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Interview

De Bijbel erbij

Diaconie: Zorgen dat er gezorgd wordt

Elke zondag collecteren de diakenen. Wat gebeurt er eigenlijk met dit
geld? En wat doet een diaken nog meer? Gideon Oudenaarden en Walter
Slootweg gingen met diaken Arnoud Proos in gesprek. Arnoud is sinds
januari dit jaar diaken in de Gereformeerde Gemeente van Bodegraven.
Stel: mijn vader wordt ontslagen. Wat gaan jullie doen?

Moet je zelf aankloppen bij de diaconie om geld?

‘Dat is natuurlijk erg voor hem! Allereerst gaan we in

‘Diakenen zouden wel willen dat ze álle zorgen en proble-

zijn ontslag geld meegekregen heeft, maar het kan ook zijn

gaat de auto stuk, dan mag er best overlegd worden met de

gesprek met je vader. We luisteren wat er gebeurd is en of
hij hulp nodig heeft. Soms valt het mee, omdat iemand bij
dat hij al maanden geen salaris heeft gehad en dan gaan

we direct helpen. Dat is de mooiste taak in het ambt van

diaconie.’

Moet een diaken getrouwd zijn?

tezakken zien. ‘Kijk zelf

‘Het kan dat iemand vroeger een zondig leven heeft geleid,

maar de Heere Jezus liefgekregen heeft. Het is mogelijk dat
zo iemand later toch diaken kan worden. Uit de stemming
wen van de gemeente mag hebben.’

‘In 1 Timotheüs 3:12 staat: ‘… ener vrouwe man.’ Dit betekent dat een diaken één vrouw mag hebben. Maar je mag
ook diaken zijn als je niet getrouwd bent.’

Arnoud laat de collec-

ren. Je weet niet beter, zo gaat het altijd. Maar wat kun je hierover in de Bijbel terugvinden?

 Handelingen 6: 1- 7

 vers 5

Het Evangelie verkondigen

Ambten vervuld

De apostelen hebben in de gevangenis gezeten. Omdat ze

Opmerkelijk om te lezen dat dit woord de hele menigte be-

Gods Woord verkondigden. Na hun wonderlijke ‘ontsnapping’

haagde. Niemand gaat mopperen of weet het beter. Iedereen

zijn ze weer opgepakt en gegeseld. Ondanks dit alles houden

is het ermee eens. Uiteindelijk worden er zeven mannen aan-

ze niet op elke dag over de Heere Jezus te spreken. En dat niet

gesteld. Zeven mannen met een Griekse naam. Zo mag er ook

alleen stilletjes in een huis maar ook buiten, in de tempel en bij

in het kerkelijk leven van die dagen een bepaalde orde komen.

de huizen. Waar iedereen het kan horen.

N Wat lees je over Stefanus en wat betekent dat?
N Kan dat ook van jou gezegd worden?

maar: de zak zonder

 vers 1

N En over Nikolaüs?

letter is voor de extra

N Wat is het gevolg van de preken?

N Ken jij ook mensen die onkerkelijk opgegroeid zijn en

collecte.’

N Waarom mopperen de Grieken?

uiteindelijk zelfs een ambt mochten ontvangen?

N Hoe zou dit komen?
N Beoordeel jij de mensen om je heen wel eens op hun natio-

Weetje

Lees

Het is zondag, het orgel stopt met spelen en de kerkenraad komt binnen. Mannen in zwarte
pakken met verschillende taken. De dominee preekt, ouderlingen lezen en diakenen collecte-

niet alles. Als iemand niet zoveel salaris heeft en ineens

op de ledenvergadering blijkt of iemand ook het vertrou-

Mag iemand met een strafblad diaken worden?

De eerste diakenen

men in de gemeenten kennen. Maar we weten natuurlijk

Op elke collectezak
staat een letter:
D(iaconie), A(flossing)
of K(erk). Welke
collectezak wordt
gebruikt bij de extra
collecte?

diakenen.’

N Bijbelstudie

naliteit, en waarom?

 vers 6 en 7

Bevestigd en vruchtdragen
De zeven diakenen worden door de apostelen in het ambt

Taken van de diaconie

 vers 2 tot 4

bevestigd. Het preken van de apostelen mag door gaan. Ze

Samen oplossen

kunnen de zorg voor de armen aan deze mannen overlaten

• Collecteren

• Huisbezoek

De twaalf apostelen roepen alle discipelen (volgelingen) bij

en zich richten op het verkondigen van het Evangelie. Dit blijft

 Mattheüs 25:35, 36.

• Uitdelen van geld

• Contacten leggen

elkaar. Deze moeilijke kwestie moet besproken worden en

niet zonder vrucht. Veel mensen komen tot geloof.

Hoe kan jij praktisch in je leven deze ‘werken der

• Praktische hulp

samen zullen ze een oplossing zoeken.

N Wat lees je in vers zes over de bevestiging van deze

barmhartigheid’ doen?

met de gemeente

Wat betekent…

N Wat bedoelen de discipelen met de woorden in vers twee?
N Wat zijn de eisen die ze stellen aan de mannen die aange-

Wil je weten wat er in de Bijbel staat over diakenen? Lees

‘…die uitdeelt, in eenvoudigheid;’ (Romeinen 12:8)

steld zullen worden (zie de kanttekeningen en de Bijbel

het formulier om diakenen in het ambt te bevestigen

Met eenvoudigheid wordt bedoeld dat je alleen uitdeelt

met uitleg)?

eens door. Zoek ook de genoemde bijbelteksten op.

aan de mensen die het nodig hebben. In het formulier
om diakenen te bevestigen staat: ‘onderscheidingsgave

N Waarom is dat belangrijk en wijzen ze niet zomaar iemand
aan?

en voorzichtigheid’. Als iemand hulp nodig hebt ga je met

N Ken jij mensen in je omgeving die aan deze ‘eisen’ voldoen?

twee diakenen op bezoek om te vragen wat er aan de hand

N Waaraan merk je dat?

is. Als iemand financiële hulp nodig heeft, dan helpen we

N Wat zeggen de apostelen in vers vier over hun eigen taak?

diakenen?
N Bid jij ook voor de ambtsdragers in jouw gemeente?
N Waarom krijgen ze de handen opgelegd (zie kanttekening
21)?
N Gebeurt dat nu nog?
N Vertel jij mensen om je heen wel eens over de Heere Jezus?

ɕɕ Linda Adriaanse

niet allen door geld te geven, maar ook door mensen te
helpen het geld verstandig te besteden.
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