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1. INLEIDING
Het is een goed gebruik om als diakenen de vergadering te beginnen met een
meditatie of overdenking. Aan het begin van de vergadering even kort stil staan
bij de rijke inhoud van Gods Woord is een goede gewoonte, die de toon zet voor
de verdere agenda. Je kunt daar zelf een boekje voor gebruiken of je kunt
gebruik maken van de vergaderopeningen die de afgelopen jaren speciaal voor
diakenen zijn geschreven. In deze bundel zijn alle openingen verzameld en
onderverdeeld naar verschillende thema’s.
Elke opening bestaat uit een te lezen Bijbelgedeelte, een toelichting, een paar
vragen om samen over door te praten en één of meer te zingen liederen. Je kunt
ook samen naar een lied luisteren. Af en toe wordt daarvoor een suggestie
gegeven. Voor de Bijbellezingen heb ik de NBV gebruikt. De liederen zijn uit het
gereformeerd kerkboek (editie 2006) en uit het Liedboek voor de kerken, maar
voel je vrij om andere passende liederen te zingen.
Een paar tips voor gebruik:
•
•

kopieer de tekst voor alle diakenen of vermeld het deel dat je wilt
gebruiken op de agenda voor die avond
spreek van tevoren af hoeveel tijd je eraan wilt besteden

Gods zegen bij al jullie werken voor Zijn Koninkrijk. Dat Hij ons liefde voor Hem en
voor elkaar mag geven. Bid voor elkaar, voor de gemeente en voor zijn wereld.
Deze vergaderopeningen zijn geschreven door Tiety de Groot-Zetstra († 24-082015). Het was haar hoop dat deze zouden bijdragen aan het werk in Gods
Koninkrijk. Daarbij riep ze diakenen op om te bidden voor elkaar en voor de
gemeente van Christus en voor de nood in de wereld.

Leren in de kerk
Zoek je meer? Elke maand vind je een nieuwe (gratis) opening
voor vergaderingen in de kerk op lerenindekerk.nl. Ga naar
www.lerenindekerk.nl/lerenindekerk/beginnen-met-god/ en
download de gratis opening.
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2. GASTVRIJHEID EN VREEMDELINGEN
Het metterdaad omzien naar vreemdelingen is een opdracht die God al vanaf
het begin aan zijn kerk heeft gegeven. Deze opdracht komt veelvuldig in zowel
het Oude als het Nieuwe Testament naar ons toe. Het feit dat het één van de
werken van barmhartigheid is (Mattheüs 25:35) onderstreept nog een keer
duidelijk hoe serieus God hierover is!
God wil dat wij ons (blijven) herkennen in de positie van de vreemdeling. Alleen zo
kan zijn genade blijven stralen! Dat besef van zijn genade zal vervolgens onze
omgang met vreemdelingen stempelen. Bovendien helpt het beeld van
vreemdeling ons om te beseffen dat wij zelf alles van God hebben gekregen.
Onze vrijheid, onze vrede, onze welvaart, al onze persoonlijke bezittingen zijn geen
verworven rechten, maar blijk van zijn genade.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over vreemdelingen en asielzoekers op:
www.kerkpunt.nl/thema/diaconaat/
Je vindt hier onder andere:
- Een advies met betrekking tot asielzoekers en kerkelijk (diaconaal) beleid.
- Het document Hulp aan mensen zonder verblijfspapieren.
- Links naar relevante organisaties en websites.
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Gastvrijheid en vreemdelingen 1
Zingen
Lezen

Psalm 146:4 en 7; Psalm 106:2,21 en 22
Genesis 19:1-9; Jesaja 56:1-8

Introductie
Abraham was een vreemdeling in Kanaän. Lot ook. Maar Lot heeft zich
afgescheiden van Abraham en is in Sodom gaan wonen.
Wanneer de twee engelen in Sodom aankomen biedt Lot hen eten en onderdak
aan. Hij kent zijn plaatsgenoten te goed en weet dat zijn gasten buiten niet veilig
zijn.
Hij is nooit echt één van hen geworden en dat gooien ze hem ook voor de
voeten: ‘dat woont hier als vreemdeling en moet ons zo nodig de wet
voorschrijven’(Genesis 9: 9)
Hoe anders is het wanneer je als vreemdeling bij het volk van God komt. De Heer
maakt geen uitzonderingen. De vreemdeling die zich met Hem verbonden heeft
hoort er helemaal bij. (Jesaja 56) Dan ben je geen vreemdeling meer, maar
gezinslid.
Vragen
•
Wie is voor jou een vreemdeling?
•
Maakt het uit of een vreemdeling christen is?
•
Is er in je gemeente ruimte voor vreemdelingen om zichzelf te zijn of
verwacht je dat men zich aanpast?
•
Wat betekent de boodschap in Jesaja 56 voor je houding tegenover
vreemdelingen?

Gastvrijheid en vreemdelingen 2
Zingen
Lezen

Psalm 146
Deuteronomium 14:28,29 (over de tienden); 16:11-15 (over het vieren
van feesten); 24:17-21 (over de rechten)

Introductie
In het bevestigingsformulier voor diakenen is te lezen ‘In de gemeente van
Christus mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid
of armoede.
In de kantlijn worden drie teksten uit Deuteronomium (oude testament)
genoemd. Daar gaat het over vreemdelingen, wezen en weduwen. Mensen in
het midden van het volk die niet konden terugvallen op familie. Ze mogen niet
vergeten worden, de Heer geeft hen rechten. Want: bedenk dat u zelf slaaf
geweest bent in Egypte, totdat de Heer, uw God, u heeft bevrijd.
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Vragen
•
Probeer de situaties uit Deuteronomium toe te passen in je gemeente.
•
Hoe gaan we om met vreemdelingen, wezen en weduwen in de
gemeente?
•
Welke rechten hebben zij?
•
Of laten we de zorg voor hen over aan de maatschappij?
•
Betrekken we hen in onze ‘feesten’ of moeten ze daar zelf maar aan
denken?
•
Wat betekent het dat in 14:29 staat: ‘de Heer, uw God, zal u erom zegenen
in alles wat u onderneemt.’

Gastvrijheid en vreemdelingen 3
Zingen
Lezen

GK 47:1,2 en 3 (Juicht, o volken juicht, handklapt en betuigt)
GK 48:2 en 3 (De HEER is groot en hoog geëerd)
Jozua 2:1-14

Introductie
Het was een spannende tijd voor het volk Israël. Eindelijk na zoveel jaren staan ze
voor het beloofde land. Spionnen worden vooruitgestuurd om vooral de stad
Jericho te verkennen. In Jericho zijn de grote daden van de God van Israël al
bekend. Rachab vertelt dat de inwoners van Jericho doodsbang zijn.
Ze belijdt: ‘De HEER, jullie God is een God die macht heeft in de hemel en op
aarde’ (vs 11).
God beloont haar met een plaats in de rij van voorouders van Jezus.
En in Hebreeën 11:31 wordt ze met name genoemd in de rij van geloofsgetuigen.
God gebruikt mensen om Zijn plan te voltooien. In onze ogen misschien
onbelangrijke en onaanzienlijke mensen, maar in Gods ogen zijn ze waardevol en
nodig om Zijn plan te doen slagen.
Vragen
•
Geloof je, net als Rachab, in de macht van God? Hoe blijkt dat in je leven?
Wie is belangrijk in je gemeente?
Ken je mensen als Rachab in de kerk?
Verwonder je je dan over Gods liefde?
Hoe zet je de ‘onaanzienlijken’ in in het gemeenteleven?
Jezus zocht deze mensen op. Hoe volg jij zijn voorbeeld?

•
•
•
•
•

Gastvrijheid en vreemdelingen 4
Zingen
Lezen

GK 103 Zegen mijn ziel de grote naam des Heren.
1 Kronieken 29:10-16 (dankgebed van David, nadat het volk vrijwillig
gegeven had voor de bouw van de tempel)
Hebreeën 11:13-16
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Efeziërs 2: 19-22
Introductie
‘Hij is een vreemdeling in Israël’. David belijdt: ‘we zijn allemaal vreemdelingen
voor God’.
Vreemdelingen op aarde, op doorreis naar een beter, hemels vaderland. In
Christus zijn we geen vreemdelingen meer, maar burgers van het hemels
Koninkrijk.
De aarde is van ons? Nee, de aarde is van God, wij mogen er gebruik van maken
om zo Hem te dienen.
Vragen
•
Wat betekent het voor jou dat je een ‘vreemdeling op aarde bent’? Maak
dat eens concreet.
•
Wat betekent de belofte van Efeziërs 2:19 voor je?
•
Wat zeggen de genoemde teksten (er zijn meer!) over onze omgang met
vreemdelingen, asielzoekers?

Gastvrijheid en vreemdelingen 5 – Gastvrijheid
Zingen
Lezen

GK 36: 1,5 en 10 (O allerhoogste Majesteit)
Genesis 18:1-18

Introductie
God verschijnt opnieuw aan Abraham. Eerder lezen we (17:1) dat ‘de Heer aan
hem verschijnt’; toen werd het verbond tussen God en Abram gesloten. Nu komt
de Heer met goed en slecht nieuws. Abram en zijn vrouw zullen een zoon krijgen
en God gaat Sodom en Gomarra straffen om hun grote zonden.
Abram nodigt de mannen uit te blijven eten. Het eten moest nog bereid worden,
de mannen zullen dus een groot deel van de dag bij hem onder de boom
gezeten hebben. Gastvrijheid, die wij ons, in ons vaak jachtige en drukke bestaan,
moeilijk voor kunnen stellen.
Vragen
•
Hoe gastvrij ben je en wil je zijn?
•
Onverwacht bezoek, is daar bij jullie tijd voor?
•
In de bijbel kom je vaker voorbeelden van gastvrijheid tegen. De oosterse
gastvrijheid is een anders dan wij gewend zijn. Hoe beïnvloeden die
verhalen uit de bijbel ons gedrag? Is ‘gast aan tafel’ cultuurafhankelijk?
•
Hoe kun je een gastvrije kerk zijn?
•
Hoe weet je of een gast het gevoel heeft gezien te worden?
•
De gemeente van Christus is geroepen om gastvrij te zijn. Wat is de rol van
de diaconie hierin?
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Gastvrijheid en vreemdelingen 6 – Gastvrijheid
Zingen
Lezen

Gezang 7:4,5 en 6
Mattheüs 9:9-13

Introductie
Mattheüs is door Jezus geroepen en hij volgt rabbi Jezus. Wanneer Mattheüs een
keer een maaltijd houdt, nodigt hij zijn ‘oude’ vrienden en bekenden uit, zondaars
en tollenaars. Daar willen de Farizeeën niet mee aan één tafel zitten. Jezus wel,
status en aanzien zijn voor Hem niet belangrijk.
Vragen
•
Bij wie zit jij aan tafel?
•
En wie nodig jij uit op de koffie?
•
Voor de maaltijd?
•
Selecteer je?
•
Of doen we dat niet: met elkaar ‘de maaltijd houden’, omdat het niet in
onze genen zit? Jezus geeft het voorbeeld!
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3. DIACONALE BEZOEKEN
Het bezoeken van gemeenteleden door diakenen heeft in veel kerken een
belangrijke plek. Maar hoe pak je dat aan? En welke plek heeft de Bijbel in je
diakenwerk? En wat als jullie met kringen werken? Hoe signaleer je eigenlijk waar
problemen zijn? En op welke manier kun je gemeenteleden toerusten via het
persoonlijke gesprek?
Het gesprek dat je als diaken voert heeft twee belangrijke doelen:
1. Aanzetten tot dienstbetoon: De Here roept zijn gemeente op tot het
betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid.
2. Op de hoogte stellen van moeiten: in de gemeente mag niemand leven
onder druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. Als diaken let je op of er
sprake is van dergelijke moeiten.
Ook als diaken mag de bijbel open. Download of bestel de brochure ‘bijbellezen
en bidden door diakenen’. Maak daarbij ook gebruik van het inlegvel met
diaconale bijbelteksten.

Meer informatie
Meer informatie over het diaconale bezoek vind je hier:
www.kerkpunt.nl/thema/diaconaat/
Ook over eenzaamheid vind je hier meer informatie.
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Bezoeken 1
Zingen
Lezen

Liedboek 481:3 en 4 (O grote God die liefde zijt)
Job 2:11-13 en Job 32:1-9

Introductie
De vrienden van Job komen hem opzoeken wanneer hij diep in de ellende zit. Ze
willen hun medeleven tonen en hem troosten. Goede redenen om iemand te
bezoeken. Ook een opdracht voor de gemeente van Christus. Vanuit de
barmhartigheid die Jezus ons geleerd heeft moeten we met elkaar meeleven en
elkaar troosten. De reactie van de vrienden van Job op zijn klacht helpt Job niet
echt. Het voelt voor hem alsof ze zijn pijn niet zien en begrijpen.
Vragen
•
Job klaagt God aan. Er wordt wel gezegd: ‘Niet klagen, maar dragen en
bidden om kracht.’ Wat vind je van deze “troostende” woorden?
•
En wat vind je van deze uitspraak: ‘Klagen is een vorm van bidden; de
klacht is de kracht’?
•
Welke woorden wil je de mensen in nood en ellende meegeven?
•
Elihu wacht met spreken. Omdat hij jong is laat hij de ouderen voor gaan.
Hoe gaat dat bij jullie?
•
Is er respect voor de wijsheid van de oudere?
•
Is er ruimte voor het stellige spreken van de enthousiaste jongere?
•
Hoe ondersteun je elkaar en wat leer je van elkaar als het gaat om
bezoeken van mensen in moeilijke situaties?

Bezoeken 2 – Blijdschap
Zingen
Lezen

Psalm 47:1 en 3 (of 47:1-4)
Filippenzen 4:4-7

Introductie
Het klinkt als een oppepper: kom, wees nu blij!
Maar ik ben niet altijd blij!
Paulus schrijft dit terwijl hij in de gevangenis zit. Nu niet direct de plaats waar je
overloopt van blijdschap. Toch kan Paulus dit zo zeggen, omdat hij dicht bij God
leeft. Hij heeft al zijn zorgen en wensen in gebed bij God gebracht. Dat geeft rust
en vrede in het hart.
Vragen
•
Kun je elkaar oproepen blij te zijn?
•
Ook als de ander dat helemaal niet is?
•
En: hoe zou je dat dan kunnen doen?
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Heb jezelf weleens de ervaring gehad dat je door een lied of een gebed of
door in de bijbel te lezen in een andere stemming werd gebracht?

•

Bezoeken 3 – Confrontatie
Zingen
Lezen

Psalm 119:39 en 40
Galaten 4:12-20

Introductie
Paulus moet de gemeente van Galatië harde woorden zeggen. Ze vallen terug in
oude zonden en gewoonten. Dan herinnert hij hen aan het begin. Ze hebben
hem, ziek als hij was, opgenomen als een engel van God. Ze kenden hem als een
vriendelijk persoon die bevlogen het evangelie verkondigde. Ze hadden veel voor
hem over.
Nu lijkt hij een vijand te zijn geworden.
De harde woorden zijn nodig om de gemeente te laten inzien dat ze op de
verkeerde weg zijn. Echte bewogenheid met mensen vraagt om de waarheid,
Gods woorden. En dat is niet altijd fijn om te horen. Dan lijken je vrienden opeens
je vijanden.
Vragen
•
Hoe reageren mensen in je gemeente op je, wanneer het nodig is hen te
confronteren met de waarheid? Doen jullie dat ook?
•
Kun je concrete situaties noemen? Denk bijvoorbeeld als je mensen
aanspreekt als het gaat om besteding van tijd en geld, of bepaalde
bestedingspatronen waardoor financiële problemen ontstaan.
•
Hoe ben je daarmee omgegaan?
•
Wat riep een dergelijke situatie bij je op?
•
Bespreek Spreuken 27:6: het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van
een vijand al te hartelijk.

Bezoeken 4 – Eenzaamheid
Zingen
Lezen

GK 81:2,3,4 en 8 (Jubelt voor de Heer)
LB 122 (Kom tot ons, de wereld wacht)
Johannes 1:14-18

Introductie
Een mens heeft een naam, maar die naam gaat voor je leven als je de persoon
gezien hebt. Verhalen over eenzamen, zieken gaan leven wanneer je zelf bij die
eenzame, zieke bent geweest. We geven ons levenloos kind een naam, het kind
heeft een gezicht.
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Het volk Israël vreesde het zien van Gods gezicht: ‘God zien en je zult sterven’.
Wij hebben God gezien. Jezus zegt het zelf: ‘Niet dat iemand ooit de Vader
gezien heeft – alleen hij die van God komt, heeft hem gezien’. (Joh 6:46). En later:
‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’. (Joh 14: 9). God heeft een gezicht:
Jezus.
In tijd van advent, kerstfeest. God heeft in Jezus een gezicht gekregen.
Vragen
•
Hoe heet je? Meestal is het de eerste vraag die je iemand stelt. Van welke
mensen in je wijk weet je de naam? Schrijf ze eens op of loop ze in
gedachten bij langs.
•
Wie ken je echt in je wijk? Wie ken je alleen van naam, van horen zeggen?

•

Job 42:5
‘Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met
eigen ogen aanschouwd.’
Hoe ken jij God? Alleen van naam, van horen zeggen? Of heb je werkelijk
God gezien?

Bezoeken 5 – Eenzaamheid
Zingen
Lezen

Psalm 62:1,4 en 5
Deuteronomium 24:19-22, Ruth 2:1-7 en 23

Introductie
In het bevestigingsformulier voor diakenen staat een opdracht: ‘In de gemeente
van Christus mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte,
eenzaamheid of armoede’.
In een tijd van ‘ieder deed wat goed was in zijn ogen’ valt Boaz’ handelen op. Hij
doet wat God heeft geboden.
Vragen
•
Hoe geven jullie als diakenen vorm aan deze opdracht? Welke plek geven
jullie de gemeente daarin?
•
Wanneer is iemand eenzaam? Wat betekent dat voor zo iemand?
•
Ken jij mensen die eenzaam zijn?
•
Hoe troost je zo iemand?
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Bezoeken 6 – Genezing
Zingen
Lezen

Psalm 91:1,3 en 7
Mattheüs 9:1-8

Introductie
Elkaar kennen.
De verlamde man komt naar Jezus om weer te kunnen lopen. Dat ligt voor de
hand. Maar wat zegt Jezus als eerste? ‘Houd moed, mijn kind, je zonden worden
vergeven’. Jezus kent de man, hij ziet door de ziekte heen de worsteling, de angst
ook misschien.
Jezus ziet meer.
Vragen
•
Wanneer we zieken en eenzamen bezoeken, waar praten we dan over?
Over de ziekte, de medisch wetenschap die voor niets staat, over de
zusterhulp die komt?
•
Of zien we meer en kennen we elkaar beter?
•
Hoe kun je Gods woord en gebed een plek geven in een dergelijk bezoek?
Deel met elkaar je ervaringen hierin.
Tip: Kijk in je voorbereiding ook eens naar het inlegvel met diaconale
bijbelteksten.

Bezoeken 7 – Lijden
Zingen
Lezen

Psalm 88:1,5,6 en 7
Psalm 88

Introductie
‘Heer, ik ben de dood nabij’.
Wie kan de pijn, de eenzaamheid voelen die de Psalmdichter voelt? We vinden
Psalm 88 een moeilijke Psalm. Het is alsof God de schuld krijgt (vs. 15).
Maar 3 keer klinkt: ‘elke dag roep ik tot U, Here’ (vs. 2,10,14). Als alles in het leven
zich tegen me lijkt te keren, zelfs God; dan klamp ik me toch aan Hem vast.
Of zoals een slachtoffer van seksueel misbruik schreef, toen het weer wat beter
ging: ‘mijn geloof in God werd sterker en dat liet ik me niet weer afpakken!’
Vragen
•
Zing je deze Psalm weleens?
•
Waar? Wanneer?
•
Vrienden, familie, christenen, ze bedoelen het goed, maar ze zeggen en
doen vaak de verkeerde dingen. Hoe ga je om met zwaar leed?
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Hoe kun je Gods woord en gebed hier een plek in geven? Deel met elkaar
je ervaringen hierin

•

Bezoeken 8 – Meeleven
Zingen
Lezen

Gezang 13:1 en 2
Mattheüs 9:35-38

Introductie
Jezus geneest zieken, veel zieken. Hij preekt over het Koninkrijk van God.
Gedreven door liefde voor de mensen. Vs. 36 (GNB) ‘bij het zien van de menigte
was Hij zeer met hen begaan’.
Vragen
•
Hoe ben jij begaan met de mensen in je wijk, in je gemeente en in je buurt?
•
Hoe uit zich dat? Maak dat es zo concreet mogelijk?
•
Hoe betrek je anderen daarbij? En hoe gaat dat?

Pagina 19

Vergaderopeningen voor diaconieën

4. START VAN HET SEIZOEN
Een goede start is het halve werk. Het is belangrijk om nieuwe diakenen in te
werken zodat vanaf het begin hun energie en inzet de juiste richting opgaat. Het
werk van een diaken is heel erg mooi, en het zou jammer zijn als nieuwe diakenen
een eens-maar-nooit-weer ervaring krijgen. Een ervaring die met goed inwerken
vaak voorkomen had kunnen worden. Maak daarom werk van inwerken en
overdracht van nieuwe diakenen.

Meer informatie
Begin je als nieuwe diaken? Dan is de website van het Diaconaal Steunpunt een
goede start. Je vind er tips voor een goede overdracht.
Start het jaar met een diaconaal plan. Dat geeft richting en focus. Kijk voor meer
informatie op: www.kerkpunt.nl/thema/diaconaat/.
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Start van het seizoen 1
Zingen
Lezen

Psalm 18:9
Mattheüs 25:14-30

Introductie
Vs. 21/23 ‘over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen; ga in tot
het feest van uw Heer’. Een nieuw seizoen, waarin weer veel werk wacht. Je mag
een klein radertje zijn in Gods Koninkrijk. Jezus belooft je een plaats op het grote
Feest. Daar doe je het voor!
Vragen
•
Hoe is het met je voorbereiding voor het nieuwe seizoen?
•
Wat heb je dit seizoen nodig om je werk als diaken goed te kunnen doen?
•
Hoe kunnen jullie elkaar daar bij helpen?

Start van het seizoen 2
Zingen
Lezen

Psalm 104:8,9 en 10 /GK 145 (Mijn God en Koning, aller vorsten HEER)
Prediker 3:1-15

Introductie
Voor alles is een tijd. Prediker somt een hele lijst op.
Tegenstellingen die toch niet zonder elkaar kunnen.
Een tijd om vakantie te vieren en tijd om weer aan het werk te gaan.
Misschien kun je het vakantiegevoel een tijdje vasthouden, maar het werk voelt
vaak snel weer als gewoon.
Een tijd om te genieten in Gods Koninkrijk en een tijd om te werken in Gods
Koninkrijk.
Heerlijk dat God alles de goede plaats in de tijd heeft gegeven (vs 11). Wij mogen
daar inzicht in hebben, maar niet in alles. Gelukkig maar.
Vragen
•
Hoe heb je genoten van Gods mooie Schepping?
•
Hoe ga je weer aan het werk in Gods Koninkrijk?
•
Is er evenwicht tussen deze twee zaken?
•
Wat heb je dit seizoen nodig om te genieten en om je diaconale werk
goed te kunnen doen? Schrijf dit op, zodat je er later op terug kunt komen.
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Start van het seizoen 3 – Start
Zingen
Lezen

Psalm 26:1 en 2 (eind: Psalm 119:3)
Psalm 119:1-12 (vs 7)

Introductie
Gelukkig is hij die de weg van de Heer gaat. God wijst ons die weg in zijn wetten.
Goede en volmaakte wetten die je helpen goede keuzes te maken. Deze wetten
moet je zelf leren houden.
‘Ik zal u loven met een oprecht hart als ik u rechtvaardige voorschriften leer’. Zelf
leren en leren aan anderen.
Wanneer je Gods wetten in je hart laat schrijven hoeft het lopen aan Zijn hand
niet moeilijk meer te zijn.
Ga het seizoen in met een oprecht hart voor God!
Vragen
•
Hoe oprecht ben je in het dienen van God?
•
En in het je houden aan zijn voorschriften?
•
Hoe kun je elkaar hierin ondersteunen en stimuleren?
Maak het concreet: spreek iets met elkaar af om elkaar hier steeds aan te
herinneren.
•
Hoe kun je in je diaconale werk de mensen wijzen op Gods voorschriften?
•
Wat doe je als je twijfelt aan de oprechtheid van een ander?
•
Hoe praat je hier onderling als diakenen over?
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5. AFSLUITING VAN HET SEIZOEN
Na hard werken is het goed rusten.
De vakantietijd breekt weer aan. Je hebt een seizoen hard gewerkt in de
gemeente. Diaconaal werk is niet in geld of goederen om te zetten.
Waarvoor heb je het gedaan? Wat heeft het je opgeleverd?
Heb je werk trouw aan je Maker gedaan? Dat is wat God van je vraagt.
Het seizoen zit er weer op.
Vertrouw erop dat Gods plan het beste plan voor ons is.
Geniet in de vakantie van Gods wonderschone Schepping.
Je mag weer adem scheppen, nieuwe kracht opdoen.
Een goede en fijne vakantie!
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Afsluiting van het seizoen 1
Zingen
Lezen

Psalm 112:1,3 en 4
Lucas 12:13-21

Introductie
De man in de gelijkenis heeft hard gewerkt (of heeft hij veel zegen gehad??). Het
land bracht een rijke oogst. Wat moet hij ermee doen? Hij heeft het nu niet nodig,
maar het is genoeg voor de rest van zijn leven. Hij kiest ervoor het voor zichzelf te
houden, hij laat schuren bouwen om alles op te slaan en denkt te rest van zijn
leven ervan te kunnen genieten …Maar God neemt zijn leven terug.
Rijk op aarde, nooit meer hoeven werken, elke dag doen waar je zin in hebt,
maar arm in God.
Trouw je werk doen op de plaats die God je geeft, is alles wat God vraagt. De rest
doet Hij. Zegen op je werk mag je van Hem verwachten. Hoe en wanneer Hij dat
geeft is aan God.
Vragen
•
De man had zijn overvloed ook weg kunnen geven en leven vanuit het
idee: ik heb nu genoeg en geef weg wat ik over heb, erop vertrouwend
dat God voor mij zorgt als ik in nood zit. Wat zou jij doen?
•
Hoe belangrijk is zekerheid (in geld en goed) voor je?
•
Welke schatten verzamel jij?
•
Durf je bij de dag te leven: ‘geef mij vandaag wat ik nodig heb, Heer’?

Afsluiting van het seizoen 2
Zingen
Lezen

Psalm 84:1,2 en 5
Psalm 84

Introductie
Psalm 84 is een pelgrimslied. De dichter verlangt ernaar in het huis van God te zijn.
‘Ik wil liever staan aan de drempel van het huis van mijn God dan verblijven in de
tenten der goddeloosheid’.
We gaan straks vakantie vieren en trekken overal heen.
God gaat met ons mee. We zijn onderweg naar Het Huis van God, ook in de
vakantie.
Vragen
•
Vakantie: even geen werk, geen kerk, geen bijbelstudie, even geen God?
•
Hoe sterk is jouw verlangen naar (het Huis van) God? Hoe voed je dat
verlangen?
•
Ben je elke dag onderweg naar Zijn Huis?
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Afsluiting van het seizoen 3
Zingen
Lezen

Psalm 103:5,6 en 7
Psalm 103

Introductie
Vers 14 -16: ‘Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof
zijn gevormd. De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit
op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent
hem niet meer’.
De mens, door God gevormd uit stof, uit aarde. Een mens zou er zijn neus voor
ophalen. Maar God, die ons gemaakt heeft, weet hoe kwetsbaar we zijn. Ons
leven kan zomaar een einde krijgen. Maar wie op God vertrouwt heeft de belofte
van zijn eeuwige trouw. God laat je niet in de steek. Hij kent je en weet wie je
bent. … (vul je eigen naam in), je bent gevormd uit aarde, in Christus geheiligd,
onderweg naar de hemelse heerlijkheid.
Vragen
•
Wat is voor jou de troost van Psalm 103:14-16?
Het seizoen is afgelopen. Tijd voor een pauze.
Tijd voor dingen waar je niet aan toe kwam.
Tijd om de band met God weer sterker te maken.
Tijd om je voor te bereiden om een nieuw seizoen.
•
Op welke manieren kun je de band met God weer sterker maken?
Gods tijd is de allerbeste tijd. En dat kun je op meer dan één manier uitleggen.
Een fijne vakantie gewenst!

Afsluiting van het seizoen 4
Zingen
Lezen

Psalm 122
Psalm 122

Introductie
‘Kom ga met ons en doe als wij’. Vreugde en blijdschap! Want we gaan naar
Gods huis. We gaan, want ‘het is een voorschrift voor Israël’. In Gods huis, daar
loven we Zijn naam, daar is vrede. Gods huis: ons kerkgebouw, onze gemeente.
En waar is Gods huis in de vakantie?
Vragen
•
Vakantie! Even geen vergaderingen, geen huisbezoeken. Dus: lekker
nietsdoen?
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Kinderen doen vaak een spelletje: ‘ik ga op vakantie en ik neem mee…’
Wat neem jij mee, aan boeken bijvoorbeeld?
Ben je het met me eens wanneer ik stel dat de vakantie misschien wel de
beste tijd is om eens een goed boek te lezen. Zodat je geestelijk weer
bijgetankt wordt om er volgend seizoen weer tegenaan te kunnen?

•
•

Tip: lees eens een heel bijbelboek achter elkaar.

Afsluiting van het seizoen 5
Introductie
Lees samen Psalm 104 en kom onder de indruk van het werk van onze Schepper.
Wat een almachtige en wijze God hebben we!
De liederen sluiten aan bij de tekst.
Lezen
Zingen
Lezen
Zingen
Lezen
Zingen
Lezen
Zingen
Lezen
Zingen
Lezen

Psalm 104:1 en 2
Psalm 145:1
Psalm 104:3-9
Psalm 24:1
Psalm 104:10-18
Psalm 65:5
Psalm 104:19-23
Psalm 19: 2
Psalm 104:24-32
:
Psalm 89:3
Psalm 104:33-35

Het seizoen zit er weer op. We begonnen met ‘vertrouw bij je werk op de HEER, en
je plannen zullen slagen’. Ik weet niet of je al je plannen hebt gerealiseerd.
Vertrouw erop dat Gods plan het beste plan voor ons is. Hij blijft zorgen. Geniet in
de vakantie van Gods wonderschone Schepping. Je mag weer adem scheppen,
nieuwe kracht opdoen.
Een goede en fijne vakantie!

Afsluiting van het seizoen 6
Zingen
Lezen

Psalm 91:1 en 7
Psalm 91

Introductie
Schuilen bij de Allerhoogste God en slapen in de schaduw van de Almachtige.
Kun je het beter krijgen? Bij de Here je toevlucht zoeken. En Hij zal zijn engelen
opdracht geven voor je te zorgen en je te beschermen. Deze troost mag je geven
aan mensen die het zwaar en moeilijk hebben of die bang zijn voor wat er komen
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gaat. De kinderen zingen het: ‘als een kuikentje dat bij zijn moeder zit onder haar
vleugels, … Heer zo wil ik bij U zijn. … U bent mijn toevlucht, mijn sterkte, mijn
schuilplaats, u, o Heer.’
Vragen
•
Vind je het moeilijk mensen te troosten met de woorden van God?
•
Schuil je zelf bij God?
•
Engelen beschermen ons, we kunnen ze niet zien. Ervaar je de
bescherming van God (door zijn engelen) in je werk als diaken?
Het seizoen zit er weer op. Geniet in de vakantie van Gods wonderschone
Schepping.
Je mag weer adem scheppen, nieuwe kracht opdoen. Ga met God, zijn engelen
gaan met je mee. Een goede en fijne vakantie!

Afsluiting van het seizoen 7
Zingen
Lezen

Psalm 135:8,9,10 en 11
Deuteronomium 30:1-20, Jozua 24:14-18 en 25-28

Introductie
Het volk Israël staat voor een nieuwe fase in hun bestaan. Mozes heeft hen
voorgehouden hoe God wilde dat ze zouden leven, ook in het beloofde land. Hij
herinnert ook aan de straffen die God belooft, wanneer ze hem de rug toe keren.
Wat God vraagt is niet te zwaar en onbereikbaar. Maar er moet wel een keuze
gemaakt worden: kies je voor het leven of de dood. Voor deze keuze stelt ook
Jozua het volk bij zijn afscheid: ’kies dan nu wie u wilt dienen’.
Bij het einde van een seizoen kijk je terug en vooruit. Wat niet goed ging, ga je
volgende keer anders doen. Dingen die op de rit gezet zijn, krijgen hun vervolg.
Als je maar steeds beseft: God vraagt een keuze voor Hem. Dat moet boven al je
plannen staan.
Vragen
•
Noem een aantal concrete zaken die het afgelopen seizoen goed gingen.
Was daarbij sprake van een keuze (wie wil je dienen?)?
•
Noem ook een aantal zaken die minder of niet goed gingen. Was daarbij
sprake van een keuze (wie wil je dienen?)?
•
Hoe maak je in je persoonlijk leven de keuze voor het dienen van God?
Bijvoorbeeld in de vakantie?
•
Wat betekent het (voor jou) dat Jozua in vers 15 belijdt: ‘In ieder geval
zullen ik en mijn familie de Heer dienen.’?
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6. DELEN EN DIENEN
In het Engels kennen ze de mooie uitdrukking ‘ the heart of the matter ’. Daarmee
doelen de Engelsen op de kern van de zaak. Diaconaat is zo’n kernzaak. Heeft
Gods genade jou zo veranderd dat je God en de ander liefhebt zoals jezelf? Zet
zijn genade jou aan tot dienen, delen en doen? Daar mag je als diaken de
gemeente in stimuleren en voorgaan.
Dienen - Ons woord diaconie komt van een grieks woord diaconia dat dienen
betekent. Jezus omschrijft zijn eigen werk met dit woord. Hij zei over zichzelfdat Hij
niet was gekomen om gediend te worden maar om ons te dienen. En Hij vraagt
nu van ons dat we Zijn voorbeeld volgen. En jij mag gemeenteleden daarin
aansporen en stimuleren.
Delen - Het evangelie vertelt dat Jezus al zijn rijkdom opgaf voor ons. Diezelfde
Jezus zei tegen ons dat het rijker is om te geven dan om te ontvangen. Zijn
evangelie en voorbeeld maakt van ons gulle, delende mensen. Hoe gul ben jij?
Een diaken is bij uitstek degene die gemeenteleden mag opwekken tot
vrijgevigheid en offervaardigheid. En daarvoor heeft hij maar één echte
inspiratiebron, het kruis van Christus. Daarom volgt hieronder een bijdrage uit een
preek van de schotse prediker Robert Murray M’Cheyne.
Wel nu geliefde broers en zussen, sommigen van u bidden dag en nacht om
ranken van de ware Wijnstok te zijn. Jullie bidden om gelijk te worden aan het
beeld van Christus. Maar dan moet je in je geven zijn zoals Hij … “Hij was rijk, maar
is omwille van u arm geworden” …
Tegenwerping 1: “Maar mijn geld is van mij”. Antwoord: Christus had kunnen
zeggen “Mijn bloed is van mij, mijn leven is van mij” … waar zouden wij dan zijn
geweest?
Tegenwerping 2: “de armen verdienen het niet”. Antwoord: Christus had hetzelfde
kunnen zeggen “Het zijn in en in slechte rebellen die tegen de wil van mijn Vader
ingaan … zal Ik mijn leven geven voor hen? Ik kan het beter aan de goede
engelen geven”. Maar nee, Hij verliet de 99 en ging achter de ene verlorene aan!
Tegenwerping 3: “de armen kunnen wat ik geef misbruiken”. Antwoord: Christus
had hetzelfde kunnen zeggen; en met een veel grotere zekerheid.
Christus wist dat duizenden Zijn bloed onder hun voeten zouden vertrappen; dat
de meesten het zouden verachten; dat velen het zouden gebruiken als excuus
om meer te zondigen; en tóch gaf Hij zijn eigen bloed!
Oh, mijn geliefde broers en zussen! Als u als Christus wilt zijn, geef dan veel, geef
dan vaak en geef dan vrij. Geef aan hen die verachtelijk zijn, aan de armen, de
ondankbaren en aan hen die het niet verdienen. Christus is glorieus en gelukkig en
u zult dat ook zijn. Ik ben niet uit op uw geld maar op uw geluk. Herinner u Zijn
eigen woorden, “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen”.
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Dienen en delen 1
Zingen
Lezen

LB 152: 1-7 (Een Kind geboren te Bethlehem)
2 Korintiërs 8:4-9

Introductie
Hij maakt ons door zijn armoe rijk en brengt ons in het hemelrijk. Halleluja.
Jezus was rijk, om ons is hij arm geworden. Hij offerde zich op voor ons. Hij leerde
ons ook dat het ‘zaliger is te geven dan te ontvangen.’
Met kerst staan we stil bij zijn komen in deze wereld. We mogen die blijde
boodschap uitdragen in de wereld. Niet alleen met onze woorden, maar ook met
onze daden.
Vragen
•
Vaak gehoord argumenten om niet te geven voor allerlei doeleinden is: ‘ik
weet niet wat er met het geld gebeurt’ ‘de armen kunnen wat ik geef
misbruiken’. Wat vind je van deze argumenten? Zie hiervoor ook de tekst
op de vorige pagina.
•
Waarom geven we van onze rijkdom?
•
Maakt het uit wat er met het geld gedaan wordt?
•
Jezus leert ons ook dat ‘het gelukkiger maakt te geven’. Is dat ook jouw
ervaring?
•
Is ontvangen moeilijker dan geven?
•
Hoe ga je daar mee om als je geeft?
•
Wat betekent het voor jou: ‘Hij maakt mij door zijn armoe rijk en brengt mij
in het hemelrijk’?

Dienen en delen 2
Zingen
Lezen

Gezang 102:2 en 4
Hand. 4:32-37 en 5:1-11

Introductie
Wat een contrast: de gemeente die alles gemeenschappelijk heeft en waar de
Heilige Geest volop aan het werk is en dan het verhaal van Ananias en Saffira.
Reden voor hun dood: ze hebben de satan in hun hart toegelaten om de Heilige
Geest te bedriegen. Maar wie zou er ooit achter gekomen zijn dat ze geld
hebben achter gehouden? Niemand toch? God wil dit niet. Hij wil het niet in deze
jonge gemeente. Ze werken de Geest tegen.
Vragen
•
‘Niemand onder hen leed gebrek’. Hoe is dat in jullie gemeente? Is er
sprake van een grote vrijgevigheid?
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‘Het kruis van Golgatha maakt vrijgevig’. Praat hier eens over door. Hoe
maakt het kruis vrijgevig?
Wat heb jij nodig om vrijgevig te zijn?
God straft Ananias en Saffira zwaar. Vind je het een te zware straf? Ze
gaven toch voldoende?
Hoe spreek je met de mensen in je gemeente over hun ‘geefgedrag’?

•
•
•
•

Dienen en delen 3
Zingen
Lezen

Psalm 65:1 en 3
Deuteronomium 14:22-29

Introductie
God had Israël het gebod van de tienden gegeven. Ze moesten een tiende deel
van de opbrengsten van hun akkers gebruiken om feest te vieren voor de Here in
Zijn huis (later de tempel). Wij brengen niet de tienden van ons land, werk, maar
geven een geldelijke bijdrage. En we vieren er ook geen feest van?
Vragen
•
Hoe komt -vandaag- het geld dat je weggeeft aan de kerk, de diaconie,
andere goede doelen, jezelf ten goede?
•
Men zegt weleens: ‘Van geven word je niet arm’. Ervaar jij dat ook zo?
•
Hoe stimuleer je de gemeente om vanuit die grondhouding te geven?

Dienen en delen 4
Zingen
Lezen

Psalm 56:4
Nehemia 9:1-4 en 9:38 en 10:28-36

Introductie
Onder leiding van Nehemia doet Israël boete en gaat weer luisteren naar de wet
van God. Ook gaan ze in gebed. Hun reactie wordt in hoofdstuk 10 beschreven.
Ze leggen zichzelf verplichtingen op tegenover de Here.
Vragen
•
Hoe zit het met onze verplichtingen tegenover God?
•
Vind je het een mooie gedachte/goede gewoonte om bij feestelijke
gebeurtenissen (geboorte, huwelijk, jubileum, nieuwe baan, promotie) iets
extra te geven in de collecte of over te maken?
•
Hoe zou je in je eigen gemeente de gemeenteleden kunnen stimuleren dit
te doen?
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Delen en dienen 5
Zingen
Lezen

GK 164 (Jezus vol liefde - kan in canon, let op tempo!)
Romeinen 12:9-21

Introductie
‘Laat uw liefde oprecht zijn.’ Niet doen alsof, maar van harte met iemand
meeleven. Blij zijn met wie blij is en verdrietig zijn met wie verdriet heeft. Jezelf
hierin bescheiden opstellen, naast de ander gaan staan en samen eensgezind
zijn. Je niet laten leiden door kwade invloeden vanbinnen of buiten, maar gericht
zijn en blijven op onze Heer. Dan kun je het aan, dan overwin je het kwade door
het goede.
Vragen
•
In een vorige gemeente waar ik lid van was, zeiden we weleens tegen
elkaar: als er verdriet is in de gemeente (bij ernstige ziekte of overlijden) zijn
we ‘op ons best’. Dan zijn we er voor elkaar: in bidden, meeleven, helpen,
enz. En dat hoor je ook terug van de betrokkenen. Hoe is dat bij jullie?
•
Wanneer ben je op je best: in het delen van blijde of juist van verdrietige
zaken?
•
Wat bindt je samen?
•
Ben je hiermee tevreden of zou je het graag anders willen?
•
‘Laat uw liefde oprecht zijn’. Herken je dit in je gemeente?
•
Hoe kun je een ‘elkaar oprecht liefhebben’ stimuleren?

Delen en dienen 6
Zingen
Lezen

Psalm 119:21,22 en 23
Mattheüs 19:16-22
Lucas 10:25-27

Introductie
Zie je het voor je? Een schriftgeleerde stelt Jezus de vraag: wat moet ik doen om
zalig te worden? Dat wist hij toch zeker wel? De wet van God houden: God
liefhebben met je hele hebben en houden en je naaste als jezelf.
Dat deden de schriftgeleerde en de rijke jongeman. Ze waren er zo druk mee
bezig dat ze in hun directe omgeving geen oog hadden voor de nood van hun
naaste?!
Vragen
•
Er is veel georganiseerde hulp aan dichtbije en verre naasten. Ben je in je
gemeente vooral met die georganiseerde hulp bezig?
•
Of stimuleer je mensen ook om in hun eigen omgeving er voor de naaste te
zijn?
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Hoeveel aandacht en ruimte is er in je gemeente voor persoonlijke
initiatieven, als het gaat om naastenliefde?

•

Delen en dienen 7
Zingen
Lezen

Psalm 37:2 en 10
2 Korintiërs 8:1-15

Introductie
Paulus stelt de gemeente van Macedonië tot voorbeeld aan de gemeente van
Korinthe. Spontaan hebben ze van hun armoede gegeven voor de christenen in
Judea. De oproep voor de Korintiërs is duidelijk: ‘jullie zijn rijk gezegend, geef van
jullie overvloed aan het die het nodig hebben’.
Vragen
•
Wat vind je van vs. 13 en 14?
•
Je zou toch eerder denken: we sparen zelf voor de slechtere tijden en wat
we dan nog over hebben geven we weg?
•
Hoe gaat het geven bij ons?
•
We geven ons hart aan de Heer en ons bezit erbij?
•
Wat is volgens jou ‘genoeg geven’?
•
Tim Keller zegt in een preek ‘we moeten geven tot het pijn doet. Ons
geefgedrag moet van invloed zijn op onze manier van leven.’ Wat vind je
daarvan?
Tip: lees of luister naar een preek van Tim Keller over geven

Delen en dienen 8
Zingen
Lezen

Psalm 63:2 en 3
Handelingen 4:32-35, bevestigingsformulier:

Introductie
‘Over de dienst van de barmhartigheid leert de bijbel, dat deze voortvloeit uit de
liefde van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde Zich over
velen die in nood waren. In navolging van haar Heer, zorgde de eerste christelijke
gemeente ervoor, dat niemand in haar midden gebrek had. Aan ieder werd
uitgedeeld naar behoefte’.
Gemeenschap: zij deelden alles samen. Alles wat God hun gaf, was voor allen.
Samen delen in genade, in verbondenheid aan elkaar. In het Avondmaal komt
dit mooi naar voren. Wanneer we zo met elkaar Avondmaal vieren, wordt het een
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feestmaaltijd, feest omdat we samen een lichaam vormen en elkaar nodig
hebben.
Vragen
•
Geef drie voorbeelden, wat in jullie situatie barmhartigheid inhoudt.
•
En als je nu niet zo’n sociaal of vrijgevig figuur bent?
•
Hoe kwamen de mensen uit Handelingen 4:32-35 aan die houding?
•
Hoe kunnen wij zo worden?
•
Wat betekent dat voor je werk als diaken?

Delen en dienen 9
Zingen
Lezen

Psalm 107:11 en 12
Numeri 18:21-32

De Levieten moesten van de tienden die ze van het volk kregen een tiende aan
de Here geven als een heffing aan Hem.
Vragen
•
Gemeenteleden die (financiële) steun nodig hebben helpen we.
Stimuleren we hen ook om ook te blijven geven aan de kerk?
•
Geven we hen dan ook die ruimte? Of zeggen we: ze hebben al zo weinig
te besteden, die VVB komt later wel weer?

Delen en dienen 10
Zingen
Lezen

Psalm 126:3
2 Korintiërs 9:6-15

Introductie
Er is een boekje met de titel zaaien op dankdag (*). Wij denken bij dankdag
eerder aan oogsten dan aan zaaien. Toch kan het: zaaien op dankdag. Paulus
vergelijkt hier de diaconale gave met het zaaisel. Dit levert een schitterende
oogst op, omdat het de lof en dankzegging aan God bewerkt. (vers 10-12)
Vragen
•
In vs. 7 staat: God heeft de blijmoedige gever lief. Geef jij blijmoedig?
•
Of is je geven toch meer uit plichtsbesef?
•
Hoe beloont God ons geven?
(*) Zaaien op dankdag, opstellen over het diaconaat van de christelijke
gemeente, onder redactie van A. Kooij en C. Trimp,1988, uitg. de Vuurbaak
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Delen en dienen 11
Zingen
Lezen

Gezang 27:5,6 en 9
Johannes 13:1-17 en 34-35

Introductie
‘Christus heeft de zijnen liefgehad tot het einde’. Hij kwam op aarde om die Hem
liefhebben te behouden. Hij is dienend bezig geweest. Zeker, Hij sprak met gezag,
Hij was hun Heer en Meester, maar Hij diende hen met Zijn liefde. Welnu, zegt
Christus, voor mijn discipelen geldt: Zoals Ik jullie heb liefgehad en jullie dienaar
ben geweest, zo moeten jullie ook elkaar liefhebben en elkaar dienen.
Vragen
•
Zie jij jezelf als dienaar?
•
Wat is dienen eigenlijk?
•
Hoe geven we ons dienen vorm in onze houding naar de gemeente?
•
Gelovigen moeten liefde en dienstbaarheid hoog in hun vaandel hebben.
Bedenk na het lezen van vs. 12-14 en 34-35 drie redenen waarom.
•
Hoe kun je dat als diaken en diaconie stimuleren?
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7. JONGEREN
Betrek de jeugd bij het dienende en delende karakter van de kerk. Dat doe je
door gesprek en daad. Daarbij is het een goed uitgangspunt om jongeren te
laten ervaren waar het bij diaconaat over gaat. Vanuit die ervaring kun je
vervolgens verder met ze in gesprek. Gelukkig hoef je het wiel niet helemaal zelf
uit te vinden.
Deel je leven
‘Deel je leven!’ is een magazine boordevol informatie en inspiratie voor
jeugddiaconaat. Deze brochure is naast diakenen ook gericht op jeugdleiders.
Vanuit de overtuiging dat juist diaconaat een van de sleutels kan zijn om jongeren
de essentie van het Evangelie te laten zien en ervaren. De brochure wil kerken
handvatten bieden om jongeren daadwerkelijk te betrekken bij het diaconaat
van de gemeente. Je kunt de brochure vinden op onze website.

Jongeren 1
Zingen
Lezen

GK 45 (Laat de kind’ren tot Mij komen)
Lucas 18:15-25

Introductie
Kinderen. Jezus stuurt ze niet weg, maar neemt de tijd voor ze. Hij wordt tot een
voorbeeld gesteld. ‘Baby en peuter worden om de poort van Gods koninkrijk
binnen te gaan’ las ik ergens. Ik stelde me dat voor: een klein poortje waar alleen
kleine kinderen rechtop door kunnen lopen. De groteren moeten bukken, ze
moeten zich klein maken.
Als kerkgemeenschap kinderen opvoeden. Dat is meer dan zorgen voor
voorzieningen als catechisatie, bijbelstudie, jeugdsoos, enzovoort. Het is vooral:
hen voorgaan in het worden als een kind. Onbevangen je hand in Gods hand
leggen, vertrouwen hebben in een Vader die je nooit loslaat, een Vader die zijn
eeuwige armen onder je houdt en je zo draagt als je even niet meer verder kunt
en ook een liefdevolle Vader die je tot orde roept wanneer je een verkeerde kant
op gaat.
Kinderen en jongeren voorgaan in het worden als een kind. Moeilijk, maar zeker
de moeite waard om deze taak als geloofsgemeenschap op je te nemen.
Vragen
•
Vind je het een taak voor de hele (dus: oud, jong, met of zonder kinderen)
gemeente: Kinderen en jongeren voorgaan in het worden als een kind?
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Hoe voelen ouders zich bij de opvoeding van hun kinderen gesteund door
de gemeente?
Worden de activiteiten die in jullie gemeente georganiseerd worden voor
kinderen en jongeren gedragen door de hele gemeente?
Zijn er mogelijkheden in de gemeente om als ouders samen te praten over
opvoeding en geloofsopvoeding?
Zo niet, zou je dit soort initiatieven willen stimuleren of laat je het over aan
de betrokkenen?

•
•
•
•

Jongeren 2
Zingen
Lezen

Psalm 106:18,19 en 20
Spreuken 10:13; 13:24; 22:15; 23:13 en 14; 29:15

Introductie
Niet meer van deze tijd, de teksten uit Spreuken over de stok (roede). Maar hoe
voed je je kinderen dan goed op? Met praten alleen kom je er soms niet uit. Slaan
is dan geen oplossing. Terechtwijzen mag en moet zelfs. Regels en voorwaarden
moeten geleerd worden. En daarbij gebruik je hekjes of paaltjes: binnen die
grenzen is het veilig, daarbuiten niet. Hierbij houd je rekening met de leeftijd en
het karakter van het kind. De een kan meer verantwoordelijkheid aan dan de
ander. Het sleutelwoord is misschien gewoon: LIEFDE. Je kinderen heb je van God
gekregen om lief te hebben en voor te zorgen. En dat op zo’n manier, dat Zijn
naam groot gemaakt wordt. En als je niet meer weet hoe je het aan moet
pakken: leg je zorgen bij God neer. Bidden dus.
Vragen
•
Hoe ben je als opvoeder bezig?
•
Wat vind je van de gelezen teksten?
•
Wat leert Jezus ons over het gezag, gegeven aan ouders?
•
Zien je kinderen een gelovige vader? Hoe praten ze over je met hun
vrienden?
•
Weet je wat je kind bezighoudt?

Jongeren 3
Zingen
Lezen

Psalm 92:7 en 8 / Psalm 78:1 en 2
Titus 2

Introductie
Jongeren en ouderen moeten niet gescheiden worden in de gemeente van
Christus. Ze moeten van elkaar leren, elkaar ondersteunen en er voor elkaar zijn. Ik
hoorde laatst een vrouw van 80 verzuchten: ‘Maar de jongeren (30-35) komen
niet zomaar spontaan even langs. Ze hebben het zo druk, alles moet zo gepland.’
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We (vooral gezinnen met jonge kinderen) hebben het druk met ons gezin, ons
werk en de kerk. Weinig tijd voor spontaniteit.
Ouderen hebben de taak de jongeren voor te gaan en hen voorleven. En dat
doe je niet in een geplande afspraak op donderdagmorgen van 10-11.15 uur.
Daarvoor is omgang met elkaar nodig, omgang waarin je elkaar leert kennen en
waarderen.
Vragen
•
Hoe omschrijf je de omgang tussen ouderen en jongeren in je gemeente?
•
Wat is de plek van met name ouderen in je gemeente? Actief? Passief?
•
Hoe stimuleer je jongeren meer met ouderen om te gaan en omgekeerd?
•
Lees eens het begin van het boek Spreuken: de lessen van je ouders
(ouderen) zijn het waard om te leren.

Jongeren 4 – verzoening
Zingen
Lezen

Zing een adventslied
Maleachi 3:20-24, Lucas 1:5-17

Introductie
In deze maand vallen de zondag van advent. Tijd van verwachting.
We wachten op de komst van de Heer.
Het volk Israël wachtte ook op de komst van de Messias. Heel het OT spreekt van
Zijn komen. In Maleachi wordt het –aan het eind van het OT- nog eens weer
gezegd: Hij komt!
Maar voordat Hij komt, komt er een ander, de profeet die het volk voorbereid op
de komst van de Messias. Zacharias hoort het van de engel Gabriël: ‘Hij (het kind
van Zacharias en Elisabeth) zal voor God uitgaan in de geest en de kracht van
Elia. Hij zal ouders en kinderen met elkaar verzoenen en zondaars tot
rechtvaardigheid brengen om zo het volk klaar te maken voor de Heer’. De
profetie van Maleachi wordt vervuld.
Vragen
•
Voordat de Messias komt moeten ouders en kinderen zich met elkaar
verzoenen is de boodschap van Maleachi. Christus wil dat we in vrede met
elkaar leven, juist in onze gezinnen.
•
Hoe is dat in je eigen gezin?
•
Wat doe je als ouders en kinderen niet goed met elkaar omgaan?
o Bijvoorbeeld wanneer de kinderen de zorg voor ouders niet op zich
willen nemen? (bijvoorbeeld wegens verschraling van zorg in de
WMO en AWBZ)
o Bijvoorbeeld wanneer kinderen (geestelijk, lichamelijk of materieel)
verwaarloosd worden?
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Hoe kun je als diaken in je gemeente de leden ondersteunen bij de
opvoeding van hun kinderen? Of is dat (alleen) een taak voor
ouderlingen?

•

Jongeren 5 – zorgen voor je ouders
Zingen
Lezen

Gezang 1:1,7 en 13
Mattheüs 15:1-9 en 1 Timoteüs 5:3-4

Introductie
Natuurlijk helpen we wie dat nodig heeft. Jezus roept op om je ouders te blijven
eren. Paulus geeft de volgorde aan: eerst moeten kinderen voor hun ouder(s)
zorgen of andere familie en dan de gemeente. Als eerbetoon en vergoeding aan
de ouders?
Vragen
Vandaag is het niet meer vanzelfsprekend dat kinderen voor hun ouders zorgen.
Er wordt immers voor hen gezorgd. Hoe zit dat binnen onze gemeenten? Wat
doen wij met de volgorde van Paulus in 1 Timoteüs 5:4?
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Jongeren 6 – huishoudelijk geweld
Zingen
Lezen

Psalm 25:2 en 3
Kolossenzen 3:12-4:2

Introductie
Huiselijk geweld: achter welke voordeur komt het voor?
Vaak weet je het niet. De vuile was wordt niet graag buiten gehangen. We zijn
allemaal mensen en maken fouten. Ja maar, sommige fouten kunnen grote
gevolgen hebben.
Opvallend dat Paulus eerst vertelt hoe je moet leven als uitgekozen heilige van
God. Liefhebben, verdraagzaam zijn, elkaar in wijsheid vermanen, God loven en
prijzen met liederen die de Geest je ingeeft.
Je leven en lijf laten vullen met Gods Geest. Oprecht zijn en ontzag hebben voor
God.
Wanneer je dat doet, valt het je niet zwaar de ander goed te behandelen. Dan
overheerst de liefde.
Blijf bidden! Voor jezelf, voor je kinderen, voor het goed en fijn houden van de
relatie, voor wijsheid in je huwelijk, je gezin.
Bidden: geen garantie dat het nooit fout kan gaan, maar: leg je moeiten maar bij
God neer en leef vanuit de vergeving.
Om te onthouden
Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren,
krenkende woorden wakkeren toorn aan. (Spreuken 15:1)
Vragen
•
Hoe ga je om met vermoedens van huiselijk geweld (geweld kan
lichamelijk, maar ook geestelijk/psychisch zijn)?
•
Wat betekent gezag voor je?
•
Wat betekent respect voor je?
•
Als je in je gemeente te maken hebt met huiselijk geweld, hoe ga je daar
dan mee om?
•
Hebben jullie daar als kerk een protocol voor?
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Jongeren 7 - opvoeding
Zingen
Lezen

Psalm 106: 18, 19 en 20
Spreuken 10:13; 13:24; 22:15; 23: 13,14; 29:15

Introductie
Niet meer van deze tijd, de teksten uit Spreuken over de stok (roede). Maar hoe
voed je je kinderen dan goed op? Met praten alleen kom je er soms niet uit. Slaan
is dan geen oplossing. Terechtwijzen mag en moet zelfs. Regels en voorwaarden
moeten geleerd worden. En daarbij gebruik je hekjes of paaltjes: binnen die
grenzen is het veilig, daarbuiten niet. Hierbij houd je rekening met de leeftijd en
het karakter van het kind. De een kan meer verantwoordelijkheid aan dan de
ander. Het sleutelwoord is misschien gewoon: LIEFDE. Je kinderen heb je van God
gekregen om lief te hebben en voor te zorgen. En dat op zo’n manier, dat Zijn
naam groot gemaakt wordt. En als je niet meer weet hoe je het aan moet
pakken: leg je zorgen bij God neer. Bidden dus.
Vragen
•
Hoe ben je als opvoeder bezig?
•
Wat vind je van de gelezen teksten?
•
Wat leert Jezus ons over het gezag dat is gegeven aan ouders?
•
Zien je kinderen een gelovige vader?
•
Hoe praten ze over je met hun vrienden?
•
Weet je wat je kind bezighoudt?

Jongeren 8 – Genieten van je jeugd
Zingen
Lezen

Psalm 119:6 en 7
Prediker 11:7-12:1

Introductie
Genieten van je jeugd. De wegen volgen die je hart wil gaan. Impulsief zijn. Hoort
dit bij ‘jong zijn’? Meer dan ooit zijn de mogelijkheden voor jongeren om dingen te
delen en uit te wisselen onbegrensd. Mijn kinderen weten meer van het wel en
wee van de gezinnen van mijn vijftien tot twintig jaar jongere zussen dan ik. (Ik zit
niet op Facebook en zij wel).
Elke dag zijn er nieuwtjes. Alles is op te zoeken en bereikbaar, wanneer jij het wilt.
Voor jongeren is Facebook, Twitter geen hype, maar een ‘way of life’. Ze kunnen
vaak niet meer zonder. Geniet ervan, zegt Prediker. Ja, maar onthoud ook bij alles
wat je doet, dat God je aan zijn oordeel onderwerpt.
Vragen
•
Zijn jullie op de hoogte van waar de jeugd zich mee bezighoudt?
•
Ben je zelf actief op sociale media?

Pagina 40

Jongeren

•
•

•

En hoe gebruik je het dan?
Prediker zegt: ‘volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze
wensen’. Praat er eens over door welke wegen dat kunnen zijn en wat je
ogen wensen. Zijn jongeren daarin anders dan ouderen?
Hoe kun je elkaar daarin tot ‘een hand en een voet’ zijn?
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8. DE DIAKEN
Je bent als diaken gericht op het functioneren van de gemeente als dienende
gemeenschap. Je stimuleert en motiveert gemeenteleden tot dienend bezig zijn
binnen en buiten de gemeente. Daarnaast help en dien je zelf je gemeente,
vooral in specifieke situaties wanneer de nood van mensen erom vraagt en
wanneer mensen financieel geholpen moeten worden.
Het diaconale bezoek is een plek om met gemeenteleden gedachten over
diaconaat uit te wisselen. Maar hoe pak je dat aan? En welke plek heeft de Bijbel
in je diakenwerk? En wat als jullie met kringen werken? Hoe signaleer je eigenlijk
waar problemen zijn? En op welke manier kun je gemeenteleden toerusten via
het persoonlijke gesprek?
Het gesprek dat je als diaken voert heeft twee hoofddoelstellingen:
1. Aanzetten tot dienstbetoon: De Here roept zijn gemeente op tot het
betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid.
2. Op de hoogte stellen van moeiten: in de gemeente mag niemand leven
onder druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. Als diaken let je op of er
sprake is van problemen op een van deze drie onderwerpen.
Meer informatie
Ook als diaken mag de bijbel open. Download of bestel de brochure ‘bijbellezen
en bidden door diakenen’. Maak daarbij gerust ook gebruik van het inlegvel met
diaconale bijbelteksten. Beide vind je op onze website.
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De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 1
Zingen
Lezen

Gezang 161:1,3 (of 1-4)/ Psalm 19:4, 5/ gezang 23
1 Timoteüs 4:6-16 en
Handelingen 20:28

Introductie
Werken in Gods Koninkrijk gaat niet vanzelf. Zonder de juiste voedingsbron word je
leeg en hol. Paulus roept Timoteüs op zich te oefenen in een vroom leven. ‘Doe
gymnastiek in een leven met God’.
Goed voor jezelf zorgen dus, om de gemeente te kunnen dienen, om een
voorbeeld te kunnen zijn. Hoe? Door persoonlijke toerusting: Bijbelstudie en
gebed.
‘Drink elke dag uit de bron van eeuwig leven: Gods Woord. Dan zal onder Gods
zegen Zijn Woord groeien in de gemeente.’
Vragen
Het is goed om regelmatig even terug te kijken. Niet alleen naar wat je als
diaconie in de gemeente hebt gedaan, maar ook naar je eigen, persoonlijke
leven met God.
•
Hoe is jouw relatie met God en met de levende Christus?
•
Hoe oefen je je in een vroom leven? Denk aan het verschil tussen de
praktijk en hoe je het zou willen.
•
Hoe kun je elkaar daarbij helpen?

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 2
Zingen
Lezen

Psalm 119:40
Psalm 84

Introductie
Mijn favoriete tekst is Psalm 84, en dan vooral vers 11-13. Vers 11 klinkt zo in de
NBV:
‘Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen’.
Vragen
•
Wat is jouw favoriete bijbeltekst of verhaal?
•
Wat vind je een moeilijke tekst in de bijbel?
•
Hoe vaak lees je in de bijbel?
•
Hoe gebruik je de bijbel op je diaconale bezoeken?
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Tip: de brochure diaconaat in gebed geeft praktische tips voor het persoonlijk
Bijbellezen en bidden. Daarnaast gaat het in op de mogelijkheden voor
Bijbellezen en bidden in het ambtswerk van de diakenen.

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 3
Zingen
Lezen

Gezang 143:3 en 4
Openbaring 2:12-17

Introductie
Hij ging voor goud op de 5000 m in Vancouver. Helaas was het goud niet voor
hem, maar eindigde hij ergens in de achterhoede. De hoogste beloning, voor vier
jaar hard werken, het goud, gaat aan zijn neus voorbij. Hij heeft gefaald, zijn doel
niet gehaald.
De droom blijft en er is ruimte voor een nieuwe start. Veranderingen in de ploeg,
nieuwe trainer. Op naar de volgende Winterspelen.
De gemeente van Pergamum komt er best goed af: ‘U bent mijn naam trouw
gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend.’ Toch halen ze het eeuwige
leven daarmee niet. Er is dwaalleer, Satans troon staat in hun midden. ‘Breek toch
met het leven dat u nu leidt.’ De gemeente wordt opgeroepen de goede weg te
blijven gaan. Wie daarin volhardt en overwint wacht een grote beloning: een wit
steentje met een nieuwe naam. Dat betekent: vrijspraak, een nieuw begin. Niet
verdiend, maar uit genade.
Vragen
•
Volharden in geloof, trouw blijven aan God. Hoe doe jij dat?
•
Hoe doe je dat persoonlijk en samen met de gemeente?
•
Heb je weleens het gevoel dat Satans troon in jullie midden staat?
•
Kun je concreet iets noemen?
•
Hoe ga je om met tegenslagen (dwaalleer, tegenwerking) op de weg naar
het eeuwige leven?

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 4
Zingen
Lezen

Psalm 65:1,3 en 5
Psalm 65

Introductie
De zomer van 2003 is de geschiedenis in gegaan als een warme, droge zomer. Er
zal veel gebeden zijn om regen. De mens kan de natuur niet naar zijn hand
zetten. God is het die regen en droogte geeft. Het komt alles uit Zijn hand. We zijn
afhankelijk van Hem.
Vragen
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Wat betekent het voor je om afhankelijk te zijn?
Afhankelijk van het weer, van je medemens, van God?
Hoe dicht leef je bij God?

•
•
•

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 5
Zingen
Lezen

Psalm 147:1,2 en 7/ GK 74: 1 en 2/ GK 101:2,3 en 5
2 Timoteüs 4:1-8

Introductie
Gaan voor goud. Benieuwd of hij het gaat redden.
(Ik heb het over de schaatser die gaat voor goud op de 5000m in Vancouver, zie
het stukje bij ‘Persoonlijk geloof 3’).
Na vier jaar voorbereiden resten er slechts ruim zes minuten waarin het gebeuren
moet. Alles heeft hij ervoor opzij gezet om hier op het hoogste podium te staan.
Dit is zijn laatste kans op een gouden Olympische medaille. In opperste
concentratie begint hij aan zijn race.
Hij mag geen misstap maken, niet vallen. Alles moet perfect zijn. Over ruim zes
minuten weet hij of hij zijn doel behaald heeft.
Gods kind hoeft geen topsporter te zijn om de beloning te krijgen. Hij moet wel
gaan voor goud, zijn hele leven lang. Maar gelukkig hangt de beloning niet af
van zijn topprestatie. Die is al geleverd door een Ander.
Voor ons alleen de beloning. We moeten wel de juiste weg bewandelen, met
struikelen, vallen en weer opstaan.
De weg naar het eeuwige leven, naar de gouden stad.
Genade is de sleutel.
Vragen
•
We zijn onderweg naar het eeuwige leven. In hoeverre leef je in deze
verwachting?
•
Of is dit meer iets voor oude en zieke mensen?
•
In Hebreeën 12:1 wordt gezegd dat we vastberaden de wedstrijd moeten
lopen die voor ons ligt. Hoe stel je je dat voor?
•
Vergelijk deze wedstrijd met de schaatser die zijn wedstrijd rijdt, wat zijn de
verschillen en wat de overeenkomsten?
•
Wat houdt je op de been en zorgt ervoor dat je de finish op tijd haalt?
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De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 6
Zingen
Lezen

GK 98/ GK 99/ GK 123:2 en 3
1 Korintiërs 15:1-11

Introductie
vs 6: ‘Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters
tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.’ Er zijn
ooggetuigen van de opstanding van Christus. Ze hebben Hem gezien na zijn
dood, begrafenis en opstanding. De meesten van hen leven nog, zegt Paulus. Ga
het ze maar vragen.
Ooggetuigen: vraag 10 mensen een situatie (ongeluk), waar ze bij waren, te
beschrijven en je krijgt 10 verschillende verhalen. De vier evangeliën vertellen alle
vier van Jezus’ dood en opstanding. Het zijn verschillende verhalen. Maar één
ding is zeker: Jezus is gestorven, begraven en weer opgestaan. Dat weten deze
ooggetuigen zeker, want ze hebben een levende Jezus gezien.
Vragen
•
Jezus is echt opgestaan, er zijn getuigen. Wat is voor ons de waarde van
deze getuigen?
•
Wat is de waarde van Christus’ opstanding voor jou persoonlijk (zie ook HC
v+a 45)?
•
Stelling: de waarheid van Christus’ dood en opstanding blijkt onder meer
uit het gegeven dat de Evangeliën verschillende verhalen vertellen.
Bespreek dit met elkaar.

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 7
Zingen
Lezen

Psalm 37:2 en 12
Spreuken 16:1-6

Introductie
Vers 3: ‘Vertrouw bij je werk op de HEER en je plannen zullen slagen’. Bij de start
van een nieuw seizoen zijn plannen gemaakt. Waarschijnlijk heb je een rooster
voor vergaderingen en misschien ook voor huisbezoeken. Je zet afspraken in je
agenda. Hoe doe je dat? Biddend of zuchtend? Weet dan: Je hoeft het niet zelf
te doen, je mag meewerken in Gods koninkrijk. God heeft Zijn plan al klaar. Het is
goed om aan het begin van een nieuw seizoen hierbij stil te staan. Vertrouw op
God, Hij zal je werk zegenen.
Vragen
•
‘God heeft zijn plan al klaar’. Ken je Gods plan?
•
Heb je in je agenda tijd gepland voor God?
•
Tijd voor jezelf? Voor je gezin als je die hebt?
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Bedenk iets wat je regelmatig herinnert aan het feit dat niet jij het werk
hoeft te doen. Deel dit met elkaar.

•

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 8
Zingen
Lezen

Psalm 98
Psalm 98

Introductie
Een prachtig lied voor de Heer.
We worden hier opgeroepen om God te eren om Zijn overwinning.
Zing voor de Heer.
Juich en jubel.
Blaas de bazuin.
Heel de wereld, ook de zee, de rivieren en de bergen worden opgeroepen mee
te doen met dit grote feest voor de Heer.
En waarom?
Verwonder je en word stil.
De overwinning van onze God.
Want …
Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël.
Ja, dat volk dat steeds bij Hem wegliep.
Verwonder je over zoveel liefde, zoveel genade. Hij heeft gedacht aan zijn liefde
en trouw voor ons, voor mij. En daarom moet heel de wereld zingen en juichen.
Om stil van te worden.
Vragen
Bekende gedeelten in de bijbel lezen we soms gedachteloos. Lees in plaats van
‘zijn volk, zijn kind, ons, wij, enzovoort’ eens je eigen naam. Lees eens Efeziërs 2:110 op die manier. Het gaat opeens over jezelf.
•
Raak je nog verwonderd over Gods geschenk, zijn trouw en liefde voor jou?
Stil zijn, het zit misschien niet zo in je: je bent meer een prater, een doener. Stille
mensen worden ook niet gehoord. Oefen je in het luisteren naar elkaar, ook
wanneer er geen woorden meer zijn.
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De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 9
Zingen
Lezen

Psalm 130/ GK 146/ GK 149
Prediker 5:12-19
Prediker 9:7-12

Introductie
God draagt ons op elke dag te genieten van het leven.
En wat als je ernstig ziek bent? Of voor je gevoel niets hebt om van te genieten?
Dan wordt het moeilijk de lichtpuntjes te vinden.
Je weet niet wanneer je tijd gekomen is. Het leven geeft je meer wanneer je elke
dag geniet van kleine en grote dingen.
We kunnen soms zo druk bezig zijn met de dingen van elke dag, dat we vergeten
te genieten van het leven. Genieten en rust is voor de vakantie. Nee, zegt
Prediker. Genieten, elke dag, want je weet niet of je nog wel de gelegenheid
krijgt te genieten als jij er de tijd voor hebt.
Vragen
•
Aan het begin was er de vraag: Hoe ga je dit seizoen genieten en hoe ga
je je werk doen? (Heb je het lijstje nog?)
•
Heb je een goede balans gevonden?
•
Wat ga je een volgend seizoen anders doen?
•
En wat juist niet?
•
Geniet van de rust en schep nieuwe adem in Gods prachtige wereld.
•
Eer je Schepper om Zijn machtig werk in je.
Tot slot een wijze spreuk:
Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht,
een verdrietig hart pijnigt de geest (Spreuken 15:13)

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 10
Zingen
Lezen

Psalm 1
Marcus 10:13-31

Introductie
Jezus volgen. Het lijkt zo gemakkelijk: gewoon maar achter Hem lopen. En verder
niets hoeven doen. We willen zo graag iets doen voor de Heer. Maar Jezus zegt:
‘Word maar als een kind: pak Mijn hand stevig vast en loop met Mij mee. Ik zorg
voor je’.
Vragen
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Wat heeft een kind (vaak) nog wel en ben jij kwijtgeraakt?
Wat betekent voor jou: ‘het koninkrijk van God ontvangen als een kind?’
Wat vind je van Petrus’ reactie (vs. 28) en die van de discipelen (vs.13)?
Enig idee hoe jij zou hebben gereageerd?

•
•
•

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 11
Zingen
Lezen

Psalm 19:1,2
Job 39

Introductie
Verre reizen maken is verrijkend, veel nieuwe dingen zien, andere mensen leren
kennen. Je hebt bij terugkomst veel te vertellen, de foto’s komen erbij. Fijn dat
God ons mogelijkheden geeft. Dichtbij huis in je achtertuin vakantie vieren heeft
ook zijn charme. Wat je ook doet in de vakantie: geniet ervan. Kom vooral ook tot
rust. Ontdek nieuwe dingen in Gods Schepping. En bedenk daarbij dat Hij het al
ver van tevoren heeft bedacht en klaargelegd. Wij mogen steeds een stukje meer
zien van zijn prachtig scheppingswerk. De Heer wees Job op het gedrag van de
dieren, het maakte Job stil: wat een machtige God.
Vragen
•
Ik ga op reis en ik neem mee… Wat neem je wel mee op vakantie en wat
vooral niet?
•
Kun je tijdens vakantie afstand nemen van je ambtswerk?
•
Of benut je de relatieve rust voor diaconaal contact in de wijk?
•
Heb je in beeld wie (ongewenst) niet op vakantie kan?
•
En wat kun je daar als diaconie mee?
Tenslotte: een woord van Paulus (1 Tessalonicenzen 3:12 en 13)
Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde
even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze
God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen.
Amen.

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 12
Zingen
Lezen

GK 63. Ik ben de wijnstok
Johannes 15:1-8

Introductie
Jezus is de wijnstok, zijn Vader de wijnbouwer en zijn leerlingen zijn de ranken. (vers
5) Jezus heeft het hier tegen zijn discipelen. Zij moeten verbonden blijven aan de
wijnstok. Zonder Jezus kunnen ze nietsdoen. Niet wat ze zelf willen moeten ze
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doorgeven aan de mensen, maar wat van Jezus komt. Wanneer ze hun werk
doen, als ranken verbonden aan de wijnstok, zullen ze vruchten dragen. Vruchten
van geloof: mensen die in Jezus geloven, die hun leven aan Hem wijden.
Vragen
•
Praat er eens met elkaar over door of het uitmaakt of met de ranken de
discipelen bedoeld worden of dat iedereen die met Christus verbonden is
een rank is.
•
Wat betekent het voor jou verbonden te zijn met Jezus?
•
We zijn allemaal verbonden aan de ware wijnstok Jezus. De gemeente
wordt wel vergeleken met een gezin. Zie je gemeenteleden als
gezinsleden?
•
Hoe ga je met ze om?

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 13
Zingen
Lezen

Psalm 72:1 en 4
1 Koningen 3: 4-9; 9:1-5

Introductie
Mooi wat Salomo hier over zijn vader zegt: ‘hij was u trouw toegewijd en steeds
eerlijk en oprecht tegenover U’. David met al zijn zonden leefde dicht bij de Heer,
hij wist zich afhankelijk van God.
Salomo vraagt de Heer om een opmerkzame geest zodat hij het volk goed kan
leiden. God belooft hem voorspoed en zegen als hij in het spoor van zijn vader
David gaat.
Vragen
•
Van David lezen we in Psalm 32 dat wanneer hij zijn zonden aan God
beleden heeft, hij zich beter gaat voelen. Is dat ook jouw ervaring?
•
Lijdt jij onder niet beleden zonden?
•
Hoe ga je om met schuldbelijdenis naar anderen?
•
Het is niet onze gewoonte dit (veel) te doen; zou het opluchting geven?
•
Kun je hierin als diaken voor je gemeente iets betekenen?
•
Salomo vroeg aan God om wijsheid. Wat zou jij van God vragen?

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 14
Zingen
Lezen

Psalm 26:1 en 2 (eind: Psalm 119:3)
Psalm 119:1-12 (vs 7)

Introductie
Gelukkig is hij die de weg van de Heer gaat. God wijst ons die weg in zijn wetten.
Goede en volmaakte wetten die je helpen goede keuzes te maken. Deze wetten
moet je zelf leren houden.
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‘Ik zal u loven met een oprecht hart als ik u rechtvaardige voorschriften leer’. Zelf
leren en leren aan anderen.
Wanneer je Gods wetten in je hart laat schrijven hoeft het lopen aan Zijn hand
niet moeilijk meer te zijn.
Ga het seizoen in met een oprecht hart voor God!
Vragen
•
Hoe oprecht ben je in het dienen van God?
•
En in het je houden aan zijn voorschriften?
•
Hoe kun je elkaar hierin ondersteunen en stimuleren?
Maak het concreet: spreek iets met elkaar af om elkaar hier steeds aan te
herinneren.
•
Hoe kun je in je diaconale werk de mensen wijzen op Gods voorschriften?
•
Wat doe je als je twijfelt aan de oprechtheid van een ander?
•
Hoe praat je hier onderling als diakenen over?

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 15
Zingen
Lezen

Psalm 78:1 en 2
Titus 1:5-16

Introductie
Op een leidinggevende in de gemeente, een zaakwaarnemer van God
genoemd (vs. 7), mag niets aan te merken zijn. Hij moet vasthouden aan de
betrouwbare woorden, waarin hij is onderricht. Zo zal hij met deze gezonde leer
anderen tot steun kunnen zijn en weerleggen.
Van levensbelang dus hoe je bent onderricht. En je bent nooit te jong of te oud
om te leren, zeker niet als het om Gods woorden gaat.
Vragen
•
Van wie heb jij ‘les’ gehad?
•
Krijg je nu nog ‘les’?
•
Als diaken ben je zaakwaarnemer van God. Je geeft Gods woorden door,
letterlijk of door diaconaal handelen. Merk je ook dat het dan uitmaakt
hoe jij zelf aan Gods woorden vasthoudt?
•
En zorg je goed voor je zelf door te blijven leren?

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 16
Zingen
Lezen

Lied over Christus’ opstanding
1 Korintiërs 15:1-11

Introductie
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Het evangelie: ‘Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is
begraven en ten derde dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen
aan … en ook aan mij’.
Zo heeft Paulus het de mensen verteld en trouwens ook de andere leerlingen
hebben dit evangelie verteld. Er is geen ander evangelie.
Zo is het de mensen in Korinte verteld en zo zijn ze tot geloof gekomen.
Vragen
•
Wat zeg jij wanneer iemand je vraagt: wat is nou eigenlijk jouw geloof?
•
Waarom zou Paulus zo benadrukken dat een en ander naar de Schriften is
gegaan?

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 17
Zingen
Lezen

E&R-lied 376 ‘Uw woord is een fontein’
1 Timoteüs 4:7b-16 en Handelingen 20:28

Introductie
‘Zie toe op uzelf’. Paulus zegt dit tegen Timoteüs en tegen de oudsten in Efeze. Als
leider, oudste van de gemeente heb je een verantwoordelijke taak. Denk je ook
om jezelf? Zie toe op jezelf, Timoteüs en op de leer. Ziet toe op uzelf, oudsten van
Efeze en op de kudde. Eerst jezelf voeden dus. Hoe? Door bijbelstudie, bidden,
overgave.
‘Drink elke dag uit de bron van eeuwig leven: Gods Woord.
Dan zal onder Gods zegen Zijn Woord groeien in de gemeente.’
Vragen
•
Hoeveel tijd heb je voor bijbelstudie en gebed?
•
Vind je het nodig dit elke dag te doen?
•
Hoe werk je aan je persoonlijke toerusting?
Tip: de brochure diaconaat in gebed geeft praktische tips voor het persoonlijk
Bijbellezen en bidden. Daarnaast gaat het in op de mogelijkheden voor
Bijbellezen en bidden in het ambtswerk van de diakenen.

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 18
Zingen
Lezen

Lied bij Pasen
Handelingen 3:11-26

Introductie
Door de kracht van de Heilige Geest, in de naam van Jezus Christus hebben
Petrus en Johannes de verlamde overeind geholpen. Het volk is stomverbaasd.
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Petrus legt uit: Niet door hun kracht of door hun vroomheid is deze man genezen,
maar Jezus heeft dit gedaan. En zonder schroom vertelt deze vroegere visser de
blijde boodschap van Pasen. Petrus spreekt met gezag! Hij is visser van mensen
geworden. God verandert mensen.
Vragen
•
Spreek jij met het jou gegeven gezag?
•
Ben je een visser van mensen?
•
Laat je je door God veranderen?
•
Wat betekent de opstanding van Jezus Christus voor jou persoonlijk en voor
je werk in de gemeente?

De diaken als persoon – Persoonlijk geloof 19
Zingen
Lezen

Psalm 32:2 en 5
Psalm 32

Introductie
Wat worstelt David met zijn onbeleden zonden. Hij is er ziek van. Tot David zegt (vs
5): ‘Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: Ik beken de
Here mijn ontrouw en u vergaf mijn zonde, mijn schuld’.
Prachtig toch: je zonden belijden, alles eerlijk aan God opbiechten en Hij vergeeft
je! Wat een bevrijding!
Het klinkt zo simpel, maar het is soms zo moeilijk.
Vragen
•
Hoe vind je het om je zonden voor God op te biechten?
•
En om dat elke keer weer opnieuw te doen?

De diaken als persoon 20 - Motivatie
Zingen
Lezen

Psalm 17:1,2 en 3
Spreuken 16:1-6

Introductie
We beginnen met aandacht voor vers 2: ‘Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd
de juiste weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt’.
De plannen voor het nieuwe seizoen zijn gemaakt, je gaat er weer fris tegenaan.
Natuurlijk weet je dat het werk niet altijd gemakkelijk zal zijn. Maar met de bagage
die je door ervaring hebt gekregen of met hulp van anderen kom je er vast uit.
God zal je helpen. Je bent vol goede moed!
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‘Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, de HEER toetst wat hem
innerlijk beweegt’. Wat beweegt je om dit werk te doen? Sta daar samen eens bij
stil aan het begin van een nieuw seizoen.
Tip: geef even tijd om op te schrijven wat ieders beweegredenen zijn om weer
aan het werk te gaan als diaken. Doe daarna een rondje waarin iedereen dit kort
vertelt zonder op elkaar te reageren.
Vragen
•
In hoeverre ga je voor de ‘zaak van de HEER’ of voor je eigen dingetjes?
•
Kies je voor de gebaande wegen of neem je het onbekende zandpad?
•
Welke richting kies je?
•
Wat zijn je drijfveren?

De diaken als persoon 21 – Houding
Zingen
Lezen

Psalm 132: 7,8,9,10
1 Samuël 16: 1-13

Introductie
Koning Saul stak met kop en schouders boven het volk uit. Maar hij is niet de man
naar Gods hart.
Samuël moet een van de zonen van Isaï zalven tot koning. De oudste zoon, Eliab,
lijkt er geknipt voor: wat een prachtige koning zou dat zijn.
De Here wijst Samuël terecht: ‘de mensen kijken naar het uiterlijk, maar Ik kijk naar
het hart’.
David, niet aanwezig bij de offermaaltijd van het gezin Isaï, is de man naar Gods
hart.
Vragen
•
Hoe kun je naar iemands hart kijken?
•
Hoe beoordeel jij mensen: uiterlijk of ‘naar hun hart’?
•
Wie is een goede predikant, ouderling, diaken, jeugdwerker, etc?
•
Vinden we vaak niet dat iemand eerst maar eens iets moeten laten zien?
•
Hoe zit het met jouw hart? Ben jij een man naar Gods hart?

De diaken als persoon 22
Zingen
Lezen

Psalm 9:1,5,6,7,8
Spreuken 4:20-27

Introductie
vers 23: ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van
je leven’.
We zien elkaars buitenkant, maar niemand kan in je hart kijken, alleen God.
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Gelukkig maar, want wat zouden ze schrikken!
Wees zuinig op je hart, het is de bron van je leven. Lichamelijk, maar ook
geestelijk.
Maak van je hart geen moordkuil. Zorg dat je niet verbittert raakt, maar leg alles
maar gewoon in de hand van je Heer. Hij weet wat er in je hart leeft, en alleen Hij
kan je vrede in je hart geven.
Vragen
• Maak van je hart geen moordkuil.
• Wat voor betekenis geef je aan dit gezegde?
• Kun je moeiten, problemen van anderen ‘loslaten’?
• Wat doe je als het je onvoldoende lukt? Heb je hierbij steun aan elkaar?

De diaken als persoon 23
Zingen
Lezen

Psalm 149:1
1 Sam. 14: 24-45

Introductie
Jonathan overtreedt, onwetend, het gebod van de koning, zijn vader. Toch heeft
hij door het overtreden van het gebod de vijand verslagen. Het gebod van de
koning was een dwaas gebod en niet gericht op het welzijn van het volk. Logisch
dat Jonathan er zelf niet op gekomen is. Regels en discipline zijn nodig, maar het
moeten geen ’belemmerende’ regels zijn.
Vragen
• Hebben jullie regels, afspraken die de gemeenteleden belemmeren in het
eer bewijzen aan God (ook als het stilzwijgende regels zijn)?
• Wat is je reactie op onverwachte (goedbedoelde) acties van
gemeenteleden, in de kerkdiensten, maar ook bij andere gelegenheden?
Voorbeelden: een voorganger die ‘zomaar’ ruimte geeft voor stil gebed
tijdens het gebed. Of een gemeentelid dat ‘zomaar’ hardop het onze
Vader meebidt. Of een helper van de diaken die de dominee de
collectezak voorhoudt? Of een organist die ‘zomaar’ hardop vraagt wat er
gezongen gaat worden: wat op het bord staat of wat de dominee opgaf?
Of iemand die ‘zomaar’ de handen omhoog doet als we Psalm 134
zingen? Vul zelf maar verder aan.
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De diaken als persoon 24 - oordeel
Zingen
Lezen

Psalm 146: 3, 7 en 8
Johannes 4: 7-15, 28-30, 39-42 (of het hele hoofdstuk)

Introductie
Ze is niet geliefd, eenzaam. Ze komt water putten, niet samen met de anderen,
maar op het heetst van de dag, alleen. Jezus spreekt haar aan. Hij biedt haar
Levend Water aan.
En lees dan wat er gebeurt. Niet alleen deze vrouw komt tot geloof, maar ook
veel van haar stadgenoten. Jezus blijft langer dan Hij van plan was.
Vragen
‘Die en die? O, die komen nooit, want…’; ‘Hij zal wel…’, ‘Zij is vast… ’.(vul maar in).
Blijkbaar doen ‘die en die’ en ‘hij’ en ‘zij’ de dingen niet zoals jij dat doet. Dan
heb je ze misschien iets te bieden. Geef dat dan! Misschien blijken jullie wel meer
gemeen te hebben dat je dacht.
• Hoe beoordeel jij andere mensen? In hoeverre sta je meteen met je
oordeel klaar? Wat zou je daarin van God willen vragen?

De diaken als persoon 25 – Gods grootheid
Zingen
Lezen
Zingen
Lezen
Zingen

Psalm 104:1
Psalm 104: 5-23
Psalm 104: 7
Psalm 104: 27-32
Psalm 104: 10

Introductie
Daar word ik stil van. Zoals de Schepper alles gemaakt heeft. Aarde, hemel,
water, zee, wolken, gras, bomen, mens, dier, wijn en brood, zon, maan, dag,
nacht, vaste tijden. Het is te veel. En dan nog de samenhang tussen al het
gemaakte. Hij is echt niets vergeten! Wat een almacht, wat een wijsheid!
Vragen
• Kun je je nog verwonderen over God, de Schepper van hemel en aarde?
• Heb je daar nog tijd voor?
• Hoe zie je in je eigen leven de wijsheid van deze machtige God?
• En in het leven van anderen?
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De diaken als persoon 26 – Zuiverheid
Zingen
Lezen

Psalm 119:14; een lied van Pasen
Matteus 6: 22-23; 1 Tessalonicenzen 5: 21-24

Introductie
Je oog is de lamp van het lichaam. Waar je naar kijkt heeft invloed op je
gedachten en daden. Het kan een begin zijn van een verslaving met alle
gevolgen van dien. Jezus roept op om je oog helder te houden. Je bent door
Christus gekocht en betaald. Leef dan rein voor Hem. Ga uit de weg wat je bij
Hem vandaan wil trekken.
Houd je geest, ziel en lichaam zuiver.
Vragen
• Hoe houd je je oog helder en zorg je ervoor dat het niet troebel wordt?
• Je lichaam zuiver houden tot Christus komst. Hoe doe je dit? (denk hierbij
aan seksuele uitspattingen, aan eten en drinken, sporten, cosmetische
verrichtingen, etc)
• Hoe ga je om met verslaafden (in je wijk)?

De diaken als ambtsdrager 1
Zingen
Lezen

Psalm 147:5,6 en 7
Genesis 25:21-23 en Romeinen 9:1-18

Introductie
Romeinen 9:12 ‘Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit
op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept’. Niet de oudste, Ezau, maar
de jongste Jakob is door God gekozen, al voor de geboorte. Niet op grond van
hun daden, ze hadden nog niets goeds of slechts gedaan of kunnen doen.
God kiest en roept zijn kinderen. Ik wil nu niet diep op het onderwerp van de
verkiezing ingaan. Het gaat hier over Gods trouw en barmhartigheid. Gods trouw
blijkt hieruit dat hij zijn belofte aan Abraham heeft vervuld. De manier waarop hij
dat doet is niet aan ons om na te rekenen. God is hierin barmhartig, want ook
Jakob verdiende de belofte niet. God had Jakob gekozen. Jakob komt niet zelf,
maar God roept hem.
Als het over roeping gaat voelen we ons vaak verlegen. Hoe weet je nu zeker dat
God je geroepen heeft als diaken? En je vraagt je soms af: hoe zou God mij, met
al mijn fouten en tekortkomingen, willen en kunnen gebruiken?
Vragen
• Bij je bevestiging is de vraag gesteld: ‘Ben je ervan overtuigd, dat God zelf
je door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?’ Je hebt hier ‘ja’ op
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gezegd. Hoe weet je dat God je geroepen heeft? Kun je vertellen hoe je
dat ervaart?
God heeft je geroepen tot je ambt. Hoe zorgt Hij ervoor dat je die taak
kunt vervullen?

•

De diaken als ambtsdrager 2
Zingen
Lezen

Psalm 135:1
Johannes 13:1-17

Introductie
Christus is uit op het behoud, het welzijn van de naaste. Hij is ‘diakonos’ (dienaar)
tussen zijn discipelen. Christelijke liefde: oproep tot bekering (woord) èn het
bewijzen van barmhartigheid (daad).
Vragen
• Je bent diaken. Je bent een dienaar. Zie je jezelf als dienaar?
• Wat is dienen eigenlijk?
• Wat betekent dit voor je houding naar de gemeente?
• Hoe was Christus ‘dienaar’?

De diaken als ambtsdrager 3
Zingen
Lezen

Psalm 15
1 Timoteüs 3:1-16

Introductie
(vs 1,2 Groot Nieuws): ‘Het is waar: Wie in de gemeente de leiding op zich wil
nemen, streeft een uitstekende taak na. Op iemand die leiding geeft mag dan
ook niets aan te merken zijn.’
Gaven zoeken en gaven tellen.
Wie ben ik om de gaven van een ander te beoordelen? Eerst maar bidden om
de Heilige Geest. Heer, laat mij niet spreken zonder grond, bewaak de deuren
van mijn mond (Psalm 141)
Vragen
• Hoe kun je op een goede manier het ambt begeren?
• Welke criteria hebben jullie voor een goede diaken?
• Spiegel jezelf eens aan die criteria: gelden ze ook (nog) voor jou?
• Hoe praat je over een broeder: vanuit je eigen criteria, gevoelens of neem
je 1 Timoteüs 3 als criterium?
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De diaken als ambtsdrager 4
Zingen
Lezen

Gezang 38:3,4 en 5
Efeziërs 4:11-13 en Handelingen 6:1-7 en bevestigingsformulier:

Introductie
‘Ter wille van dit dienstbetoon heeft Christus diakenen aan zijn gemeente
geschonken. We lezen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten verkiezen,
toen zij zelf door hun vele arbeid niet in staat waren deze dienst naar behoren te
vervullen. Het is daarom de taak van de diakenen te zorgen voor de goede
voortgang van dit dienstbetoon in de gemeente. Zij zullen zich door huisbezoeken
van de moeiten op de hoogte stellen en de leden van de gemeente tot
hulpbetoon opwekken. Bovendien moeten zij de gaven inzamelen, beheren en in
Christus’ naam uitdelen. Gemeenteleden die Christus’ liefdegaven ontvangen,
moeten zij met Gods Woord bemoedigen en vertroosten. Zij zullen zich met woord
en daad beijveren dat ook hierin de gemeenschap die de Heilige Geest in de
gemeente werkt en aan het heilig avondmaal doet genieten, zichtbaar wordt’.
Wat is je taak? Als ambtsdrager, als diaken? Een belangrijke vraag. Zonder
antwoord op die vraag weet je niet wat je doel is en kun je niet goed beleid
maken. Een andere vraag kan zijn: Welk deel van mijn taak geef ik de meeste
aandacht? En vergeet vooral niet je taak als gelovig lid van het lichaam van
Christus.
Anderen toerusten, helpen, troosten, het hoort bij je bijzondere taak; maar rust
ook jezelf toe, help ook zelf en laat anderen jou troosten als dat nodig is.
Vragen
• Efeziërs 4:11-12: Wat is volgens dit gedeelte nu precies de taak van
ambtsdragers?
• Welke doelen voor diaconaal bezoek lees je in het bevestigingsformulier?
•
•
•

Heb je weleens een diaconaal bezoek meegemaakt?
Waarover werd toen gesproken?
Wat is jouw taak als diaken? In hoeverre spreken jullie hier als diaconie
regelmatig over?
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De diaken als ambtsdrager 5
Zingen
Lezen

Psalm 134
1 Tessalonicenzen 5:12-13, bevestigingsformulier

Introductie
Tegen de gemeente wordt gezegd: En u, geliefde broeders en zusters, ontvangt
deze mannen als dienaren van God.
Je leiders in de Here hoog achten om hun werk. Dat is de boodschap van Paulus
aan de gemeente van Tessalonica. Daarbij niet naar de persoon kijken, maar
naar Christus achter die persoon. Lijkt soms een onmogelijke opgave.
Vragen
• God heeft je tot een bijzondere taak geroepen heeft. Ben je daar nog
steeds van overtuigd? Of zakt dit af en toe wat weg?
• Hoe kijk je naar jezelf en naar je mede-ambtsdragers?
• Hoe wil je dat de gemeente jou eert?

De diaken als ambtsdrager 6
Zingen
Lezen

Psalm 92: 1, 2, 7 en 8
Psalm 92

Introductie
Vs. 1: ‘Het is goed de Here te loven, want (vs. 5) U hebt mij blij gemaakt door de
dingen die U doet; ik zal jubelen over het werk van Uw handen. Het seizoen is
afgelopen en we maken de balans op. We zien Gods werken in ons werken.
Vragen
• Ben je blij met Gods werken in je leven, in je ambt?
• Hoe zien anderen dat aan jou?
• Herken je jezelf in het slot van deze Psalm (vs. 14-16)?
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De diaken als ambtsdrager 7
Zingen
Lezen

Psalm 103:2 en 3
Jesaja 63:7-14; Filippenzen 2: 1-11

Introductie
Het is nodig jezelf en elkaar steeds te wijzen op de grote daden van God en je zijn
liefde voor jou en voor de ander in herinnering te brengen. God wil dat zijn naam
groot gemaakt worden, en daar zorgt Hij zelf voor door steeds weer te laten zien
wie Hij is: een God vol liefde en genade, vol ontferming en goedheid. Het volk
Israël ging vaak een eigen weg, maar God riep hen steeds terug. Genadig en
barmhartigheid is Hij; Zijn naam moet geprezen worden.
Dit is ook wat Paulus zegt: ‘laat de gezindheid van Jezus in jullie zijn’. Jezus, het
grote bewijs van Gods liefde voor mensen. Jezus, die naar de Vader wijst. Zijn
naam moet groot gemaakt worden.
God geeft je een taak in de gemeente. Je mag de mensen met Zijn Woord
bemoedigen en vertroosten. Doe dit in alle bescheidenheid, vertel elkaar van
Gods goedheid en genade in het leven van mensen.
Vragen
• Doe je dat?
• Jezelf steeds herinneren aan Gods liefde voor jou?
• Helpt dat je in je omgang met gemeenteleden?
• Wijs je de mensen met moeite en verdriet op die genade en liefde van
God?
• Hoe geef je een ander daar troost mee?
• Ervaart de ander die troost ook?
• Helpen met woord en daad. Van diakenen wordt vaak verwacht dat ze
iets doen. Hoe gaan woord en daad samen bij jou?

De diaken als ambtsdrager 8 - Huwelijk
Zingen
Lezen

Psalm 128
GK 129
Hebreeën 13:1-6

Introductie
De bijbel is duidelijk over het huwelijk, overspel en echtbreuk haat hij. Helaas
worden we ook hier steeds geconfronteerd met de gevolgen van de zondeval.
Een huwelijk aangegaan voor het leven kan zomaar stuklopen. In de gemeente
van Christus zijn we samen, zorgen we voor elkaar. Ook als het mis gaat in het
huwelijk van gemeenteleden. Zorg en hulp kan op allerlei manieren. Bij problemen
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van ziekte is de drempel misschien voor de meeste mensen lager dan bij
huwelijksproblemen.
Vragen
• Komen in je gemeente/wijk huwelijksproblemen veel voor?
• Wat is de rol van diaken bij huwelijksproblemen ten opzichte van de
ouderling en predikant?
• Hoe kun je als diakenen hulp bieden? Op welke terreinen?
• Wat kun je als diakenen doen aan het voorkomen van
huwelijksproblemen?
In de handreiking ‘Gaat de kerk met het huwelijk de boot in’ vind je tips en
suggesties.

De diaken als ambtsdrager 9 – Troost
Zingen
Lezen

Psalm 71:1,2,3 en 4
Spreuken 14:10

Introductie
‘Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet, in je vreugde kan een ander niet
delen.’
We denken vaak dat we een ander begrijpen in z’n verdriet of in z’n vreugde.
Je kunt met een ander meeleven, je kunt een ander steunen. Maar echt voelen
en beleven wat het verdriet van de ander is, is niet mogelijk. Behalve misschien
wanneer je hetzelfde meegemaakt hebt. En dan nog… ieder verwerkt op
zijn/haar manier.
Niet alleen bij verdriet, ook bij blijde dingen voel en beleef je niet hetzelfde als die
ander.
Naast iemand gaan staan in verdriet en vreugde is goed. Dat is ook je opdracht.
Bedenk hierbij: spreken is zilver, zwijgen is goud. En doe wat wijs is. Bid God om
wijsheid.
Vragen
• Kende je deze spreuk? Is deze herkenbaar?
• Probeer je het verdriet van de ander te begrijpen?
• Hoe doe je dat en lukt het?
• Heb je weleens het gevoel dat je de ander niet begrijpt in z’n verdriet?
• Hoe ga je daarmee om? Wat zeg/doe je dan?
• Moet je iemand goed kennen om je medeleven te betonen? Denk ook
aan mensen in je straat, woonwijk.
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De diaken als ambtsdrager 10 – Troost
Zingen
Psalm 30:6 en 7
Luisterlied: Opw. 585 Er is een dag
(https://www.youtube.com/watch?v=6PkEb7zuoeg)
Lezen
Openbaring 21:1-5
Introductie
Geen geklaag, geen pijn meer. Wat kan een mens daar soms naar verlangen!
Altijd weer hetzelfde verhaal te moeten aanhoren, altijd dat klagen over te weinig
aandacht. Moedeloos word je ervan.
Eens zal het over zijn, dan wordt alles nieuw. God maakt alle dingen nieuw.
Vragen
• Zie je nu al iets van die verandering: mijn rouwklacht wordt een blijde dans
en mijn rouwkleed wordt een bruiloftskleed?
• Kun je anderen deze troost geven?

De diaken als ambtsdrager 11 – Troost
Zingen
Lezen

Psalm 116:4 en 7
2 Korintiërs 1:1-7

Introductie
Paulus heeft zelf het nodige aan verdrukking meegemaakt. Hij heeft de ervaring
dat God hem in al zijn druk steeds troost. Daarom kan hij nu ook de Korintiërs
troosten bij hun verdrukkingen.
Vragen
• Diakenen zijn onder andere aangesteld om gemeenteleden te troosten en
te bemoedigen. Hoe doet jij dit? Wat vind je mooi, wat vind je moeilijk?
• Ervaar je troost van God, om anderen te kunnen troosten?
• Of heb je het gevoel het allemaal zelf te moeten doen?

De diaken als toeruster 1 – Toerusting
Zingen
Lezen

Psalm 133
Psalm 65:1,2 en 3
Handelingen 4:32-35

Introductie
Wat een eendracht in de eerste christelijke gemeente! Om jaloers op te worden.
Met recht een gemeenschap te noemen. Voorop staat het krachtige getuigenis
van de apostelen van de opstanding Jezus. Het horen van die prachtige
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boodschap van genade zet mensen aan tot samen-leven. Dan mag de
gemeenschap groeien en de onderlinge liefde sterker worden.
Vragen
• Lid zijn van de gemeente: Hoe ben je dat?
• Voor jezelf? Of ook voor de ander?
• Lid zijn van de gemeente is een keuze. Wat mag die keuze je kosten? Maak
het eens concreet met tijd, geld, talenten?
• Hoe stimuleer je mensen in je wijk/gemeente (op een goede en bijbelse
manier) te staan voor hun keuze voor de gemeente van Christus?
• Hoe maken ouderen aan jongeren duidelijk waarom ze lid zijn van de
gemeente?

De diaken als toeruster 2 – Toerusting
Zingen
Lezen

Psalm 103:3,4 en 5 / Psalm 72:6 en 7
Numeri 5:1-4 en Marcus 1:40-44

Introductie
De Here is er duidelijk over: geen onreinheid in het kamp van de Israëlieten.
Melaatsen moesten buiten de legerplaats blijven. En later toen het volk in steden
woonde, werden ze buiten de stad gehouden. Daar leefden, in groepjes of
alleen, min of meer aan hun lot overgelaten. Mogelijk dat ze familieleden hadden
die af en toe eten kwamen brengen. Veel contact was er niet met de
samenleving.
Jezus wijst een andere weg. Hij raakt de melaatsen aan en geneest ze, hij geeft
zijn leerlingen opdracht hen te genezen. Jezus is bewogen met deze mensen. Hij is
niet bang voor hun ziekte en benadert hen met liefde.
Hij vertelt de mensen het verhaal van de barmhartige Samaritaan. De naaste
wordt op je weg geplaatst en heeft je hulp nodig, niet alleen voor dit moment,
maar misschien wel voor langere tijd. Die hulp zoek je voor je naaste, je laat hem
niet los. Je zorgt voor je naaste.
Vragen
• Hoe zorg je goed voor je naaste (gemeentelid)?
• Is het voldoende wanneer je meegaat naar het ziekenhuis of regelmatig bij
iemand op bezoek gaat?
• Wat doe je wanneer iemand wordt doorverwezen naar een instelling
buiten je eigen woonplaats? Laat je de zorg over aan de instelling of blijf je
als gemeente betrokken?
Hoe blijf je betrokken?
• Het organiseren van een bezoekrooster kan een project worden: er is
aandacht voor de naaste, alles is geregeld. Hoe voorkom je dat de hulp
aan de naaste (in de kerk) een project wordt?
• Hoe geef je de ander het gevoel dat hij je naaste blijft?
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De diaken als toeruster 3 – Toerusting
Zingen
Lezen

Gezang 27:1,4,5 en 6
1 Petrus 4:7-11

Introductie
Maak een goed gebruik van je gaven. Zonder mopperen, in liefde voor de ander
en in dienstbaarheid aan God. Dan zal in alles God verheerlijkt worden.
Vragen
• Welke gaven heb jij?
• En hoe gebruik je die in de kerk?
• Laat je je leiden door de Geest van God?
• Heb je zicht op gaven van gemeenteleden?
• Hoe stimuleer je gemeenteleden vervolgens om hun gaven ook in dienst
van anderen te besteden?
• En hoe zit het dan met die taken waar je geen bijzondere gaven voor
nodig hebt of die niemand graag doet?

De diaken als toeruster 4 – Toerusting
Zingen
Lezen

Psalm 51:5
Handelingen 11:19-26

Introductie
Barnabas wordt hier een goed mens genoemd. Let vooral op de toevoeging (vs.
24) ‘want hij was een goed mens, vol van de heilige geest en van geloof’. Wat is
een goed mens?
Tegen de rijke jongeman (Marcus 10) zegt Jezus: ‘niemand is goed dan God
alleen’.
Door de gemeente van Jeruzalem afgevaardigd naar Antiochië doet Barnabas
wat hij moet doen: de mensen oproepen trouw aan de Heer te blijven. Vervuld
met de Geest en vol van geloof. Als je zo je werk doet ben je een goed mens.
Dan mag je zondaars op Gods wegen leiden. Opvallend is verder dat in de
zendingsgemeente Antiochië voor het eerst de naam christenen valt.
Vragen
• Ben jij een goed mens?
• Waarin ben jij een voorbeeld voor anderen?
• Ga eens in tweetallen zitten en vertel elkaar waarin je de ander goed vindt
of wat je goed aan de ander vindt.
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De diaken als toeruster 5 – Toerusting
Zingen
Lezen

Psalm 56:3 en 4
Jozua 24:12-28

Introductie
Gedenkstenen, we kennen ze als oorlogsmonument. Ook onderweg zie je ze om
te markeren waar het dodelijk ongeluk gebeurde. Gedenkstenen of
gedenktekens: ze zetten je stil, er wordt iets in herinnering gebracht.
Het volk zal zich de verbondsvernieuwing blijven herinneren, daarom richt Jozua
een gedenksteen op. God heeft de geloften van het volk gehoord: ‘wij zullen de
Here dienen en naar Hem luisteren’.
Vragen
• Hebben jullie gedenkstenen of gedenktekens en waar staan ze voor?
(gemetselde stenen, foto’s, voorwerpen)
• Sta je regelmatig stil bij de gedenktekens die je hebt?
• Als gemeente samen iets beloven voor Gods aangezicht en daar een
gedenkteken voor neerzetten: doen we het?
• En waarom eigenlijk niet?

De diaken als toeruster 6 – Confrontatie
Zingen
Lezen

Psalm 119:39 en 40
Galaten 4:12-20

Introductie
Paulus moet de gemeente van Galatië harde woorden zeggen. Ze vallen terug in
oude zonden en gewoonten. Dan herinnert hij hen aan het begin. Ze hebben
hem, ziek als hij was, opgenomen als een engel van God. Ze kenden hem als een
vriendelijk persoon die bevlogen het evangelie verkondigde. Ze hadden veel voor
hem over.
Nu lijkt hij een vijand te zijn geworden.
De harde woorden zijn nodig om de gemeente te laten inzien dat ze op de
verkeerde weg zijn. Echte bewogenheid met mensen vraagt om de waarheid,
Gods woorden. En dat is niet altijd fijn om te horen. Dan lijken je vrienden opeens
je vijanden.
Vragen
•
Hoe reageren mensen in je gemeente op je, wanneer het nodig is hen te
confronteren met de waarheid? Doen jullie dat ook?
•
Kun je concrete situaties noemen? Denk bijvoorbeeld als je mensen
aanspreekt als het gaat om besteding van tijd en geld, of bepaalde
bestedingspatronen waardoor financiële problemen ontstaan.
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Hoe ben je daarmee omgegaan?
Wat riep een dergelijke situatie bij je op?
Bespreek Spreuken 27:6: het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van
een vijand al te hartelijk.

•
•
•

De diaken als leider 1 – Leiders
Zingen
Lezen

Psalm 91:7 en 8
Nehemia 1

Introductie
Nehemia hoort van de slechte situatie in Jeruzalem. Zijn eerste reactie is die van
rouw en gebed. Hij betrekt zichzelf ook in de boetedoening (vs. 6 en 7). Verder
legt hij het slagen van zijn missie in de handen van God. In het vervolg van het
boek Nehemia profileert hij zich als een leider die steeds onder Gods leiding wil
werken.
Vragen
• Diakenen zijn dienaren van de gemeente; tegelijk ook geroepen om de
gemeente ‘diaconaal’ in beweging te krijgen. Wat vind je van Nehemia’s
houding?
• Welke plaats heeft het gebed in je ambtsdienst?
• Hoe wil je leidinggeven aan de gemeente?
• En kun je daarin van Nehemia leren?
• Waar moet een diaken aan voldoen? Gebruik hierbij het
bevestigingsformulier of 1 Timoteüs 3:8-13.

De diaken als leider 2 – Leiders
Zingen
Lezen

Psalm 57:1,2 en 5
1 Samuël 24:1-23

Introductie
Wat een kans krijgen David en zijn mannen hier. Saul op een presenteerblaadje.
Het viel niet mee loyaal te zijn aan David: altijd op de vlucht, weg van vrouw en
kinderen. En nu konden ze Saul pakken en een eind maken aan hun zwervend
bestaan. David zou hun koning worden en er zou vrede komen.
Ze zien het als het werk van God: ‘Dit is het moment waar de Heer op doelde
toen hij zei: Ik zal je vijand aan je uitleveren: je kunt met hem doen wat je
goeddunkt’, vertellen ze David.
En wat doet David? Hij blijft af van Gods gezalfde. Hij legt het in de handen van
God. God zal zorgen dat hij, David koning wordt, daar vertrouwt hij op. Zo is David
echt de man naar Gods hart.
Vragen
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Wat vind je van de reactie van de mannen van David in deze situatie?
Wat zou jouw reactie zijn geweest?
Hoe ga je om met mensen die stellig denken te weten wat Gods bedoeling
is in bepaalde situaties? En op basis daarvan keuzes maken of beslissingen
nemen?
Hoe kun je Gods leiding in je leven ervaren?
Of zien in het leven van anderen?
Kun je een concrete ervaring noemen?

•
•
•
•
•
•

De diaken als leider 3 – Leiders
Zingen
Lezen

Psalm 72:1,6 en 7
1 Koningen 12:1-15

Introductie
Vers 15: ‘de HEER had het zo beschikt’. Het verhaal is bekend. Rehabeam legt het
advies van de oudsten naast zich neer en luistert naar het advies van zijn
leeftijdgenoten.
Toch was het advies van de oudsten niet zo slecht. Vers 7 ‘Als u zich nu een
dienaar van het volk toont en het van dienst bent met een welwillend antwoord,
zal het u voor altijd dienen’. Rehabeam koos de harde lijn, de leider die de zweep
erover gooit als het nodig is. We weten hoe het Rehabeam verging, van zijn
macht bleef niet veel over.
Ik ben geen deskundige, maar ik heb de indruk dat een dienende leider meer
voor elkaar krijgt bij mensen. Een dienaar, iemand die in dienst van het volk, de
gemeente staat en bovenal: in dienst van God. Zo had de HEER het koningsschap
bedoeld.
Vragen
• Wat voor leider zou je willen zijn?
• Volg je het advies van de ‘ouden’ of ga je mee met de ‘jongeren’?
• Kies je voor de harde lijn of wil je dienaar zijn?
• Wat betekent het voor jou dienaar in Gods dienst te zijn?
• Wat voor leider ben je in de praktijk?
• Hoe zien de gemeenteleden je als diaken?
• Wat vind je daarvan?
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De diaken als leider 4 – Leiders
Zingen
Lezen

Gezang 12:6,7 en 8
Exodus 18:13-26

Introductie
Lukt het allemaal broeders, in gezin, werk, kerk, enzovoort? Of denk je dat je alles
alleen hebt te trekken? Mozes voelt de last van de verantwoordelijkheid zwaar
drukken. Hij is de leider van het volk. God maakt aan hem zijn wetten bekend, de
mensen komen bij hem met hun geschillen. Zijn schoonvader moet hem erop
wijzen dat het ook anders kan. Je hoeft niet allemaal zelf te doen, Mozes; luister
naar het wijze plan van je schoonvader.
Vragen
• Kun je als diakenen dingen (echt) overlaten aan ‘gewone’
gemeenteleden?
• Is er een goede balans tussen privé en ambtswerk?
• En is er bij jullie ruimte om te zeggen dat het je teveel wordt?

De diaken als leider 5 – Leiders
Zingen
Lezen

Psalm 26:2,3 en 6
Mattheüs 23:1-12

Introductie
Er is een boek met de titel: ‘De Farizeeër in de spiegel’.
In Mattheüs 23 houdt Jezus de Farizeeën een spiegel voor.
Wij zijn snel geneigd te lezen wat we al weten, namelijk dat de Farizeeën vroom
zijn en op de letter van de wet letten.
Maar lees vs. 3: ‘Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar.
Maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie
voorhouden’. Wat de Farizeeën leren keurt Jezus niet af, maar de manier waarop
ze zelf bezig zijn met die leer.
Vragen
• Hoe sta je bekend in de gemeente, als leider of als dienaar?
• Hoe laat je dat zien?
• Zou Jezus dat ook over jullie kunnen zeggen tegen de gemeente: ‘Houd je
aan alles wat de diakenen jullie zeggen en handel daar ook naar. Maar
handel niet naar hun daden, want de diakenen doen zelf niet wat ze jullie
vertellen’?
• In hoeverre zou jijzelf die Farizeeër in de spiegel kunnen zijn?
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De diaken als bidder 1 – Bidden
Zingen
Lezen

Gezang 131:1,3,4,5 en 6
Kolossenzen 4:2-6

Introductie
Paulus vraagt het gebed van de gemeente, dat God deuren wil openen om het
evangelie te vertellen en dat hij het zuiver mag doen. Vragen of anderen voor je
willen bidden doen we niet zo gemakkelijk misschien. Toch is er veel gebed nodig.
Ook gebed om wijsheid in het omgaan met mensen binnen en buiten de
kerkgemeenschap. Wees vriendelijk en voorkomend, maar vertel de waarheid
over God.
Vragen
• Weet je of mensen in de gemeente voor je bidden?
• Vraag je om het gebed van de gemeenteleden?
• Wat wil je dat mensen voor je bidden?
• Praat eens door over hoe je met mensen omgaat: binnen de kerk en
buiten de kerk.
• Ben je vriendelijk en voorkomend?
• Durf je Gods waarheid te zeggen?

De diaken als bidder 2 – Bidden
Zingen
Lezen

Psalm 26:1,2 en 3
Lucas 18:9-14

Introductie
Jezus vertelt een gelijkenis: Twee mensen danken, bidden. De een komt niet
verder dan het danken voor eigen kwaliteiten, de ander kan amper uit zijn
woorden komen.
Zou de Farizeeër niet meer gezegd hebben? En is het nu zo verkeerd wat hij bidt?
Hij dankt toch God voor de dingen die hij kan doen. Mag je niet dankbaar zijn
voor de gaven en mogelijkheden die God je geeft?
Of de tollenaar? Is er niet meer te zeggen?
Een gelijkenis: praatje bij een plaatje. Het plaatje is herkenbaar voor de mensen:
bidden in of bij de tempel. Jezus wijst de mensen op het verschil: ‘sommigen die
zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten’. In andere vertalingen staat:
‘alle anderen’. De Farizeeër zette zichzelf op een voetstuk voor God. Hij moest
leren dat God mensen op een voetstuk zet, mensen die in Zijn ogen rechtvaardig
zijn.
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Vragen
De methode Follow Up geeft het volgende ezelsbruggetje om in je gebed voor te
bidden en te danken:
Je hand:
Duim = Danken
Wijsvinger = bidden voor de Wereld
Middelvinger = bidden voor Mezelf
Ringvinger = Reiniging: schuld en vergeving
Pink = Prijzen
• Ga eens na of deze elementen regelmatig terug te vinden zijn in je gebed.
• Hoe bid je?
• Wat bid je?
• Op wie lijk je: de Farizeeër of de tollenaar? (na het Lezen van het boek ‘De
Farizeeër in de spiegel’ kom je misschien tot een ander antwoord)
• Hoe zorg je ervoor dat je ‘klein’ blijft?
• Hoe heb je elkaar daarbij nodig?
Tip: de brochure over bijbellezen en gebed geeft ook praktische tips voor het
persoonlijk Bijbellezen en bidden. Bijvoorbeeld over de schijf van vijf van het
gebed.

De diaken als bidder 3 – Bidden
Zingen
Lezen

Psalm 26:2 en 4 / Psalm 141:2 / GK 156 / coupletten uit GK 36 of 37
Psalm 141
2 Kronieken 30:27
Openbaring 8:1-5

Introductie
Bidden is praten met God. God is dichtbij, je kunt gewoon met Hem praten.
Verheven taal is niet nodig. Wel eerbied en ontzag. Je praat met de Heilige, de
Almachtige.
Bidden en bijbellezen horen bij elkaar. In de bijbel leer je God kennen. Lezen in de
bijbel maakt dat de relatie met God intiemer wordt. Je durft meer te zeggen en te
vragen.
Wat gebeurt er met onze gebeden?
Gebeden van heiligen stijgen op als een reukwerk voor de Heer. Denk aan het
reukoffer in de tempel. Ze zijn kostbaar in Gods ogen. Hij hoort ze en neemt ze als
een offer aan.
Vragen
• Hoe bid je? (Houding, woordgebruik, frequentie)
• Hoe ziet je gebedsplan eruit? Wanneer bid je genoeg?
• Hoe stimuleer je in je gemeente het bidden?
• Kun je ook verkeerd bidden? (zie Jakobus 4:2 en 3)
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De diaken als bidder 4 – Bidden
Zingen
Lezen

Psalm 115:6,7 en 8
GK 141 (oud: GK 35)
2 Tessalonicenzen 1

Introductie
Paulus begint zijn brief aan de gemeente te Tessalonica met een dankwoord aan
God. Het zal maar over je gezegd worden: ‘Jullie geloof groeit sterk, jullie
onderlinge liefde wordt groter.’
In andere gemeenten vertelt Paulus over hun trouw aan God. Ze hebben het
zwaar in de gemeente, en toch: Gods trouw wordt zichtbaar in deze gemeente.
Naast danken bidt Paulus om kracht voor de gemeente om staan te blijven. En
dat alles door de genade van God. Opdat de naam van Jezus Christus geprezen
wordt.
Vragen
• Hoe zou Paulus over jullie gemeente spreken in zijn gebeden?
• Is er trouw aan God en de wil om trouw te blijven?
• We hebben het hier best goed, we worden niet vervolgd vanwege ons
geloof. Voor mensen in landen waar geloofsvervolging is bidden we
regelmatig. Kunnen we God ook danken om hen?
• Welke zaken uit je gemeente kun je God voor danken? (Schrijf ze op en
dank God er samen voor).
• Waarin schiet je als gemeente tekort? (Schrijf ze op en bid God om kracht)

De diaken als bidder 5 – Bidden
Zingen
Lezen

Gezang 38:1,3,4,5 en 6
Kolossenzen 4:2-6

Introductie
Paulus vraagt het gebed van de gemeente, dat God deuren wil openen om het
evangelie te vertellen en dat hij het zuiver mag doen. Vragen of anderen voor je
willen bidden doen we niet zo gemakkelijk misschien. Toch is er veel gebed nodig.
Ook gebed om wijsheid in het omgaan met mensen binnen en buiten de
kerkgemeenschap. Wees vriendelijk en voorkomend, maar vertel de waarheid
over God.
Vragen
• Weet je of mensen in de gemeente voor je bidden?
• Vraag je om het gebed van de gemeenteleden?
• Wat wil je dat mensen voor je bidden?
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Praat eens door over hoe je met mensen omgaat: binnen de kerk en
buiten de kerk. Ben je vriendelijk en voorkomend?
Durf je Gods waarheid te zeggen?

•
•

DS: Levert de diaconie gebedspunten aan voor de dienst, voor het persoonlijk
gebed? Stimuleert de diaconie het omzien naar elkaar in miniwijk/wijk/kluft/kring?
Of is dat de verantwoordelijkheid van de ouderlingen? Kijk bv bij ‘kerkbladkopij’
over ‘Feedback’.

De diaken als bidder 6 – Bidden
Zingen
Lezen

Psalm 106:18,19,20 en 21
2 Kronieken 6:26-31 en 2 Kronieken 7:11-16

Introductie
Elia kondigde het oordeel aan: geen dauw, geen regen (1 Kon. 17:1). De
goddeloosheid van koning Achab en het volk was te groot geworden.
Bij de inwijding van de tempel heeft koning Salomo een indrukwekkend gebed
uitgesproken en de Here bevestigde wat Salomo bad: wanneer God het volk
straft en ze bidden tot Hem dan zal Hij horen en hun zonden vergeven.
In de tijd van Elia is er gebeden om regen, 7000 hadden niet voor de afgod Baäl
geknield. God hoorde en gaf weer regen. Na drie-en-een-half jaar.
Vragen
• Geloof je in de kracht van het gebed?
• Hoe lang blijf je bidden: dagen, weken, maanden, jaren?
• Hoe bid je voor gewas en arbeid? Zou je er ook voor vasten?
• Jezus zegt in Mattheüs 17:21: maar dit geslacht (de boze geesten) vaart
niet uit dan door bidden en vasten. De duivel wil dat je niet teveel bidt. Ben
je je hiervan voldoende bewust?

De diaken als bidder 7 – Bidden
Zingen
Lezen

Psalm 18:1,2 en 8
Jesaja 38:9-22

Introductie
Het verhaal van Hizkia’s ziekte en genezing vinden we ook in 2 Koningen 20. Het
gedeelte wat je net gelezen hebt staat daar niet. Hizkia doet wat David ook deed
(bijvoorbeeld Psalm 18): een danklied uitspreken, omdat God verlossing gebracht
heeft. En dat opschrijven in een geschrift, zodat het bewaard blijft voor het
nageslacht.
Bidden om genezing, maar ook God danken als Hij die genezing geeft.
Vragen
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Dankzegging en voorbede. Zo wordt het gebed in de liturgie aangeduid.
Bid je voor en met de ander?
Dank je voor en met de ander?
Kan een danklied als dat van Hizkia of een Psalm van David je daarbij tot
voorbeeld zijn?
Zou het je helpen, wanneer je ergens bijhoudt waarvoor je bidt en dankt?

•
•
•
•

De diaken als bidder 8 – Bidden
Zingen
Lezen

Psalm 134
Hebreeën 13:7-19

Introductie
We moeten onze voorgangers en leiders gehoorzamen en hun aanwijzingen
opvolgen. De gemeenteleden zullen bidden voor hun voorgangers. Gedragen
door het gebed van de gemeente kun je je werk goed doen.
Vragen
• Wie zijn je voorgangers en wiens voorganger ben jij?
• Ben je een voorbeeld voor anderen? Hoe?
• Kun je in de gemeente je werk ‘met vreugde’ doen of word je
tegengewerkt?
• Bidden gemeenteleden voor jou?
• Vraag je daarom?

De diaken als bidder 9 – Bidden
Zingen
Lezen

(of bidden) ‘Onze Vader’
Mattheüs 6:5-9a

Introductie
Misschien ken je een soortgelijk verhaaltje: Je bent ergens op een cursusdag en
tussen de middag wordt er samen gegeten. Een dominee is er ook. ‘Wil de
dominee met ons de maaltijd beginnen?’ Dat wil de dominee wel en hij bidt:
‘Here, zegent U dit eten en drinken, om Jezus’ wil. Amen’.
Jezus leert ons bidden: praten met je Vader in de hemel. Eenvoudig, eerlijk,
eerbiedig.
Vragen
• Vind je bidden moeilijk?
• Kun je hier met andere diakenen over praten?
• Maakt het uit waar en wanneer je bidt: thuis aan tafel, bij een
ziekenbezoek, bij een huisbezoek, op een vergadering, in een kerkdienst?
• Welke plek heeft ‘praten met God’ in je agenda?
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De diaken als bidder 10 – Bidden
Zingen
Lezen

Psalm 40:2 en 3
Jesaja 1:10-20

Introductie
Offers brengt het volk in overvloed. Maar God hoeft ze niet, Hij walgt ervan.
Bidden doet het volk ook: vaak en veel. Maar God wil er niet meer naar luisteren.
Waarom niet? Omdat het offeren en het bidden niet meer met het hart gedaan
wordt. Bekering (omkeren naar God) is nodig. Bloedrood wordt dan sneeuwwit.
Vragen
• Hoe zit dat met jouw offeren en bidden?
• Is je bidden geworden tot een sleur, een gewoonte?
• Is je geven wel echt offeren?
• Kun je anderen oproepen oprecht te zijn in bidden en offeren, terwijl je het
zelf niet bent?

De diaken als bidder 11 – Bidden
Zingen
Lezen

Psalm 34:7 en 8
Jakobus 5:13-20

Introductie
'Belijdt elkaar uw zonden en bidt voor elkaar'. Concreet bidden voor mensen met
moeiten en ziekten. Bidden voor elkaar. Elkaar je zonden belijden. Niet zo
gemakkelijk, je praat niet graag over je tekortkomingen. Waarom eigenlijk niet?
Misschien leeft die ander wel met dezelfde moeiten en vragen als jij.
Vragen
• Bid je concreet voor mensen met moeiten?
• Durf je met vertrouwde vrienden over je eigen moeiten en zonden praten?
• Zou het je opluchten als dat kon?

De diaken als bidder 12 – Bidden
Zingen
Lezen

Gezang 6:2
Nehemia 1

Introductie
Nehemia hoort van de slechte situatie in Jeruzalem. Zijn eerste reactie is die van
rouw en gebed. Hij betrekt zichzelf ook in de boetedoening (vs. 6 en 7). Verder
legt hij het slagen van zijn missie in de handen van God. In het vervolg van het
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boek Nehemia zie je hem steeds terug als een leider, die onder Gods leiding wil
werken. En die zich niet boven het volk stelt als het gaat om verootmoediging.
Vragen
• Diakenen zijn dienaren van de gemeente. Ook geroepen om de
gemeente diaconaal in beweging te krijgen. Wat vind je van Nehemia’s
houding?
• Welke plaats heeft het gebed in je werk als diaken?
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De diaken als bidder 13 – Bidden
Zingen
Lezen

Psalm 65:5 en 6
Exodus 16:1-5 en 13-26

Introductie
In de woestijn gaf God het manna aan Zijn volk. Hij zorgde zo goed voor hen, dat
iedereen genoeg had (vs. 17,18). Ieder had naar behoefte verzameld. En op de
dag voor de sabbat was er voor ieder genoeg voor twee dagen.
Vragen
• God geeft genoeg voor elke dag. Leven we uit die zekerheid?
• Of zijn we zo druk met ons levensonderhoud voor als we … zijn, dat we het
goede van God vandaag in ons leven niet meer zien?
• De (kleine) kinderen zingen na het eten op school vaak dit lied:
Wij danken U voor daaglijks brood, kracht en gezondheid, Heer.
Voor al Uw goede gaven Heer, zij U de dank en eer.
Halleluja, halleluja, halleluja, Amen (E&R-liedbundel, nr. 178)

De diaken als bidder 14 – Bidden
Zingen
Lezen

Psalm 83:1,2 en 3 (of: Psalm 2:1 en 2)
Psalm 83:1-9 en Filippenzen 2:1-5

Introductie
Paulus roept op om eensgezind te zijn (vs. 2). Zoek de gezindheid die ook in
Christus was. En samen sta je sterk. Opvallend trouwens dat de vijand het nut van
eensgezind zijn vaak meer inziet dan wijzelf (Psalm 83:6)
Vragen
• Bidden we om samen eensgezind te zijn?
• Binnen de eigen gemeente, en ook met ander christenen?
• Geloof je dat de vijanden van God tegen ons als kerk samenspannen of
denk je dat het wel meevalt?
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De diaken als coördinator 1 – Beleid
Zingen
Lezen

GK 147 (NG 76) 1 t/m 4 (of alleen 2 en 4)
Psalm 25: 3,4,5
Jesaja 25 en Hebreeën 11:39- 12:3

Introductie
Een topschaatser stelt zich een doel: In 2010 bij de Winterspelen in Vancouver ga
ik voor goud op de 5 km.
Om dat doel te bereiken is hij 4 jaar bezig met trainen en regelmatig wedstrijden
rijden. Zo komt hij steeds een stapje dichterbij zijn doel. Onderweg is elke stap
belangrijk. Daarom concentreert hij zich op elk afzonderlijk onderdeel en laat zich
niet afleiden door de omgeving. Zaken die hem hinderen om zijn doel te bereiken
parkeert hij even op een tweede plan. Soms moet hij zijn route wat bijstellen, maar
het doel blijft: Gaan voor goud in 2010.
Hebreeën 12: 1: We lopen de wedstrijd en werpen alles wat ons daarbij hindert
van ons af, zoals onze zondelast. We hebben een doel en onze blik is gericht op
de Christus. Hij heeft de overwinning behaald. Wij zijn op weg naar Hem.
Jesaja 25: God heeft zijn beleid trouw en betrouwbaar uitgevoerd, zowel in het
neerhalen van de volken die Hem niet dienen als in het beschermen van de
zijnen.
Vragen
• Hebben jullie een beleidsplan of diaconaal plan?
• En werk je volgens dit plan?
• Wat is je doel met dit plan?
• Wat zijn de voor-en nadelen van een uitgewerkt plan?
• Wat vind je van de vergelijking met een topschaatser (topsporter)?
• Waar gaat de vergelijking mank? (tip: in hoeverre ‘dram’ je in de
gemeente je plannen erdoor)
• Hoe kun je in de gemeente van Christus gebruik maken van de werkwijze
van de ‘wereld’, de sport?
• Je wilt natuurlijk graag dat de gemeente actief meedoet met het
uitvoeren van je beleidsplannen?
• Hoe houdt je je meerjarenplan levend?
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De diaken als coördinator 2 – Beleid
Zingen
Lezen

Psalm 90: 1,5 en 8
Spreuken 11:14, 12:15,15:22, 24:5 en 6

Introductie
In Spreuken 10 ev. vinden we levenswijsheden. De gelezen levenswijsheden gaan
over plannen maken, leidinggeven en daarbij naar goede raad luisteren. Als
ouderlingen en diakenen maak je beleid en daarbij kijk je vooral naar je eigen
gemeente. Van tijd tot tijd je plannen bekend maken en ruimte geven voor
commentaar is zo slecht nog niet. Wie weet, misschien kom je tot andere plannen.
Vragen
• Hoe communiceren jullie je beleidsplannen naar de gemeente?
• Maak je gebruik van ‘raadgevers’?
• Is er ruimte voor bezinning/discussie, ook met de gemeente?
• In hoeverre is het beleid van de kerkenraad en van de diakenen ook jouw
beleid?
• Of heb je het gevoel dat beleidsplannen schrijven een ‘hobby’ is van een
aantal broeders?

De diaken als coördinator 3 – Beheer
Zingen
Lezen

Psalm 127:1 en 2
Genesis 39:1-5, 20b-23; 1 Korintiërs 4:1-5

Introductie
‘Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over
de geheimen van God is toevertrouwd’. Je hebt van God een verantwoordelijke
taak gekregen, je mag de geheimen van God beheren. Goed beheren, hoe doe
je dat? Niet door te luisteren naar wat de mensen over je zeggen, maar door
gewoon naar God te luisteren en trouw te doen wat Hij je te doen geeft.
Kijk naar Jozef. Hij komt als verkochte slaaf bij Potifar. Jozef is trouw op de plaats
die God hem geeft. Eerst in het huis van Potifar, later in de gevangenis en in zijn
functie als onderkoning. En God zegent hem op de plaats waar hij is en maakt
hem tot zegen voor de mensen in zijn omgeving.
Goed beheer is Gods beheer. God is het die ieder de eer geeft die hem toekomt.
Vragen
• Hoe ga je om met de taak/taken die God je heeft gegeven?
• Ben je tevreden met de plaats die God je op dit moment geeft?
• Hoe praat je met mensen in je gemeente over hun trouw zijn op de plaats
die God hun gegeven heeft?
• Kun je daarin mensen bijstaan en bemoedigen?
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Wat zijn de geheimen van God waarover je het beheer hebt gekregen?
Hoe ga je daarmee om?

•
•

De diaken als bruggenbouwer 1 – Samenleving
Zingen
Lezen

Gezang 8 (of Gezang 6 of 7)
Genesis 47:11-12, 27, Exodus 1:8-12 en Exodus 14:26-15:1

Introductie
Jakob en zijn familie krijgen het beste deel van Egypte, ze gaan wonen in Gosen.
De Here zegent hen en ze worden een grote familie. Een volgende farao voorziet
problemen en treft maatregelen. Hij wil alle pasgeboren jongetjes doden om zo
het volk te verzwakken. Zijn plan mislukt en uiteindelijk zijn het de Egyptenaren die
getroffen worden. De Israëlieten vertrouwen op de Heer en worden gered.
Vragen
• De koning van Egypte wilde het volk klein houden en aan zich
onderworpen houden. God macht en majesteit bleken te groot voor hem.
Hij redde Zijn volk uit de slavendienst.
• Welke bedreigingen zijn er vandaag voor de kerk van Christus?
• Hoe laat God vandaag zijn macht en majesteit zien?
• Als de kerk uit de samenleving zou verdwijnen, wat zullen de mensen dan
missen van de kerk?
• Hoe staan we bekend in de samenleving: alleen vanwege onze
zorgzaamheid voor de naaste, of ook omdat we het christelijk geloof
verdedigen?

De diaken als bruggenbouwer 2 – Samenleving
Zingen
Lezen

Psalm 63: 3
Ruth 2:1-17

Introductie
In de tijd van de richters, waarin ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen,
komen we Boaz tegen, die doet wat God wilde. Hij trekt zich het lot aan van een
Moabitische vrouw, die onder de vleugels van de God van Israël is komen
schuilen. Diaconaat en evangelisatie liggen dicht bij elkaar.
Vragen
• In hoeverre zijn jullie alleen bezig met mensen binnen de kerk of kijken jullie
ook naar de nood van mensen buiten de kerk?
• Welke diaconale projecten zijn er in en vanuit je gemeente?
• Laat je het helpen buiten de kerk over aan de enthousiaste
gemeenteleden of ben je hierin sturend en stimulerend bezig?
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Wat komt eerst: Woord of Daad?
Hoe was dat bij Ruth?

•
•

De diaken als bruggenbouwer 3 – Samenleving
Zingen
Lezen

Gezang 176a:1,7 en 13
Mattheüs 15:1-9 en 1 Timoteüs 5:3-4

Introductie
Natuurlijk helpen we wie dat nodig heeft. Jezus roept op om je ouders te blijven
eren. Paulus geeft de volgorde aan: eerst moeten kinderen voor hun ouder(s)
zorgen of andere familie en dan de gemeente. Als eerbetoon en vergoeding aan
de ouders?
Vragen
• Vandaag is het niet meer vanzelfsprekend dat kinderen voor hun ouders
zorgen. Er zijn immers voorzieningen voor hen.
• Hoe zit dat binnen onze gemeente?
• Wat doen wij met de volgorde van Paulus in 1 Timoteüs 5:4?
• Wat doe je in je woonomgeving als het gaat om ‘zorgen voor elkaar’?
• Of heb je alleen oog voor hulpbehoevenden in je eigen gemeente?
• Hoe stimuleer je mensen in je gemeente om in hun straat, woonwijk voor
hun naasten te zorgen?
• Kinderen zijn soms vrijer in het leggen van contacten. Waarom het op
schoolgemaakte fruitmandje voor dankdag niet bij de oude buurman of
zieke buurvrouw gebracht in plaats van bij de oude broeder of zieke zuster
in de gemeente?
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9. DIACONAAT – DIACONAAT
In het Engels kennen ze de mooie uitdrukking ‘ the heart of the matter ’. Daarmee
doelen de Engelsen op de kern van de zaak. Diaconaat is zo’n kernzaak. Heeft
Gods genade jou zo veranderd dat je God en de ander liefhebt zoals jezelf? Zet
zijn genade jou aan tot dienen, delen en doen? Daar mag je als diaken de
gemeente in stimuleren en voorgaan.
Dienen
Ons woord diaconie komt van een grieks woord diaconia dat dienen betekent.
Jezus omschrijft zijn eigen werk met dit woord. Hij zei over zichzelfdat Hij niet was
gekomen om gediend te worden maar om ons te dienen. En Hij vraagt nu van
ons dat we Zijn voorbeeld volgen. En jij mag gemeenteleden daarin aansporen
en stimuleren.
Delen
Het evangelie vertelt dat Jezus al zijn rijkdom opgaf voor ons. Diezelfde Jezus zei
tegen ons dat het rijker is om te geven dan om te ontvangen. Zijn evangelie en
voorbeeld maakt van ons gulle, delende mensen. Kijk maar naar de gemeente in
Handelingen. Dat delen gaat dan over je geld, over je tijd, je energie, je
aandacht. God vraagt van ons om onze naaste lief te hebben als onszelf… Dat
betekent dat we net zo voor anderen zorgen als voor onszelf. Dus met dezelfde
toewijding, inzet, energie en blijdschap. Delen dus… Hoe gul ben jij?
Doen
Doen is het derde woord. Diaconaat is een prachtige manier om handen en
voeten te geven aan je geloof. Dat kan op allerlei manieren, dus stimuleer je
gemeenteleden om de mouwen op te stropen.
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Diaconaat 1
Zingen
Lezen

Psalm 127:1 en 2
Genesis 39:1-5, 20b-23; 1 Korintiërs 4:1-5

Introductie
‘Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over
de geheimen van God is toevertrouwd’. Je hebt van God een verantwoordelijke
taak gekregen, je mag de geheimen van God beheren. Goed beheren, hoe doe
je dat? Niet door te luisteren naar wat de mensen over je zeggen, maar door
gewoon naar God te luisteren en trouw te doen wat Hij je te doen geeft.
Kijk naar Jozef. Hij komt als verkochte slaaf bij Potifar. Jozef is trouw op de plaats
die God hem geeft. Eerst in het huis van Potifar, later in de gevangenis en in zijn
functie als onderkoning. En God zegent hem op de plaats waar hij is en maakt
hem tot zegen voor de mensen in zijn omgeving.
Goed beheer is Gods beheer. God is het die ieder de eer geeft die hem toekomt.
Vragen
• Hoe ga je om met de taak die God je heeft gegeven?
• Ben je tevreden met de plaats die God je op dit moment geeft?
• Hoe praat je met mensen in je gemeente over hun trouw zijn op de plaats
die God hun gegeven heeft? Kun je daarin mensen bijstaan en
bemoedigen?
• Wat zijn de geheimen van God waarover je het beheer hebt gekregen?
• Hoe ga je daarmee om?

Diaconaat 2 - wisseling van de wacht
Zingen
Lezen

Psalm 40:3,4
1 Petrus 5:1-7

Introductie
Wisseling van de wacht. In deze tijd van het jaar worden in veel gemeenten
nieuwe ambtsdragers bevestigd. Sommigen voor de eerste keer, anderen hebben
vaker de gemeente mogen dienen als diaken.
Petrus vraagt de oudsten (de ouderen) de gemeente te hoeden, zoals God het
wil, niet heerszuchtig, maar dienend. En laten de jongeren van de ouderen
volgen en hun gezag erkennen. Samen werken onder het gezag van God. Een
mooie taak.
Vragen
• Hoe is de overdracht in je gemeente geregeld?
• Wanneer je de mogelijkheden hebt: Hoe maak je koppels?
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Houd je dan rekening met oud/jong, nieuw/ervaren?
Wat heb jij nodig om een goede ‘oudere’ of ‘jongere’ te zijn?
Vers 7: praat met elkaar door over de inhoud en van deze tekst en wat het
voor jou betekent.

•
•
•

Diaconaat 3
Zingen
Lezen

Psalm 146:4,5,6,7 en 8
Johannes 15:9-17

Introductie
‘Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief’.
Elkaar liefhebben, om elkaar geven.
Omdat Christus je bij elkaar gezet heeft.
Bij diaconaal werk wordt al snel gedacht aan ‘Kan ik iets voor een ander doen?’
Handen uit de mouwen dus. Oppassen, boodschappen doen, schoonmaken,
enz. Diaconale hulp is vaak praktisch. Het geeft voldoening: de ander heeft weer
een schoon huis en een kast vol eten.
Wat drijft de mensen hierbij?
Handen uit de mouwen? Ja, maar er is meer. De ander helpen omdat het een
opdracht is. We hebben elkaar lief. We zijn verplicht elkaar te helpen, vrijwillig en
met vreugde, om Christus’ wil. Wanneer je zo de handen uit de mouwen steekt
blijft de liefde voor de ander overheersen en wordt het geen verplicht nummer.
Vragen
• Wat drijft de mensen in je gemeente om de handen uit de mouwen te
steken?
• Hoe maak je mensen bewust van de opdracht diaconaal bezig te zijn?
• Stelling: Zonder levende relatie met God geen goed diaconaat.

Diaconaat 4 - liefhebben
Zingen
Lezen

GK 90 / GK 164 (Jezus vol liefde - kan in canon, let op tempo!)
1 Johannes 3:11-24

Introductie
Heb elkaar lief. Hoe gemakkelijk zeggen we dit niet. Wat is elkaar liefhebben?
Johannes zet het op scherp: elkaar liefhebben is liefhebben met woord en daad.
Liefde leren we van Hem die zijn leven voor ons heeft gegeven aan het kruis.
Gods liefde is in Jezus openbaar geworden. Gods liefde mag in ons zichtbaar
worden. Dan laat je niet iemand in de kou staan, dan wil je niet dat iemand
gebrek lijdt. Liefhebben met woord en daad. Denk ook aan de gemeente van
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Handelingen 4: de liefde van God was er zichtbaar in woord (verkonding van de
opstanding van Jezus) en daad (niemand onder hen leed enig gebrek).
Liefde (van God) ontvangen is dus liefde (van God) weggeven.
Vragen
• Hoe is Gods liefde zichtbaar in jouw leven?
• Leef je vanuit: ‘liefde ontvangen = liefde weggeven’?
• Hoe kun ‘liefhebben met woord en daad’ toepassen op je eigen
geldbesteding?
• Hoe zie je de opdracht ‘heb elkaar lief’ terug in je gemeente?

Diaconaat 5
Zingen
Lezen

Gezang 15
Johannes 19:25-27

Introductie
Hier lezen we een van de zogenoemde kruiswoorden van Jezus. Ken je ze alle
zeven? Ik heb ze nog op school geleerd (30 jaar geleden).
Jezus draagt de zorg voor zijn moeder over aan zijn leerling Johannes. Hij geeft
hiermee aan dat volgelingen van Hem voor elkaar hebben te zorgen als familie
wegvalt.
Ria Borkent verwoordt het in een lied zo:
Zoon, uw moeder,
Moeder, uw zoon is daar.
Zuster, broeder,
God geeft ons aan elkaar.
Wederkerig verbonden door het kruis
nam zijn leerling Maria op in huis.
Vroeger was het heel gewoon dat je als kinderen je ouders verzorgde. Wij kennen
de familie-zorg niet zo meer, ouders en kinderen wonen ver van elkaar. Het zorgen
voor elkaar in de gemeente kennen we wel. Misschien is dit zorgen voor elkaar
vandaag meer nodig dan een aantal jaren geleden.
Jezus Christus wijst de weg.
Als familie, verbonden door het kruis, voor elkaar zorgen is een liefdedienst die Hij
ons leert.
Vragen
• God geeft ons aan elkaar. Wederkerig, verbonden door het kruis. Praat
hierover door met elkaar.
• Om goede zorg in de gemeente te kunnen geven heb je vrijwilligers nodig.
Zijn er voldoende vrijwilligers in je gemeente?
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Stel: je vindt dat er meer vrijwilligers nodig zijn, maar je kunt geen meer
vrijwilligers krijgen omdat iedereen een betaalde baan heeft (wat vaak om
financiële redenen nodig is). Hoe los je dit probleem op?
Kun je gemeenteleden een vergoeding geven, zodat ze minder betaald
gaan werken?

•
•

Diaconaat 6
Zingen
Lezen

Psalm 26:1,2 en 4
Romeinen 12:9-16, bevestigingsformulier:

Introductie
‘De Here roept ook nu tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en
barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de
vreugde van Gods volk. In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost
leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid of armoede’.
Bij dit gedeelte uit het bevestigingsformulier wordt ook genoemd 1 Cor. 12:12-26
(zie bij 11 sept.). Het gedeelte uit Rom. 12 is een opwekking tot liefde. Niet: We
zouden het eigenlijk moeten zijn, nl. elkaar genegen zijn, elkaar tot voorbeeld zijn,
blij zijn met elkaar, verdriet hebben met elkaar. Nee, Paulus spoort ons dringend
aan om het gewoon te zijn! Zeg niet steeds tegen elkaar hoe het zou moeten,
maar doe het! Niet gemakkelijk als je niet zo ‘doenerig’ bent.
Vragen
• Hoe zou je elkaar en de gemeente hierin kunnen stimuleren?
• Hoe zijn jullie bezig om de gemeente te laten groeien als een diaconale
gemeente?
• Welk motief voor dienstbetoon lees je in dit gedeelte van het
bevestigingsformulier?
• Hoe kom je erachter, wie onder druk of moeite leeft?

Diaconaat 7
Zingen
Lezen

Psalm 37:2 en 10
2 Korintiërs 9: 6-9, bevestigingsformulier

Introductie
(Tegen de gemeente wordt gezegd:) Zorgt dat de diakenen middelen hebben
om hun arbeid te verrichten. Weest goede rentmeesters over wat de Here u
toevertrouwt en weet u in de gemeente van Christus geroepen om te dienen.
Laat ieder die in de gemeente in nood verkeert, dankbaar de hulp aanvaarden,
die Christus door de diakenen hem wil geven.
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God heeft de blijmoedige gever lief (vs. 7). Niet altijd gemakkelijk om blijmoedig
te geven. Voelen we ons vaak niet verplicht? Maar let op de belofte van God: Hij
schenkt in overvloed. Van geven word je niet armer, maar rijker.
Ook een moeilijke opgave is het ‘dankbaar aanvaarden van de hulp’ die je
geboden wordt door de diakenen (en door hen door de gemeente). Wat is een
goede diaconale houding?
Ds. Peter van de Kamp geeft 3 kenmerken:
- diaconaat is iets doen, daadwerkelijk hulp bieden, barmhartigheid
bewijzen
- dit doen moet gemotiveerd zijn door het voorbeeld van Christus
- dit doen moet gedaan worden vanuit de gemeente van Christus
Samen in een zin: Diaconaat is: liefdevol doen, in navolging van Christus,
verbonden met zijn gemeente.
Vragen
• Word je in je ambt gedragen door gebed en inzet van de gemeente?
• Zijn er genoeg middelen om de behoeftigen te helpen?
• Hoe werken jullie aan een goede diaconale houding bij de gemeente?

Diaconaat 8 – Barmhartigheid
Zingen
Lezen

Psalm 103:2 en 3
Lucas 1:46-55

Introductie
‘Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht’. God
maakt zijn belofte werkelijkheid. Jezus, de Messias wordt geboren. De mens heeft
het rechtvaardig oordeel van God verdiend: de eeuwige dood. God toont zijn
barmhartigheid en geeft de mens: het eeuwige leven. In Christus. Geloof in Hem
en je zult leven.
Vragen
• Wat is barmhartigheid?
• Hoe ervaar je Gods barmhartigheid in jouw leven?
• En in de gemeente?
• Hoe kunnen mensen ‘barmhartig’ naar elkaar zijn?
• In het lied van Maria hoor je de verbondenheid met voorouders. Gods
belofte is voor ieder die in Hem gelooft. Hoe hebben Gods daden in het
verleden een plaats in het heden voor jou?
• Zijn het alleen maar voorbeelden, of voel je je ook verbonden met
‘vroegere geslachten’?

Pagina 87

Vergaderopeningen voor diaconieën

10. DE DIACONALE GEMEENTE
In de kerk worden elk jaar nieuwe diakenen gekozen. Zij krijgen de speciale taak
om te zorgen voor armen, zieken en eenzamen in de gemeente. Daar is de
gemeente dan dus mooi vanaf. Nou, mooi niet. Want diakenen roepen de
gemeenteleden op om mee te helpen. Als een diaken ‘ja’ zegt bij zijn
bevestiging, dan zegt hij eigenlijk: “Ik zal zelf zorgen voor mensen die hulp en
aandacht nodig hebben. Maar ik zal ook alle gemeenteleden stimuleren om dat
te gaan doen.”
Diaconaat is allereerst een verantwoordelijkheid van de diaconale gemeente
zelf, de gemeente behoort een diaconale gemeente te zijn met onderling
dienstbetoon naar elkaar (en naar buiten). Diakenen mogen de gemeente
opwekken, stimuleren en voorgaan. Ze mogen zorgen voor de goede voortgang
van het onderling dienstbetoon, mogen voorwaarden scheppen voor de
gemeenteleden, de gemeente voorlichten en zelf voorop gaan in hulpbetoon.
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De diaconale gemeente 1
Zingen
Lezen

Psalm 139:6 en 7
1 Petrus 2:1-10

Introductie
Je bent een kei!! ‘En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken’. Levende
stenen, keien uit de natuur. Allemaal verschillend, in grootte, in vorm. Niet
gemakkelijk om een huis mee te bouwen. Je moet de juiste kei op de juiste plaats
zien te krijgen. En je moet ook wel eens de hamer en beitel gebruiken. Maar: het
resultaat is een sterk gebouw, dat tegen een stootje kan.
Vragen
• Ook jij bent een kei! Wat is jouw plaats in het gebouw?
• Ben je tevreden met die plaats?
• Welke beperkingen zie je bij jezelf?
• En welke mogelijkheden?

De diaconale gemeente 2
Zingen
Lezen

Psalm 106:8,9 en 10
Exodus 35:30-36:7

Introductie
Wat een wonder dat God met zijn volk verder wil! Nog maar kort geleden hadden
ze hun gouden sieraden bij Aäron gebracht om er een gouden kalf van te laten
maken.En nu: God gaf Mozes opdracht de tabernakel te maken en (vs. 6) het
volk brengt meer dan nodig is! God geeft gaven aan Besaleël en Oholiab. Hij
maakte ook het volk bereidwillig om te geven.
Vragen
• De gaven van Besaleël en Oholiab waren bekend. Zijn er in uw gemeente
leden, van wie de gaven voor iedereen duidelijk zijn?
• Hoe maakt u gebruik van de gaven van deze gemeenteleden?
• Hoe stimuleert u hen hun gaven tot opbouw van de gemeente te
gebruiken?
Tip: maak voor jezelf een lijstje van de leden in jouw wijk en hun gaven. En
bedenk vervolgens hoe je deze gaven concreet kunt inzetten de komende
periode.
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De diaconale gemeente 3
Zingen
Lezen

GK 119:1 en 2/ Psalm 116:3, 8 en 10
2 Korintiërs 9:1-15

Introductie
Wat is de belangrijkste taak van de kerk? Hier kun je veel met elkaar over praten.
Of mooie beleidsstukken over schrijven. Papier is geduldig.
Paulus wijst op de diaconale taak van de gemeente. Misschien de enige taak
voor de gemeente?
Vs 11: ‘U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en
uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.’
Gods liefde royaal ontvangen om deze weer gul uit te delen.
En wat is dan diaconaat? Een omschrijving: Diaconaat is: liefdevol doen, in
navolging van Christus, verbonden met zijn gemeente.
Rijk geworden om te geven.
En wat mooi: de ontvanger gaat God danken.
Vragen
• Hoe zou je de gemeente waar jij lid van bent typeren? (diaconaal,
missionair, intern gericht, extern gericht, enzovoort). Wat vind je daarvan?
• Bespreek de stelling: Diaconaat is niet een taak, maar behoort tot het
karakter van de kerk.

De diaconale gemeente 4
Zingen
Lezen

GK 164 (Jezus vol liefde - kan in canon, let op tempo!)
Romeinen 12: 9-21

Introductie
‘Laat uw liefde oprecht zijn.’ Niet doen alsof, maar van harte met iemand
meeleven. Blij zijn met wie blij is en verdrietig zijn met wie verdriet heeft. Jezelf
hierin bescheiden opstellen, naast de ander gaan staan en samen eensgezind
zijn. Je niet laten leiden door kwade invloeden vanbinnen of buiten, maar gericht
zijn en blijven op onze Heer. Dan kun je het aan, dan overwin je het kwade door
het goede.
Vragen
• In de gemeente waar ik tot voor kort lid van was, zeiden we weleens tegen
elkaar: als er verdriet is in de gemeente (bij ernstige ziekte of overlijden) zijn
we ‘op ons best’. Dan zijn we er voor elkaar: in bidden, meeleven, helpen,
enz. En dat hoor je ook terug van de betrokkenen. Hoe is dat bij jullie?
• Wanneer ben je op je best: in het delen van blijde of juist van verdrietige
zaken?
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Wat bindt je samen?
Ben je hiermee tevreden of zou je het graag anders willen?
‘Laat uw liefde oprecht zijn’. Herken je dit in je gemeente?
Hoe kun je een ‘elkaar oprecht liefhebben’ stimuleren?

•
•
•
•

De diaconale gemeente 5
Zingen
Lezen

Psalm 133
Psalm 133

Introductie
Eendrachtig samen leven in vrede en blijdschap. Verfrissend. Gelukkig. Liefdevol.
‘Waar liefde woont gebiedt de HEER de zegen’.
Vragen
• Kun je jullie gemeente zo typeren?
• Of zien we het als een ideale situatie die buiten ons bereik ligt?
• Hoe kun jij op jouw plek (thuis, in de kerk) een bijdrage leveren aan het
‘eendrachtig samenzijn’?

De diaconale gemeente 6
Zingen
Lezen

Gezang 27:1,3,4 en 5
Efeze 4:1-6 (GNB)

Introductie
‘Wees altijd bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar liefdevol’,
zegt Paulus.
Vragen
• Hoe gaan we met elkaar om in de gemeente van Christus?
• Hoe span jij je in om de eenheid in de Geest van Christus in de gemeente
te bewaren?
• Staan we in ons dorp, in onze stad bekend als liefdevol en verdraagzaam?
Of hebben de mensen een heel ander beeld van ons?
• Hoe ben je daar als diaconie mee bezig?
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De diaconale gemeente 7
Zingen
Lezen

Psalm GK 91; GK 78:3 en 4
Mattheüs 9:18-36

Introductie
Jezus geneest zieken, veel zieken. Overal waar Hij komt komen de zieken bij Hem
en Hij geneest ze. In het gelezen gedeelte worden genoemd: een vrouw die 12
jaar aan bloedverlies leed; de dochter van een leider van de synagoge (ze wordt
weer levend), 2 blinden, een stomme bezetene. En nog meer zieken die niet
speciaal genoemd worden geneest Hij. Jezus wordt gedreven door liefde voor de
mensen. Hij voelt medelijden met hen, ze zijn als schapen zonder herder.
Jezus, mens onder de mensen, hen in alles gelijk geworden, maar zonder zonde.
Voor al die ziekten en moeiten zal Hij straks lijden en sterven. Omdat Hij tegelijk
ook God is en daardoor niet alleen de zieke geneest, maar hem ook bevrijdt van
de oorzaak van alle ziekte en ellende.
Vragen
• Ben je bewogen, begaan met mensen in je wijk?
• Hoe zie je dat in je werk in je wijk?
• Is er bewogenheid in je gemeente?
• Hoe is dat te zien?
• Als mensen het moeilijk vinden met elkaar mee te lijden of mee te leven,
weet je dan waardoor dit komt?
• Kun je hierin helpen?

De diaconale gemeente 8– Gaven
Zingen
Lezen

Psalm 148:4
1 Korintiërs 12

Introductie
Christus heeft in zijn gemeente veel gaven gegeven. We onderscheiden
charismata (geestesgaven) en diakonai (diensten). Ieder heeft zijn/haar eigen
gaven. Al deze gaven gebruikt God voor de opbouw van zijn gemeente.
Vragen
• Op welke manieren delen we onze gaven met elkaar? Welke
mogelijkheden zie je nog meerr?
• Weten we welke gaven er zijn in onze gemeente? Hoe kunnen we dit te
weten komen?
Tip: werk met een lijstje van de leden in jouw wijk en hun gaven. En bedenk hoe je
deze gaven concreet kunt inzetten de komende periode.

Pagina 92

De diaconale gemeente

Pak dit lijstje er later nog eens bij en bespreek hoe je daar mee bezig
geweest bent in de afgelopen weken/maanden?

•

De diaconale gemeente 9 – Kerk
Zingen
Lezen

Psalm 84:1,2 en 5
1 Korintiërs 12:12-31 (met name vs. 27 en 26)

Introductie
Wat is de kerk, de gemeente van Christus? De een vindt de kerk een instituut, een
ander wil meer nadruk op de beleving. Maar wat leert Paulus hier? De gemeente
van Christus is het lichaam van Christus en ieder is voor zijn deel lid van dit
lichaam. We zijn aan elkaar verbonden en kunnen niet zonder elkaar; precies
zoals leden van een lichaam bij elkaar horen.
Vragen
• Als de kerk de belichaming is van Christus, wat zie je dan?
• Zie je dat bij ons in de kerk ook?
• Ieder is er deel van. Jij ook?
• Noem eens een paar dingen waaruit dat blijkt.

De diaconale gemeente 10 – Kerk
Zingen
Lezen

Gezang 33:1 en 2 (of 34:1 en 2)
2 Kronieken 34:1-7 en Mattheüs 21:12-16

Introductie
Tweemaal een hervorming: In de tijd van het OT, toen koning Josia (de kleinzoon
van de goddeloze koning Manasse) regeerde en in de tijd van NT, toen Jezus
leefde. De mensen gebruikten Gods huis voor hun eigen behoeften en de dienst
van de Here werd aan de kant gezet.
Vragen
• Hoe wordt door ons de kerk, de kerkdienst, de gemeente gebruikt?
• Voor bevrediging van eigen behoeften of toch tot eer van God?
• Op welke terreinen is er hervorming nodig?
• Hoe dan?
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De diaconale gemeente 11 – Kerk
Zingen
Lezen

Psalm 132:6,7 en 8
H.C. vraag 55 (en 1 Johannes 1:1-3)

Introductie
De uitleg in de H.C. is duidelijk genoeg. In I Johannes legt Johannes uit waarom hij
dit allemaal opschrijft. Alles wat hij en de andere apostelen gezien en gehoord
hebben moet verteld worden, omdat -zo zegt hij- jullie met ons gemeenschap
hebben. We zijn met elkaar verbonden in vroeger en later tijd. Waarom? Omdat
we allemaal gemeenschap hebben met Christus!
Vragen
• Wat houdt dat in ‘gemeenschap hebben met Christus’?
• Waarom dat woordje ‘verplicht’?
• Ben je het daarmee eens?
• Kan dat samen: ‘verplicht’ en ‘gewillig en met vreugde’?
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11. KERKELIJK SEIZOEN
Diaconaat en de eredienst hebben veel met elkaar te maken. In gebed en
collecte zie je dat concreet terug. Vaak zijn diakenen daarom ook betrokken bij
het opstellen van het collecterooster. Er zijn de laatste jaren steeds meer
‘bijzondere’ zondagen. Veel daarvan zijn diaconaal van aard. Deze zondagen
bieden mooie kansen voor de gemeente om christelijke barmhartigheid te
bewijzen. Neem deze zondagen daarom mee in het collecterooster en in de
jaarplanning van de gemeente.
Hieronder worden de zondagen met een duidelijk diaconale kleur in kaart
gebracht. Je kunt bij het opstellen van het collecterooster hier dan rekening mee
houden:
• Wereld lepra dag / elke laatste zondag in januari
• Ontdek zondag - De Ontdekzondag wordt georganiseerd door Dit
Koningskind.
• Biddag (2e woensdag maart)
• Moederdag (elke 2e zondag in mei) - Laat met Moederdag vrouwen,
moeders en meisjes met minder welvaart en gezondheidszorg delen in
onze kadootjescultuur. Suggesties voor collectedoelen vind je hier.
• Zondag voor de vervolgde kerk (Elke zondag na Pinksteren) - Er is elk jaar
ook de dag voor de vervolgde kerk, georganiseerd door Open Doors.
• Vluchtelingenzondag - Georganiseerd door stichting Gave en ZOA. Vind
plaats op de zondag rond 20 juni (wereldvluchtelingendag).
• Micha zondag - Een actie van Micha Nederland. Jaarlijks rond 17 oktober
(wereldarmoededag). Collecteer voor Micha Nederland of voor een ander
Micha gerelateerd collectedoel.
• Dankdag (1e woensdag november).
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Kerkelijk seizoen 1 – Zondag
Zingen
Lezen

Psalm 122
Numeri 28:16-25

Introductie
Zeven dagen duurde het Pesach feest. En op elk van die dagen moesten er extra
offers gebracht worden. En de eerste en de zevende was het FEEST. ‘De eerste
(en de zevende) dag moet u als heilige dag samen vieren; u mag dan niet
werken’. Wij vieren geen Pesach en als we een kerkelijk feest hebben dan duurt
dit feest geen 7 dagen. We hebben elke week 1 dag FEEST. Om te beginnen
geeft God ons elke week eerst een FEESTdag. Een dag voor Hem, een dag om
samen te vieren.
De zondag is bij veel mensen een gezinsdag en daar is niets mis mee natuurlijk,
maar kijk eens verder dan je eigen gezin naar het kerkgezin.
Vragen
• Hoe vier jij de wekelijkse FEESTdag?
• En de gemeente waar je lid van bent?
• Hoe stimuleer je gemeenteleden om SAMEN deze dag te vieren?
• Is daar aandacht voor?

Kerkelijk seizoen 2 – Avondmaal
Zingen
Lezen

Gezang 10:1 en 2
Romeinen 6:1-14

Introductie
‘Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Here verkondigen van nu aan tot
in eeuwigheid’.
Avondmaal: we gedenken het lijden en sterven van Jezus. Brood eten en wijn
drinken. Stil zijn van Gods liefde voor ons. Het kind in de kribbe is onze Verlosser,
onze Levensvernieuwer. Satan heeft geen macht meer over ons. Laat de zonde
dan ook niet meer toe in je leven. Gebruik je mond, hart en handen in Gods
dienst. Loof Hem!
Vragen
• De lofzegging ‘daarom zal ik met mond en hart de lof van de Here
verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid’ moet niet alleen een zaak zijn
van hart en mond maar ook van handen en voeten (zie Romeinen 6:12-14).
Ben je het hiermee eens?
• Hoe maak je dit concreet voor jezelf?
• Bij het avondmaal klinkt de oproep om een nieuw leven te beginnen.
Wanneer je niet concreet invult wat je wilt veranderen ben je zomaar weer

Pagina 96

Kerkelijk seizoen

bij de volgende avondmaalsviering. Wat zou je de komende weken willen
veranderen?
Welk doel wil je bereiken?
Hoe ga je te werk?

•
•

Kerkelijk seizoen 3 – Advent
Zingen
Lezen

Gezang 25
Jesaja 52:7-10

Introductie
Meer dan welkom is de bode die het goede nieuws van redding komt brengen.
Dan maakt het niet meer uit of je midden op de puinhopen leeft. Dan ga je
juichend de straat op. Je bent weer vrij en dat feest vier je. Het feest van de
Messias, de Redder van de wereld. God komt bij de mensen wonen.
Vragen
• Advent: tijd van verwachting, van hopen en van uitzien naar.
• Leef je in de verwachting van Jezus’ terugkomst?
• Hoe vier je in je gemeente Kerst?
• Ga in je gemeente eens na welke activiteiten erop gericht zijn het goede
nieuws van redding te verkondigen. Ben je daarbij naar binnen of naar
buiten gericht?

Kerkelijk seizoen 4 – Advent
Zingen
Lezen

Adventslied
Maleachi 3:20-24, Lucas 1:5-17

Introductie
In deze maand vallen de zondag van advent. Tijd van verwachting.
We wachten op de komst van de Heer.
Het volk Israël wachtte ook op de komst van de Messias. Heel het OT spreekt van
Zijn komen. In Maleachi wordt het –aan het eind van het OT- nog eens weer
gezegd: Hij komt!
Maar voordat Hij komt, komt er een ander, de profeet die het volk voorbereid op
de komst van de Messias. Zacharias hoort het van de engel Gabriël: ‘Hij (het kind
van Zacharias en Elisabeth) zal voor God uitgaan in de geest en de kracht van
Elia. Hij zal ouders en kinderen met elkaar verzoenen en zondaars tot
rechtvaardigheid brengen om zo het volk klaar te maken voor de Heer’. De
profetie van Maleachi wordt vervuld.
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Vragen
•
Voordat de Messias komt moeten ouders en kinderen zich met elkaar
verzoenen is de boodschap van Maleachi. Christus wil dat we in vrede met
elkaar leven, juist in onze gezinnen.
•
Hoe is dat in je eigen gezin?
•
Wat doe je als ouders en kinderen niet goed met elkaar omgaan?
o Bijvoorbeeld wanneer de kinderen de zorg voor ouders niet op zich
willen nemen? (bijvoorbeeld wegens verschraling van zorg in de
WMO en AWBZ)
o Bijvoorbeeld wanneer kinderen (geestelijk, lichamelijk of materieel)
verwaarloosd worden?
•
Hoe kun je als diaken in je gemeente de leden ondersteunen bij de
opvoeding van hun kinderen? Of is dat (alleen) een taak voor
ouderlingen?

Kerkelijk seizoen 5 – Advent
Zingen
Lezen

GK 81:2,3,4 en 8 (Jubelt voor de Heer)
LB 122 (Kom tot ons, de wereld wacht)
Johannes 1:14-18

Introductie
Een mens heeft een naam, maar die naam gaat voor je leven als je de persoon
gezien hebt. Verhalen over eenzamen, zieken gaan leven wanneer je zelf bij die
eenzame, zieke bent geweest en hem of haar hebt leren kennen.
Gods naam kennen we, zien doen we Hem niet. We kunnen het niet eens.
Het volk Israël vreesde het: ‘God zien en je zult sterven’.
Toch hebben we God gezien.
Jezus zegt het zelf: ‘Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen hij die
van God komt, heeft hem gezien’. (Johannes 6:46).
En later: ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’. (Johannes 14:9).
God heeft een gezicht: Jezus.
Tijd van advent, kerstfeest. God heeft in Jezus een gezicht gekregen.
Vragen
•
Hoe heet je? Meestal is het de eerste vraag die je iemand stelt. Van welke
mensen in je wijk weet je de naam? Schrijf ze eens op.
•
Wie ken je echt in je wijk? Wie ken je alleen van naam, van horen zeggen?
•
Weet je wie je buren en buurtgenoten zijn?
Job 42:5 ‘Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen
aanschouwd.’
•
Hoe ken jij God? Alleen van naam, van horen zeggen? Of heb je werkelijk
God gezien?
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Kerkelijk seizoen 6 – Advent
Zingen
Lezen

Liedboek 126
Psalm 24

Introductie
Johannes preekte: maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. De
heraut kondigt de komst van de koning aan. Zorg ervoor dat de koning op
gepaste wijze verwelkomd wordt.
In Psalm 24 zingt David over de komst van de Heer, onze Koning. Maak ruim baan
voor de koning, de poorten worden opgeroepen hun bogen te verhogen. Deze
koning is zo groot en machtig, Hij is de Heer van de hemelse machten. .
December is in het kerkelijk jaar de maand van advent. We leven toe naar de
viering van kerst, waar we de geboorte van Jezus gedenken.
Advent: ook de verwachting van de komst van de Heer Jezus op de jongste dag.
‘Hij komt, bekeer u nu’. Zorg dat je voorbereid bent op Zijn komst.
Vragen
• Hoe leef jij toe naar de komst van Jezus?
• Hoe bereid je je voor?
• Hoe kun je mensen troosten met de belofte van de wederkomst?
• Hoe leefden de mensen in de tijd na Maleachi in verwachting van de
komst van de Messias, honderden jaren?
• Zacharias en Elisabeth, Maria, Simeon, Anna en al die anderen?
• Leven in verwachting (advent): in deze tijd van hectiek en drukte is het
soms lastig even stil te staan. Sta eens stil bij het wonder van de geboorte
van Jezus en ontdek opnieuw de liefde van God voor mensen.

Kerkelijk seizoen 7 – Kerst
Zingen
Lezen

LB 152: 1-7 (E en Kind geboren te Bethlehem)
2 Korintiërs 8:4-9

Introductie
Hij maakt ons door zijn armoe rijk en brengt ons in het hemelrijk. Halleluja.
Jezus was rijk, om ons is hij arm geworden. Hij offerde zich op voor ons. Hij leerde
ons ook dat het ‘zaliger is te geven dan te ontvangen.’
We gedenken met Kerst zijn komen in de wereld. We mogen deze blijde
boodschap uitdragen in de wereld. Niet alleen met woorden, maar ook door
daden.
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Vragen
•
Een vaak gehoord argument om niet te geven voor allerlei doeleinden is:
‘ik weet niet wat er met het geld gebeurt’ ‘de armen kunnen wat ik geef
misbruiken’. Wat vind je van deze argumenten?
•
Waarom geven we van onze rijkdom?
•
Maakt het uit wat er met het geld gedaan wordt?
•
Jezus leert ons ook dat ‘het gelukkiger maakt te geven’. Is dat ook jouw
ervaring?
•
Is ontvangen moeilijker dan geven?
•
Hoe ga je daar mee om als je geeft?
•
Wat betekent het voor jou: ‘Hij maakt mij door zijn armoe rijk en brengt mij
in het hemelrijk’?

Kerkelijk seizoen 8 – Kerst
Zingen
Lezen

Lied passend bij advent/kerst
Mattheüs 2:1-12 en Micha 5:1

Introductie
In Micha 2 t/m 5 lezen we een discussie tussen Micha en zijn tegenstanders (in de
Groot Nieuws Bijbel wordt dit aangegeven, de indeling is niet omstreden, maar
daar gaat het me nu niet om). Midden in die discussie staat Micha 5:1, voor ons
een overbekende tekst. Het is teveel om de hoofdstukken uit Micha op de
vergadering te lezen, maar lees het thuis eens door.
God maakt het plan van heil bekend: De Messias komt en hij zal in Bethlehem
geboren worden. De Farizeeën wisten dit ook, ze kunnen het Herodes zo vertellen.
In Bethlehem knielen, vol aanbidding, vreemdelingen voor het Kind. En de
Farizeeën, en wij?
Vragen
• Wat betekent ‘Kerstfeest’ voor jou?
• Hoe ga jij om met Gods plan van heil?
• Als ‘Farizeeër, die het allemaal goed weet te vertellen’ of als ‘vreemdeling,
die in aanbidding neerknielt’?

Kerkelijk seizoen 9 – Kerst
Zingen
Lezen

Psalm 118:8 en 9
Hebreeën 10:19-25

Introductie
‘Wat maakt meer indruk: de geboorte van een kindje (Zoon van God) in
Bethlehem of de opstanding van een mens (dezelfde Zoon van God)?’)
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Met Kerst gedenken we de geboorte van Gods Zoon, met Pasen Zijn opstanding.
Het Kind wordt het Lam. Door het bloed van het Lam zijn we rein en mogen we
het heiligdom van God binnengaan. Dit is een belijdenis om voor te staan en om
elkaar bij vast te houden
Vragen
• Sporen we elkaar aan om bij deze belijdenis (vs. 23) te blijven.
• Zien we naar elkaar om, ook als het gaat om kerkgang en bijbelstudie?
• Stimuleren we elkaar om onze gaven zo goed mogelijk te gebruiken in de
gemeente?
• Bedenk drie manieren, hoe je als jongeren elkaar kunt aansporen tot liefde
en goede werken.

Kerkelijk seizoen 10 – Goede Vrijdag
Zingen
Lezen

Gezang 90
Johannes 19:25-27

Introductie
Hier lezen we één van de zogenoemde kruiswoorden van Jezus. Ken je ze alle 7?
Ik heb ze nog op school geleerd (30 jaar geleden).
Jezus draagt de zorg voor zijn moeder over aan zijn leerling Johannes. Hij geeft
hiermee aan dat volgelingen van Hem voor elkaar hebben te zorgen als familie
wegvalt.
In een lied wordt het zo verwoordt (Ria Borkent):
Zoon, uw moeder,
Moeder, uw zoon is daar.
Zuster, broeder,
God geeft ons aan elkaar.
Wederkerig verbonden door het kruis
nam zijn leerling Maria op in huis.
Vroeger was het heel gewoon dat je als kinderen je ouders verzorgde. Wij kennen
de familie-zorg niet zo meer, ouders en kinderen wonen ver van elkaar. Het zorgen
voor elkaar in de gemeente kennen we wel.
Misschien is dit zorgen voor elkaar vandaag meer nodig dan een aantal jaren
geleden.
Jezus Christus wijst de weg.
Als familie, verbonden door het kruis, voor elkaar zorgen is een liefdedienst die Hij
ons leert.
Vragen
• God geeft ons aan elkaar. Wederkerig, verbonden door het kruis. Praat
hierover door met elkaar.
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•
•

•
•
•

Om goede zorg in de gemeente te kunnen geven heb je vrijwilligers nodig.
Zijn er voldoende vrijwilligers in je gemeente?
Stel: je vindt dat er meer vrijwilligers nodig zijn, maar je kunt niet meer
vrijwilligers krijgen omdat iedereen een betaalde baan heeft (wat vaak om
financiële redenen nodig is) en daardoor minder tijd heeft voor
vrijwilligerswerk. Hoe los je dit probleem op?
Probeer bij deze tekst eens in te gaan op de praktische invulling. Hoe is het
vrijwilligerswerk opgezet en wat zijn de plannen voor volgend seizoen?
Heb je ondersteuning nodig van je predikant door het onderwerp
‘diaconaat naast’ bij de gemeente meer onder de aandacht te brengen?
Wanneer je mensen wilt stimuleren in hun omgeving ‘naaste’ te zijn, maak
het dan concreet.

Kerkelijk seizoen 11 – Goede vrijdag
Zingen
Lezen

Gezang 16
Mattheüs 16:21-28, 17:22-23, 20:17-19, 26:1-5

Introductie
Jezus had het zijn leerlingen al vaak gezegd: Ik ga sterven.
Ze willen het misschien niet geloven, maar ze hebben het zelf gezien. Zijn bloed
heeft gevloeid, voor hun en mijn zonden. Pas na Zijn opstanding begrijpen ze het.
Vragen
• Wil jij kijken naar een kruis, met daaraan je Heiland die daar voor jou
hangt?
• Of kijk je liever maar snel naar het lege graf?

Kerkelijk seizoen 12 – Goede vrijdag
Zingen
Lezen

Gezang 16
Lucas 9:18-27

Introductie
Wie is Jezus? Mensen hebben daar zo hun gedachten over. Petrus zegt: U bent de
Christus van God. Jezus legt uit: de Mensenzoon moet veel lijden. Hij zal gedood
worden en weer door God worden opgewekt. De discipelen horen dit ook. En
toch: ze vluchten allemaal als Jezus gevangen genomen wordt. Petrus
verloochent zijn Christus! En wij?
Vragen
• Wil jij een Jezus die voor je aan het kruis een gruwelijke dood is gestorven?
• Of toch maar liever niet?
• Met Christus gekruisigd zijn?
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•
•
•

Christus leeft in mij en ik leef in Hem?
Wil ik dat echt?
Of wil ik zelf ook nog iets te zeggen hebben over mijn leven?

Kerkelijk seizoen 13 – Goede vrijdag
Zingen
Lezen

Gezang 19:1 en 2
Galaten 2:11-21

Introductie
Met Christus zijn we gekruisigd en gestorven. Toch leef ik, zegt Paulus. Maar dan
niet meer mijn eigen ik, maar Christus leeft in mij. Ik ben een ander geworden, ik
ben een christen. Geloof in de Zoon van God, die dood geweest is, en die leeft,
doet mij dit Paulus nazeggen.
Vragen
• Wat betekent het voor jou dat Christus in je leeft?
• Hoe heb je het Paasfeest gevierd?
• Wat maakt meer indruk: de geboorte van een kindje, die Gods Zoon is, in
Bethlehem of de opstanding van een mens, die diezelfde zoon van God is?

Kerkelijk seizoen 14 – Goede vrijdag
Zingen
Lezen

GK 98/ GK 99/ GK 123:2 en 3
1 Korintiërs 15:1-11

Introductie
vs 6: ‘Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters
tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.’ Er zijn
ooggetuigen van de opstanding van Christus. Ze hebben Hem gezien na zijn
dood, begrafenis en opstanding. De meesten van hen leven nog, zegt Paulus. Ga
het ze maar vragen.
Ooggetuigen: vraag 10 mensen een situatie (ongeluk), waar ze bij waren, te
beschrijven en je krijgt 10 verschillende verhalen. De vier evangeliën vertellen alle
vier van Jezus’ dood en opstanding. Het zijn verschillende verhalen. Maar één
ding is zeker: Jezus is gestorven, begraven en weer opgestaan. Dat weten deze
ooggetuigen zeker, want ze hebben een levende Jezus gezien.
Vragen
•
Jezus is echt opgestaan, er zijn getuigen. Wat is voor ons de waarde van
deze getuigen?
•
Wat is de waarde van Christus’ opstanding voor jou persoonlijk (zie ook HC
v+a 45)?
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•

Stelling: de waarheid van Christus’ dood en opstanding blijkt onder meer
uit het gegeven dat de Evangeliën verschillende verhalen vertellen.

Kerkelijk seizoen 15 – Pasen
Zingen
Lezen

Liedboek 203:1,4 en 6 (of een ander Paaslied)
Efeziërs 3: 1-20 (m.n. vs 16-19)

Introductie
Paulus mag het mysterie, het geheim van Christus, kennen en verkondigen. Het is
de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. God heeft zijn
eeuwenoude plan werkelijkheid doen worden in Christus Jezus. Hij heeft het al
aan Adam en Eva beloofd. Voor ons blijft het een wonderlijk geheim: de liefde
van God voor mensen. Verwonder je elke dag opnieuw over Zijn grote Liefde voor
jou.
Vragen
• Raak je nog onder de indruk van Gods liefde voor jou?
• We vieren elk jaar het Paasfeest en gedenken de dood van Gods Zoon
aan het kruis. Wat betekent het Paasfeest voor jou?
• Paulus verkondigt het mysterie van Christus. Hoe doe jij dat in je ambt van
diaken?
En hoe ondersteun en stimuleer je elkaar hierin?
• In hoeverre is er plaats in je leven voor een dagelijkse ‘Verwondering’?

Kerkelijk seizoen 16 – Pasen
Zingen
Lezen

Liedboek 481:3 en 4
Handelingen 3:11-26

Introductie
Door de kracht van de Geest, die over hen gekomen was, mochten Petrus en
Johannes de verlamde man genezen, in Jezus’ naam. De mensen zijn
stomverbaasd. Logisch, vissers die zich ontpoppen als predikers en genezers. Ze
spreken en handelen met hetzelfde gezag als Jezus deed.
In mijn portemonnee zit een geel kaartje, ooit gekregen op Paaszondag n.a.v. de
preek. ‘Power van Pasen – ook voor jou’ staat er op. En een plaatje van een
bulldozer. ‘God duwt je verkeerde dingen weg en trekt je weer overeind. Heer,
stuur uw bulldozer, hijs me weer op!’
De kracht van Pasen: God maakt zwakken sterk en geeft ze een plaats in Zijn
Koninkrijk.
Vragen
• Hoe konden Petrus en Johannes zo preken?
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•
•
•

Ze waren toch maar eenvoudige vissers?
Hoe is de Power van Pasen in jou zichtbaar?
Wat heb je nodig om een goede, bruikbare dienstknecht van God, van
Jezus te zijn?

Kerkelijk seizoen 17 – Pasen
Zingen
Lezen

Gezang 19
Mattheüs 4: 1-11 en Lucas 22: 39-46

Introductie
We hebben weer Paasfeest gevierd: het feest van de opstanding van Jezus. Hij
heeft met zijn lichaam en bloed betaald voor onze zonden. ‘Het is volbracht’.
Je hebt gelezen over wat Jezus meegemaakt heeft in de woestijn. De satan wilde
niet dat Jezus aan het werk ging. De satan wilde Jezus aan zich onderwerpen,
zoals hij eens de mens aan zich onderworpen had. Jezus weerstond de verleiding.
Het was een moeilijk moment voor Jezus, maar Hij gehoorzaamde God, zijn
Vader. En wanneer Hij de duivel heeft weggestuurd stuurt God engelen om voor
hem te zorgen.
Vlak voor zijn lijden aan het kruis is er weer een moment dat Jezus het moeilijk
heeft. Hij weet wat Hem te wachten staat en hoe zwaar het zal zijn. Dan stuurt
God weer een engel om Hem kracht te geven. Engelen, ze juichen voor de troon
van God en van het Lam. Ze droegen Jezus. Ze zullen ook ons op handen dragen.
Vragen
• Engelen komen niet bij Jezus om de last van Hem weg te nemen. Die last
moest Hijzelf dragen. Ze komen bij Hem om voor Hem te zorgen en Hem te
dienen. Kun je dit uitleggen?
• Wanneer helpen en dragen engelen jou?
• Praat eens door over de betekenis van de opstanding van Jezus Christus
voor jouw leven.
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Kerkelijk seizoen 18 – Pasen
Zingen
Lezen

Gezang 21
1 Korintiërs 15:12-22

Introductie
Eenmaal dood is dood. Een mooie gedachte is het voor veel mensen dat je na je
dood toch nog ergens bent. Maar opstaan uit de dood gaat hen te ver. Dat kan
niet.
Het kan wel! Vele getuigen hebben Jezus gezien na zijn opstaan uit de dood.
Paulus zegt het scherp: Als Christus niet uit de dood is opgestaan, dan slaat onze
blijde boodschap nergens op. En wat is dan de inhoud van je geloof? Wat geloof
je dan?
Jezus is opgestaan! Gefeliciteerd!
Vragen
• Wat is voor jou de waarde van Christus’ opstaan uit de dood?
• Het verhaal van de opstanding is een mooi verhaal, maar of het echt zo
gebeurd is …, ach het is een mooie gedachte.
• Dit kom je vandaag meer tegen: men vindt het niet zo van belang of iets
wel/niet echt gebeurd is. Je weet vast wel voorbeelden uit de bijbel te
noemen.
• Praat er eens over door: wat is de consequentie van dit soort ‘geloven’.

Kerkelijk seizoen 19 – Hemelvaart
Zingen
Lezen

Gezang 24:1 en 2
Handelingen 1:4-14

Introductie
Jezus gaf zijn discipelen de opdracht te wachten op de belofte van Zijn Vader. De
discipelen zitten meer met de vraag: Wanneer komt dat koninkrijk van God nu?
Toch gaan ze na Jezus’ heengaan aan het werk: ze bidden om de Geest.
Vragen
• Vind je het moeilijk om simpelweg Gods opdrachten uit te voeren?
• Hoe kom je er trouwens achter wat Gods opdrachten voor jou zijn?
• Helpt bidden?
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Kerkelijk seizoen 20 – Pinksteren
Zingen
Lezen

LB 252:1 en 2
Galaten 5:13-6:5

Introductie
Pinksteren hebben we gevierd: het feest van de Heilige Geest. Nauwelijks bekend
bij niet- kerkelijken. Jammer, want de Heilige Geest heeft alles te maken met de
vernieuwing van je leven. Leven door Geest maakt mensen anders. Ze laten zich
leiden door de Geest en laten hun oude leven, vol zondige begeerte, achter zich.
In de vruchten van de Geest in je leven zie je dat God doet wat Hij zegt.
Ken je de vruchten van de Geest? Liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Ik zou zeggen: leer ze uit je hoofd en laat ze je leven beheersen.
Vragen
• Ga eens na welke vruchten van de Geest je in je eigen leven ziet?
• En welke zien anderen in jouw leven? (tip: vraag dit eens aan een collegadiaken of –ouderling).
• Welke vruchten van de Geest zou jij graag willen laten
zien in je leven? Hoe kun je hieraan werken?
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