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Woord vooraf ds. J. Joppe

We zijn de Heere ootmoedig dankbaar dat we ook in 2020 op de eer-
ste en tweede zaterdag van september weer een toerustingsdag voor 
diakenen konden houden. Vanwege de coronacrisis hebben we ons 
als GDC afgevraagd of dit wel mogelijk zou zijn, maar we waren ver-
rast door de grote opkomst. Vele diakenen mochten we - op gepaste 
afstand – voor het eerst of opnieuw ontmoeten.

Het thema van de toerustingsdag was: ‘Gemeenteleden met beper-
kingen – gemeenteleden met gaven. Hoe dienen als diaken?’ In elke 
gemeente zijn er leden die in vergelijking met anderen beperkingen 
hebben. We denken aan lichamelijke beperkingen: Moeilijk of niet 
kunnen lopen, slechthorend of doof, slechtziend of blind. Daarnaast 
zijn er ook gemeenteleden met verstandelijke beperkingen. Iedere 
gemeente heeft wel leden met het syndroom van Down. Ook zijn er 
in de gemeente leden met een psychische of sociale beperking zoals 
autisme in allerlei variaties.

Gemeenteleden met beperkingen hebben bijzondere aandacht 
nodig, in prediking en pastoraat, maar ook vanuit de diaconie. Hoe 
kunnen zij optimaal functioneren binnen de gemeente? Is er vol-
doende aandacht voor hun ouders/verzorgers, als zij die hebben? En 
een diepere vraag: zien wij deze gemeenteleden alleen als mensen 
met beperkingen of vooral als gemeenteleden met gaven? Over deze 
vragen hebben we tijdens de toerustingsdag nagedacht.

Na het openingswoord heeft ds. J.R. van Vugt uit Kruiningen een 
lezing gehouden. Hij heeft zich in de afgelopen jaren in het thema 
verdiept en onderzoek gedaan hoe dit nu in onze kerk gestalte krijgt. 
Na de pauze heeft ons GDC-lid, diaken T.J. Alderliesten uit Ridder-
kerk als vader van een dochter met beperkingen enkele praktijker-
varingen met ons gedeeld.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we niet gezongen en zijn we 
helaas ook niet in groepjes uiteen gegaan om een praktijksituatie te 
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Openingswoord

Een ereplaats in de gemeente

Schriftlezing:  1 Korinthe 12:12-26

Geachte diakenen en andere belangstellenden,
Zowel voor de plaatselijke gemeente als voor de wereldwijde Kerk 
van Christus geldt dat ze bestaat uit mensen die onderling verschil-
lend zijn. Ieder heeft zijn eigen karakter en aanleg, zijn gaven en ook 
beperkingen. 

De leden die door een waar geloof aan Christus verbonden zijn, vor-
men samen het lichaam van Christus. Precies zoals bij een lichaam 
alles georganiseerd, gecoördineerd en gestimuleerd wordt vanuit het 
hoofd, zo is het ook met de gemeente van Christus. Wat een genade 
als we door een waar geloof een lid van Zijn lichaam mogen zijn!

In 1 Korinthe 12 vergelijkt de apostel Paulus de gelovige gemeen-
te van Korinthe als het lichaam van Christus met een mense-
lijk lichaam. Een lichaam heeft allerlei lichaamsdelen. Van al die 
lichaamsdelen kan er niet één gemist worden. Ze hebben allemaal 
hun eigen functie. Zoals in een lichaam alle lichaamsdelen nodig 
en onverwisselbaar zijn, zo heeft elk lid in een kerkelijke gemeente 
zijn waarde en onverwisselbare plaats waar hij zijn gaven ten dien-
ste van het geheel van de gemeente, en ten diepste in de dienst van 
de Heere mag besteden. 

De ledematen vormen samen het lichaam. Stel je voor dat een voet 
zou kunnen zeggen: Ik ben geen hand en hoor daarom niet bij het 
lichaam, of dat een oor zou kunnen zeggen: Ik ben geen oog en hoor 
daarom niet bij het lichaam. Dat zou dwaas zijn! Geen enkele lede-
maat staat op zichzelf. Alle ledematen behoren bij het lichaam. Ze 
maken het lichaam compleet en zijn van elkaar afhankelijk. Pau-
lus schrijft in vers 21: ‘En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik 
heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: ik heb u 
niet van node.’ Geen enkel onderdeel van het lichaam mag onderge-
waardeerd worden ten opzichte van het ander. Zo mag dus ook geen 

bespreken. Ondanks deze beperkingen mogen we terug zien op een 
leerzame en gezegende toerustingsdag zowel in Oud-Beijerland als 
in Elspeet.

Zoals gebruikelijk vindt u in deze brochure het openingswoord en de 
lezingen van de toerustingsdag. De vragen die gesteld werden n.a.v. 
de lezingen staan er niet in. Daarvoor moet u zelf de dag meema-
ken. Wanneer u als diaken verhinderd was om te komen, hopen we 
dat u D.V. volgend jaar op de eerste of tweede zaterdag van septem-
ber erbij bent.

Namens de GDC wens ik alle diakenen Gods onmisbare zegen toe 
voor de moeilijke en onzekere tijd waarin we leven. Verwacht het in 
alles van de grote Diaken, de Heere Jezus Christus.

Ds. J. Joppe
voorzitter GDC
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enkel lid van de gemeente ondergewaardeerd worden ten opzichte 
van een ander lid. 

Als het gaat om ons lichaam is het zo dat de ledematen die wij het 
zwakste achten, van het allergrootste belang zijn. Heel mooi staat 
er in vers 22: ‘Ja veeleer, de leden die ons dunken de zwakste 
des lichaams te zijn, die zijn nodig.’ Paulus zal hier waarschijnlijk 
gedacht hebben aan de inwendige organen, zoals onze longen, ons 
hart en darmen. Ze zijn niet zichtbaar, maar wel onmisbaar voor 
het lichaam. Over leden die naar onze mening de zwakste zijn, 
denkt God blijkbaar anders! Bij deze leden kunnen we denken aan 
gemeenteleden met een beperking; een lichamelijke of een verstan-
delijke beperking, een psychische of sociale beperking. Te veel zijn 
we in de kerkelijke gemeente gericht op hun beperking en te weinig 
op hun gaven. Het is opmerkelijk dat er in vers 22 niet staat dat wij 
voor die zwakke leden moeten zorgen of dat die erbij horen, maar 
het staat er nog veel sterker: ‘Die zijn nodig.’ We kunnen hen met 
hun gaven niet missen. 

Iedere gemeente kent wel iemand met het syndroom van Down. 
Wat kunnen we veel van zulke leden leren, van hun eenvoud, van 
hun ernst als het om geestelijke zaken gaat, van hun godsvrucht. 
‘Iedere avond bidt mijn dochter wel een half uur lang en legt ze alles 
aan de Heere voor. Het maakt mij vaak beschaamd’, zei een moeder 
ooit tegen me over haar dochter met het syndroom van Down. 

Een verstandelijk beperkte jongen die graag belijdenis wilde doen, 
zat tijdens de aannemingsavond tussen de andere belijdeniscatechi-
santen in. De dominee had een paar vragen met hem gerepeteerd. 
Toen de dominee hem die vragen stelde, antwoordde hij niets. Een 
ouderling probeerde hem te helpen, maar het bleef stil, doodstil. 
Ten einde raad vroeg die ouderling: ‘Maar m’n jongen, waarom wil 
jij nou belijdenis doen?’ Toen antwoordde die jongen: ‘Omdat ik 
zoveel van de Heere Jezus houd.’ Daarop viel er een stilte vol ont-
roering. Soms blijkt dat onze naaste ondanks zijn handicap dichter 
bij de Heere mag zijn dan wij. Wie is er dan gehandicapt?

Zonder mensen met beperkingen is de gemeente niet compleet. Dus 
ook een lichamelijk of verstandelijk gehandicapte heeft een plaats 

in de gemeente, en  iemand met een sociale beperking hoort erbij.

De rangorde van de leden is ook heel anders dan wij zouden ver-
wachten. In vers 24 staat: ‘Doch onze sierlijke (leden) hebben het 
niet van node; maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, 
gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft.’ 
God geeft dus de mééste eer aan die leden, die door ons het minst 
geëerd worden. Met eerbied gesproken kijkt God dus ‘dieper’ naar 
de mens met een beperking dan wij dat doen. Wij zien tenslotte 
maar aan wat voor ogen is. De woorden ‘hetgeen gebrek heeft’ in 
vers 24 kunnen vanuit het Grieks ook vertaald worden met: dege-
nen die achteraan staan, de achterblijvers. De kanttekenaren heb-
ben het hier over ‘de onaanzienlijke lidmaten der gemeente.’ Wie 
denkt hier niet aan onze gemeenteleden met beperkingen? In onze 
harde maatschappij komen ze achteraan en tellen ze vaak niet mee. 
Zo denken wij in onze hoogmoed. Maar God geeft ze een ereplaats 
in Zijn gemeente. In de wereld om ons heen geldt het recht van de 
sterkste. In de gemeente van Jezus Christus geldt het voorrecht van 
de zwakste: de liefde. 

Vooral een kerkelijke gemeente dient op een goede manier aan-
dacht te hebben voor de zwakste leden en hierin anders te zijn dan 
de maatschappij, die de zwakkeren opzij duwt. In de kerk mag het 
niet voorkomen dat sommige leden te weinig aandacht krijgen, ver-
waarloosd of zelfs buitengesloten worden omdat ze een beperking 
hebben. Wij zijn geroepen aandacht te hebben voor elkaar. Niet om 
elkaar met de vinger na te wijzen, maar wel om zoveel mogelijk te 
zorgen dat iedereen mee kan komen en in de gemeente zijn gaven 
kan gebruiken om zijn taak te vervullen.

De plaats en het werk van één lid in de gemeente heeft invloed op 
de hele gemeente. Als één lid lijdt, lijdt de hele gemeente; als een 
lid verheerlijkt wordt, is de hele gemeente verblijd. De kerkelijke 
gemeente is een eenheid, en als in die eenheid een klein gedeelte 
‘minder’ is, dan is die eenheid aangetast. 

In de Bijbel zien we op verschillende plaatsen dat God Zich niet 
beperkt tot mensen met veel verstandelijke vermogens, maar juist 
omziet naar het dwaze, het zwakke, het onedele en het verachte der 
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Lezing: ds. Van Vugt   

Gemeenteleden met beperkingen - 

gemeenteleden met gaven.  

Hoe dienen als diaken? 

1 Verlegenheid

1.1 Ongeschikt?!
Allereerst: ik ben enigszins verbaasd en verrast door de vraag van de 
broeders van de GDC om mij hier vanmorgen te vragen een lezing 
te verzorgen. Met mijn minimale pastorale ervaring van vier jaar 
in de gemeente die ik dienen mag, vind ik het nogal wat. Ik ben 
geen expert op dit gebied en er zijn predikanten en diakenen die dit 
vast beter kunnen dan ik. Vanuit mijn achtergrond als psycholoog 
ben ik meer geschikt om iets te zeggen over psychische klachten 
of op het gebied van de theologie, maar hier voel ik mij een stuk 
minder bekwaam. Verwacht van mij ook geen expert-antwoorden 
op de vragen die ongetwijfeld gaan komen. Ook wat betreft Bijbelse 
uitgangspunten over mensen met een beperking en teksten die 
daarover gaan, voel ik mij echt een beginneling. Heb medelijden 
met de jongeling en behandel hem vandaag met zachtheid.

1.2 Toch doen!
Waarom sta ik hier? Ik heb wel een donkerbruin vermoeden waar 
de vraag om hier vanmorgen een lezing te houden, vandaan komt. 
Dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen in de gemeente 
die ik dienen mag, de gemeente van Kruiningen. In dat deel van 
de wijngaard van de Heere is ook de aardse gebrokenheid volop 
aanwezig. Kinderen met een beperking zijn ook daar in allerlei 
soorten en maten. Kinderen en jongvolwassenen met Down, 
kinderen met autistische klachten of andere klachten op het Autisme 
Spectrum, kinderen met dyslexie en dyscalculie, kinderen met 
ADHD of andere (bijvoorbeeld psychische) klachten… ze komen 
in Kruiningen voor. En omdat de gemeente bijna verdubbelde in 
de afgelopen vier jaar wat betreft ledenaantallen, nam het aantal 

wereld. In 1 Korinthe 1 legt Paulus dit in de verzen 27 tot en met 29 
uit: ‘Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij 
de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uit-
verkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; en het onedele der 
wereld en het verachte heeft God uitverkoren en hetgeen niets is, 
opdat Hij hetgeen iets is, teniet zou maken; opdat geen vlees zou 
roemen voor Hem.’

De Heere ziet niet aan wat hoog en verheven is, integendeel, Hij zal 
Zijn hand tot de kleinen wenden. We kunnen hierbij ook denken 
aan Zijn woorden in Mattheüs 18 over de ‘kleinen’. In vers 10 zegt de 
Heere Jezus heel scherp: ‘Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen 
veracht.’ In vers 6 heeft Hij al gewaarschuwd: ‘Maar zo wie één van 
deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter dat 
een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken ware in 
de diepte der zee.’ Het gaat hier in eerste instantie over de kinderen. 
Maar zou dat niet minstens zoveel gelden voor mensen met een ver-
standelijke beperking? Als de Heere vooral naar mensen omziet die 
in de wereld niet meetellen, dan moeten wij als diakenen ook naar 
zulke mensen omzien. Dat is moeilijk, maar de Heere wil ook daar-
bij schenken wat nodig is. 
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kinderen met deze vormen van gebrokenheid ook een steeds 
grotere plaats in. In aantallen en gelukkig ook in de aandacht van de 
gemeente en de kerkenraad.

1.3 Werkgroep in de gemeente Kruiningen-Goes
We hebben in de gemeente een brainstorm gehouden met ouders 
van kinderen met een beperking. We hebben wat ideeën en 
moeilijkheden geïnventariseerd en daar zijn mooie dingen uit 
gekomen. Er is aangepaste catechese, door een aparte catecheet. 
Er zijn aangepaste diensten. Er is een werkgroep in de gemeente 
die de verjaardagen van de kinderen bijhoudt, bij geboortes 
eventueel contact opneemt, ouders probeert twee keer per jaar te 
spreken te krijgen, activiteiten voor de gemeente organiseert en 
de kerkenraad gevraagd en ongevraagd van advies kan voorzien. 
Sinds kort doet de kerkenraad ook mee met weeksluitingen in een 
nabijgelegen huis en zo bouwen we langzaam aan wat op. Twee 
coördinatoren (een in Kruiningen en een in Goes) zijn benoemd en 
organiseren deze activiteiten mede. Een avond voor de gemeente 
met ds. Post over de plaats van mensen/kinderen met een beperking 
staat gepland voor 23 september aanstaande, bij leven en welzijn. 
Voor de gemeente belangrijk. 

Zelf heb ik als initiator van die brainstormgroep een uitvraag onder 
predikanten gedaan en die in een beleidsdocument voor onze 
gemeente verwerkt. Daar zal de vraag wel vandaan komen, vermoed 
ik. Het zij zo. Wie meer wil weten over wat in de gemeente van 
Kruiningen (en ook in Goes) gebeurt, neemt maar contact met mij 
op. Genoeg hierover. Ik kom nu bij het tweede punt van de lezing:
 
2 Thema van vandaag
Het thema van deze toerustingsdagen is:

Gemeenteleden met beperkingen
Gemeenteleden met gaven  
Hoe dienen als diaken?

Een mooi, Bijbels, pastoraal en diaconaal thema, waarin al direct een 
bepaalde spanning zit. Want hoe kijken we naar onze medemens in 
het algemeen en onze beperkte medemens in het bijzonder? Als een 

mens met gaven? Of zijn we gespitst op de beperkingen en kijken 
we vooral wat de ander niet kan? Moeten we mensen/kinderen 
in de gemeente die een beperking hebben, vooral vertroetelen en 
verzorgen of kunnen we hen ook inschakelen met de (beperkte) 
gaven die zij hebben? En het thema ‘dienen als diaken’ wil ik 
uitbreiden naar de hele kerkenraad, met een spits naar diakenen toe. 
Broeder Alderliesten zal dat dan concreter maken.

In NL kijken we naar deze mensen en kinderen met name vanuit 
de BEPERKINGEN. Dat schijnt zo in ons bloed te zitten. Kijken naar 
wat er niet is. Kijken naar wat er wel is en wat wel nog eventueel 
zou kunnen (met creativiteit en inspanningen) is een stuk lastiger. 
Zelf heb ik die omslag in de psychiatrie meegemaakt onder de titel 
‘Rehabilitatie’. Kijken naar wat nog wel mogelijk is. Te vaak kijken 
we – denk ik – naar wat allemaal niet kan. Is dit de reden dat we zo 
weinig dankbaar zijn en zo weinig vreugde uitstralen?

Bij mensen met een beperking denken we aan gehandicapten, 
verstandelijk en/of lichamelijk. Vroeger heette dat ‘geestelijk 
gehandicapt’. Vaak denken we dan ook nog aan het syndroom van 
Down. We vergeten gemakshalve dat het hier ook om blinden, 
doven, psychisch zieken en dus beperkten kan gaan. Ook de 
chronisch zieken horen erbij en lichamelijk beperkten worden 
(te) vaak vergeten. Daar zijn er ook nogal wat van in de gemeente. 
Er wordt achter al die voordeuren en zogenaamde PE’s heel wat 
geleden. Dat behoef ik u vandaag niet te vertellen. 

“In Nederland wonen minstens twee miljoen mensen met een 
beperking. Dat zijn bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, maar ook 
mensen die doof zijn of een psychische aandoening hebben. Ook 
dyslexie, autisme of een chronische ziekte worden als beperking gezien, 
waarmee volgens het VN-verdrag rekening moet worden gehouden. 
Deze inzichten laten enerzijds zien dat er begrip is voor mensen met 
een beperking, maar dat het getoonde begrip nog lang niet altijd wordt 
omgezet in versoepeling van hun leefomstandigheden (Vernooij, 2018)”.

2.1 Uitleg term en afbakening doelgroep
Ik zal in deze lezing dus ingaan op wat de Bijbel zegt over ‘mensen 
met een beperking’ en hoe wij Bijbels gezien tegen hen aan 
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moeten kijken. Ik zal mij daarbij vooral – wanneer ik voorbeelden 
noem – uitspreken over de kinderen. Maar laten we ons niet 
vergissen: er zijn heel wat gemeenteleden met een beperking van 
welke aard dan ook. 

3 Gemeenteleden met beperkingen en/of gaven?!

3.1 Mensen met beperkingen in de Bijbel
3.1.1 Geschapen
Als Christenen hebben we ieder schepsel te zien als een schepping 
van de Grote Schepper, God. De Bijbel laat zien in psalm 139 dat God 
de kinderen borduurt. Dat is een troostrijke gedachte. Ieder mens, 
beperkt of met zeer veel gaven bedeeld, is waardevol. Waarom? 
Omdat de mens door God geschapen is. Gemaakt is. Geborduurd 
is. Tegelijk stelt dat ook voor indringende vragen: is er iets in het 
borduren misgegaan? En waarom dan? Had de Heere God dat niet 
kunnen voorkomen dan? Mogen ouders die vraag aan ons, diakenen 
en ambtsdragers voorleggen? Schieten we dan gelijk in de stress en 
vinden we deze vragen eigenlijk niet kunnen? Schieten we dan in de 
theologie en nemen we het voor de Heere op, terwijl we dan onze 
gemeenteleden in de kou laten staan? Geef eens antwoord, broeders, 
op de vraag: wat zou ik in zo’n geval zeggen? En waarom? Is het mijn 
eigen verlegenheid? Verdriet? Onmacht?

3.1.2 Schepping, Val, Verlossing en Verheerlijking
Goed geschapen, gevallen en toch ook geborduurd door de Heere. 
Belijden we het nog in die in- en intrieste situaties dat wat staat in 
Exodus. 4:11 

En de HEERE zeide tot hem: Wie heeft den mens den mond gemaakt, of 
Wie heeft den stomme of dove, of ziende of blinde gemaakt? Ben Ik het 
niet, de HEERE?

Kinderen met een beperking (lichamelijk en/of verstandelijk) 
ontvangen we van de Heere. Dat geeft enerzijds perspectief: het 
gaat niet buiten de Heere om, ze mogen er zijn als schepselen 
van de grote Schepper en alleen daarom al is hun leven zinvol 
en waardevol. Tegelijk – staande aan het bed van een zwaar 
gehandicapt gemeentelid – kan je ook wel eens het gevoel 

bekruipen: “Waarom Heere?”. Laat die gevoelens als ambtsdrager 
maar toe… het laat je de omgeving en ouders beter begrijpen. Zij 
hebben die vragen ook. Een niet-beperkte persoon  vroeg laatst: 
“Waarom schept de Heere, Die goed is, iets dat niet goed is?”. Deze 
persoon sprak over de geaardheid (gerichtheid op hetzelfde geslacht). 
Het is natuurlijk een andere kwestie, maar wel herkenbaar en ook op 
mensen met een beperking van toepassing, toch? 

3.2 Het was zo niet en zal zo straks niet meer zijn
God heeft alles goed geschapen. Tussen het goede van de schepping 
en de gebrokenheid waarmee we worden geconfronteerd, ligt onze 
daad van ongehoorzaamheid en zonde. We moeten ons steeds 
weer realiseren dat de gebrokenheid aan geen mens voorbijgaat. 
Ook de gaafste mens is aangetast door de zonde. Uiteindelijk zijn 
we allemaal op een of andere manier beperkt. Er is geen zwart/
wit scheiding tussen gezond en beperkt of ongezond/ernstig 
gehandicapt. Het zijn glijdende schalen en gebieden van grijs en 
licht- en donkergrijs. Dat geldt zeker geestelijk. 

Er is een tijd geweest waarin mensen met een verstandelijke beperking 
geestelijk gehandicapt werden genoemd. Die uitdrukking moeten we in dat 
verband niet gebruiken. Ieder mens is door de zonde geestelijk beperkt, 
omdat de relatie met de levende God is verbroken. Wij kunnen in het rijk 
van God niet komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Mensen zonder 
verstandelijke beperking hebben wat dat betreft niets voor op mensen met 
deze beperking. We mogen mensen met een beperking, van wat voor aard 
dan ook, geen grotere slachtoffers van de zondeval noemen dan mensen 
zonder beperking. Gebrokenheid manifesteert zich op heel veel terreinen. 
God geeft de opdracht goed voor mensen met een beperking te zorgen. 
Israël moest ook in die zin anders zijn dan de andere volken. Wij kunnen 
daar veel van leren. Wanneer wij een dove niet mogen vloeken, zit daar 
een positieve kant aan. Wij hebben hem, in woord en daad, te zegenen. 
Wij mogen hem helpen door voor hem te luisteren en dat wat we horen te 
vertalen in een taal die voor hem begrijpelijk is (Vernooij, 2018).

3.3 Bijzondere zorg
Voor mensen met een beperking is er een heilzame boodschap. Zij 
zijn bij de Heere bekend. De zorg van de Heere, Zijn bijzondere 
zorg, gaat uit naar gebrokenen, kwetsbaren, mensen met een 
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beperking. De Heere neemt het op voor een Abel, een Hagar en een 
verdrietige Lea en zo kunnen we de hele Bijbel wel doorgaan. Ook 
voor kwetsbaren, zwakken en beperkten stelt de goede God regels. 
We lezen in Zijn heilzame geboden, bijvoorbeeld in Leviticus 19: 14

Gij zult den dove niet vloeken en voor het aangezicht des blinden geen 
aanstoot zetten; maar gij zult voor uw God vrezen; Ik ben de HEERE.

Ook in Deuteronomium 27:18 lezen we dat de Heere het opneemt 
voor de zwakkere en beperkte, in dit geval een blinde. 

Vervloekt zij, die een blinde op den weg doet dolen. En al het volk zal 
zeggen: Amen.

En psalm 146 zingt

6 Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve 
is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid;
7 Die den verdrukten recht doet, Die den hongerigen brood geeft; de 
HEERE maakt de gevangenen los.
8 De HEERE opent de ogen der blinden; de HEERE richt de gebogenen 
op; de HEERE heeft de rechtvaardigen lief

Bij de terugkomst vanuit de ballingschap profeteert Jeremia 31 vers 8

Zie, Ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen 
vergaderen van de zijden der aarde; onder hen zullen zijn blinden en 
lammen, zwangeren en barenden tezamen; met een grote gemeente 
zullen zij herwaarts wederkomen.

3.4 Profetie Jesaja in OT
We zien dat de Heere een bijzondere zorg heeft voor de zwakkeren 
en de kwetsbaren. Ze worden door Hem gezien en beschermd. Hij 
heeft ze op het oog. En ze worden verlost en teruggebracht uit de 
ballingschap. Maar er is nog een heerlijker perspectief. We lezen in 
het Oude Testament al van  het komende Messiaanse Vrederijk van 
Vorst Immanuël, In Jesaja 35:5-6 lezen we: 

‘Alsdan zullen de ogen der blinden opengedaan worden, en de oren der 

doven zullen geopend worden. Alsdan zal de kreupele springen als een 
hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen 
wateren uitbarsten, en beken in de wildernis.’ 
Laten we niet vergeten dat onze Heere en Heiland bij Zijn 
rondwandelen op aarde juist de lichamelijke genezingen gebruikt 
om het komende Vrederijk te verkondigen en te laten zien. Vernooi 
citeert Calvijn bij deze tekst uit Jesaja: 

Calvijn zegt in zijn verklaring van deze tekst: ‘Van deze vernieuwing 
heeft Christus overtuigende bewijzen gegeven, toen Hij de stommen hun 
tong, de blinden hun ogen, de lammen en kreupelen hun krachten heeft 
teruggegeven (Matth. 11:5; 15:3). Maar wat Hij aan die lichamen heeft 
gedaan, is slechts een symbool geweest van de dingen, die Hij nog veel 
overvloediger en voortreffelijker aan onze zielen doet.’

Wanneer Johannes de Doper Jezus laat vragen of Hij Degene is Die komen 
zou, antwoordt Jezus: ‘Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen 
gij hoort en ziet: De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; 
de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden 
opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd’ (Matth. 11:5-6).

Door oudtestamentische profetieën aan te halen, laat de Heere Jezus 
zien dat in Hem de heilstijd aanbreekt. Wanneer Hij in de synagoge 
te Kapernaüm de boekrol van Jesaja opslaat, leest Hij: ‘De Geest des 
Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een 
blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden 
om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid 
uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis’ (61:1). De 
Heere Jezus betrekt de profetie heel nadrukkelijk op Zichzelf, wanneer 
Hij zegt: ‘Heden is deze Schrift in uw oren vervuld’ (Luk. 4:21). Hierbij 
mogen we verder kijken dan Jesaja 61. De Heiland heelt wat gebroken is. 
Vanzelfsprekend mogen wij de wonderen van de Zaligmaker als tekenen 
zien van wat Hij geestelijk met een mens wil doen. Laten we echter niet 
over het hoofd zien dat genezingswonderen voortekenen van de grote 
toekomst zijn, waarin elke vorm van gebrek ontbreekt (Vernooij, 2018).

3.5 Is hiermee alles gezegd?
Nee, zeker niet. Er is veel gezegd. Maar er blijven nog wel een paar 
vragen over, die ik voor nu oversla. Want wat te denken van het 
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verbod van de Heere om in Zijn tabernakel en tempel geen mensen 
met een beperking en dieren met een beperking te laten komen? 

3.5.1 Niet in de tempel!
De zonen van Aäron mochten niet dienen in de tempel, wanneer zij 
een gebrek hadden. We lezen dat in Leviticus 21

16 Wijders sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
17 Spreek tot Aäron, zeggende: Niemand uit uw zaad naar hun 
geslachten, in denwelken een gebrek zal zijn, zal naderen om de 
spijze zijns Gods te offeren.
18 Want geen man in denwelken een gebrek zal zijn, zal naderen: 
hij zij een blind man of kreupel of te kort of te lang in leden,
19 Of een man in denwelken een breuk des voets of een breuk 
der hand zal zijn,
20 Of die bultachtig of dwergachtig zal zijn, of een vel op zijn oog 
zal hebben, of droge schurftheid of etterige schurftheid, 
of die gebroken zal zijn aan zijn gemacht.
21 Geen man uit het zaad van Aäron, den priester, in denwelken een 
gebrek is, zal toetreden om de vuuroffers des HEEREN te offeren; een 
gebrek is in hem, hij zal niet toetreden om de spijze zijns Gods te offeren.
22 De spijze zijns Gods, van de allerheiligste dingen, 
en van de heilige dingen, zal hij mogen eten;
23 Doch tot den voorhang zal hij niet komen en tot het altaar 
niet toetreden, omdat een gebrek in hem is; opdat hij Mijn heiligdommen 
niet ontheilige; want Ik ben de HEERE, Die hen heiligt.
24 En Mozes sprak zulks tot Aäron en tot zijn zonen, 
en tot al de kinderen Israëls.

Niet in de offerdienst. Hij mocht wel andere priestertaken op zich 
nemen, maar niet dienen in de offerdienst in de Heere, net als de 
dieren zelf volmaakt zijn!

In Leviticus 22:22 lezen we evenwel ook iets anders. De 
“gehandicapte” dieren mogen niet worden geofferd. De Heere 
vraagt en heeft recht op perfectie! Zeker in Zijn dienst!

Het blinde of gebrokene of verlamde of wratte of droge schurftheid of 
etterige schurftheid hebbende, deze zult gij den HEERE niet offeren, en 

daarvan zult gij den HEERE geen vuuroffer op het altaar geven.

Vernooij (Vernooij, 2018) wijst erop dat Gods heiligheid en de 
Schaduwdienst naar Christus verwijzend, geen gebrekkige priester 
of dier toe kan laten. Wel worden zij van de dienst aan de Heere 
niet buitengesloten, deelden zij in de voorrechten van de stam 
van Levi en werden ingezet in de dienst van onderwijs en in de 
gemeente. Dat heeft voor de Nieuw Testamentische gemeente ook 
betekenis, namelijk de kwetsbaren inzetten in de gemeente met 
hun gegeven gaven. 

3.5.2 Beperkingen als straf / oordeel van de Heere
Beperkingen, ziekten en andere kwalen KUNNEN een straf van de 
Heere zijn. Zo lezen we in Deut. 28:29

Dat gij op den middag zult omtasten gelijk als een blinde omtast in het 
donker, en zult uw wegen niet voorspoedig maken; maar gij zult alleenlijk 
verdrukt en beroofd zijn alle dagen, en er zal geen verlosser zijn.

De Heere Jezus zegt later in het Evangelie dat ziekte en zonde van 
elkaar losgemaakt moeten worden. We lezen bij de blindgeborene 
in Johannes 9:

1 En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af.
2 En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er 
gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden?
3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, 
maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden 
geopenbaard worden.

Tegelijk kan de Heere Jezus zeggen in Johannes 5 tegen de man die 
38 jaar lang ziek geweest is: 

14 Daarna vond hem Jezus in den tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt 
gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede.

Daarmee komen we op een moeilijk theologisch terrein, dat buiten 
het bestek van de lezing valt, en zijn we in het Nieuwe Testament 
aangekomen. 
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We zijn bezig om na te denken wat de Bijbel ons aanreikt in de 
omgang met mensen met een beperking. Ik noem nu kort een paar 
Bijbelse personen en situaties en trek daaruit enige conclusies over 
de omgang van de Heere Jezus met mensen met een beperking en 
dan door naar de christelijke gemeente, die vervuld van Zijn Geest, 
dezelfde dingen mag doen in dezelfde Geest.

4 Bijbelse personen

4.1 Mefiboseth
 - Davids ontferming over het huis van Saul – naar zijn belofte
 -  David, zelf gered en barmhartigheid ervaren, kan en moet dat 

ook voor anderen doen
 -   Uit Lodebar gehaald, dagelijks aan de koninklijke tafel gebracht. 

Blijft kreupel, maar woont dichtbij de koning in Jerualem.

4.2 Bartimeüs
 -  Ongepast gedrag wordt beloond 
 - Aanhoudend gedrag, pleitend op Gods ontferming. 
 - Hij volgt Jezus, ziende

4.3 Blindgeborene Johannes 9
 - Verbreken van de band tussen ziekte en zonden
 - Verbreken van de bloedbanden als schuldenaars
 - De grote werken van God moeten verkondigd worden

4.4 Doofstomme Effatha
 -  Jezus spreekt gebarentaal… hij hoort immers niets!  Jezus legt 

hem uit wat Hij gaat doen!

4.5 Vrienden van de verlamde in Markus 2
 -  Mensen staan in de weg en gaan niet uit de weg om de 

verlamde binnen te laten
 -  Vier vrienden laten het er niet bij zitten 
 - creatieve breinen en durf/doorzetting 
 - Vrienden weten WIE hun vriend nodig heeft
 -  Zo dragen ze hem tot Jezus en mogen wij onze gemeenteleden 

tot Jezus dragen

 - Straks bij de gemeente kom ik er nog wel op terug.

5 Uitwerking 

In het Oude en Nieuwe Testament zien we dus een aantal zaken 
rondom ziekte en handicaps
1)  De bewogenheid van de Heere Jezus (en Zijn gelovigen) met 

mensen, zieken en zwakken, kwetsbaren en verschoppelingen;
2)  Zijn niet aflatende ernst en inspanning om hen te genezen, ook 

al is Hij moe;
3)  Zijn bijzondere zorg die in elke situatie weer anders is. De 

doofstomme wordt in gebarentaal duidelijk gemaakt dat Jezus 
hem gaat genezen. De 38-jarige zieke wordt door hem opgezocht 
en krijgt aandacht (ik heb geen mens!);

4)  We zien dat Jezus ook ziet op de mensen eromheen, hen soms 
apart neemt, soms juist in het midden van de schare een 
wonder doet (en daarmee wijst naar Zijn Koninkrijk)

5)  Zijn wijzen op de kinderen (onmondig/ kwetsbaar) als 
voorbeeld van hen die het koninkrijk zullen beërven

6)  Zijn doorbreken van de gedachtegang enerzijds dat ziekten en 
zonden samenhangen (bij de blindgeborene) en anderzijds ook 
alles met elkaar te maken hebben. Johannes 5:14 “Daarna vond 
hem Jezus in den tempel, en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond 
geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede”.

7)  De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (gelegd naast 1 
Korinthe 12 over de gemeente als lichaam) heeft ons veel te 
zeggen over de omgang met de naaste.

6  Verantwoordelijkheid van de ambten & gemeente(n)

Goede zorg?
Wij weten eigenlijk niet beter dan dat de zorg in ons land goed geregeld 
is. Toch heeft zich de laatste jaren een verandering ingezet. De overheid 
verwacht van mensen met een beperking dat zij een steeds groter 
deel van de ondersteuning en zorg zelf organiseren, binnen hun eigen 
netwerk van familie, vrienden en vrijwilligers. Er is gelukkig al veel hulp 
aanwezig, maar niet iedereen heeft familie, vrienden en kennissen om 
zich heen. Kortdurende oplossingen zijn mogelijk nog te vinden, maar 
als zorg langdurig of blijvend nodig is? Familieleden kunnen overvraagd 
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worden en overbelast raken. Liggen hier dan juist geen mogelijkheden 
voor kerk en gemeente? (Vernooij, 2018)

6.1 De ambten van Christus in Zijn gemeente
Lichamelijk beperkten leven soms in grote eenzaamheid. Zij 
hebben behoefte aan structureel meeleven, begrip en praktische 
hulp vanuit de gemeente. Sommigen zijn in staat zelf aandacht 
te vragen, maar voor anderen is het moeilijk om deze stap te 
zetten. Weer anderen zijn goed in staat hun dankbaarheid te 
tonen voor het ontvangen van hulp; anderen hebben daar moeite 
mee, waarbij allerlei factoren een rol kunnen spelen. Het is dan 
misschien minder gemakkelijk om een helpende hand te bieden, 
maar niet minder belangrijk. Achter een moeilijke houding of 
niet-doorsneegedrag kunnen ingrijpende oorzaken, redenen en 
omstandigheden zitten. Iedereen verwerkt deze ervaringen op 
zijn eigen manier, en het is dan ook niet verwonderlijk als dat 
heftige emoties oproept. Daarbij vinden in het sociale leven vaak 
ingrijpende veranderingen plaats. Die impact is groot op allerlei 
gebied. Mensen met een lichamelijke beperking ervaren hun leven 
dan als zwaar.

In het contact met onze beperkte naaste moet de nadruk niet 
vallen op hun handicap. Nee, als eerste moet u de mens zien, 
die is zoals ieder ander. De Heere Jezus heeft ons daarin een 
leerzaam voorbeeld gegeven in Johannes 9. Hij loopt met Zijn 
discipelen de tempel uit na een twist met de farizeeën. En terwijl 
Hij de poort uitloopt, ziet Hij daar iemand zitten. Het staat er zo 
mooi geschreven: ‘Hij zag een mens, blind van de geboorte af.’ 
Misschien zouden wij wel zeggen: ‘Kijk, daar zit een blinde!’ Maar 
bij de Heere Jezus staat het mens-zijn voorop. Elk mens wil voor 
vol worden aangezien. Daarom gelden in de omgang met hen 
dezelfde voorwaarden voor elk goed intermenselijk contact.

- Probeer jezelf in de situatie van de ander te verplaatsen.
- Accepteer de ander zoals hij is.
-  Toon oprechte belangstelling voor de ander; stel je open voor hem.
- Neem een luisterhouding aan; begin niet over jezelf.
-  Vraag waar de ander behoefte aan heeft of waar je hem 

praktisch mee kunt helpen.

-  Onderhoud het contact; wees trouw en heb geduld

Bovenstaande geldt voor alle ambten. Voor diakenen geldt dat zij al 
luisterend niet de pastorale zorg vergeten, maar ook gespitst zijn juist 
op die praktische en financiële kant van de beperking. Denk aan 
hulpmiddelen die moeten worden aangeschaft, heen en weer rijden, 
ondersteuning van de mantelzorg, (crisis)opvang en “oppas”, enz. enz. 

6.1.1 Toerusting voor de ambtsdragers/ gemeenteleden
Heb oog voor de eigen pijn en ook oordelen en vooroordelen. Je zit 
soms met je handen in het haar. Vraag aan de mensen om de mens 
met beperking heen advies om HOE ermee om te gaan. 

6.2 Kerkdiensten/ Catechese (aangepast)
We hebben de taak om mogelijkheden te scheppen voor mensen met een 
handicap, zodat zij het Woord kunnen horen. Praktische aanpassingen of 
geheel aangepaste kerkdiensten kunnen daarbij dienstbaar zijn. Wie ziet 
dat gehandicapten echt onderdeel van de gemeente zijn, zal zich daarvoor 
inspannen. Tegen de achtergrond van Paulus’ woorden in de eerste 
Korinthebrief kunnen we concluderen dat een gemeente waar geen oog 
is voor gehandicapten en zij niet worden geaccepteerd, een gehandicapte 
gemeente is. Wie zichzelf leert zien zoals God hem ziet, zal zich op geen 
enkele wijze boven anderen kunnen verheffen (Vernooij, 2018).

Job zegt, wanneer hij over zijn gerechtigheid spreekt, in Job 29
14 Ik bekleedde mij met gerechtigheid en zij bekleedde mij; mijn oordeel 
was als een mantel en vorstelijke hoed
15 Den blinde was ik tot ogen, en den kreupele was ik tot voeten.
16 Ik was den nooddruftigen een vader; en het geschil dat ik niet wist, 
dat onderzocht ik.

Kanttekening 28 op vers 15 zegt dan: “Versta dat hij de ellendigen 
geholpen had, niet alleen met woorden van onderwijs, 
waarschuwing, raad en troost, maar ook met werken en middelen”.

Hiermee zijn we ook op het gebied van de gemeente gekomen.
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7 Verantwoordelijkheid voor de gemeente

Barmhartigheid is een kerntaak voor de christelijke gemeente. Die 
barmhartigheid zal zich ook uiten in het verlangen om onze beperkte 
medemens bij de Heere Jezus te brengen. Het gebed van ambtsdragers en 
gemeenteleden is daarvoor een geweldig middel. Tegelijk mogen we dit 
ook heel praktisch invullen. (Vernooij, 2018)

7.1 Plaats in de gemeente in het OT & NT 
De gemeente moet de naaste liefhebben als zichzelf. De naaste… 
zij die naast ons staan. Dat is dus ook de naaste met een beperking, 
de zieke, de zwakke, de hulpbehoevende, de blinde, de dove en 
ook toen zullen gehandicapten/mensen met een beperking erbij 
zijn geweest. Die worden niet te vondeling gelegd en dus gedood, 
want “gij zult niet doden”. De naaste die kwijlt, die soms vreemde 
en onverwachte bewegingen maakt, die hulp nodig heeft en tegelijk 
voor ‘vol’ wil worden aangezien. 

7.2 Draagt elkanders lasten
In Galaten 6 vers 2 staat de bekende tekst: 

2 b9 Draagt elkanders 10lasten, en 11vervult alzo 12de wet van Christus.

Het is het waard om de kanttekeningen hierbij te spellen. Dat 
begint al bij de verwijsteksten:

Matth. 11:29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig 
ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Joh. 13:14   Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen 
heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen.
Rom. 15:1   MAAR wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der 
onsterken te dragen en niet onszelven te behagen.
1 Thess. 5:14  En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden,  
vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken,  
zijt lankmoedig jegens allen.

Dragen is volgens kanttekening 9: 
Dat is, helpt dragen, om die te verdragen, beteren, en weg te nemen met 
christelijke bescheidenheid en medelijden.

Dragen van de lasten: 10 Dat is, zwakheden en gebreken, die als een 
zware last op de mensen liggen.

En voldoe zo, volbreng zo, onderhoud zo de wet van Christus, Die 
van ons vraagt en ons beveelt om elkaar lief te hebben. Omdat Hij 
dezelve Zijn discipelen op het hoogste heeft bevolen, zowel met 
vermanen als met Zijn voorbeeld, Joh. 15:12. 1 Joh. 3:16.  

Joh. 13:34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; 
gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt.
Joh. 13:35  Hieraan zullen zij allen bekennen, 
dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.
Joh. 15:12  Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, 
gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.
1 Joh. 3:16  Hieraan hebben wij de liefde gekend, 
dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig
voor de broeders het leven te stellen.
Oh die liefde….

7.3 Praktisch

7.3.1 Ouders voor ouders
7.3.2 Adviesgroep
7.3.3 Verjaardagen/ geboorten
7.3.4 Prediking en Catechese (gemeente)
Gebruik van scheldwoorden in de preek aan de orde stellen en op de 
catechese. Down, Downie, Mongool

8 De Gemeente kan en mag wat leren

De kerkelijke gemeente kan veel van verstandelijk beperkte gemeenteleden 
leren. Behalve de taal van het verstand, is er ook de taal van het hart. 
Ze kunnen ons ervoor bewaren al te verstandelijk en al te dogmatisch 
met Gods Woord om te gaan. Ze zijn een middel in Gods hand om ons 
te concentreren op en te bewaren bij het hart van het Evangelie. Hun 
leefwereld is soms vrij beperkt en zij maken zich niet druk om dingen 
waar anderen wel mee zitten. Zo vierde een verstandelijk gehandicapte 
jongen op de zaterdag na de viering van het Heilig Avondmaal zijn 
verjaardag. Het was een drukte van belang. Velen waren gekomen en 
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cadeaus werden gegeven. Terwijl de gasten genoten van een kopje koffie 
met iets lekkers erbij, begon deze gehandicapte jarige over het Heilig 
Avondmaal van de zondag ervoor te vertellen. Toen werd het heel stil in de 
kamer. Wie begint er op zijn verjaardag nu over het Avondmaal? Blijkbaar 
leefde deze gehandicapte veel dichter bij de Heere en Zijn heil dan velen 
met een ‘groot’ verstand. De Heere Jezus zegt in Lukas 10:21 dat de dingen 
van het Koninkrijk van God voor de wijzen en de verstandigen verborgen 
zijn, maar dat ze de kinderen, de onmondigen, geopenbaard worden.
Mensen met een verstandelijke beperking hebben meestal een teer 
gevoelsleven. Ze zijn blij met de blijden en huilen met hen die bedroefd 
zijn. Van hen kunnen wij leren wat spontaniteit en blijdschap in het 
geloof betekent. Hoe blij en verwonderd kunnen zij zijn als hun verteld 
wordt dat de Heere Jezus als een goede Herder voor hen wil zorgen. 
Maar ook kunnen we leren hoe ze in het gebed alles voor de Heere 
neerleggen. Zoals een moeder van een dochter met het syndroom van 
Down me vertelde: ‘Ze bidt voordat ze naar bed gaat soms wel een 
halfuur lang en vergeet niets. Wat kan ik daar een voorbeeld aan 
nemen.’ 
(Vernooij, 2018)

9 Praktisch

9.1 Hoofd
Aan hen denken en aan degenen die eromheen staan

9.1.1 Prediking en Catechese
 - Prediking aanpassen?!
 - Aangepaste diensten – wanneer?
 - Aangepaste catechese – hoe?
 -  Worden er aangepaste kerkdiensten georganiseerd in plaats 

van een reguliere dienst? Deze gemeenteleden horen namelijk 
volkomen bij de gemeente, dus het is belangrijk om zulke 
aangepaste diensten niet na of naast de reguliere dienst te 
houden

9.1.2 Wees alert op
 -  Een mens met beperkingen heeft ook verlangens, 

verwachtingen
 -  Het anders zijn roept rouw en verdriet en verlieservaring op

 -  Kan dus ook boosheid of frustratie zijn – schrik daar niet van
  • Speelt ook op bij overprikkeling – onderprikkeling

9.2 Hart

9.2.1 Toegankelijkheid tot de kern van de gemeente
Daarnaast kunnen er ook punten zijn die inhoudelijk besproken 
moeten worden. Als de predikant nodigt voor het Heilig Avondmaal, 
is er dan ook ruimte voor iemand met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking, wanneer hij of zij (een vorm van) 
belijdenis heeft afgelegd? Wanneer het gaat om het afleggen van 
belijdenis van het geloof, moet het allereerst om een levende relatie 
met de Heere gaan. Mensen met beperkte verstandelijke vermogens 
moeten we niet allemaal moeilijke vragen laten beantwoorden.

9.2.2 Pastoraat en gemeente
Ook iemand met een verstandelijke beperking heeft een plaats in 
de gemeente. Maar de vraag kan opkomen of het wel zin heeft om 
pastoraat te verlenen aan degenen met wie communicatie soms niet 
mogelijk is. En toch: zij moeten ook wederom geboren worden! En is 
het Woord niet het zaad der wedergeboorte? Waar wij zulke mensen 
vanwege hun beperking niet denken te kunnen bereiken met het 
Woord, staat voor de Heere geen enkele beperking in de weg. En 
mogen we op het gebed niet alles verwachten van de Heere? Heel 
mooi wordt in zondag 25 van de Heidelbergse Catechismus uitgelegd 
dat het geloof van de Heilige Geest komt, Die het in onze harten 
werkt door de verkondiging van het heilig Evangelie. De Heilige 
Geest werkt het geloof niet in ons hoofd, zodat mensen met meer 
verstandelijke vermogens gemakkelijker zouden geloven dan zij die 
een verstandelijke beperking hebben. (Vernooij, 2018)
 - Categoriaal pastoraat (op doelgroepen gericht) of Werkgroep
  • Kennis en expertise
  •  Gevraagd en ongevraagd kerkelijke gemeente / kerkenraad 

adviseren / bevragen
 -  Bij huwelijksvoorbereiding en -catechese, doopgesprek enz. 

pastorale aandacht extra
 - We missen elkaar > Corona
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9.2.3 Aandacht, liefde, gemeenschap
- heb belangstelling voor elkaar en leef met elkaar mee
-  De pastor kan om tips vragen voor de omgang met degene met een 

beperking en wat hij beter wel kan doen of juist niet moet doen. 
-  Het is van belang dat er oprechte belangstelling, openheid en 

vertrouwen is en voldoende tijd voor de ander. 
-  Ook het taalgebruik moet helder en adequaat zijn, maar niet  

kinderachtig.
-  Mensen met beperking zijn ook mensen. Pas op met infantiele 

benaderingen….benader ze op ooghoogte, zie de mens achter de 
beperking en open je hart!

-  Geef ruimte! En geef een plek!
-  Geen veroordelingen a.u.b. Zeker niet toegeven aan de gedachten 

die ook in de maatschappij leven (waarom dit kind geboren laten 
worden, dure grap).

9.2.4 Pastoraat
- Bezoekwerk en trouw zijn
- Eenvoudig
- Alleen of samen met vrouw
- Maak een bezoekkaart met data en psalmen / Bijbelgedeelten

9.3 Handen

9.3.1 Allereerst: gevouwen handen
Allereerst en allermeest de kinderen en hun ouders en allen die 
er om heen staan, tussen onze gevouwen handen nemen en in het 
gebed bij de Heere brengen.

9.3.2 ‘Geen aanstoot geven’ – de weg vrij maken…
Markus 2, de vrienden die niet bij Jezus konden komen met de 
Verlamde

Wanneer de opdracht wordt gegeven geen aanstoot te zetten voor 
het aangezicht van blinden, mogen we dat heel letterlijk opvatten 
door het vrijhouden van een pad voor mensen met een handicap. 
Vat dit daadwerkelijk zo concreet mogelijk op. Ook al hebben we 
enorme haast, het geeft ons geen recht gebruik te maken van 
een gehandicaptenparkeerplaats. God vraagt meegaandheid. 

Dat betekent dat we zo mogelijk met hen optrekken en hun een 
helpende hand bieden wanneer dat nodig mocht zijn. Hiervoor 
is geen eensluidende regel te geven. De een is wat praktischer 
ingesteld dan de ander. 

9.3.3 Verschillende talenten inzetten
Laten we in elk geval onze talenten inzetten voor de dienst aan de 
naaste. Wanneer een gehandicapte eenzaam is, kunnen we eens 
een middag met hem eropuit trekken. Er zijn gehandicapten die 
een ander niet durven vragen iets voor hen te doen. We moeten 
onze oren en ogen daarom openhouden. Iemand die zelf niet meer 
naar de kerk kan, zou opgehaald kunnen worden. Er kunnen ook 
financiële belemmeringen zijn om bijvoorbeeld op vakantie te 
gaan. Wie de mogelijkheid heeft om daarin bij te springen, moet dat 
niet nalaten.
Hebben mensen met een beperking ook een speciale taak? Er 
zijn er die erg graag meehelpen in de eredienst als koster of als 
collectant. Bieden wij hun die mogelijkheid? Waarom wel of niet? 
Waar hebben wij wel hinder of last van en zij niet?

9.3.4 Communicatie
Allereerst: benader iedere persoon met een lichamelijke beperking 
als mens. Het is je naaste, laat dat ook merken. Spreek de ander 
daarom nooit kinderlijk aan, maar ga in gesprek op niveau. Ga 
door je knieën of schuif een stoel bij als je iemand in een rolstoel 
aanspreekt. Naast de ander zitten, oogcontact, mimiek, gebaren en 
de intonatie van je stem zijn uiterst belangrijk. Noem mensen bij 
hun naam, raak hen aan, geef hun een hand. Laat merken dat je 
aandacht voor die ander hebt. Leef je in de situatie van de ander in, 
ook als er moeite is met het aanvaarden van de handicap; weerstand 
en opstand zijn menselijk. Neem de waaromvragen serieus. 
Lichamelijk beperkten zijn geen grotere slachtoffers van de zondeval 
dan gezonde mensen. Wat dat betreft is er geen onderscheid. 
Iemand is méér dan zijn of haar ziekte en heeft daarom méér noden 
dan lichamelijke, psychische en sociale. Iedereen heeft geestelijke 
behoeften en noden. Gods Woord en het gebed zijn gegeven voor 
troost, bemoediging, houvast en sturing. Wat kan het als een zegen 
ervaren worden om met elkaar te bidden. Of als we, misschien 
niet zichtbaar maar wel krachtig, vóór elkaar bidden. Op grond van 



30 31

Gods beloften mogen we daar veel van verwachten. Het is heel 
belangrijk dat de Bijbel voor elke betrokkene de bron, de richtlijn 
en het troostboek is en dat dit in de ontmoetingen ook naar voren 
komt. Pas je in de Schriftlezing en in het gebed aan aan het soort 
lichamelijke beperking. Iemand met niet-aangeboren hersenletsel 
heeft er baat bij als er goed zichtbaar, met een open Bijbel, rustig 
en duidelijk gelezen wordt. Kies korte en heldere Schriftlezingen en 
leg uit wat je leest. Bid in duidelijke taal en doe dat zichtbaar, met 
gevouwen handen of met je handen op die van de ander. Iemand 
die blind is, kan ook behoefte hebben aan aanraking door tijdens het 
bidden elkaars handen vast te houden. Bij een pastoraal bezoek aan 
iemand die slechthorend is of doof, is het visuele heel belangrijk: 
articuleer goed of laat de ander meelezen in de Bijbel. Voor iemand 
met MS of een spierziekte zoals ALS zijn deze aanpassingen vaak 
minder nodig. (Vernooij, 2018)

- Spreek niet kinderlijk of kinderachtig, maar eenvoudig
- Neem de tijd
- Pas op met delen van gevoelens en ervaringen
-  Sta open voor de gevoelens en emoties van de ander, ook de negatieve
- Biedt structuur maar wees ook flexibel

9.3.5 Communicatie met ALLE partijen
Niet alleen richten op ouders, maar ook andere kinderen van het 
gezin, vriendjes en vriendinnetjes

9.3.6 Mensen met autisme (Vernooij, 2018)
•  Het is goed om geduldig en begripvol te zijn, ook over de beleving 

van het geloof (is anders)
•  Het is goed om rekening te houden met de specifieke wensen 

en aandachtspunten van mensen met autisme in de gemeente. 
Misschien wil een gemeentelid met autisme graag op een vaste 
plaats in het kerkgebouw zitten, omdat dat rust en veiligheid 
biedt. Laten we dan een gereserveerde plaats voor dat gemeentelid 
regelen. Misschien wil hij buiten de kerkzaal de kerkdienst 
bijwonen, omdat het daar rustiger is. Laat ook dat geen probleem 
zijn. 

•  En laten de voorgangers in de diensten rekening houden met 
gemeenteleden met autisme. Als je veranderingen in de liturgie 

aanbrengt, kondig ze dan goed aan. Wees duidelijk, voorspelbaar 
en let goed op de woordkeus. Zeg niet dat je nog één ding gaat 
behandelen terwijl je er drie van maakt. Dat is verwarrend voor 
mensen met autisme. 

•  Beeldspraak moet goed uitgelegd worden en mogelijke 
misverstanden zo veel mogelijk voorkomen worden. 

•  Het is goed om een pastoraal bezoek aan gemeenteleden met 
autisme af te sluiten met Schriftlezing en gebed. Het is bij de 
keuze van de Schriftlezing en de verwoording van het gebed 
belangrijk om rekening te houden met de eigenheid van het 
betreffende gemeentelid

•  Het is goed om geregeld voor gemeenteleden met autisme te 
bidden. Zoals al aangegeven, hebben zij het vaak niet gemakkelijk 
in hun leven. Heel veel dingen die voor mensen zonder autisme 
volstrekt normaal zijn en nauwelijks denkwerk kosten, leveren 
voor mensen met autisme gepieker, stress en onzekerheid op. En 
vergeet de familieleden niet. Die hebben het ook zwaar.

9.3.7 Toegankelijkheid
- Toegankelijkheid kerkgebouw en toiletgebouwen
 • Zitplaatsen en plaatsen voor een rolstoel
 • Mensen die halen/brengen/verzorgen

10 Geciteerde werken
•  Vernooij, D. P. (2018). Onder de aandacht, Pastoraat aan mensen 

met een beperking. Apeldoorn: De Banier. 
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Lezing: diaken Alderliesten   

Onze weg met onze unieke dochter 

De Heere ziet niet aan wat voor ogen is, want er staat; “En het onedele 
der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niet is, 
opdat Hij hetgeen iets is, teniet zou maken”.

19 januari 1980 werd Petra Marloes geboren, een tweede dochter voor 
ons, gewicht 3360 gram. De zwangerschap was normaal verlopen en 
de bevalling vlot. Er waren geen bijzonderheden en Marloes huilde 
vrijwel direct. Wel was ze een baby die veel spuugde. Toen zij vaster 
voedsel kreeg spuugde ze minder maar het eten ging moeizaam, 
evenals haar ontwikkeling. Toen ze een jaar oud was, begon ze hele 
nachten te huilen. Dit heeft wel een jaar geduurd. Ze sliep alleen bij 
mij voorover op m’n borst. Met zestien maanden kon Marloes wel 
zitten, maar niet kruipen of staan. We maakten ons zorgen over haar 
ontwikkeling. Achteraf bleek dat terecht. Er volgden extra bezoeken 
aan het consultatiebureau en de huisarts. We zouden overbezorgde 
ouders zijn en kregen adviezen om Marloes extra te stimuleren, dan 
zou ze zich wel meer ontplooien. 

Na anderhalf jaar, Marloes was toen bijna 2,5 jaar, werden we eindelijk 
doorgestuurd naar het Erasmus MC. 13 dagen duurde de opname 
van onze dochter waarin veel onderzoeken plaatsvonden. Uit deze 
onderzoeken constateerde men een stofwisselingsstoornis, maar die 
had geen naam. Wat heeft ze dan toch en wat is er met haar? 

Bij de opname in het ziekenhuis hadden wij dit aan de dominee 
laten weten, zo ook bij thuiskomst. Uitslagen waren niet bekend. 
Wij werden ongeveer vier maanden later geïnformeerd dat Marloes 
een ernstige verstandelijke en motorische handicap heeft maar 
men wist geen naam. Het is een stofwisselingsziekte, maar daar zijn 
er tientallen van. Wat moesten wij nu doorgeven aan de dominee/
kerkenraad? Marloes was niet ziek, er volgde geen opname meer en 
wij wisten er geen raad mee. De kerkenraad heeft echter ook geen 
navraag gedaan en de kerkelijke gemeente bleef in het ongewisse. 
Let wel: dit was 38 jaar geleden. Bij huisbezoek werden geen vragen 
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gesteld en wij wilden geen klagende of vragende ouders zijn. Gevolg 
was dat ze ons later tegen kwamen met onze dochter in een rolstoel, 
toen kwamen er wel vragen.

In november 1983 zei een arts van de Adriaanstichting te 
Rotterdam dat ons kind gehandicapt was. Voor het eerst werden wij 
geconfronteerd met het woordje handicap; betreft dat onze dochter? 
Wij schrokken enorm. Veel vragen kwamen op ons af zoals: zal ze 
kunnen praten en lopen en kunnen wij haar aanmelden voor de 
kleuterschool waar haar zus op zat? Inmiddels was Marloes bijna 3 
jaar, en kon ze lopen, maar heel houterig. 

Wij leerden andere ouders kennen, waaronder een moeder van een 
dochter met het RETT syndroom. Zij zag dat onze dochter dezelfde 
symptomen had als haar dochter en kregen het advies om contact op 
te nemen met professor Peeters in het Wilhelminakinderziekenhuis 
te Utrecht. Mijn vrouw wist het zeker: Marloes heeft het RETT 
Syndroom, maar als een arts dit niet bevestigd…  
In 1996 constateerde die arts in Utrecht dat Marloes verschillende 
symptomen had van het RETT Syndroom, maar de diagnose RETT 
syndroom werd echter niet voor 100% vastgesteld. 

Uiteindelijk kregen wij na verdere ontwikkeling en onderzoek in de 
medische wereld in mei 2017 de bevestiging dat Marloes het RETT 
syndroom heeft. Dit was nu mogelijk door simpel bloed onderzoek. 
Marloes is ernstig verstandelijk en motorisch gehandicapt, met het 
niveau van een baby van 6 tot 18 maanden. Ze heeft bijvoorbeeld 
geen gevaarbesef, epilepsie, gillen/roepen, niet zindelijk, bij eten 
en lichamelijke verzorging alle hulp nodig, nooit zonder begeleiding 
een stukje lopen, en nu een rolstoelgebruikster.

Op 17 maart 1983 werd Marloes geplaatst op KDC Angelslo in 
Rotterdam, een neutrale instelling. Wij dachten als ouders zelf een 
keuze te kunnen maken welk KDC met identiteit onze dochter zou 
kunnen bezoeken en hadden haar graag in Zwijndrecht geplaatst 
gezien vanwege afstand en gemoedelijkheid. Echter onze woonplaats 
Ridderkerk behoorde onder het aandachtsgebied van Rotterdam. 

We hadden gevraagd om voor en na het eten een gebed te doen. De 
begeleiding deed dit wel. Later werd dit niet meer gedaan omdat 
er steeds meer gehandicapte kinderen werden geplaatst met een 
andere godsdienstige overtuiging en wij moesten daar rekening mee 
houden. In onze agenda hielden we in de gaten wanneer er carnaval 
etc. gevierd werd. Via een schriftje gaven we aan dat Marloes niet 
mee mocht doen, maar wat deed dan zo’n muziekgroep? Voor de 
deur met een grote glasruit musiceren. En ja, Marloes stond achter 
de deur. 

Op het KDC Angelslo ontmoeten wij andere ouders o.a. van de 
Gereformeerde Gemeenten die ons wezen op de oudervereniging 
Helpende Handen en op de clubmiddagen Samuel die 1x per 
maand op een zaterdag werd gehouden. Omdat er toentertijd in de 
Hervormde Kerk alleen de oudervereniging Philadelphia bestond en 
nog geen stichting Adullam of Op weg met de Ander besloten wij 
vanwege identiteit te kiezen voor Gereformeerde Gemeenten. 

Marloes ging naar club Samuel waar regelmatig op zeer eenvoudige 
wijze een Bijbelverhaal werd gelezen. Na het Bijbelgedeelte kwamen 
de clubleden naar voren om Psalmen te zingen. Heel ontroerend. 
Ieder zong op zijn eigen wijze en manier mee. Marloes stond of 
zat tussen de clubleden en genoot zichtbaar. Na de pauze werd een 
knutselwerkje gedaan. Marloes keek rond maar deed niet actief mee. 

Toen de andere kinderen groter werden –we hadden er inmiddels 
vier– wilden zij niet altijd mee. Zij hadden immers ook hun eigen 
club en catechisatie.

We bezochten de aangepaste kerkdiensten die op zes 
zaterdagmiddagen per jaar gehouden werden in de regio. In 
Ridderkerk werd aangepaste catechisatie gegeven namens Helpende 
Handen. Die bezochten wij één keer per veertien dagen. De methode 
was naar het boek ‘Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen’ van 
de heer H. van Dam. We waren blij en verwonderd dat er zoveel 
gedaan werd voor deze kinderen/mensen met een handicap en ook 
de aandacht die er voor ons als ouders was. Toentertijd hoorden wij 
in onze Hervormde Kerk nauwelijks iets van zulk soort activiteiten.
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Via toekenning van het persoonsgebonden budget kon Marloes twee 
jaar naar een KDC in Zwijndrecht. In die tijd kwam er informatie 
tot ons over de bouw van een KDC van de stichting Adullam in 
Puttershoek. We hebben contact opgenomen en Marloes mocht 
geplaatst worden; werkelijk een gebedsverhoring. 

In de thuissituatie werd de verzorging van Marloes steeds zwaarder; 
de andere kinderen hadden ook aandacht nodig. Daarom ging 
Marloes logeren in Barneveld bij Vereniging Helpende Handen en 
in Ouddorp bij stichting Adullam, steeds een volle week per twee 
maanden. Er moest voor acht dagen kleding zijn, gemerkt en wel, 
en een verslag met de bijzonderheden over de logé. Een hele klus 
voor we met kind, tas, stoel en aangepast matras in de auto zaten.

Enkele jaren hebben wij Marloes mee kunnen nemen naar de kerk, 
hoewel het kerkgebouw niet geschikt was voor rolstoelgebruikers. 
We zaten dan in het Bethesda-hoekje, Marloes in de rolstoel en ik 
ernaast. Na enkele jaren werd Marloes onrustiger (ineens hard 
roepen) waardoor wij en ook gemeenteleden afgeleid werden. We 
hebben toen de keuze gemaakt om thuis te gaan luisteren bij de 
kerktelefoon.

In al de jaren dat Marloes thuis was, ontvingen wij geen specifiek 
bezoek van diakenen. Geen vraag of het thuis nog ging en of we 
het financieel konden redden. Hadden wij meer initiatief moeten 
tonen?

Thuis werd het steeds moeilijker. Marloes vertoonde roep-/
gil gedrag, was dwangmatig en lastig te corrigeren. We gingen 
nadenken over een mogelijke uithuisplaatsing. We raadpleegden de 
maatschappelijk werker over deze situatie. Wat kon er eventueel in 
de thuissituatie nog veranderen/ verlichten? Meer logeren? Meer 
hulp aan huis? De oriëntatie naar woonvoorzieningen begon. We 
hebben drie woonvoorzieningen benaderd om te mogen kijken. 
Daar stelden we dezelfde vragen en kregen een rondleiding. 
Marloes werd ingeschreven. 
Na vier jaar kregen wij bericht dat op Kroonheim in Uddel een 
plaats was vrij gekomen. Dankbaar dat er een plekje kwam voor 
Marloes, maar zo dubbel, gezien de afstand Ridderkerk – Uddel; 

we sliepen er niet meer van. Wonderlijk genoeg kregen wij een 
week later bericht van De Schutse in Kesteren dat er een plaatsje 
was voor Marloes, 75 km van ons huis.  Na wat gesprekken tussen 
Kroonheim en De Schutse mochten wij Marloes laten wonen in 
Kesteren. Wij hadden gebeden voor een identiteitsgebonden 
woonvorm en dit was toen nog niet bij ons in de buurt. Identiteit 
kost tijd en geld, o.a. kilometers die gemaakt moeten worden en 
diverse aanpassingen welke niet voor vergoeding in aanmerking 
komen. Nu woont Marloes in Kesteren, maar ze is lid gebleven van 
de Hersteld Hervormde Gemeente te Ridderkerk. 

In het kerkblad staat driemaal per jaar haar naam bij gemeenteleden 
die elders verblijven, en dan mag Marloes ten hoogste zo’n 20 
kaarten ontvangen van een gemeente die 1100 leden telt. Ook 
kerkenraadsleden blijven achter in het sturen van kaarten.

Terugkijkend, hoe zou ik er nu mee omgaan? 
Contact zoeken met predikant en ouderling. Mijn advies aan 
ouders die soortgelijke zorgen hebben: Ga het gesprek aan – maak 
bij een huisbezoek je zorgen kenbaar. 

Dit moet een signaal zijn van de ouderling richting diaconie. 
Correct zou dan zijn dat de diaconie een afspraak maakt voor een 
bezoek. Al zijn er misschien geen financiële zorgen, dan is het toch 
fijn om je verhaal te doen. De diaken dient dan ook regelmatig te 
informeren.

Tot slot:
Zoveel artsenbezoeken, zoveel nieuwe dingen in ons gezin en in de 
familie, met het groter worden zoveel aanpassingen voor Marloes en 
aanpassingen binnen het gezin!
Zoveel zaterdagen eigenlijk voor en met Marloes op pad, club, 
aangepaste kerkdienst, catechisatie, de ene zaterdag Marloes naar 
het logeerhuis brengen, een week later ophalen etc.

Maar door een kind als Marloes te mogen hebben, te mogen 
begeleiden, te mogen verzorgen, te mogen weten dat de Heere Zich 
niet vergist heeft door haar aan ons te geven, zijn onze ogen open 
gegaan voor een grote doelgroep waar we anders aan voorbij gingen. 
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Ons gebed was en is: ‘O Heere, geeft U kracht en wijsheid. Het is en 
was vaak zo moeilijk om onze kinderen op te voeden tot Uw eer.’ In 
afhankelijkheid van de Heere mochten we deze weg gaan. 

We mogen gezond zijn en hebben sinds de uithuisplaatsing meer tijd 
en aandacht voor onze (klein-)kinderen en de mensen om ons heen.

T.J. Alderliesten
Ouder – curator Marloes
 



Over wie hebben we het?

• “In Nederland wonen minstens twee miljoen mensen met een 
beperking. Dat zijn bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, maar ook 
mensen die doof zijn of een psychische aandoening hebben. Ook 
dyslexie, autisme of een chronische ziekte worden als beperking 
gezien, waarmee volgens het VN-verdrag rekening moet worden 

gehouden. (Vernooij, 2018)”.
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Gemeenteleden met beperkingen. Gemeenteleden met gaven. Hoe dienen als diaken? 4

Mensen met beperking in Bijbel

•GOED GESCHAPEN

•GEBROKENHEID

•GENEZING

•VERLOSSING
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Gemeenteleden met beperkingen. Gemeenteleden met gaven. Hoe dienen als diaken? 5

Exodus. 4:11

En de HEERE zeide tot hem: Wie heeft den mens den mond 
gemaakt, of Wie heeft den stomme of dove, of ziende of 

blinde gemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE?

Jesaja 35:5-6 
‘Alsdan zullen de ogen der blinden opengedaan worden, en de oren 
der doven zullen geopend worden. Alsdan zal de kreupele springen 

als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de 
woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis.’ 

‘De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd 
heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij 
gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen 
vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis’ (61:1). 
De Heere Jezus betrekt de profetie heel nadrukkelijk op Zichzelf, wanneer 
Hij zegt: ‘Heden is deze Schrift in uw oren vervuld’ (Luk. 4:21). 

Over wie
hebben
we het?
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Gemeenteleden met beperkingen. Gemeenteleden met gaven. Hoe dienen als diaken? 3

Bijbelse gegevens
• 3.1 Geschapen
• 3.2 Het was zo niet en zal zo straks niet meer zijn
• 3.3 Bijzondere zorg
• 3.4 Profetie Jesaja in OT

• ‘Alsdan zullen de ogen der blinden opengedaan worden, en de 
oren der doven zullen geopend worden. Alsdan zal de kreupele 
springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want 
in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis.’ 

• 3.5 Is hiermee alles gezegd?
• 3.5.1 Niet in de tempel!
• 3.5.2 Beperkingen als straf / oordeel van de Heere
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Bijbelse 
personen
4.1 Mefiboseth
4.2 Bartimeus
4.3 Blindgeborene 

Johannes 9
4.4 Doofstomme 

Effatha
4.5 Vrienden van de 

verlamde in 
Markus 2

Toerusting HHK Diaconie September 2020 | 
Oud-Beijerland & Elspeet Gemeenteleden met beperkingen. Gemeenteleden met gaven. Hoe 

dienen als diaken? 8

Gods bijzondere zorg
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Gemeenteleden met beperkingen. Gemeenteleden met gaven. Hoe dienen als diaken? 6

LEVITICUS 19: 14
Gij zult den dove niet vloeken 
en voor het aangezicht des blinden geen 
aanstoot zetten; 
maar gij zult voor uw God vrezen; Ik ben de 
HEERE.

DEUTERONOMIUM 27:18
Vervloekt zij, die een blinde op den weg doet 
dolen. En al het volk zal zeggen: Amen.

6 Die den hemel en de aarde 
gemaakt heeft, de zee en al wat 
in dezelve is; Die trouwe houdt 
in der eeuwigheid;
7 Die den verdrukten recht doet, 
Die den hongerigen brood geeft; 
de HEERE maakt de gevangenen
los.
8 bDe HEERE opent de ogen der 
blinden; de HEERE cricht de 
gebogenen op; de HEERE heeft 
de rechtvaardigen lief
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De gemeente
Verantwoordelijkheid voor de gemeente

7.1.1 Plaats in de gemeente in het OT & NT
- Barmhartige Samaritaan / liefhebben naaste

7.2 Draagt elkanders lasten
7.3 Praktisch

7.3.1 Ouders voor ouders
7.3.2 Adviesgroep
7.3.3 Verjaardagen/ geboorten
7.3.4 Prediking en Catechese (gemeente)

Gemeenteleden met beperkingen. Gemeenteleden met gaven. Hoe dienen als diaken?10 Toerusting HHK Diaconie September 2020 | Oud-Beijerland & Elspeet

14 bIk bekleedde mij met 
gerechtigheid en zij bekleedde mij; 
mijn oordeel was als een mantel en 
vorstelijke hoed. 

15 Den blinde was ik tot ogen, en 
den kreupele was ik tot voeten.

JOB 29 – Kantekening 28
Versta dat hij de ellendigen geholpen 
had, niet alleen met woorden van 
onderwijs, waarschuwing, raad en 
troost, maar ook met werken en 
middelen.

16 Ik was den nooddruftigen een vader; 
en het geschil dat ik niet wist, dat 
onderzocht ik.

De Gemeente kan 
en mag wat leren
- eenvoud -

Toerusting HHK Diaconie September 2020 | 
Oud-Beijerland & Elspeet

Taal van het verstand / de taal van het hart. 
- Ze kunnen ons ervoor bewaren al te verstandelijk 

en al te dogmatisch met Gods Woord om te gaan. 
- Ze zijn een middel in Gods hand om ons te 

concentreren op en te bewaren bij het hart & de 
kern van het Evangelie. 

- Hun leefwereld is soms vrij beperkt en zij maken 
zich niet druk om dingen waar anderen wel mee 
zitten.

De Heere Jezus zegt in Lukas 10:21 dat de dingen 
van het Koninkrijk van God voor de wijzen en de 
verstandigen verborgen zijn, maar dat ze de 
kinderen, de onmondigen, geopenbaard worden.

Gemeenteleden met beperkingen. Gemeenteleden met gaven. Hoe dienen 
als diaken? 11

D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;

Uitwerking
Mogelijkheden [Kansen] & 
Verantwoordelijkheid van de 
ambten & gemeente(n)
6.1 De ambten van Christus in 

Zijn gemeente à kijk naar de 
mens achter…

6.1.1 Toerusting voor de 
ambtsdragers/ 
gemeenteleden à eigen 
verlegenheid en pijn

6.2 Kerkdiensten/ Catechese 
(aangepast)

6.2.1 Praktisch ondersteuning aan 
mantelzorg

PRAKTISCH
9.1 HOOFD

9.1.1 Prediking en Catechese
9.1.2 Wees alert op

9.2 HART
9.2.1 Toegankelijkheid tot de kern van de gemeente
9.2.2 Pastoraat en gemeente (huwelijkscatechese)
9.2.3 Aandacht, liefde, gemeenschap
9.2.4 Pastoraat (bezoek, trouw, pak aan? Samen?)

9.3 HANDEN
9.3.1 Allereerst: gevouwen handen
9.3.2 ‘Geen aanstoot geven’ – de weg vrij maken…
9.3.3 Verschillende talenten inzetten
9.3.4 Communicatie
9.3.5 Communicatie met ALLE partijen (verzorgers / mantel)
9.3.6 Mensen met autisme – ADHD 
9.3.7 Toegankelijkheid

13
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Gemeenteleden met beperkingen. Gemeenteleden met gaven. Hoe dienen als diaken? 14

De gemeente kan en 
mag wat leren

Teer gevoelsleven
- Ze zijn blij met de blijden en huilen met hen die 

bedroefd zijn. 
- Leren wat spontaniteit en blijdschap in het geloof 

betekent. 
- Hoe blij en verwonderd kunnen zij zijn als hun verteld 

wordt dat de Heere Jezus als een goede Herder voor 
hen wil zorgen. 

- Maar ook kunnen we leren hoe ze in het gebed alles 
voor de Heere neerleggen

Toerusting HHK Diaconie September 2020 | 
Oud-Beijerland & Elspeet Gemeenteleden met beperkingen. Gemeenteleden met gaven. Hoe dienen 

als diaken? 12

Denken in beelden versus het 
concreet maken met voorbeelden

Hoe omgaan met beeldcultuur?
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99..3300--1100..0000uu

Opening door de voorzitter van de GDC, ds. J. Joppe

• Schriftlezing: 1 Kor. 12:12-26
• Openingswoord: Een ereplaats in de gemeente

GGeemmeeeenntteelleeddeenn  mmeett  bbeeppeerrkkiinnggeenn  
-- ggeemmeeeenntteelleeddeenn  mmeett  ggaavveenn

Hoe dienen als diaken?

Programma toerustingsdagen Generale Diaconale Commissie (GDC) 2020

1100..0000--1100..4455uu

Lezing door ds. J.R. van Vugt (Kruiningen)

Gemeenteleden met beperkingen - gemeenteleden met gaven. 
Hoe dienen als diaken?

1100..4455--1111..0055uu

Pauze: verspreid u zoveel mogelijk, drink indien 
mogelijk buiten koffie

1111..0055--1111..3300uu  

Lezing diaken T.J. Alderliesten uit Ridderkerk:

Onze weg met onze unieke dochter

44 45

PowerPoint - programma toerustingsdagen

Presentatie -   ‘Waar is de GDC op dit 
moment mee bezig?’ door 
Jan van de Kamp 



Waar is de GDC op dit moment mee bezig?

Jan van de Kamp, beleidsmedewerker GDC

7

• 11.30-12.00u            Bespreking van de lezingen in de zaal 

• 12.00-12.30u            Presentatie ‘Waar is de GDC op dit 
moment mee bezig? (Jan van de Kamp, 
beleidsmedewerker)

Sluiting

Toerusting (1)

• Dienen in coronatijd – handreiking
• https://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat/

8

Toerusting (3)

• Jaarthema 'Dienen bij verslavingszorg’
–Artikelen ZodK
–Bezinning: meer openheid in gemeente, jongeren bereiken, 

aansluiting identiteit zorginstellingen

10

Toerusting (4)

• Gastopvang
– Samenwerking met De Vluchtheuvel
–Vraag (indien behoefte) en aanbod
– Per gemeente een ‘ambassadeur’ gezocht

11

Toerusting (2)

• Jongeren en diaconaat
–Brochure
–Vlogs van jongeren 

betrokken bij 
diaconale initiatieven 
in coronatijd

9
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Buitenlands diaconaat (1)

• Noodhulp, o.a.:
– Jemen (‘Hoop voor 

Jemen’, TWR)
– Oekraïne 

(Romagezinnen, 
Dorcas)

– Haïti (‘Voedselbonnen 
en offline 
thuisonderwijs’, W&D)

– Beiroet?

13

Buitenlands diaconaat (2)

–Malawi (i.s.m. RPC)
• Structurele verbetering landbouw (zoete aardappelen, maïs), 

afbouwen voedselhulp (maïs)
• Intensief contact via Skype
• Aandacht voor diaconaat vanuit RPC versterken

14

Toerusting (5)

• Controle jaarrekeningen
– Terugkoppeling vanuit GDC 

was gewenst
– Ten behoeve van goed beheer 

diaconale gelden en 
transparantie

12

Vragen/opmerkingen?

16

Contact (vragen/suggesties)

• Per mail: diaconaat@hhk.nl
• Tel. Kerkelijk bureau: 0318 50 55 41 (vrijdag aanwezig)

17

Toekomst

• Beleidsvorming 
‘Diaconaat vanuit de 
kerk in de 
samenleving’

15
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Fotoimpressie Oud-Beijerland
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Fotoimpressie Elspeet
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