
Diaconaat 
zonder einde?



Bijbelse opdracht



Gestalte 
geven aan 
Evangelie 

Vorming



Diaconaat en ontwikkelingshulp

Ontwikkelingshulp
• Van ontwikkelingshulp (ca. 1950)…
• Via ontwikkelingssamenwerking (ca. 1980)….
• Naar internationale samenwerking (ca. 2000)

• Armoedebestrijding, gelijkberechtiging
• Gericht op resultaat, vooruitgang, 

ontwikkeling van structuren
• ‘Vanuit christelijk perspectief’

Diaconaat
• Kerkelijke aangelegenheid

• Van kerken
• Naar/door (geestverwante) kerken

• Gericht op personen, vooral de 
eerste levensbehoeften

• Mensen die elders afgeschreven 
zijn, hebben ook hier een plek!

• Lichaam én ziel

• Trouw…!



Uitgaande van het mandaat heeft het deputaatschap criteria 
geformuleerd voor de selectie, begeleiding en evaluatie van 
projecten:
• Het Evangelie wordt zichtbaar gemaakt in daad én Woord;
• Er wordt ondersteuning geboden aan de meest 

kwetsbaren;
• De ondersteuning is gericht op de eerste levensbehoeften;
• De ondersteuning is zoveel mogelijk gericht op 

zelfredzaamheid;
• De ondersteuning staat ten dienste van de diaconale taak 

van de lokale christelijke gemeenten.

Doelstelling



welke grenzen 
zijn er aan 
barmhartigheid?



• Is/was het gerechtvaardigd om te helpen?
• Moet er iets veranderen?
• Wat kan de diaconie hier het beste doen?

Bespreken casussen in groepen



• Bij 2x mislukken?
• Als we gefrustreerd zijn?
• Als we boos zijn?
• Als er geen verbetering is?
• …

• Barmhartigheid wordt begrensd door barmhartigheid

Wanneer stopt barmhartigheid?



Pas op voor het Afhankelijkheidssyndroom!

Citaat van hulporganisatie in Kenia:

“Toen wij hier kwamen was het grootste probleem van de 
mensen hun afhankelijkheidssyndroom. Zij konden niet 
geloven dat ze op eigen benen konden staan, maar wachtten 
alleen maar op de overheid en weldoeners.”

Overeenkomsten BN en diaconie





Diaconaat

Diaconaat mag niet afhankelijk maken, maar beoogt dat mensen tot 
hun recht komen en (weer) sturing aan hun eigen leven geven. De rol 
van de diaconie is dan om bondgenoot te zijn.
Diaconaat is tweerichtingsverkeer.



Waarom werkt (langdurige) financiële hulp niet?

• Hulp maakt passief
• Hulp wakkert verkeerd gebruik van geld aan (‘inflatie’)
• Hulp maakt emotioneel afhankelijk
• Er is geen exit strategy
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