKN-gemeenten 

kunnen ook buiten KiA om relaties met gemeenten in het Zuiden hebben.   

 

Als er sprake is van het doneren van geld: Hoe lopen de geldstromen in de verschillende typen 

partnerrelaties? 

KiA doneert nooit rechtstreeks aan individuele gemeenten, maar altijd via erkende organisaties binnen de 

kerk. Deze organisaties moeten in staat zijn om zelf plannen en een begroting te maken; ze worden geacht een 

bestuur te hebben en hun projecten te monitoren. Deze eisen vinden we niet alleen bij het doneren van geld, maar 

ook bij het uitzenden van medewerkers van belang. Er zijn daarin geen verschillen tussen departementen en 

NGO’s. Wij willen altijd weten of het geld terecht komt waar de bedoeling is.  

Het gebeurt wel dat in relaties tussen gemeenten onderling buiten KiA om geld gedoneerd wordt en/of 

projecten opgezet worden. Hier neemt KiA geen verantwoordelijkheid voor. Het gaat hier om uitzonderingen. 
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Wat is de verhouding tussen het doneren van geld en andere facetten – welke facetten? – in de verschillende 

typen partnerschappen? 

De relaties draaien voor een groot deel om geld. Doneren is de basisreden om met elkaar in contact te komen. 

Bij de partnerschappen met kerken is dit minder het geval, al is ook daar geld belangrijk. Het gesprek als 

gelijkwaardige partners heeft daar meer aandacht. Wij willen ook van hen leren. Met veel partners, ook met 

NGO’s, is er sprake van langdurige relaties, daarin heeft ook het gesprek een plaats, ook als dat niet direct het 

contract raakt. (Bv. een mensenrechtenorganisatie die ons informeert over de sociaal-politieke situatie in een 

land.) Niet alleen worden er zendingswerkers van hier naar elders uitgezonden, ook worden er mensen uit het 

Zuiden uitgezonden naar Nederland om een plaats in te nemen in een geloofsgemeenschap en hier te wonen en 

werken (Dit gebeurde in het verleden (1975-2000) vaker dan nu).  

Spannende vraag is het hoe interessant wij zijn als partner als er geen geld gedoneerd wordt.  

 

 

 


