
“V anuit de Bijbel hoort dia-
conaat tot de basishouding 
van elke gelovige. Het is de 
eenheid van hart, mond en 
handen. Diakenen helpen 

hun medegelovigen om hun diaconale taak 
te verrichten. Het Bijbelse begrip liefde is 
daarbij een sleutelbegrip. Liefde betekent 
niet dat je de ander aardig moet vinden. 
De ander is soms niet aardig, jijzelf ook 
niet. Liefde is dat je het goede wilt voor de 
ander.” Dit zegt emeritus-predikant Cees 
Glashouwer uit Harlingen. Hij heeft zich 
grondig verdiept in het Bijbelse fundament 
van diaconaat, onder meer omdat hij 
toerustingscursussen voor gemeenteleden 
over diaconaat geeft. In zijn eigen woon-
plaats is hij betrokken bij de Voedselbank.

inspiratie
Cees laat zien hoe de Bijbel diaconaat in 

zijn volle breedte toont: “In Lucas 10 ont-
vangen Marta en Maria de Heer. Zittend op 
een krukje aan de voeten van Jezus vindt 
Maria inspiratie. Mooi, maar als het daarbij 
zou blijven, gaat het niet goed. Daarom 
volgt het verhaal van de Samaritaan, die 
door de man aan de kant van de weg met 
barmhartigheid bewogen raakt. Dat wordt 
ook van Jezus verteld: met barmhartigheid 
bewogen. Aan de ene kant kijken wij om 
ons heen om te zien waar wij nodig zijn 
om de nood van mensen te lenigen. Daar 
zijn diakenen goed in. Aan de andere kant 
zitten we aan de voeten van de Heer. Ook 
die inspiratie hebben diakenen steeds 
weer nodig.”

“Er is verschil tussen liefdadigheid en 
diaconaat”, legt Cees uit. “Liefdadigheid 
houdt rekening met de ‘credits’ die je 
krijgt als je goed doet. Diaconaat is een 
naaste willen zijn voor de ander. Onbaat-
zuchtig, zonder de ander in verlegenheid 
te brengen. Hier bij de Voedselbank krijgen 
wij forse giften, zonder dat de gevers ooit 
zien wat ermee gebeurt. Dat ontroert mij.”

Entree

Elk nummer van Diakonia heeft een thema. 

Entree is een introductie op dit thema.

Over de relatie tussen  

diaconaat en Bijbel

“Diaconaat 
is hart, 
mond en 
handen”

Wat zegt de Bijbel over 

diaconaat? Hoe kan de Bijbel 

u als diaken inspireren? En kan 

de Bijbel een rol spelen in de 

dagelijkse diaconale praktijk?  

Een kleine zoektocht naar 

inzichten en ideeën.

Thema:  
Diaconaat  
en Bijbel
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Hoe de Schrift het werk van diakenen kan voeden en 
inspireren, vertelt Hette Domburg. Hij is predikant in 
Schaarsbergen en betrokken bij de Stichting Contextueel 
Bijbellezen. Hette: “Rond de opening van een kerkelijke 
vergadering heerst vaak een zekere verlegenheid. Meestal 
gaat het zo: iemand zoekt een tekst en draagt deze voor. De 
voorzitter zegt: ‘Bedankt, en nu de agenda!’ Terwijl je juist 
wilt dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Contextueel 
bijbellezen is daarvoor een goede vorm. Het verhaal over de 
Emmaüsgangers laat goed zien hoe deze vorm van bijbellezen 
werkt. Het eerste wat Jezus daar doet, is naast de twee  
mensen gaan lopen, vragen wat hen bezighoudt, luisteren. 
Hij nodigt hen uit zich uit te spreken. Pas als ze verteld 
hebben wat er aan de hand is, opent hij de Schrift.”

Vertrekpunt
“Het vertrekpunt bij contextueel bijbellezen is het leven 

van mensen, wat er leeft in jouw hoofd en hart. Wat je zorgen 
baart en blij maakt. Mensen met een diaconaal hart hebben 
genoeg om over te vertellen. Maak daar ruimte voor”, 
adviseert Hette. “In tweede instantie denk je samen na over 
een tekst die je op nieuwe gedachten kan brengen. Dat hoeft 
niet allemaal op één avond. Het hoeft ook niet uitsluitend 
te komen van theologisch geschoolde mensen. De predikant 
kan het proces wel mogelijk maken en op afstand begeleiden.  
De Bijbel is ons gereedschap, doe er niet te heilig over. Het 
gaat uiteindelijk niet om de teksten, het gaat om de mensen.” 

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland werkt Mirjam  
Verschoof bij de pioniersplek De Haven als ‘voorganger, 
buurtpastor, dominee’. De gemeente huurt er ruimte van 
het Leger des Heils. Diaconaat heeft er een belangrijke 
plaats. Mirjam: “Hier op Kanaleneiland is het vanzelfsprekend 
om je religieuze bronnen ter sprake te brengen. Pas nog liep 
ik met ons pasgeboren zoontje Jonas in de kinderwagen 
door de wijk. Ik maakte een praatje met een Marokkaanse 
vrouw. ‘Wij zijn God dankbaar dat hij gezond is’, zei ze 
onbeschroomd. Dat maakt mij ook vrijmoediger. Tegelijk 
realiseer ik mij heel goed dat geloof niet overal zo vanzelf-
sprekend is.”

Tekst: Kees Posthumus Beeld: Jedi Noordegraaf

spiegelen
“De omgang met de Bijbel vormt het hart van onze 

pioniers plek. Ik doe dat graag in gesprek met anderen. 
Samen kom je verder. Wij lezen samen de Bijbel tijdens de 
voorbereiding van onze wekelijkse Havendiensten. Vooral 
de verhalende bijbelgedeelten gaan over mensen zoals wij, 
die soms onhandige, soms mooie dingen doen. De verhalen 
spiegelen ons eigen leven. Wij lazen bijvoorbeeld over Jozef, 
die in een put belandde. Kort daarna sprak ik een man die 
spreekwoordelijk ook in de put zat. Samen lieten wij er onze 
gedachten over gaan. Jozef zat in de put, maar het had erger 
kunnen aflopen. Zijn broers wilden hem doden. Hoe naar 
het ook was dat hij in de put zat, daarmee stopte het niet. 
Zijn verhaal ging verder. Zo kan het ook bij ons gaan.” 

Meer lezen over contextueel 
bijbellezen? Kijk op pagina 14.

Wilt u zich laten inspireren door de Bijbel of de Bijbel 
gebruiken in de dagelijkse praktijk van uw diaconale werk? 
Lees de tips op pagina 12.
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