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Wen er niet aan om in
ZONDE te leven!
"U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar
veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te
ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem
welgevallig is.( Romeinen 12,2)
We raken heel gemakkelijk gewend aan de dingen die om ons
heen en in de wereld gebeuren, en worden door onze zwakheid
meegesleurd. Dit is een groot probleem. Wat ik hiermee wil zeggen is
dat het kwade doen gevaarlijk is en leidt tot gewoontes die niet goed zijn en ons
contact met God in de weg staan .
Laten we eens denken aan een familie die ver van de stad op het platte land woont
. Daar horen ze het ruisen van de wind, het zingen van de vogels, dat is normaal in
de stilte op het platteland . Maar plotseling moeten ze verhuizen naar de grote stad
en komen te wonen in een drukke en rumoerige straat. De eerste dagen is het
moeilijk om te slapen ,de drukte neemt de rust weg , maar met het verstrijken van de
tijd wennen de mensen aan al die drukte en hebben er totaal geen last meer van . Ze
kunnen goed leven met deze nieuwe realiteit en vergeten de rust van de natuur
waarvan ze op het platteland genoten .
Dit is het risico dat we lopen wanneer ons geweten niet meer het gevaar en
verleiding ziet. We raken gewend aan een situatie die ons eerder zou hinderen . We
hebben geen moeite meer met bepaalde verkeerde gewoontes en rechtvaardigen
onszelf door te zeggen dat de wereld en het leven zijn veranderd. Het is waar dat de
wereld is veranderd, maar God is niet veranderd en vraagt van zijn kinderen een
eervol gedrag en vernieuwing in ons dagelijks leven.
Hoe te strijden tegen onze zwakheden, fouten en mislukkingen? Hoe niet te
wennen aan de verkeerde gewoonten die wijzelf bewust of onbewust opbouwen?
Dit in een wereld vol problemen, waar zonde in de mode is en waar veel is
toegestaan? Hoe moeten we strijden tegen onze zwakheden, fouten en gebreken ?
We moeten luisteren naar wat God in zijn woord tot ons te zeggen heeft, ons aan
Hem overgeven en zo ons gevoel en geweten door Hem laten veranderen.
Een nieuw leven met Christus ,Hij is onze hoop. Hij wil ons helpen een nieuw leven
te leiden en ons van onze zwakheid verlossen. Hij is het die ons oproept om Hem te
dienen en is onze hulp in elke situatie. Door Hem kunnen we voor de zonde weg en
een nieuw leven leiden. Voor onze zonden werd Zijn kostbaar bloed vergoten opdat
wij als vernieuwde mensen kunnen leven en getuigen van de grote liefde en
verlossing die Hij in ons bewerkt .
Ev. Ezequiel de Carvalho
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Het kenmerk van
het ambt in de kerk
In het laatste nummer van Informe (maart 2014) heb ik geschreven over de
roeping van de ambtsdragers. In dit artikel wil ik nadenken over het kenmerk
van het ambt in de kerk. Hoe wil God dat de ambtsdragers (ouderlingen,
diakenen, predikanten) handelen in hun werk? Wat zegt de bijbel ons daarover?

Dienst
In de wereld van rond het begin van
onze jaartelling gebruikte men
verschillende aanduidingen voor
godsdienstige of burgerlijke ambten.
Alle suggereerden ze een zekere
waardigheid of eer. Opvallend is dat
in het Nieuwe Testament geen van
deze namen voorkomt. Het woord
dat het meest gebruikt wordt om het
ambt in de kerk van Christus te
karakteriseren is diakonia, een Grieks
woord dat “dienst” betekent. In een
brief aan Timoteüs spoort Paulus zijn
kind in het geloof zo aan: “Blijf
nuchter onder alles, aanvaard het
lijden, doe het werk van een
evangelist, verricht uw dienst
(diakonia) ten volle” (2 Tim.4:5). In
een andere brief spreekt de apostel
zo over de predikers van het
evangelie: “Wat is dan Apollos? Of
wat is Paulus? Dienaren (diakonoi),
door wie gij tot geloof gekomen zijt”
(1 Kor. 3:5). Dat het werk en de
werker in de kerk “dienst ” en
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“dienaar” worden genoemd, was in die
oude wereld iets volkomen nieuws. Dat
gebeurt in het Nieuwe Testament voor
het eerst. We hebben de indruk dat de
apostelen met opzet geen eervolle titel
wilden gebruiken voor een ambt in de
kerk. Waarom?

Naar het voorbeeld van
Jezus
Het is eigen aan de mens belangrijk te
willen zijn. Op een dag toonden de
discipelen van Jezus heel duidelijk
diezelfde wens. Toen heeft Jezus hen
geroepen en gezegd: “De regeerders der
volken voeren heerschappij over hen en
de rijksgroten oefenen macht over hen.
Zo is het onder u niet. Maar wie onder u
groot wil worden, zal uw dienaar
(diakonos) zijn ... gelijk de Zoon des
mensen niet gekomen is om zich te laten
dienen, maar om te dienen (diakonein,
2x) en zijn leven te geven als losprijs voor
velen” (Mat. 20:25‐28). Wie Jezus volgt,
kan niet het voorbeeld volgen van de
“groten” van deze wereld, maar moet in

de voetstappen gaan van Hem die de
nederigste van allen is geweest. Dit
onderwijs heeft Jezus niet alleen in
woorden gegeven, maar ook door
heel zijn leven en in concrete daden.
Enkele uren voor Hij werd gevangen
genomen heeft Hij de voeten van zijn
discipelen gewassen, een werk waar
geen van hen zin in had. Vervolgens
zei Hij: “Gij noemt Mij Meester en
Here, en gij zegt dat terecht, want Ik
ben het. Indien nu Ik, uw Here en
Meester, u de voeten gewassen heb,
behoort ook gij elkaar de voeten te
wassen; want Ik heb u een voorbeeld
gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik
u gedaan heb” (Joh. 13:13‐15). Zo
heeft Hij laten zien dat echt groot is,
wie dient.
Een echo van dit onderwijs van
Jezus horen we in de woorden van
Petrus, gericht tot de oudsten
(ouderlingen): “Stel u niet
heerszuchtig op tegenover de kudde
die aan u is toevertrouwd, maar geef
het goede voorbeeld” (1 Petr. 5:3).
Wie heerst, zoekt zijn eigen belang,
maar wie een voorbeeld is voor
anderen, zoekt hun belang.
Vervolgens wees de apostel op de
hoogste Herder, dat is Jezus (1 Petr.
5:4). De ambtsdragers kunnen
slechts dan op de goede manier
functioneren, wanneer ze zich stellen
onder Hem, als zijn dienaren.

03

Gezag
We hebben gezien dat het kenmerk
van het ambt niet de waardigheid is,
maar de dienst. Wat betekent dat
voor het spreken van de
ambtsdragers? Hoeven de
gemeenteleden geen belang te
hechten aan wat de predikant,
ouderling of diaken zegt, omdat zij
“maar dienaren” zijn? Beslist niet! De
a p o ste l Pa u l u s , d i e d o o r G o d
geroepen was om het evangelie te
v e r ko n d i g e n , s c h r e e f a a n d e
gemeente van Korinte: “God heeft
o n s d e d i e n s t ( d i a ko n i a ) d e r
verzoening gegeven”, en daarna
vervolgde hij:
“Wij zijn dus
g e za n t e n va n
“Ik ben de
Christus,
alsof
gezalfde
God door onze
des Heren”
m o n d
u
vermaande; in
naam van Christus vragen wij u: laat u
met God verzoenen” (2 Kor. 5:18 en
20). Enerzijds was hij slechts een
dienaar, maar anderzijds was hij
gezant van Christus. Zo sprak hij op
gezag van Christus. Dat is volkomen in
overeenstemming met wat Jezus
tegen zijn discipelen gezegd heeft na
de voetwassing: “Wie ontvangt die Ik
zend, ontvangt Mij, en wie Mij
ontvangt ontvangt Hem die Mij
gezonden heeft” (Joh. 13:20).
Vo o r o n s b etekent d it d at d e
ambtsdragers met gezag spreken
wanneer ze spreken overeenkomstig

het Woord van God. Zij hebben
gezag, niet hoewel ze dienaren zijn,
maar juist omdat ze dienaren zijn –
mits ze trouwe dienaren zijn. Daarom
is het zo belangrijk dat de
ambtsdrager de bijbel bestudeert.
Om een trouwe dienaar te kunnen
zijn, heeft hij de instructie van zijn
Heer nodig. Anders zal hij
onvermijdelijk niet als dienaar, maar
als zelfstandige gaan optreden. De
trouwe dienaar is hij die het Woord
van zijn Heer doorgeeft. De
zelfstandige is degene die slechts zijn
eigen mening geeft. Dus kan hij
slechts in eigen naam en op eigen
gezag spreken.

van elk gemeentelid: elkaar
terechtwijzen en onderwijzen. Maar
hoe kan dat? Met welk gezag kan een
“gewoon gemeentelid” spreken? Met
het gezag van “het woord van Christus”,
dat in hun midden moet regeren. Een
duidelijk voorbeeld hiervan zien we in
Romeinen 12. In de voorafgaande
h o o f d s t u k ke n h e e f t P a u l u s d e
gemeente op verschillenden manieren
terechtgewezen en gewaarschuwd.
Wanneer hij dit gedeelte afsluit schrijft
hij: “Ik heb echter, mijn broeders, zelf al
de overtuiging van u, dat gij zelf reeds
vol van goedheid zijt, vervuld van al de
kennis, in staat ook om elkaar terecht te
wijzen. Toch heb ik u hier en daar bij
wijze van herinnering ietwat vrijmoedig
geschreven, krachtens de mij van God
geschonken genade” (Rom. 15:14,15).
De apostel wil zich niet boven de
gemeente stellen, alsof de
gemeenteleden kinderen zijn. Als
mondige leden kunnen en moeten ze
elkaar terechtwijzen en waarschuwen.
Om hen daartoe aan te moedigen heeft
Paulus hen geschreven, om hen zo te
herinneren aan wat ze zelf ook al weten.
We zien hier opnieuw wat we al in het
vorige artikel zagen, namelijk: “De
ambtsdragers moeten niet de taken van
de andere leden overnemen, maar die
juist aangeven. De ambtsdragers
functioneren goed wanneer de leden
goed functioneren” (Informe, maart
2014, pagina 10).

Alle leden
De ambtsdrager ontleent zijn gezag
aan het Woord van God. Maar dit
gezag is niet tot de ambtsdragers
beperkt. Omdat het gebonden is aan
het Woord, komt het aan elke
gelovige toe. In Kolossenzen 1 zegt
Paulus dat hij dienaar (diakonos) van
de gemeente is geworden. Daarom
verkondigt hij Christus “wanneer wij
ieder mens terechtwijzen en ieder
mens leren in alle wijsheid” (Kol. 1:25
en 28). Dit is zijn taak als apostel.
Verderop zegt hij dat het woord van
Christus rijkelijk in het midden van de
gemeente moet wonen. Dan spoort
hij de leden aan om “in alle wijsheid
elkaar te leren en terecht te wijzen”
(Kol. 3:16). Datgene waartoe de
apostel geroepen is, is ook de roeping
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Daarom is het niet raadzaam dat de
ambtsdrager zichzelf “de gezalfde
des Heren” noemt. Er zijn vooral
predikanten die, wanneer ze zich
aangevallen voelen, zich verdedigen
door te zeggen: “Ik ben de gezalfde
des Heren”. Deze titel, die in het
Oude Testament aan de koning
gegeven werd, komt in het Nieuwe
Testament aan Jezus toe en verwijst
naar zijn zalving met de Heilige Geest
(Hand. 10:38). Maar ieder die in Hem
gelooft heeft deel aan zijn zalving (1
Joh. 2:20,27). Daarover zegt de
Heidelbergse Catechismus:
“Waarom wordt gij een christen
genoemd? Omdat ik door het geloof
een lidmaat van Christus ben en
daardoor deel heb aan zijn zalving...”
(vraag en antwoord 32).
De ambtsdragers zijn geroepen om
deze gezalfde christenen toe te
rusten “tot dienstbetoon (diakonia)”
(Ef. 4:12). Maar wie is in staat zo´n
hoge roeping te vervullen? Slechts
wie een nederig hart heeft, om te
dienen.
Ministro – servo
Er staan drie verzen in het Nieuwe
Testament waarin diakonos de meer
specifieke betekenis “diaken” heeft,
namelijk Filippenzen 1:1 en 1
Timoteüs 3:8 en 12. Verder is het
mogelijk dat in Romeinen 16:1
diakonos “diakones” betekent. Een
ander artikel in dit nummer gaat over
de diakonie.

In de teksten die in dit artikel geciteerd
worden (behalve deze vier), is steeds
het woord “dienst ” gebruikt als
vertaling van het Griekse diakonia (zo
ook “dienaar ” voor diakonos en
“dienen” voor diakonein). De Portugese
bijbelvertalingen gebruiken hier de
woorden “serviço”, “servo” en “servir”,
maar vaker nog hebben ze “ministério”,
“ministro” en “ministrar”. Dit is het
geval met de vertaling van Almeida, de
Bíblia de Jerusalém en de Nova Versão
Internacional. De Nova Tradução na
Linguagem de Hoje daarentegen
gebruikt nooit de woorden “ministério”,
“ministro” of “ministrar”. In plaats
daarvan gebruikt hij de woorden
“dienst”, “werk”, “hulp”, “taak”.
Wat betekent het veelvuldig gebruik van
het woord “ministério” als vertaling van
diakonia? Het is waar dat “ministro”
komt van het Latijnse minister, dat
“dienaar”, “helper” betekent. Maar in
onze tijd hebben de woorden “ministro”
en “ministério” een andere betekenis
gekregen. Daarom wil ik eindigen mat
een vraag ter overdenking: welk woord
geeft beter de geest van het evangelie
weer voor onze tijd? Is dat “serviço” of
“ministério”, “servo” of “ministro”?

Pr. Jan Hardeman
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Onze opdracht in Arapoti

Pr.Ilmo Riewe

Het was op de middag van 28 januari dat wij met ons gezin aanlegden in het
Evangelische Dorp. We werden ingehaald door afgevaardigden van de kerkenraad,
die ons warm ontvingen. Het was het begin van onze ambtstijd hier. Het eerste
contact gaf ons meteen een veilig gevoel en een hoopvolle blik op de toekomst.
Al gauw werden we naar onze voorlopige woning gebracht op de 4.de
Lomba, beter nog naar de familie Bosch, waar we samen gedurende 30 dagen een
gezegend verblijf mochten ondervinden. In die tijd werd de pastorie verbouwd en
vervolgens ons als woning aangeboden. We zijn heel goed gehuisvest. Dank u wel.
Het predikantenambt betekent werken met mensen. Het is nodig om met
hen samen te leven om hen te leren kennen en een indruk te krijgen van hoe hun
leven is, wat hun problemen zijn, hun vreugden en hun uitdagingen. Dat is onze
missie hier: samenleven met mensen voor wie Jezus Christus aan het kruis is
gestorven.
Dit samenleven geeft ons de gelegenheid en de plicht, door onze roeping, te
spreken van Jezus en zijn liefde voor hen. De dienst is noodzakelijk omdat de mens
moet horen, weten en geloven dat God, ondanks de zonde die in aller hart regeert,
allen liefheeft en vergeeft. De predikant is de door God gezonden bode om te spreken
tot het hart van Gods kinderen.
Dat is onze opdracht hier. Dat is ons werk hier. Wij als predikantsgezin
hebben deze opdracht lief. Wij geloven dat God ons geroepen heeft naar deze zo
mooie en rustige plek. Wij willen met Gods hulp doeltreffende en werkzame
instrumenten zijn in het leven van de gemeente en het kerkverband. Wij erkennen
onze kleinheid tegenover de opdracht, maar met de hulp en tegenwoordigheid van
de Heilige Geest en samen met de broeders en zusters kunnen we voldoen aan onze
opdracht om getuigen van Christus te zijn.
Enkele gegevens:
Mijn echtgenote heet Carmen Kruger
Riewe en onze kinderen: Júlia Beatriz (13)
en Éser Daniel (11). Ik ben in 1994
afgestudeerd als predikant in de IELB. Heb
tot 2000 gewerkt in Argentinië; daarna tot
2005 in Coronel Barros – RS. Toen zijn we
naar Gramado – RS gegaan, waar we zeven
jaar zijn gebleven. In september 2012
beroepen naar Guarapuava ‐ PR, waar we
maar een jaar en vier maanden gebleven
zijn. Toen werden we naar Arapotí
geroepen. God zij geprezen.
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Fernando,

evangelist in het Zendingsproject San Martin, Ponta Grossa, stelt zich voor

San Martin, Ponta Grossa, 7 juli 2014

Persoonlijke gegevens:
Fernando Ângelo Xavier Mavundza, geboren in de vroegere Portugese kolonie
Moçambique, in de provincie Maputo, district Manhiça‐Pswangweni(Ribyeni). Gehuwd
met Angelina Antônio Mhalo Mavundza. Wij hebben een dochter: Khanyisile Graciete
Xavier Mavundza, in Brazilië geboren in 2007, in Ponta Grossa, Paraná. Mijn ouders zijn:
Sebastião Armando Xavier en Marta Elisa Xitlangu.
Het rooms‐katholicisme is in Moçambique, als Portugese kolonie, de officiële
godsdienst geweest, al vanaf de XVII eeuw, toen Portugal zich in Moçambique vestigde.
De kinderen van het overgrote deel van de gezinnen werden naar de Katholieke
school gestuurd. Ik ben in 1968 begonnen op de lagere school Escola de Santo Antônio
de Beluluane, en heb die later afgemaakt op de Missie‐school S. Gabriel da Matola in
1971. Om verder te studeren, ben ik hierna door mijn ouders naar het studentenhuis van
de Congregação dos Consolatas gestuurd, van waaruit ik de middelbare opleiding
gevolgd heb op het College Pio XII Irmãos Maristas en mijn verdere opleiding op de
Escola Secundária Josina Machel.
Een opvallende gebeurtenis is dat Moçambique zich bevrijd heeft van de koloniale
overheersing, en de onafhankelijkheid verkreeg in 1975.
Enkele jaren later brak de burgeroorlog uit in het land. De vernietiging door de
oorlog was zo enorm, dat ik van 1982‐1991 als vluchteling heb geleefd in Swaziland, een
buurland van Moçambique. Daar heb ik van 1983 tot 1985 theologie gestudeerd. Ik
kreeg een basisopleiding op de Emmanuel Weslean Bible College (EWBC). Tevens heb ik
in Moçambique de middelbare schoolstudie moeten overdoen, in 1989‐1990, via de
Cambridge University Swaziland. De regering van Swaziland vond de opleiding die ik in
Moçambique had genoten niet geldig, vanwege de verschillen in het leerprogramma.
Na het voltooien van de theologische studie op de EWBC, werd ik uitgenodigd om
op hetzelfde instituut waar ik gestudeerd had te gaan werken als vertaler en tolk. Het
Emmanuel Weslean Bible College was een regionale school, waar christelijke leiders
werden opgeleid, die afkomstig waren vanuit de verschillende stammen van het
zuidelijke deel van Afrika.
Velen van hen beheersten niet de Engelse taal, waarin de lessen werden gegeven.
Daarom moesten de door het college aangeboden vakken worden vertaald. Mijn taak
was het vertolken gedurende de lessen en het vertalen naar het Zulu, Xhosa of Tsonga,
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talen gesproken door en verstaanbaar voor
het merendeel van de leerlingen, die
afkomstig waren uit het zuidelijke deel van
Afrika. Tijdens de drie jaren dat ik werkzaam
was aan het EWBC heb ik Pastor Khosa
geassisteerd, in de Igreja Joy Mission, bij het
Jeugd‐departement, in prediking en
onderwijs.
In 1989 ben ik geselecteerd voor de
functie van vertaler op de Ambassade van de VS in Swaziland. Maar toen de
burgeroorlog in 1992 was afgelopen, met de ondertekening van het Vredesaccoord,
keerde ik terug naar mijn vaderland Moçambique. Daar ben ik opgenomen in de
Assembléia de Deus Kerk. Ik heb gewerkt in het Jeugddepartement, in prediking en
onderwijs. Gedurende vijf jaar heb ik gewerkt in Bilene Macie, de plaats waar de
hoofdkerk een vestiging had. Daar ging ik alle vrijdagen heen om het evangelie te
prediken en te onderwijzen.
In 1998 werd ik uitgenodigd door de Rádio Feba. Dit radiostation maakt
christelijke evangelisatorische programma's in nationale talen, voor de
gemeenschappen waar talen gesproken worden die niet op schrift gesteld zijn. Voor
hen is er geen geschreven bijbel, maar alleen de gesproken bijbel. Ook voor hen die
wel een bijbel hebben, maar die ze niet kunnen lezen omdat hij in een vreemde taal
geschreven is.
De talen Shi‐Sena, Shi‐Makonde, Shi‐Yawo, Kimwane en andere zijn enkele van
de talen die gesproken worden door de stammen waarop de radio programma's
waren gericht. Mijn taak was het rond te reizen door de streken waar deze talen
worden gesproken, geïnteresseerden te werven, hen op te leiden en van
produktiemateriaal voor de radioprogramma´s te voorzien. Hen behulpzaam te zijn
bij de eerste produkties van de programma's in die talen. Dan regelmatig terug te
komen om de gemaakte programma's te verzamelen. Deze te controleren en naar de
hoofdstad Maputo mee te nemen, om ze te bundelen en vervolgens door te sturen
naar het radiozendstation in Seycheles. Zorgen voor de verzending van radio's die zo
werden afgestemd dat de luisteraars op van tevoren vastgestelde tijdstippen de
boodschap van het Goede Nieuws van het Evangelie in hun eigen taal konden horen.
In 2003 ontvingen mijn echtgenote en ik een studiebeurs voor het Theologische
Seminarium Pniel. We kwamen naar Brasil en behaalden onze graad in de Theologie.
Na het beëindigen van de studie, ben ik lid geworden van de Igreja Presbiteriana do
Brasil in Ponta Grossa (Hebron). Ik heb bij het Zendingsdepartement gewerkt, lessen
gegeven, bijbellessen (zondagschool) en gepreekt wanneer de pastor het me
opdroeg.
Groeten.
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Diakonie en Diaconaat
Gave van God en dienstbaarheid
in de Kerk
Marco Aurélio Monteiro Pereira

De interpretatie van de Bijbel, in het bijzonder van de Evangeliën, leidt tot een
duidelijke conclusie over de aard van het leven van de Christen. Het christelijk leven is
dienstbaarheid, een fundamenteel onderdeel van de geloofsuitdrukking. Al het
andere vloeit hieruit voort. De ontmoeting van Christus met een mens is in feite de
rechtvaardiging van diens zonden, maar ook een radicale verandering in zijn
persoonlijke geestelijke staat. De christen verandert van een wezen geneigd tot alle
kwaad en op zichzelf gericht, in een mens dat zich op God en op het goede richt.
In het Nieuwe Testament worden er 2 woorden gebruikt voor dienstbaarheid:
doulos en diakonos. Deze termen zijn verwant en duiden op dezelfde staat, namelijk
die van dienstknecht. Het woord doulos, door Paulus gebruikt in Romeinen 1: 1
(Paulus, een dienaar (doulos) van Christus Jezus ...), definieert de relatie van
onderwerping aan de persoon van Christus. Terwijl Diakonos gebruikt wordt in
situaties die een dienstbaarheid weergeven die onstaat als gevolg van het Christen
zijn, zoals b.v. in I Petrus 4:11 (.. dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God
verleend...). De term doulos drukt de relatie van de dienaar tot zijn Meester uit,
terwijl de term diakonos de betrekking tot het werk, de dienst die in de naam van de
Meester wordt gedaan, weergeeft.
Dit onderscheid is van cruciaal belang om de dimensie van zowel de diaconie als
van het diaconaat in het leven van de christen en de kerk te begrijpen. Van doulos
(dienaar, slaaf) is de term diakonia (dienst) afgeleid, evenals het werkwoord
diakoneo (dienen). In deze 3 termen worden de fundamentele dimensies van de
Christen gedefinieerd in relatie tot zichzelf (diakonos), in de verschillende vormen
van dienstbaarheid in de wereld en in de kerk (diaconie) en in de manier waarop zij
hun dienst uitoefenen (diakoneo).
Het gebruik van het Grieks hier is belangrijk omdat het betrekking heeft op het
oorspronkelijke beeld van de staat, van de vormen van actie én de actie op zich, van
de Christenen. Dit beeld is dat van dienstbaarheid, een dimensie die, voor de
apostolische kerk, betrekking had op alle acties van een christen, want het was de
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logische gevolgtrekking van hun staat als dienaar (diakonos). Bijbelvertalingen in het
Portugees gebruiken meer dan een betekenis voor de term diakonos, die
voornamelijk vertaald wordt als diaken, dienstknecht, bediende of dienaar, in de 29
keren dat ze voorkomt in het Nieuwe Testament.
Deze veelvoudigheid in de vertaling naar het Portugees heeft de tendens om de
hiërarchische verhoudingen van de dienstbaarheid weer te geven en niet de aard
ervan, zoals in de Griekse tekst. Voor de apostolische kerk bestond er geen
onderscheid bij de vertaling van diakonos, woord dat zowel dienstknecht alsook
diaken, gedienstige zowel als dienaaar aanduidde, omdat allen doulos (dienaar,
slaaf) van Christus waren, hun leven gericht op diaconie (dienstbaarheid). Het is van
essentieel belang te begrijpen dat zowel de diaconie (dienstbaarheid van de
Christen) als het diaconaat (ambt in de kerk) aanvullende dimensies van het leven in
dienst van Christus zijn. We zijn allemaal dienaren van Christus, ongeacht de vorm die
deze dienst aanneemt in ons leven en in de kerk.
Bij een snelle analyse van het gebruik van de term diakonos in het Nieuwe
Testament, is het mogelijk om ten minste acht actievormen te vinden die helpen bij
de definitie ervan. De primaire vertaling van de term is: dienaar, bediende. Zo wordt
het gebruikt in de Evangeliën, b.v. in Johannes 2: 5 (Zijn moeder zei tegen de
bedienden (diakonos)...) maar verwoordt het ook het idee van iemand die de
bereidwilligheid heeft om te dienen, in brede zin, zoals in Matteüs 20:26 (....... wie
van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen (diakonos)).
Paulus gebruikt de term in diverse betekenissen. Hij omschrijft zichzelf als een
dienaar van het Nieuwe Verbond in II Korintiërs 3: 6 (..die ons ook bekwaam gemaakt
heeft om dienaren (diakonos) te zijn van een nieuw verbond...) en ook als een
dienaar van het Evangelie, in Kolossenzen 1:23 (... en waarvan ik, Paulus, een dienaar
(diakonos) geworden ben).
En ook nog, om zijn slaafse staat in dienst van God en de gemeente te
benadrukken, definieert de apostel zichzelf als dienaar van God in II Korintiërs 11:23
(Dienaren (diakonos) van Christus zijn zij? – ik spreek tegen mijn verstand in ‐ ik nog
meer, ...); als een dienaar van God in II Korintiërs 6: 4 (maar wij doen onszelf in alles
kennen als dienaren (diakonos) Gods; en als een dienaar van de gemeente in
Kolossenzen 1:25 (Haar dienaar (diakonos) ben ik geworden......).
Maar Paulus definieert zichzelf als een dienaar, niet alleen vanwege zijn staat
maar ook door de aard van zijn dienstverlening. Hij stelt zijn dienst als prediker van

We zijn allemaal dienaren van Christus, ongeacht de vorm die
deze dienst aanneemt in ons leven en in de kerk.
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... een leven dat door Christus veranderd en gereed is.
het Evangelie in I Korintiërs 3:5 vast (Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren
(diakonos) door wie gij tot geloof gekomen zijt ........) en benoemt zo ook zijn
medewerkers in bijvoorbeeld Efeziërs 6:21 (Tychikus, mijn geliefde broeder en
getrouwe dienaar (diakonos) in de Here....). De apostel toont ook duidelijk de aard
van de zending van Christus als een dienaar van God in Romeinen 15: 8 (Ik bedoel
namelijk, dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar (diakonos)
van besnedenen geweest is...........) Voor hem, vanuit het geloof in de volledige
soevereiniteit van God, zijn ook de autoriteiten dienaren van God in Romeinen 13: 4
(Zij (de overheid) staat immers in dienst (diakonos) van God...). Om de brede
dimensie van de christelijke dienstbaarheid aan allen duidelijk te maken, omschrijft
hij vrouwen als dienaressen in Romeinen 16: 1 (Ik beveel Febe, onze zuster [tevens]
dienares (diakonen en) der gemeente te Kenchreae, bij u aan).
Paulus bevestigt dat er een kerkelijke functie van het diaconaat is, in Filippenzen
1: 1 (Aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners
en diakenen (diakonos)) en in I Timotheüs 3: 8 en verder (Evenzo moeten de diakenen
(diakonos ) waardig zijn,..........).
Deze uitweiding over het gebruik van deze termen is essentieel om te
onderbouwen dat zowel diaconie als dienst van de christen, alsook het diaconaat als
kerkelijk ambt, specifieke onderdelen zijn van de onderdanige aard van onze relatie
met God in Christus. Diakonia is een wijd verspreide gave van God aan alle
christenen, die altijd gebruikt zou moeten worden, in de kerk en daarbuiten, thuis, op
school, op het werk, tijdens je vrijetijdsbesteding, kortom in je hele leven. Dat is wat
een christen een christen maakt. Het is de bereidheid om te dienen, om te troosten,
te helpen, kenmerken van een leven dat door Christus veranderd en gered is.
Diaconaat bedrijven (Diakonia) is de bereidheid om in actie te komen, niet omdat
het voorgeschreven is, maar omdat het inhoud geeft aan het christelijk leven.
Er bestaat binnen het instituut kerk ook de dienst van het diaconaat. Dit ambt
moet ingevuld worden door mensen, mannen en vrouwen, die zich specifiek
geroepen voelen om de dienen. Dit zijn de diakenen. Het zijn diegenen die God
geroepen heeft om te dienen in de kerkelijke sfeer. Het zich bewust zijn van die
roeping komt tot uiting in hun bereidheid om te dienen.
De diaken is een dienaar, zoals elke christen, maar door God geroepen om te
dienen in de gemeente. Hij heeft verschillende kerkelijke taken maar daardoor wordt
de diaken niet gedefinieerd. De diaken onderscheidt zich door zijn vermogen en
bereidheid om zijn ambtelijke diensten uit te voeren, ten behoeve van de kerk en de
gemeenteleden.
De diaken moet veel meer zijn dan iemand die voor de auto's zorgt, toeziet op het
onderhoud van het kerkgebouw en voedselpakketten uitdeelt. Zijn
verantwoordelijkheid reikt verder.
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Hij is de door God geroepene, toegerust tot de gave van dienstbaarheid die
richting moet geven aan de werken en inspanningen van de gemeente om zo goed
mogelijk te voldoen aan haar missie als dienstmaagd van God. Tot de taak van de
diaken behoort niet alleen het dóen, hij moet ook de gemeente motiveren,
provoceren, aanmoedigen en raadgeven opdat zij haar opdracht kan vervullen om
het evangelie van de redding van Christus te verkondigen. Hij moet als het ware een
filiaal van het Koninkrijk van God hier op aarde zijn, handelend zoals Christus dat
deed, zorgdragend voor de geestelijke redding, maar ook dienende om van deze
wereld een betere plaats te maken door in de uitvoering van het rentmeesterschap
over Zijn schepping, door God aan de christen en de gemeente toevertrouwd, niet te
kort te schieten.

SDG

AKTIEPLAN VAN HET
ZENDINGSDEPARTEMENT
VAN DE SYNODE (DM)
Het Zendingsdepartement van de Synode (DM) zal volgend jaar
beginnen met een nieuw werksysteem. We hebben een plan opgesteld
om op lange termijn nieuwe zendingsprojekten te starten.
Het is belangrijk dat de zendingsvisie in de Synode verstevigd wordt
zodat er meer steun binnen onze kerken ontstaat waardoor de identiteit
van de IER versterkt wordt.
De IER kerken, als deel van de kerk van Christus, kunnen in dit land
positief bijdragen met hun theologie en manier van kerk zijn en de
etnische drempel overschrijden. Wij kunnen georganiseerd en vrijmoedig
aan zending doen zonder onze identiteit te vertroebelen.
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1.DOELSTELLINGEN:
1.OBJETIVOS
Het doel van dit plan is het verenigen van de aanpak die door de
verschillende lokale kerken worden uitgevoerd. Dit om kosten te besparen en
overlappende inspanningen in het zendingswerk van de IER te voorkomen
(bijv. inzet van mensen, materiële en financiële middelen). Op dit moment
investeert de kerk zowel in Synodale als in het plaatselijk zendingswerk. Onze
visie is om concurrerende akties in het zendingswerk in de verschillende IER
kerken te voorkomen. De lokale kerken moeten in hun zendingswerk hun
krachten met het DM die ten gunste van de kerken kan werken verenigen. We
willen het zendingswerk binnen de IER kerken, waar de leer en de praktijk
samen moeten gaan, samenbenden, waar de DM de financiele kant van de
projekten verzorgd en als een soort manager/leider om de Zending te
systematiseren in een plan voor de korte, middellange en lange termijn.
De eerste vraag die opkomt bij het ontwikkelen van dit zendingsprojekt
binnen de IER kerken is, waar ligt de prioriteit. Binnen de IER is het bekend dat
er drie projecten bestaan die nog niet helemaal zelfstandig zijn. Daarom willen
we dit nieuwe plan starten vanaf deze projekten.

2. DE STRATEGIE VAN HET PLAN
Om het plan uit te voeren willen we twee keer per jaar een
zendingszondag organiseren in alle kerken, waar we de zendingsprojekten
laten zien en waar we tevens financiele steun vragen. Ons doel is, om als
antwoord op de zendings uitdaging, op één zondag in alle IERkerken tesamen
50% van de benodigde kosten bijeen te brengen doormiddel van spontane
giften.
Het openbaarmaken van de projekten zal gebeuren met behulp van slides
of een korte film met belangrijke informatie van elk projekt.
In dit actieplan willen we voor 2015 prioriteit geven aan het Project van
Ponta Grossa omdat deze meer fysieke ruimte voor haar ontwikkeling nodig
heeft evenals een full‐time predikant.
Het is de bedoeling dat in een periode van 10 jaar een projekt
zelfvoorzienend wordt. De projekten, die al in volle gang zijn (Curitiba en
Itararé) groeien elk jaar naar meer zelfstandigheid.
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De Synode is verantwoordelijk voor de goedkeuring van deze
zendingsvisie, voor het bekendmaken in de lokale kerken en voor het
voortzetten van de steun die nu al wordt gegeven voor de begroting van de
projecten.
Het Departement van de Zending (DM) is verantwoordelijk voor het
doorzetten van het gehele projekt en het afronden van de bestaande
projekten.
Plaatselijke kerken zijn verantwoordelijk voor een effectieve inzet van het
synodale zendingswerk wat betreft de logistiek, het kerkelijke, het pastorale en
de specifieke uitgaven in hun begrotingen voor de DM om overlap van lokale
initiativen te vermijden.
Om te beginnen houdt het voorstel in dat voor de jaren 2015‐2024, de
Synode jaarlijks een bedrag van R$ 100.000,00 (honderdduizend reais)
begroot en dat de DM de mogelijkheid en de vrijheid krijgt om zelf, via
spontane giften ook R$ 100.000,00 (honderdduizend reais) bijeen te brengen,
voor een 10‐jaar durend projekt. Volgens het plan zou er elke 4 jaar een projekt
zelfvoorzienend worden zodat er weer plaats gemaakt kan worden voor een
nieuw projekt. Op deze manier blijven er altijd 3 projekten die begeleid moeten
worden: één in de beginfase, één in een tussenfase en een derde in de eindfase
We leggen dit projekt in Gods handen en willen graag steun vragen aan de
broeders en zusters in gebed en financiele bijdrage. Bezoeken aan de projekten
zijn erg belangrijk want ook aandacht is daar nodig.

In Christus
Het Zendingsdepartement van de Synode
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Kerkendag

“Ziet, hoe goed en liefelijk is het,
als broeders ook
tezamen wonen!”
(Psalm 133.1)

Op 14 juni jl. had de Igreja Evangélica
Reformada van Tibagi het genoegen
de broeders en zusters van de IER‐
kerken te ontvangen op weer een
kerkendag. Het was een gezegende
dag waarop we konden nadenken
over het Woord van God onder
leiding van de pastores eerw.
Eduardo Pellissier, die sprak over
tussenpersoonlijke relaties; eerw.
Roberto Verburg, die een lezing in
het Nederlands hield over zending;
eerw. João Los, die sprak over het
werk van het zendingsdepartement
van de IERB en eerw. Wilhan José
Gomes, die sprak over de Missão
SIM Brasil.
Het was een gezegende dag, waarop
we niet alleen hebben nagedacht
over het Woord van God en als kerk
zijn opgebouwd, maar ook konden
delen in kostbare momenten van
gemeenschap en lofprijzing, met de
muziekgroep en het koor van de IER
van Tibagi, die ons ook ontving met
een heerlijk ontbijt, middagmaal en
middag‐versnapering.
Namens de IER van Tibagi danken wij
alle aanwezige broeders en zusters
voor hun komst. De kinderen
meegeteld waren er 148
d eeln em ers . M o ge G o d a llen
zegenen.
Eerw. Alexandre Scalabrin Ribas
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VERSLAG VAN DE SYNODE VAN DE IERB
GEHOUDEN OP 16 EN 17 MEI 2014 IN DE IER - CASTROLANDA
Op 16 en 17 mei kwam de Synode van de Igrejas Evangélicas Reformadas bij
elkaar in Castrolanda. We begonnen deze vergadering met een dienst waarin Pr.
João G. de Geus Los voorging. De boodschap van de dienst was gebaseerd op
Hand. 1.6‐11 – Wat is de wens van Jezus voor de IERB?
1‐ Wees Mijn getuigen;
2‐ Werk alsof Ik aanwezig ben;
3‐ Sta niet stil, maar ga aan het werk, met woorden en daden tot de terugkomst
van onze Heer.
Hierna vervolgde de vergadering in de zaal Shalom, waar ouderling Willem
Hendrik van de Riet de vergadering opende door de aanwezigen welkom te heten
en voorging in gebed.
De voorzitter van het Moderamen, Pr. Jan Hardeman leidde verder de
vergadering. Hij stelde Pr. Ilmo Riewe, Ev. Fernando Mavundza en Ev. William
Poiatti voor, die voor het eerst op de Synode waren en verwelkomde hen.
De agenda werd besproken en na goedkeuring gevolgd:
Verslag en planning van het Synodale Departement van Christelijk Onderwijs
(DECS)
Er werd gesproken over het gebrek aan kennis van Bijbelse verhalen door de
jeugd en kinderen, men vraagt om de ouders het belang van het gebed en het
vertellen van Bijbelverhalen voor te houden.
De DECS heeft een lange tijd gesproken en onderzoek gedaan over
homoseksualiteit. Tijdens deze periode hebben ze verschillende predikanten en
leken gehoord en ook veel gelezen over het onderwerp, en hebben hun standpunt
aan deze Synode gepresenteerd.
Er zal een Commissie van dominees gevormd worden om het onderwerp te
bestuderen en een pastoraal standpunt aan de Synode te presenteren.
Verslag Associação das Escolas Reunidas do Instituto Cristão (AERIC)
De AERIC is afgesloten met eerbetoon en dankbetuigingen aan partners en
kerken die bijgedragen hebben tijdens de 50 jaar van haar bestaan. De boerderij is
doorgegeven aan de AIC met de bestaande veestapel. Het overgebleven kapitaal
zal besteed worden aan studiebeurzen.
Verslag Synodaal Zendingsdepartement (DM)
Het DM presenteerde een Strategisch Werkplan. Er is een jaarlijkse begroting
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voor het DM vastgesteld van R$ 100.000,00 (honderdduizend reais), die gedekt zal
worden door de Synode van de IERB, en het DM heeft de mogelijkheid en vrijheid
om via andere bronnen nog R$ 100.000,00 te verkrijgen, wat een totaal van R$
200.000,00 (tweehonderd duizend) inhoud.
Men stelt voor om tweemaal per jaar een Zendingszondag te houden in alle
IER‐kerken, waar de missionaire projecten voorgesteld zullen worden en gevraagd
naar middelen voor hun voortbestaan, met het doel om onder alle kerken het
bedrag van R$ 50.000,00 te innen op elke Zendingszondag.
Verslag Synodale Jeugdcommissie en Bijeenkomst van de Jeugd met Carnaval
2014
Er worden verschillende oogpunten opgemerkt over de bijeenkomsten van de
Jeugd.
Het is belangrijk de jeugd van verschillende oorsprong bij elkaar te brengen.
Wat zorgen baart is het gebrek aan interesse van de jeugd om deel te nemen aan
de bijeenkomsten.
Associação Presbiteriana Beneficente e de Ensino Sulbrasileira (APRESBES)
Het bestuur van de FATESUL bedankt allen voor de steun van de IERB aan de
FATESUL. Ze stellen zich beschikbaar om bij te dragen aan de groei van alle
broeders en zusters van de IERB, want ze hebben medewerkers op verschillende
areas.
Commissie van Evaluatie en Begeleiding van Seminaristen (CAAS)
Een motie is goedgekeurd zodat toekomstige synodale seminaristen eerst een
jaar een roepingstage lopen, waarin ze begeleid en geobserveerd worden door
een voogd. Alleen na deze stage zal de plaatselijke kerkenraad de kandidaat
onderzoeken en naar de CAAS doorzenden.
Instituto Ecumênico de Pós Graduação Rudge Ramos (IEPG)
De IEPG is een oecumenische organisatie gevormd door verschillende kerken:
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Igreja Evangélica Reformada no
Brasil, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Metodista do Brasil,
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil en Igreja Pentecostal Betesda; die studenten
van master en doctoraat in Ciências da Religião da Universidade Metodista de São
Paulo steunen. Er is een studentenhuis, waar ze kunnen wonen. Aangezien de
IERB deelneemt aan dit centrum, houden we contact en stemmen hun
voorstellen.
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Commissie Faculdade Teológica Sulbrasileira (FATESUL)
De Commissie FATESUL heeft een aanvraag ingediend om steun van de
Synode voor het contracteren van een predikant uit Nederland. Tijdens het laatste
gesprek met vertegenwoordigers van de Christelijke Gereformeerde Kerk in
Nederland (CGKN) ontstond de mogelijkheid om de band met de Theologische
Universiteit van Apeldoorn te versterken. Voor dit partnerschap is het belangrijk om
een Nederlandse gereformeerde vertegenwoordiger vanuit de theologische
scholen uit Nederland te hebben als leraar bij de FATESUL, iemand die de
Universiteit van Apeldoorn kent. En dat deze predikant/leraar ook zou kunnen
werken bij de IER in Curitiba.
Het idee is dat het project minstens zeven jaar zal duren. De aanwezigen waren
het eens met de steun aan het project (in september zullen we in ons midden een
mogelijke kandidaat hebben voor dit beroep, theoloog Pieter Boom. Hij komt naar
Brazilië, met zijn echtgenote, om kennis te maken met de FATESUL, de kerk en het
project).
Synodale Commissie van Communicatie en Media (CCM)
De CCM stelde aan de Kerkenraden een model voor van briefpapier met het
merkteken van de IERB, met de mogelijkheid om de documenten van de kerken te
standaardiseren. Dit werd goedgekeurd.
De voorzitter bedankte de aanwezigen en de volgende Synode werd
vastgesteld in de IER ‐ Tibagi op 25 oktober 2014.
Pr. Gerson Iurk sloot de vergadering met gebed.

Roselin Irene Harms de Best
uitvoerend secretaresse van de Synode
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