
Nieuwjaarstoespraak	  Diaconaal	  Centrum	  De	  Bakkerij,	  18	  jan.	  2013	  
	  
Toen	  het	  college	  van	  diakenen	  mij	  vroeg	  om	  de	  nieuwjaarstoespraak	  te	  houden,	  zei	  ik:	  weet	  
dan	  wel	  dat	  ik	  predikant	  ben.	  En	  daarmee	  wil	  ik	  aangeven	  dat	  ik	  vanuit	  mijn	  eigen	  positie	  u	  
een	  gezegend	  2013	  toewens.	  En	  met	  mijn	  positie	  bedoel	  ik	  dan:	  het	  wordt	  een	  theologische	  
reflectie	  (ik	  ben	  op	  dit	  punt	  niet	  praktisch)	  die	  ook	  nog	  eens	  protestants	  gekleurd	  is.	  Dat	  
neemt	  natuurlijk	  niet	  weg	  dat	  ik	  als	  predikant	  een	  woord	  heb	  voor	  iedereen.	  Ik	  ben	  echt	  blij	  
met	  De	  Bakkerij	  en	  met	  mensen	  zoals	  Jacqueline	  Schoonwater.	  Kom	  niet	  aan	  de	  Bakkerij,	  
want	  de	  Bakkerij	  is	  van	  ons.	  	  
	  
De	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Leiden	  bevindt	  zich	  in	  een	  proces	  van	  herbezinning.	  En	  toen	  
op	  de	  tweede	  werkconferentie	  verschillende	  gremia	  een	  presentatie	  hielden,	  ontbrak	  de	  
diaconie.	  Als	  motivatie	  gaf	  zij:	  wij	  zijn	  er	  voor	  jullie.	  Maar	  toen	  maakte	  zij	  mijn	  inziens	  toch	  
een	  vergissing.	  De	  relatie	  diaconie	  en	  wijkgemeentes	  behoort	  wederkerig	  te	  zijn.	  De	  diaconie	  
zijn	  in	  zekere	  zin	  de	  handen	  en	  de	  voeten	  van	  de	  gemeentes	  om	  goed	  te	  doen.	  Maar	  tegelijk	  
helpt	  de	  diaconie	  de	  gemeentes	  hun	  eigen	  roeping	  op	  dit	  punt	  te	  verstaan.	  Diakenen	  treden	  
naar	  buiten	  en	  naar	  binnen.	  Over	  het	  aspect	  van	  'naar	  buiten	  treden'	  zal	  ik	  vanmiddag	  
weinig	  zeggen,	  omdat	  dat	  best	  goed	  gaat.	  De	  Bakkerij	  timmert	  vrijmoedig	  aan	  de	  weg.	  Ga	  zo	  
door!	  Maar	  hoe	  zit	  het	  nu	  met	  het	  'naar	  binnen	  treden'?	  Hoe	  verstaan	  de	  diakenen	  de	  taak	  
om	  de	  gemeentes	  te	  bepalen	  bij	  hun	  diaconale	  roeping?	  
	  
Binnen	  de	  protestantse	  traditie	  kennen	  wij	  een	  drietal	  ambten:	  dienaar	  van	  het	  woord,	  
ouderling	  en	  diaken.	  Dat	  betekent	  dus	  dat	  wij	  het	  diaconale	  zo	  belangrijk	  vinden,	  dat	  het	  
zelfs	  is	  vertegenwoordigd	  binnen	  de	  ambten.	  Hoe	  de	  lijnen	  bijbels	  theologisch	  ook	  precies	  
lopen,	  vanaf	  het	  allereerste	  begin	  weet	  de	  kerk	  zich	  geroepen	  om	  het	  diaconale	  werk	  ter	  
hand	  te	  nemen.	  Zonder	  diaconie	  is	  de	  kerk	  geen	  kerk.	  	  
	  
Ik	  vertel	  u	  vast	  niets	  nieuws	  dat	  De	  Bakkerij	  zo	  goed	  functioneert,	  dat	  de	  wijkgemeentes	  op	  
een	  afstand	  tevreden	  knikken.	  'Goed	  zo,	  dank	  u	  wel'.	  Ja,	  misschien	  wel	  zo	  goed,	  dat	  wij	  
achter	  over	  kunnen	  leunen.	  Ik	  zeg	  het	  mogelijk	  iets	  gechargeerd,	  maar	  de	  wijkgemeentes	  
worden	  te	  weinig	  bepaald	  bij	  hun	  eigen	  diaconale	  roeping.	  Deze	  gedachte	  werd	  afgelopen	  
jaar	  bij	  mij	  versterkt	  door	  het	  lezen	  van	  een	  boek	  en	  een	  onderzoekrapport.	  	  
	  
De	  Rotterdamse	  IZB	  evangelist	  Niels	  de	  Jong	  heeft	  onderzoek	  gedaan	  naar	  stadsgemeentes.	  
Het	  onderzoeksrapport	  heet	  YUP	  -‐	  Young	  Urban	  Protestants1.	  Hij	  ontdekte	  o.a.	  hoe	  
belangrijk	  het	  is	  om	  als	  kerk	  in	  de	  stad	  actief	  bezig	  te	  zijn	  op	  het	  diaconale	  vlak.	  Hij	  verbindt	  
dat	  met	  onze	  missionaire	  roeping;	  om	  getuigde	  te	  zijn	  van	  Jezus	  Christus.	  En	  zo	  hoor	  ik	  weer	  
de	  oude	  apostolaatstheologie	  van	  bijv.	  prof.	  Van	  Ruler2;	  deze	  visie	  is	  niet	  achterhaald!	  De	  
gemeente	  is	  geroepen	  om	  met	  Woord	  en	  daad	  in	  de	  wereld	  te	  staan.	  	  

                                            
1	  Niels	  de	  Jong,	  Young	  Urban	  Protestants	  ,	  een	  onderzoek	  naar	  20-‐35-‐jarigen	  in	  een	  aantal	  stadskerken	  binnen	  
de	  Protestantse	  Kerk	  in	  Nederland,	  IZB	  2011;	  www.izb.nl/download/CAwdEAwUUkZCWg==	  
2	  A.A.	  van	  Ruler,	  Fundamenten	  en	  perspectieven	  van	  het	  diaconaat	  in	  onze	  tijd,	  Woord	  &	  Dienst	  1953;	  Het	  
apostolaat	  der	  kerk	  en	  het	  ontwerp-‐kerkorde,	  Nijkerk	  1948;	  Theologie	  van	  het	  Apostolaat,	  Nijkerk	  1954.	  



	  
Als	  predikant,	  dienaar	  van	  het	  Woord,	  vind	  ik	  dat	  heel	  belangrijk.	  Als	  diaconie	  versmald	  
wordt	  tot	  daad	  alleen,	  gaat	  er	  iets	  fundamenteels	  mis.	  Wij	  zijn	  geroepen	  om	  met	  Woord	  én	  
daad	  in	  de	  wereld	  te	  staan.	  In	  dat	  opzicht	  vond	  ik	  het	  jammer	  dat	  het	  mooie	  symposium	  van	  
25	  jaar	  Bakkerij	  geen	  liturgische	  inkadering	  had.	  Dat	  kwam	  bij	  mij	  kil	  over.	  Waar	  was	  het	  
Woord,	  het	  lied,	  de	  voorbede	  en	  de	  dankzegging?	  	  
	  
Toen	  ik	  afgelopen	  jaar	  het	  boek	  Oefenplaatsen.	  Tegendraadse	  theologen	  over	  kerk	  en	  ethiek	  	  
las	  van	  Herman	  Paul	  en	  Bart	  Wallet3	  werd	  ik	  nog	  enthousiaster.	  De	  titel	  van	  dit	  boek	  vind	  ik	  
sterk.	  De	  gemeente	  als	  oefenplaats.	  Daar	  leren	  we	  vanuit	  het	  Woord	  van	  God	  te	  leven	  voor	  
Gods	  aangezicht	  met	  de	  gekregen	  naasten.	  Oefenen	  -‐	  een	  hele	  klus	  bleek	  weer	  eens	  te	  
meer.	  Voorspel	  op	  de	  eeuwigheid.	  En	  toen	  kon	  ik	  het	  ook	  niet	  laten	  om	  het	  af	  en	  toe	  in	  mijn	  
preken	  te	  strooien.	  Iedere	  wijkgemeente	  en	  parochie	  dient	  zijn	  eigen	  diaconale	  werk	  te	  
hebben.	  	  
	  
Laat	  De	  Bakkerij	  zeker	  doorgaan	  met	  waar	  zij	  goed	  in	  is.	  Maar	  laten	  de	  diakenen	  in	  gesprek	  
gaan	  met	  de	  wijkdiakenen	  en	  wijkkerkenraden	  om	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  een	  eigen	  diaconaal	  
project	  voor	  iedere	  wijkgemeente	  en	  parochie.	  Zo	  kan	  ook	  iedere	  wijk	  zijn	  eigen	  accent	  
leggen.	  De	  Marewijkgemeente	  zal	  dit	  vast	  en	  zeker	  willen	  kleuren	  vanuit	  de	  missionaire	  
roeping	  om	  te	  getuigen	  van	  Evangelie	  -‐	  een	  boodschap	  van	  redding.	  Woord	  en	  daad,	  zoals	  ik	  
zojuist	  al	  benadrukte	  (dabar	  in	  het	  Hebr.).	  	  
	  
Iedere	  wijkgemeente	  kan	  zo	  weer	  actief	  een	  oefenplaats	  worden.	  Nee,	  niet	  in	  de	  zin	  dat	  het	  
niet	  echt	  is	  -‐	  oefenen	  is	  gehoorzamen	  door	  te	  leren.	  Laten	  de	  diakenen	  zo	  onze	  leermeesters	  
zijn.	  En	  als	  de	  gemeente	  haar	  eigen	  verantwoordelijk	  op	  dit	  punt	  beter	  gaat	  verstaan,	  hoop	  
ik	  dat	  dat	  doorwerkt	  in	  ons	  persoonlijk	  leven	  van	  alle	  dag.	  Dat	  de	  gelovigen	  zich	  van	  
Godswege	  geroepen	  weten	  om	  een	  διάκονος	  	  te	  zijn	  in	  het	  gewone	  leven.	  En	  daarom	  is	  de	  
titel	  van	  mijn	  nieuwjaarslezing	  geworden:	  diakenen	  geef	  de	  wijkgemeentes	  en	  parochies	  een	  
eigen	  diaconaal	  project.	  Dat	  zal	  zegenrijk	  zijn!	  
	  
ds.	  Ton	  Jacobs	  
Leiden,	  18	  januari	  2013	  
	  

                                            
3	  Herman	  Paul	  &	  Bart	  Wallet,	  Oefenplaatsen.	  Tegendraadse	  theologen	  over	  kerk	  en	  ethiek,	  Zoetermeer	  2012.	  


