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Diaconale gemeente (IlI): Gerechtigheid

De trefwoorden dienstbaarheid, 
barmhartigheid en gerechtigheid 
brengen samen de diaconale gemeen-
te in beeld. Diaconaal zijn heeft alles 
te maken met doén (geen woorden 
maar daden). Maar dat doen heeft 
tegelijk alles te maken met Gods 
hart.

Gods hart
In Jezus leren we God kennen als 
een God die dienend, barmhartig 
en rechtvaardig is. Jezus is Dienaar: 
gekomen om te dienen en zijn leven 
te geven. Jezus is de Barmhartige: 
gekomen om genade uit te delen 
aan mensen in nood. Jezus is de de 
Rechtvaardige: gekomen om zich te 
verzetten tegen onrecht en om ons 
weer recht voor God te plaatsen.

Sociale gerechtigheid
De term ‘gerechtigheid’ heeft eigen-
lijk twee betekenissen. Als ‘geloofs-
term’ duidt het de rechte verhouding 
aan tussen God en mens door het 
werk van Christus en daarbij dat wat 
we door de Geest doen om in die 
rechte verhouding te blijven leven 
(geloven, bidden, Gods geboden 
gehoorzamen, luisteren). Als ‘samen-
levingsterm’ duidt het het bestrijden 
van onrecht in menselijke en maat-
schappelijke verhoudingen aan: het 
zoeken van gerechtigheid roept ver-
zet en verontwaardiging wakker over 
alles wat scheef is.

Samen-leving
Als gemeente nadenken over diaco-
naal zijn, brengt ons als vanzelf bij 
de samenleving van nu. Er wordt veel 
gesproken over normen en waarden. 
Tegelijk is er ook een ‘deugdendebat’: 
een rechtvaardiger samenleving begint 
niet bij duidelijker regels, maar bij 
mensen die ‘deugen’. 

Rond het deugdendebat (van 
Schepper&Co) werd een top-3 van 
deugden samengesteld:
3 - Rechtvaardigheid
2 - Humor
1 - Je verantwoordelijkheid nemen
Juist de kerk, als gemeente van 
Christus, kan een geweldige bijdrage 
leveren aan een werkelijke samen-
leving waar de waarden en deugden 
van Jezus weer worden uitgeleefd. 
‘Fatsoen moet je doen’ en ‘Meedoen, 
meer werk, minder regels’ is niet 
verkeerd maar blijft wel aan de 
oppervlakte.

Bergrede
In de Bergrede schetst Jezus een 
tegencultuur (geen subcultuur, anti-
cultuur of paracultuur). Uitermate 
praktisch maar tegelijk ongelooflijk 
diep, want Jezus zoekt het hart, 
zoekt innerlijke verandering. In de 
Bergrede spreekt Jezus geen indivi-
duen aan maar een gemeenschap 
die anders durft te zijn vanwege de 
verbondenheid met Jezus.

Intens verlangen
De zaligsprekingen roepen het ver-
langen naar de tegencultuur wakker. 
Geldt in deze wereld vaak niet ‘Zalig 
wie onrecht doen, zij zullen meer 
bereiken’? Jezus leert ons om intens 
te verlangen naar gerechtigheid (ver-
gelijk Jes. 55:1-3, Ps. 42:1, Amos 5:24). 
Hoe kunnen we in dat verlangen 
groeien? 1) Door ons oog te richten op 
onrecht - heb het lef om je niet alleen 
te vermaken maar ook te verzetten. 2) 
Door ons hart te geven aan God -  heb 
Hem lief om wie Hij is: een God van 
recht, gerechtigheid en eerlijkheid.

Verzadigd worden
Wie Gods koninkrijk en zijn 
gerechtigheid zoekt (Mat. 6:33) zal 
overvloed ontvangen. Op aarde zal 
er, zolang het hier geen hemel is, 
onrecht blijven om ons tegen te ver-
zetten. ‘Maar wij vertrouwen op Gods 
belofte en zien uit naar een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont’ (2 Pet. 3:13).

Bijbelrooster: Gerechtigheid
Ma.  Psalm 33: Hij heeft recht en 

gerechtigheid lief
Di.   Psalm 35: Van uw gerechtigheid 

zal mijn tong spreken
Wo.  Psalm 50: De hemel verkondigt 

Gods gerechtigheid
Do.  Matteüs 6:25-34: Zoek liever eerst 

zijn gerechtigheid
Vr.   1 Petrus 3:13-17: Lijden omwille van 

de gerechtigheid
Za.   2 Petrus 3:10-18: Een nieuwe aarde 

waar gerechtigheid woont

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken
Wat vind jij het grootste onrecht in 
de Nederlands samenleving?

b. Jezus centraal stellen
Lees samen Matteüs 5:3-12. Spreek 
door over de gedachte dat hier ten 
diepste een portret van Jezus zelf 
wordt geschilderd.

c. Elkaar bemoedigen
Praat samen door over deze gespreks-
punten:
- Heb jij een groot rechtvaardig-
heidsgevoel?
- Wat spreekt je meer aan: barmhar-
tigheid of gerechtigheid? 
- Vinden we in onze gemeente 
die tegencultuur waar Jezus over 
spreekt? Of zijn we wereldgelijkvor-
mig?
- Hoe kunnen we binnen de kleine 
groep meer diaconaal voor elkaar 
zijn?
d. Zich naar buiten richten
Hoe kan de gemeente van Jezus 
bijdragen aan een rechtvaardiger 
samenleving?

In de Bergrede doet  
Jezus wat een mens nooit 

mag doen: Hij preekt  
ten diepste Zichzelf.

Werkelijke samen-leving 
onstaat alleen aan de voeten 

van Jezus.

De vier menselijke 
deugden: voorzichtigheid, 

rechtvaardigheid,  
moed en matigheid.  

De drie goddelijke deugden: 
geloof, hoop en liefde.


