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Jij en ik zijn goed geschapen. God zegt in Genesis dat
de mens op Hem lijkt. We droegen Zijn beeld. Door de
zondeval is de goede schepping gebroken. Daardoor
lijden alle mensen aan de gevolgen van de zonden. De
een heeft het moeilijker dan de ander. Daarom heeft
God jou en mij de opdracht gegeven om te zorgen voor
anderen die het minder hebben. Wij moeten zorgen
voor onze naaste, dichtbij en ver weg.
Dat is niet alleen een
taak van diakenen,
hulpverleners,
evangelisten en
zendingswerkers,
maar ook een taak
van jou! Ook jij
moet en mag zorgen
voor een ander. Je
mag weldoen. Dat
is misschien een
ouderwets woord,
maar het betekent
vanuit liefde een
ander helpen en
ondersteunen.

‘Mag ik mijn pen terug?’ ‘Hé, blijf eens van mijn fiets af!’ ‘Geef mijn mobiel eens terug!’ Moet je eens
nagaan hoe vaak je het woord ‘mijn’ gebruikt. Je zegt daarmee dat iets van jou is. We willen allemaal
graag iets ‘bezitten’. En zeg nou zelf, we hebben al heel veel. Kleding, een smartphone, een auto, geld.

vragen

1.	Bedenk eens 5 dingen die belangrijk zijn

voor je. Zou je het erg vinden om deze te
verliezen of weg te moeten geven?

wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn
’t wettig eigendom des HEEREN’. De Heere is de
Eigenaar van alles. Wij mogen als rentmeester
alles gebruiken. Hij vraagt het ook terug.
Jij leeft in rijkdom, maar op andere plaatsen in
de wereld is grote armoede en nood! Daar staan
we niet zo vaak bij stil. Misschien goed om daar
vandaag eens over na te denken. Hoe ga jij om
met je geld? Hoeveel van jouw geld geef je aan
anderen? Welk deel van je zakgeld leg je aan de
kant voor mensen die armer zijn dan jij? Wat doe
jij als er een collecte of een actie voor een goed
doel in de kerk of op school wordt gehouden?

Denk er met elkaar eens over na. Hoe kan jij op een
goede manier weldoen?

2.	Hoe komt het dat we zo vast zitten aan
ons geld en onze spullen? Wat vind jij
daarvan?

worden stopgezet.

STELLING

Ik hoef van niks van mijn zelf
verdiende geld weg te geven.

Vormgeving
Reprovinci, Schoonhoven

Postbus 79 - 3440 AB WOERDEN

Bij diaconie gaat het om geven voor anderen
die minder hebben. Een diaken verzamelt
geld en mag dat uitdelen aan mensen die in
financiële problemen zit. Hoeveel wil jij kwijt?
Of wil je alles voor jezelf houden? Dan is het
goed om te bedenken wie de eigenaar is van
alles op deze wereld? Psalm 24 geeft je een
antwoord. Daar kun je lezen: Al d’ aard’ en alles

Jaco Pons
eindredacteur

T (0348) 489948
E info@jbgg.nl - I www.jbgg.nl
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Ook jij kunt veel betekenen voor een ander die in
nood is. De Heere ziet daarbij jouw hart. Geef je
zoveel mogelijk geld weg om er zelf beter van te
worden? Denk je dat je met veel geld weggeven
iets kan verdienen bij de Heere? Maar daar gaat
het helemaal niet om. Als jij geeft uit liefde tot de
Heere en je naaste, dan wil de Heere dit belonen,
uit genade. De Heere zegt het Zelf: ‘Voor zoveel
je dat een der minste broeders of zusters gedaan
hebt, zo heb je dat aan Mij gedaan.’ Vind je dat geen
wonder?!

3

Schatten verzamelen voor ...
...jezelf
opdracht

...je NAASTE
2.		Hoe mag jij als christen omgaan met

opdracht

opdracht

Lees: Mattheus 6: 19 tot 26

Lees Lukas 10 : 25-37

Lees Mattheus 25 : 35-36.

In de Bergrede gaat het over het Koninkrijk van
God. De Bergrede wordt ook wel de grondwet
van het Koninkrijk der hemelen genoemd. Het
gaat over de mensen die bij dit Koninkrijk horen
en hoe ze zich gedragen. De Heere Jezus vertelt
wat dit voor mensen zijn. Mensen die bij de Heere
Jezus en zijn Koninkrijk horen, weten door genade de dingen op waarde te schatten. Ze zijn vaak
wel druk met alle tijdelijke dingen, maar uiteindelijk zijn de dingen van de eeuwigheid en het liefhebben van de Heere voor hen belangrijker dan
de dingen van dit leven. Als je alleen maar bezig
bent met geld, carrière, vakanties en de Heere en
Zijn dienst vergeet, is het de vraag of je wel echt
bij het Koninkrijk van God hoort. Daarbij willen
ze geen rekening houden met God. Ze proberen
zoveel mogelijk aardse schatten te verzamelen.
De Heere Jezus noemt het dwaasheid om geen
rekening te houden met God en zoveel mogelijk
aardse schatten te verzamelen.

De Heere Jezus vertelt over iemand, die op weg
is van Jeruzalem naar Jericho. Een weg waar van
alles kan gebeuren. Deze man wordt plotseling
overvallen, beroofd en in elkaar geslagen. Daar
ligt hij: zwaargewond, halfdood! Wat doen de
‘kerkmensen’ en dienaars van God? Ze steken
geen hand uit, maar gaan met een boog om hem
heen. De Samaritaan zorgt wel voor deze man. Hij
verzorgt hem en brengt hem naar een herberg om
hem verder te laten verzorgen.

		

aardse goederen? Waar lees je dat?

3.		Hoe moet je schatten vergaderen in de
hemel?

4.		Wat is het verschil tussen aardse

VRAAG

schatten en hemelse schatten?

 elke drie voorbeelden lees je in dit
W
Bijbelgedeelte over het voorbij gaan van
aardse schatten?

Jezus Zelf?

10.	Ga in gedachten de mensen die je kent

eens langs. Voor wie zou jij misschien iets
kunnen betekenen?

11.	
Aan wie kun je het vragen of er mensen in
de gemeente zijn die hulp nodig hebben?

5.		Waar denk jij aan bij een hemelse schat?
Heb jij deze schat al?

7.		

Wat lees je over de Samaritaan?

STELLING
STELLING

Als je rijk bent, kun je geen
kind van God worden.
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kunt doen worden er genoemd in Mattheus
25: 35-36?

6.	
Waarom lijkt de Samaritaan op de Heere

VRAAG

1.	

9.	
Welke zeven dingen die je voor je naaste

treffer

8.		Wat betekent dat voor jouw houding naar
je naaste?

Ik wil best helpen, maar ik
kan toch niet de hele wereld op
mijn nek nemen!
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uw hart niet verstijven, noch uw hand toesluiten voor uw broeder, die arm is;
	Maar gij zult hem uw hand mildelijk opendoen,
en zult hem rijkelijk lenen, genoeg voor zijn
gebrek, dat hem ontbreekt.
Deuteronomium 15 : 7 en 8, 10 en 11

diaconie in
het oude
testament

2.	

De Heere gaf het volk Israel in de woestijn al
verschillende wetten die gingen over het zorgen voor het land, het vee en de arme mensen.

1.	

 ees de volgende Bijbelgedeelten. Wat
L
zeggen deze teksten over hoe een Israeliet
met armen om moet gaan?

x	Als gij ook den oogst uws lands inoogsten zult,
gij zult den hoek uws velds niet ganselijk afoogsten, en dat van uw oogst op te zamelen is, niet
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De Heere gaf het volk Israel in de woestijn al
verschillende wetten die gingen over het zorgen voor het land, het vee en de arme mensen.

3.		Weet jij een paar teksten te noemen uit
het Oude Testament waarin het woord
‘barmhartigheid’ voorkomt?

		
Welke drie dingen worden er genoemd

over Gods zorg voor de mensen die het
moeilijk hebben?

4.		Noem eens een paar voorbeelden uit

Het is voor jou de gewoonste zaak van de wereld dat er tijdens de kerkdienst wordt gecollecteerd.
Een van de collectes is voor de diaconie. Het geld wat je geeft aan de diaconie wordt besteed aan
mensen die minder geld hebben. Dat kan in je eigen gemeente zijn, maar ook daarbuiten of zelfs in
het buitenland. Ook in het Oude Testament heeft de Heere wetten gegeven om goed voor de armen
te zorgen.

opdracht

Lees Psalm 146:7.


vragen

opzamelen.
	Insgelijks zult gij uw wijngaard niet nalezen,
en de afgevallen bezien van uw wijngaard niet
opzamelen; den arme en den vreemdeling zult
gij die overlaten; Ik ben de HEERE, uw God!
	Gij zult niet wreken, noch toorn behouden
tegen de kinderen uws volks; maar gij zult uw
naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de HEERE!
Leviticus 19 : 9, 10 en 18
x Als gij nu den oogst uws lands zult inoogsten,
gij zult, in uw inoogsten, den hoek des velds
niet ganselijk afmaaien, en de opzameling van
uw oogst niet opzamelen; voor den arme en
voor den vreemdeling zult gij ze laten; Ik ben de
HEERE, uw God!
Leviticus 23: 22
x Wanneer er onder u een arme zal zijn, een uit
uw broederen, in een uwer poorten, in uw land,
dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult gij
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Tienden geven
‘Je tienden geven’. Heb jij daar wel eens
over gehoord? Het staat in Leviticus 27.
Het is een wet die God ingesteld heeft.
Alle Israëlieten moesten 10% van alles wat
zij verdienden of op het land verbouwden
aan de Heere geven. De christelijke kerk
heeft later deze 10% overgenomen als
een richtlijn voor wat christenen zouden
moeten weggeven. In het Nieuwe Testament wordt er verder niets meer over
gezegd. Christenen mogen weggeven wat
ze kunnen missen. Soms is dat meer dan
een tiende deel, soms wat minder.
Barmhartigheid
Barmhartigheid is het basiswoord voor
diaconie. Het Hebreeuwse woord voor
barmhartigheid is chèsèd. Dit kun je vertalen met een ‘brandend hart’. Een hart dat
vol is van goedheid, trouw, weldadigheid,
genade. Het is niet zomaar even vriendelijk zijn tegen iemand, maar het gaat veel
dieper. Het gaat om een relatie met iemand
hebben waaraan rechten en plichten verbonden zijn. Het gaat er bij barmhartigheid
niet alleen om wat je voor je naaste voelt,
maar wat je voor je naaste doet!

het Oude Testament, waarin iemand
‘barmhartigheid bewijst’ aan zijn of haar
naaste.

5.		Hoe kun jij barmhartigheid bewijzen aan
de mensen om je heen?

In het Oude Testament brachten de mensen
dankoffers in de tabernakel en later in de
tempel. Dit offer wordt gebracht als dank aan
God voor al het goede wat Hij gegeven heeft.
Het is een vrijwillig offer. Het dankoffer gaat
samen met blijdschap en lof aan God.

6.	Hoe kun je de dankoffers uit het Oude

Testament vergelijken met de collecte in
de kerkdienst?
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Eigenschappen van een diaken
De apostel Paulus heeft brieven geschreven
aan de eerste christelijke gemeenten. In de
brief aan Timotheüs schrijft hij ook over de
eigenschappen die een diaken moet hebben.

in het

Nieuwe Testament
Het graan is rijp voor de oogst. Nu moet de
oogst binnengehaald worden. Iedereen helpt
mee, ook de vrouwen en de kinderen. Met een
sikkel worden de halmen afgesneden. De aren
met korrels worden op ezels geladen en naar de
dorsvloer gebracht, buiten het dorp. De mooiste
tarwearen worden apart gelegd, die zullen de
Heere worden aangeboden op het Pinksterfeest,
het feest van de Eerstelingen. Om twaalf uur in
de nacht gaan de deuren van de tempel open.
Nu mogen de feestgangers komen om hun
gaven aan de Heere te geven. De volgende dag
wordt het feestoffer gebracht. Hierna wordt
de Heere gedankt voor de nieuwe oogst. Van
het tarwemeel zijn in de tempel twee broden
gebakken. Het zijn de eerstelingen van de nieuwe
tarweoogst. Ze worden de Heere aangeboden.
De priester beweegt de broden langzaam in de
hoogte. Zo worden ze als het ware aan de Heere
gegeven. Straks zullen de broden in kleine stukjes
gebroken worden, voor elke priester een stukje.

6.	

Lees

7.		Zoek achter in de Bijbel het formulier om
ouderlingen en diakenen te bevestigen
op. Lees het schuingedrukte stukje over
de diakenen door. Uit welke twee dingen
bestaat het ambt van diakenen?

1 Timotheus 3: 8 - 12.

		
Welke acht eigenschappen moest een

diaken hebben?

vraag

1.		Waar denken wij aan op het
Pinksterfeest?

STELLING

Een ouderling heeft een belangrijker ambt dan een diaken.

2.		Wat is het verschil met de tijd voor het
Pinksterfeest en daarna?

3. 	Wat voor les kun jij leren van het

‘aanbieden van de eerstelingen’ aan de
Heere?

Dienen
Het woord ‘diaconie’ komt van het Griekse
woord diakonia. Het betekent dienen. Dat is de
belangrijkste taak van de kerk: het dienen van
God en van je naaste.

9.

Lees Mattheus 25 : 35 - 40.

		Hoe laat de Heere in dit Bijbelgedeelte
zien dat in het leven van elke christen
dienen het belangrijkste is?

8. 	
Het dienen van je naaste is mooi werk,

maar niet altijd makkelijk. Waarom niet?

10.	Welke manieren van dienen van je naaste
lees je in dit Bijbelgedeelte?

Na het Pinksterfeest ontstaat er een
christelijke gemeente. Daar lees je over in het
Bijbelboek Handelingen. De apostelen hebben
hun handen vol aan het verkondigen van het
Evangelie. De gemeente groeit. Kinderen
worden over het hoofd gezien en ook weduwen
hebben niet genoeg te eten. De verdeling van
de spullen onder de arme mensen gaat ook niet
echt eerlijk. Daarom worden er zeven diakenen
gekozen. Zij mogen geld en eten aan de armen
uit delen, zodat de apostelen met bidden en
preken bezig konden zijn.
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4.		Lees

Handelingen 6: 1 - 7.

Welke eigenschappen hadden de
mannen die werden uitgekozen om
diaken te zijn?

Offeren
In de brief aan de Hebreeën (geschreven aan
christen-Joden) schrijft Paulus over het geven
van offers. Dit zijn niet meer de offers die in de
tempel gebracht worden, maar offers van lof en
dank. De Hebreeën moeten in hun woorden en
daden de Heere de eer geven.

12.	Er zijn gemeentes waar mensen die aan
het Heilig Avondmaal gaan, geld in een
schaal op de avondmaalstafel kunnen
neerleggen. Kun jij uitleggen waarom?

11.	Wat schrijft Paulus in Hebreeën 13: 16
5.		

over geven aan anderen?

Hoe heetten deze eerste diakenen?

treffer
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Diaconie…
iets voor
jou?!
Elke zondag komen ze samen met de ouderlingen en de dominee de kerk binnen lopen.
Ze zitten voorin en ze halen geld op. Maar is dat het enige wat een diaken doet?
We stelden een aantal vragen over diaken- zijn aan meneer M.W. van Toor. Hij is diaken in de
Gereformeerde Gemeente van Apeldoorn.

1.	Welke taak heeft een diaken in de
gemeente?
	Laten we beginnen met het gebed! Wat
is het nodig om de leiding van Bovenaf te
smeken. Ook ambtsdragers zijn mensen vol
met gebreken. Er is een grote opsomming
te maken. Denk aan bijv. armenzorg,
gezinsverzorging, bezoeken aan bejaarden,
werkloosheid, ziekte, zijdelingse hulp
(zending, bijzondere noden).
2.	Een diaken is vaak met geld bezig. Worden
er daarom alleen mannen gekozen die
verstand hebben van geld en geldzaken?
	Nee hoor, gelukkig niet! De Heere roept
zoals je bent. In de Bijbel staan veel
verschillende voorbeelden van mensen
met een verschillend beroep. De een was
schaapherder, een ander visser, maar
denk ook eens aan Levi die uit het tolhuis
werd geroepen. Hij had wel verstand van
geldzaken.
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3.	Een diaken wordt gekozen door de
gemeente. Maar je moet wel door de Heere
geroepen worden. Kunt u iets vertellen
over de gang van zaken rondom uw roeping
als diaken?
	De Heere schenkt liefde in het hart, liefde
tot Hem, maar ook zeker liefde tot Zijn
dienst. Het was mijn gebed om dienstbaar te
mogen zijn in Zijn Koninkrijk tot Zijn eer. Hij
weet welke weg het best is. Dat is een rijke
plaats om achter de Heere aan te komen
en het in Zijn hand te mogen leggen. Vraag
maar heel eenvoudig: ‘Heere, wilt u mij
liefde geven tot U en Uw dienst’.
4.	Waarom wordt er gecollecteerd in de
kerkdiensten?
	‘De eerste collecte is bestemd voor de diaconie
en de tweede voor de kerk. De derde rondgang
is voor…’ Bekende woorden, hè! Een prachtige
formulering voor collecte is ‘christelijke
handreiking’. Daarin schuilt een daad van
barmhartigheid. Dat is heel wat anders dan
zomaar een muntje in het zakje te doen.

treffer

5.	Wat wordt er met het geld gedaan?
	Belangrijk is dat het geld op een
plaats terechtkomt waar het aan een
noodzakelijke besteding wordt uitgegeven
en dus niet ergens zomaar op de grote
hoop terechtkomt. Het moet natuurlijk
uitgegeven worden aan mensen die de hulp
echt nodig hebben. Ook wordt gekeken
naar een spreiding van de doelen over een
aantal thema’s, zoals bijvoorbeeld zending,
evangelisatie of rampen, vluchtelingen.
6.	Hoe weten diakenen / de kerkenraad wie er
geld nodig hebben in de gemeente?
	Dat is best een lastige vraag. Want wat kan
er veel verborgen leed zijn in een gezin.
Mensen die niet weten hoe ze de eindjes
aan elkaar moeten knopen. Dat zijn tere
zaken om dat naar buiten te brengen. En wat
brengt dat een verborgen leed met zich mee.
Wat is het gebed onmisbaar nodig. De Heere
kan het zo sturen dat je het gaat proeven:
hier is nood! Natuurlijk is de diaconie geen
bank waar je zomaar geld kunt halen. Daar
wordt zorgvuldig mee omgegaan, en zo
nodig ruimhartig gegeven.

7.	En hoe weten ze dat van doelen die buiten
de gemeente liggen?
	In onze kring is er veel zorg voor armen,
zieken in binnen- en buitenland. Het
Deputaatschap Bijzondere Noden (BN)
richt zich vooral op de leniging van de
tijdelijke noden. In deze hulpverlening mag
de boodschap van het Woord en de daad
klinken.
8. K
 unnen jongeren ook iets betekenen voor
de diaconie?
	Jazeker, bidden. Dat is het belangrijkste,
maar wat is het waardevol om als vereniging
of misschien persoonlijk eenzamen,
weduwen en weduwnaren te bezoeken. Een
mooie en Bijbelse opdracht!
9. Wilt u nog iets persoonlijks meegeven?
	Je leeft in een tijd waar veel op je af komt.
Maar ‘Zoek de Heere en leef’ (Amos 5:6).
Onderzoek Gods Woord met een biddend
hart. Vraag Hem of je in je jonge leven iets
mag kennen van arm zijn in jezelf, maar
ook dat je de rijkdom die er in Christus is
mag leren kennen. Zulke mensen kan de
Heere gebruiken in Zijn dienst. Voel jij je
aangesproken?
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Bijzondere
Noden
‘Volgende week zal er een extra collecte gehouden
worden voor het Deputaatschap Bijzondere
Noden.’ Je hebt deze afkondiging vast wel eens
gehoord in de kerk. Maar wat is dat dan? Dit is een
organisatie vanuit de Gereformeerde Gemeente
die in het buitenland in meer dan 20 landen
projecten en noodhulpprojecten steunt. Ook
helpen ze als er zaken in de gemeente zijn die te
veel of te moeilijk kunnen zijn om alleen te doen
als diaconie.

de armste gezinnen op en geven ondersteuning
in de wintermaanden in de vorm van kleding,
voedsel en schoolgeld. Op deze manier komen
arme Roemeense gezinnen in aanraking met
het Evangelie en ontvangen ze wat warmte in
de koude winter

• Kindertehuis Jemima in Israel

Heel simpel zou je kunnen zeggen dat elke
diaconie meer geld ophaalt dan ze kunnen
besteden in de gemeente. Bijzondere Noden
verzamelt dit geld om projecten te ondersteunen.
Ze werken samen met plaatselijke kerken en
bieden vooral praktische hulp.

	Hier worden gehandicapte Palestijnse kinderen
en jongeren opgevangen die door hun familie
verwaarloosd of verstoten worden. Met
veel liefde worden ze hier opgevangen en
verzorgd. Daarbij zijn vrijwilligsters betrokken
uit Nederland, ook uit eigen kring. Er zijn
ongeveer 30 kinderen en jongeren die in het
zorggedeelte wonen en nog eens 28 die aan de
dagbesteding deelnemen.

Kies met jullie groep een project om te steunen!

• Opvang straatkinderen Peru

Een paar voorbeelden lees je hier.
Kijk op www.bijzonderenoden.nl voor meer
informatie van projecten, beelden en verhalen.

• Noodhulp aan vluchtelingen
	Bijzondere Noden steunt vluchtelingen in Syrie,
Irak en omliggende landen. In Sicilie steunen
wij evangelisatie onder bootvluchtelingen.
Wil je graag iets doen voor vluchtelingen in
Nederland?

	Het grootste gedeelte van de inwoners van
de wijk San Genaro is straatarm. Er is gebrek
aan medische en sanitaire voorzieningen. Veel
gezinnen zijn gebroken en kinderen zijn hiervan
de dupe. Veel van deze kinderen uiten dit in
agressie en wonen bijna of helemaal op straat.
Misiur heeft een hart voor kinderen en vangt
hen, zowel in de stad als op het platteland, op
na schooltijd.

• Hulp in Roemenië
	De lente is een periode waar door veel
gezinnen in Oradea en Tirgu Mures (Roemenië)
naar wordt verlangd. In de winter gaat een
groot deel van het geld op aan stookkosten,
met als gevolg dat sommige van deze gezinnen
letterlijk in de kou zitten. Alhoewel christenen
in de minderheid zijn in Roemenië, zoeken ze
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