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Herkent u dat? U wilt een vergadering
openen met een diaconaal Bijbelgedeelte.
Maar veel gedeeltes zijn al eens gebruikt.
En vindt u er een, dan vraagt u zich af wat
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In deze Diacoon vindt u acht nieuwe openingen, over bekende en minder bekende
diaconale Bijbelgedeeltes. Handig om bij
de hand te hebben!
Als redactie wensen we u van harte toe dat
deze ‘momenten van diaconale bezinning’

uw vergadering en het (diaconale) werk dat
daaruit voortvloeit tot zegen mogen zijn.
In deze uitgave is de Herziene Statenvertaling
gebruikt. De openingen zijn afkomstig van
Ingrid Dobbe, ds. Alexander Aalderink, Bartel
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taten diaconaat.
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openingen geplaatst. Houd onze website
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1. Jesaja 58: 1-14
God spreekt
Een indrukwekkend betoog van de profeet Jesaja. Het heeft de vorm van een gesprek
tussen Jahweh en Zijn volk. Jesaja moet een dringende boodschap van de Here doorgeven:
‘Roep luidkeels’, zo begint dit gedeelte. Het volk moet duidelijk worden gemaakt wat er
niet deugt, hoewel het niet ontbreekt aan belangstelling voor God en Zijn woord: ‘Zij
vinden er vreugde in om tot God te naderen’ (vers 2).

Het volk spreekt
Het volk doet moeite om Gods wil te ontdekken. Er is vraag naar Gods voorschriften. Men
zoekt zelfs Gods nabijheid. Je zou zeggen dat de situatie nog niet zo ernstig is met het volk
Israël.
En toch, er mist kennelijk iets. Want het volk voelt dat God haar gebeden niet verhoort.
Jesaja vertolkt in vers 3 de stem van het volk: ‘Waarom vasten wij, als U het toch niet ziet?’

God antwoordt
God laat via Jesaja weten waar het wringt bij Zijn volk. Want wat is de betekenis van vasten?
Vasten is: afstand nemen en loskomen van je eigen leven en besognes. En je focus richten
op het dienen van de Here. Jesaja benoemt de zaken waarvan het volk denkt dat die wel
kunnen samengaan met ‘vasten’ (vers 3-5): handel drijven, arbeiders afbeulen, ruzies uit
vechten.
Slechts de uiterlijke vormen van het vasten (buigen als een riet, een boetekleed aandoen)
blijven over. Zo wordt dat vasten tot een aanfluiting. ‘Noemt u dat vasten …’

Als het volk zó vast, breekt het heil van de Here weer door

Het ware vasten

Het ware vasten: voedsel delen met de hongerige

Gelukkig laat de God van het verbond er geen misverstand over bestaan wat vasten dan
wel inhoudt. De verzen 6 en 7 geven er een kraakhelder beeld van!
Als vasten betekent dat je zelf mag vrijkomen van je zorgen, dan gun je dat de ander ook.
De Here zegt: ‘Is dit niet het vasten dat Ik verkies …’ En dan volgen er vele handelingen van
gerechtigheid en barmhartigheid: banden losmaken, ketenen verbreken, verdrukten
bevrijden, brood delen met de hongerige, onderdak geven aan een dakloze, naakten
kleden. Kortom: je om je medemens bekommeren.
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Ontvangen
Als het volk het vasten zo invult, geeft de Here weer antwoord. ‘Dan zal uw licht door
breken als de dageraad, en uw herstel snel intreden’ (vers 8).
Je zou uit dit verhaal de conclusie kunnen trekken dat het volk het heil zou kunnen
verdienen door vooral goed te doen aan de naaste. Echter: een mens draagt niks bij aan de
‘dageraad’, en hij ontvángt ‘herstel’. Het volk, de mens dus, heeft hierin een passieve,
ontvangende rol.
De profeet zegt hier feitelijk dat het gedrag van het volk de komst van het heil tegenhoudt.
Maar ondertussen blijft het heil beschikbaar: op het moment dat het volk weer gaat vasten
(en de sabbat vieren) zoals de Here het heeft bedoeld, zal de Here ook het heil weer laten
doorbreken.

Laten zien
Terug naar vers 7: daar lezen we feitelijk de opsomming van onze Heiland in Mattheüs 25,
waar Hij ons de weg wijst voor het omgaan met de naaste.
Zo’n levenswijze brengt ons niet de verlossing. Daar heeft de Heiland immers zelf voor
gezorgd. Die manier van diaconaal leven laat onze medemens echter wel zien wat het voor
ons betekent te mogen weten verlost te zijn. Zo mogen we, wellicht zonder het te beseffen,
leven en werken als heilbrengers.

(Gespreks)vragen
1. Kun je zeggen dat deze profetie van toepassing is op onze situatie?
Zo ja, hoe dan?
2. Hoe zit het met ons ‘vasten’?
3. Kunnen we dan toch ons heil zelf verdienen door diaconaal te leven?

2. Leviticus 18: 1-4
Bijpassende berijmde psalm: 25 vers 2 en vers 4

Niemandsland
We weten het zo goed: het geloof is uit het horen. Daar valt geen speld tussen te krijgen.
Toch heeft de Here het in dit stukje over wat de Israëlieten doen.
Ze zijn weggetrokken uit het oude land Egypte, op reis naar een nieuw land. Ze bevinden
zich in een soort tussenfase: weg uit het oude, maar nog niet in het nieuwe land. Door God

In de woestijn is God het Ankerpunt van de Israëlieten
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geleid en met Mozes als verbinding tussen hen en God, bevinden ze zich in ‘niemandsland’.
Met God zijn ze op weg van het oude leven in Egypte naar het nieuwe leven in Kanaän.

(Niet) doen

3. Mattheüs 19: 16-22
‘Verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen …’ (Mattheüs 19: 21)

In vers 3 spreekt de Here nadrukkelijk over wat de Israëlieten niet moeten doen: ze
moeten zich niet gedragen als de Egyptenaren, maar ook niet als de Kanaänieten. Ze
moeten niet in de ‘verordeningen gaan’ van deze volken.
Maar wat moeten ze dan wel doen? Vers 4: ‘Mijn bepalingen moet u houden en mijn
verordeningen in acht nemen door daarnaar te wandelen’.

God begint en eindigt met wie Híj is

Leertraject
Dan blijkt hoe wijs het van de Here is geweest om de Israëlieten zo vele jaren onderweg
te laten zijn. De gebruiken van de Egyptenaren kenden ze, maar het leven zoals God van
hen vroeg, kenden ze nog niet. Ze moesten alles nog leren. Ze moesten nog leren welke
verordeningen en inzettingen ze moesten volgen. Ze hadden daar geen idee van.
De Israëlieten hadden die veertig jaar nodig. Voordat ze het nieuwe land in gingen, werd
hun de leefregels van God geleerd. Want ze mochten vooral niet doen als de inwoners van
het nieuwe land.

Uw God
In deze paar verzen begint en eindigt de Here God met wie Hij is. Voor de Israëlieten is Hij
hun Ankerpunt. Wie God is, staat boven alles wat zij doen. Maar daaraan worden aan het
slot van vers 4 nog twee woorden toegevoegd: uw God. De Here is niet zomaar een God,
Hij is ‘uw God’. Hij heeft zich verbonden met de Israëlieten.

Gespreks(vragen)
1. De Israëlieten zijn op weg van een oud naar een nieuw leven en leren onderweg.
Ervaart u uw christen-zijn ook op deze manier? Waaruit blijkt dat?
2. Veertig jaar in de woestijn was een straf van de Here op de ongehoorzaamheid van
Israël. Hoe verbindt u dat - de veertig jaar als straf en de veertig jaar als periode om te
leren leven zoals God dat vraagt - met elkaar?
3. Wel in deze wereld staan, maar niet van deze wereld zijn. Hoe doet ú dat?

Bijpassende berijmde psalm 51: vers 5
Het zal maar gebeuren. Dat er een gemeentelid naar de diaconie komt om te vragen wat
hij moet doen om het eeuwige leven te beërven. Antwoordt u dan (uiteindelijk) ook:
verkoop je bezit en geef het aan de armen?

Een hemels antwoord
Een mooi praktisch diaconaal antwoord. Of is dat is nog maar de vraag? Zouden wij niet
veel eerder andere opdrachten geven? Opdrachten die gaan over het kennen van je eigen
zonde en daarmee naar de Here gaan? Om aan Hem te erkennen dat je het zelf niet kan,
dat je Zijn genade nodig hebt?
De jongeling vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te hebben. In onze ogen
vraagt dat geen aards maar een hemels antwoord.

Geboden
De Here Jezus begint er wel mee; met antwoorden geven die gaan over het verzamelen
van schatten in de hemel. De jongeling krijgt de opdracht om zich te houden aan de
geboden en het samenvattende gebod ‘u zult uw naaste liefhebben als uzelf’. In dit laatste
zit al een opstapje naar de opdracht ‘verkoop wat u hebt …’
Maar de jonge man is misschien zo vol van zijn eigen kunnen dat hij gemakkelijk zegt ‘Al
deze dingen heb ik in acht genomen …’ Hij blijft zelfs doorvragen. Heeft hij wel goed in de
gaten wat hij aan het doen is?

Slechts één ding
Leidt de Here Jezus hem misschien voorzichtig naar de enige vraag die hij zou moeten
stellen? De vraag: ‘Wat ontbreekt mij nog?’
Dan is daar het antwoord van de Here Jezus dat de jongeling als een steen op de maag
komt te liggen. Eerlijk gezegd, dat zou het bij ons ook doen. De Here Jezus vraagt de
jongeling om Hem in Zijn armoede als leerling te volgen. De jonge man is bijna volmaakt.
Eén ding zit hem nog in de weg: hij zit vast aan zijn bezit. Daarom krijgt hij dit antwoord
van de Here Jezus.
Als hij zich wil binden aan Jezus Christus moet hij zijn band met zijn bezit opgeven. Dan zal
hij een schat in de hemel hebben.
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(Gspreks)vragen
1. Wat ontbreekt u als diaconie nog? Met andere woorden: wat verhindert u om als
diaconie (volmaakt) de naaste te kunnen dienen?
2. Wat zou de Here Jezus tegen u zeggen? ‘Verkoop wat u hebt?’ Of is er iets anders wat
u in de weg staat om Hem zonder belemmering te volgen?
3. Hoe kunt u hierin een voorbeeld zijn voor de gemeente en zo de gemeenteleden
toerusten?

Eén ding zit hem nog in de weg: hij zit vast aan zijn bezit

4. Exodus 22: 1-7
‘Als u iemand van Mijn volk, een van de armen onder u, geld leent, dan mag u zich niet als een
schuldeiser tegenover hem gedragen. U mag hem geen rente opleggen.’ (Exodus 22: 25)

Barmhartig
In dit gedeelte wordt Jahweh ons bekend als de beschermer van de zwakken in de samen
leving. Maar ook op andere plaatsen in Gods Woord wordt ons duidelijk dat God een
barmhartig Helper is. In het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium, wordt daar in het
bijzonder nadruk op gelegd.
Het gaat in de wetgeving van God om de bescherming van weduwen en wezen. Die plicht
om voor elkaar te zorgen, mogen wij rechtstreeks doortrekken naar de zorg voor onze
broeders en zusters in de gemeente. En vanuit die zorg voor elkaar moet de gemeente ook
de wereld barmhartigheid tonen.

Beschermend
De Here God is een beschermend God. Binnen Zijn gemeente heeft de diaken handen en
voeten te geven aan het beschermend optreden van God. De hele gemeente heeft die
opdracht, maar de diaconie in het bijzonder. Zij heeft de opdracht gekregen om de
gemeente toe te rusten ‘tot het werk van dienstbetoon’.
Wie geroepen is tot het ambt van diaken, moet dan ook beseffen dat het een hoge en
verantwoordelijke roeping is.
De gemeente van Christus in haar geheel getuigt van de aanwezigheid van de Koning van
de kerk op aarde. In Woord en daad.

Een diaken mag zich niet als schuldeiser gedragen
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Lening
Diakenen hebben het beheer over ontvangen giften. Diaconaal geld is gegeven voor hen
die niet hebben. Het geld is niet van de diaconie. Dit is een van de redenen waarom er
nooit rente gevraagd wordt wanneer een geldbedrag geleend wordt.
Daarmee komen we bij Exodus 22 vers 25. Hoewel de diaconie in de regel ondersteuning
biedt door middel van een gift, kan in bepaalde situaties een lening gewenst zijn. Maar
rente vragen voor een lening is niet Bijbels.

Rente
We kennen het natuurlijk van de banken en andere geldinstellingen, die soms hoge rentes
vragen. Rente dient als vergoeding voor de dienstverlening. Een bank leent geld uit, en in
ruil daarvoor betaal je naast het daadwerkelijk geleende bedrag ook nog rente. Banken
verdienen daar goud geld aan.
Het belangrijkste punt is: voor het verlenen van diensten ‘in naam van de barmhartigheid
van Christus’ wordt geen wederdienst gevraagd. Zou dat niet geheel ten koste gaan van
het karakter van Gods grote barmhartigheid?

Vrije gunst
Het is maar goed dat God niet slechts leningen verstrekt, of rente vraagt voor verleende
diensten. Wat zou een mens ooit als tegenprestatie kunnen meebrengen naar de God van
hemel en aarde? Nee, alleen uit vrije gunst schenkt God Zijn geliefde Zoon. Uit goedheid,
zonder peil!
God bevrijdt mensen van een levensgrote schuld. Hij bevrijdt ons van de slavernij van
zonde. Laat ons zo - ziende op Christus - barmhartigheid betonen, waartoe wij ook
geroepen zijn. Tot Zijn eer!

Diaconaal geld is niet van de diaconie

(Gespreks)vragen
1. ‘Binnen de gemeente heeft de diaken handen en voeten te geven aan het beschermend
optreden van God.’ Hoe doet u, hoe doen jullie dat?
2. Diaconaal geld is niet van de diaconie. Wat betekent dat voor u; wat voor gevolgen
heeft dat volgens u voor het omgaan met dit geld?

5. Genesis 1: 26-28
Bijzonder
De mens is geschapen naar Gods beeld. Jij en ik, wij lijken op Hem. Dat is nogal wat!
Als je op iemand lijkt, is dat te zien. Dit eerste hoofdstuk van de Bijbel laat ons een God
zien die zorgvuldig, zorgend en zorgzaam is ten opzichte van Zijn schepping en schepselen.
En wij lijken op Hem!

Voorop lopen
Hierover nadenkend kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat wij nogal eens flink
tekortschieten op dit punt. De naaste liefhebben is ons op het hart geschreven, maar hoe
zit dat met de schepping?
Schepping, milieu, of hoe je het ook wilt noemen, het heeft in onze kringen toch nog vaak
een ‘rood randje’: dat is iets voor linkse figuren met geitenwollen sokken. Maar is dat
terecht? Laten we zo niet een onderwerp waarover de Bijbel - de geschiedenis van God en
de mens maar ook van God en héél de schepping - zo duidelijk is, kapen door een groep
die niets met diezelfde Bijbel heeft?
Zouden we als christenen juist niet voorop in plaats van achterop moeten lopen?

Zouden we als christenen juist niet voorop
in plaats van achterop moeten lopen?
Opdracht
Het is zo jammer dat de discussie over zorg voor de schepping ook onder ons momenteel
zo vaak wordt gevoerd vanuit een stuk urgentiebesef. Zou het feit dat wij beeld van God
zijn en de verwondering over de majesteit van de Schepper niet al voldoende moeten zijn
om ons in beweging te krijgen?
Dan hebben we het nog niet eens over de expliciete opdracht die God ons geeft in vers 28:
‘vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over … (de dieren)’. Nee, vervullen, onderwerpen
en heersen betekenen niet dat we maar met de schepping kunnen doen wat ons belieft.
Het betekent nooit overheersen. Het betekent niets anders dan bewerken en onderhouden
(Genesis 2:15).

Tuinman
Kijk maar eens naar hoe een tuinman te werk gaat. Hij onderwerpt een tuin om het beste
uit haar te halen, om haar te laten schitteren. Niet om haar te verwoesten en onvruchtbaar
te maken. Je kunt de zorg van de tuinman zien als je naar de tuin kijkt.
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Is onze zorg voor de schepping zichtbaar als je naar die schepping kijkt? Floreert ze?
Zomaar een paar woorden: plastic soep, CO2-uitstoot, bio-industrie, kaalslag van regen
wouden, de stijgende zeespiegel waardoor het water mensen in derdewereldlanden aan
de lippen staat … Is onze zorg voor de schepping zichtbaar?

Beeld van God
Er zijn niet overal makkelijke antwoorden op te geven als het gaat om zorg voor de
schepping. Maar dat is geen reden om de vraag niet te stellen en een bezinning op dit
onderwerp te starten. Ook niet als de uitkomst van die bezinning gevolgen zal hebben
voor onze levensstijl en ons koopgedrag. Maar daar ging het toch ook niet om? Het ging
om het feit dat wij beeld van God en Zijn navolgers zijn, nietwaar?

(Gespreks)vragen
1. Hoe speelt de zorg voor de schepping voor u en in uw gemeente een rol?
2. Wat vindt u van de uitspraak ‘zouden we als christenen juist niet voorop in plaats van
achterop moeten lopen als het gaat om zorg voor de schepping’?

6. Titus 3: 1-15
‘… maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan
zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de
vernieuwing door de Heilige Geest.’ (vers 5)
‘En ook de onzen moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken, om in de
noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, opdat zij niet onvruchtbaar zijn.’ (vers 14)

Goede werken
Wanneer we de woorden van Titus 3 vers 14 betrekken op de gemeente van Christus, dan
kunnen wij het werk van de diakenen binnen de gemeente ook zien als goede werken.
Sterker nog, diakenen rusten de gemeente toe tot het doen van goede werken.
Wanneer wij bovengenoemde teksten uit Titus 3 tegen elkaar aan leggen, wordt duidelijk
waarom christenen goede werken doen. Niet om zalig te worden, want we worden alleen
zalig ‘vanwege Zijn barmhartigheid’ (vers 5). Maar om ‘niet onvruchtbaar te zijn’ (vers 14).

Taak diaken
De tuinman onderwerpt een tuin om het beste uit haar te halen

In deze laatste verzen van de derde brief aan Titus gaat het concreet om het helpen van
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twee belangrijke mannen, Zenas en Apollos, bij de voorbereiding van een reis. Help hen
zodat het hun aan niets ontbreekt, zegt Paulus in vers 13. Paulus verbindt daaraan direct
de opdracht ‘anderen voor te gaan in het doen van goede werken’ (vers 14).
Laat dat nou de taak van de diaken zijn. Diakenen mogen daarmee een voorbeeld nemen
aan de Here Jezus, die Zelf barmhartig was. U heeft er bij uw bevestiging ‘ja’ op gezegd:
dat u een helper zult zijn voor mensen in nood; dat u hulp zult bieden aan mensen die geen
helper hebben; dat u de gemeente zelf zult voorgaan in werken van barmhartigheid, en
hen daartoe opwekken.

Gods barmhartigheid
Maar dit alles is niet om met het doen van goede werken iets te verdienen. Daarom staat
ook vers 5 boven deze meditatie. In dit vers staat duidelijk dat Christus mensen zalig
maakt, maar niet vanwege de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben,
maar vanwege Zijn barmhartigheid.
De barmhartigheid van Christus is de basis en de aanleiding van het diaconale werk. Daar
leeft de gemeente van. De blijde boodschap van het Evangelie van Jezus Christus is ook
tot troost voor hen die in nood verkeren.

Diakenen mogen een voorbeeld nemen
aan de Here Jezus, die Zelf barmhartig was
Ongekende liefde
Wat is uw drijfveer om als diaken de gemeente in te gaan? Om op te wekken tot goede
werken? Om uit te delen aan mensen die geen helper hebben?
Laat het niet zijn omdat u ‘nu eenmaal geroepen bent om diaken te worden’. Laat de
onbegrijpelijke en barmhartige zondaarsliefde van de Hemelse God u in beweging zetten:
ik was een zondaar, maar vanwege Zijn barmhartigheid maakt Hij mij zalig!
Laten we dat elke keer weer goed beseffen: welk een ongekende liefde het is, waarmee
God ons eerst heeft liefgehad. Welk een ongekende liefde het is, waarmee Hij ons mensen,
die geen helper hebben, tot Helper is geweest. Want wie dat beseft, krijgt een bewogen
hart. En vrijmoedigheid om de gemeente op te wekken, barmhartigheid te bewijzen aan de
naasten.

(Gespreks)vragen
1. Er zijn twee drijfveren genoemd om als diaken de gemeente in te gaan (op te wekken
tot goede werken en uit te delen aan mensen zonder helper). Zijn er nog andere
drijfveren? Ervaart u zelf nog andere drijfveren?

7. Jeremia 29: 1-14
Brief
Zeventig jaar. Zeventig jaar op een plek ver van huis. Ver van de tempel. Ver van God. In
het goddeloze Babel. Door hun eigen schuld. Om van bij de pakken neer te gaan zitten.
De profeet Jeremia - zo vaak door het volk verguisd omdat hij niet verkondigde wat zij
wilden horen - schrijft de ballingen een brief met daarin een boodschap van God. De God
die ze keer op keer de rug hadden toegekeerd.

Verwachtingen
Na al de waarschuwingen die de Here heeft gegeven en na al het geduld dat Hij heeft
getoond zou je nu misschien stilte van Zijn kant verwachten. Of een reactie van ‘eigen
schuld, dikke bult; zoek het maar even uit’. Maar nee.
Of misschien zou je wel het tegenovergestelde verwachten: ‘Het komt goed. Ik breng jullie
heel gauw terug naar Jeruzalem’. Dat was wat het volk graag wilde horen en dat was dan
ook wat veel (valse) profeten verkondigden (zie Jeremia 28: 8, 9). Maar nee, ook dat niet.

Zware dobber
God is een God van recht. En dus moet de straf worden gedragen. Daarom zegt de Here:
Bouw huizen en leg tuinen aan, want voorlopig blijven jullie hier.
Dat zal een zware dobber zijn geweest voor het volk: zeventig jaar (voor alle niet gehouden
sabbatsjaren)! Een leven lang. Het is nu dus menens …
Ze moeten zich settelen. Settelen is niet hetzelfde als aanpassen. Maar het is ook iets
anders dan je op je eigen eilandje terugtrekken.

Onbegrijpelijk?
En dan die nog moeilijker te begrijpen woorden in vers 7: ‘Zoek de vrede voor de stad
waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede
zult u vrede hebben.’
Dat gaat toch in tegen alles wat het volk heeft geleerd? Israël was door de Here apart gezet,
mocht zich niet inlaten met andere volken. En nu moeten ze zich niet alleen settelen in vijandig
gebied, ze moeten ook nog bidden en vrede zoeken voor dat gebied. Hoe is het mogelijk!

Recht en bewogenheid
Waarom toch deze opdracht aan de ballingen om betrokken te raken - want dat is het - bij
de stad waarin ze helemaal niet willen zijn?
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Zoals hiervoor gezegd: God is een God van recht en dus moet de straf gedragen worden.
Daar gebruikt de Here Babel voor. Hij zit erachter! En omdat Hij erachter zit, is dit dus de
plek waar ze nu moeten zijn.
God wil dat ze Hem op deze plek dienen en de naaste tot zegen zijn. Omdat Zijn hart
uitgaat naar mensen die Hem niet kennen, omdat Hij ook over hen bewogen is.

Zegen
En niet alleen daarom. Want er is ook Zijn belofte dat als je je inzet voor de ander, je zelf
ook zegen zult ontvangen. De Here heeft het goede voor met Zijn volk: ‘Ik immers, Ik ken
de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet
van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’ (vers 11)
Daar zal wat vanuit zijn gegaan: gevangenen die in plaats van een vijandige houding aan te
nemen het beste zoeken voor de plek waar ze eigenlijk niet willen zijn. Kijk maar eens naar
het getuigenis van Daniël. En lees Psalm 87 eens: Babel wordt ook daar genoemd!

God wil dat ze Hem op deze plek dienen en tot zegen zijn

Onze taak
En nu wij. Burgers van een ander - een hemels - rijk, levend hier op aarde. Het is geen
toeval dat u hier bent: God plaatst u op deze aarde, in deze stad, in deze buurt met een
reden. En dus ligt er een taak voor u, draagt u verantwoordelijkheid. Dat gold voor de
ballingen, dat geldt voor ons. Hier en nu. Hij vraagt ons op de plek waar Hij ons plaatst een
zoutend zout en lichtend licht te zijn. Ook, juist, in ‘vijandig gebied’. Niet terugtrekken en
samenklonteren in uw eigen veilige kerk. Maar leren kijken met de ogen van God naar dat
gebied, en erin bidden en werken.

Ontspanning
Verwacht Hij dan allerlei grootse dingen van u? Eigenlijk staat in de verzen 5 en 6 gewoon
‘settel en leef uw leven’. Bijna alles wat u zegt en doet, heeft invloed op mensen om u heen.
Laat in uw ‘gewone’ doen en laten zien dat u burger van een ander rijk bent en leeft
overeenkomstig de wetten van dat rijk. Ook - misschien wel juist - door dat ‘gewone’ kan de
Here iets groots doen. En ja, misschien roept Hij u wel tot het doen van iets groots. Waarom
dan aarzelen als zo’n groot en machtig God u op die manier wil inzetten in Zijn Koninkrijk?
Uiteindelijk is het immers Zíjn werk! Als er iets is wat een stuk ontspanning geeft …

Op uw eigen plek zoutend zout zijn
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(Gespreks)vragen
1. In 2007 is er een klein onderzoekje gedaan naar waaraan in het gebed door kerken
aandacht werd gegeven. Er werd onderscheid gemaakt tussen vijf categorieën: de
eigen kerkelijke gemeente, evangelisatie/zending, lokaal, nationaal en internationaal.
De uitkomst? Verreweg de meeste gebedspunten betreffen de eigen kerkelijke gemeente.
Voor lokale problematiek is in de gebeden de minste ruimte en voor structurele oplossingen op dit niveau wordt al helemaal niet gebeden.
Herkent u dit in de gebeden in uw eigen gemeente? En in uw persoonlijke gebed? Hoe
kan het dat wij als kerken/kerkmensen zo weinig lokaal betrokken zijn?
2. Een leven lang in ballingschap. Dat geldt ergens ook voor ons als christenen. Burgers
van het hemelrijk, vreemdelingen op aarde. Hoe ervaart u dat ‘vreemdelingschap’?
3. We weten dat na de ballingschap slechts een klein deel van het volk is teruggekeerd
naar Israël. De verleiding is groot om je niet alleen te settelen, maar je zo aan te passen
en zo te vergroeien met je omgeving dat je er niet meer weg wilt.
Hoe geeft u het ‘gij geheel anders’ vorm in deze wereld vol verleiding, zonder u daarbij
terug te trekken op uw eigen veilige ‘christelijke’ eilandje?

8. Mattheüs 28: 18-19
Opdracht
We kunnen in deze tekst - de laatste opdracht van onze Heiland aan zijn volgelingen - ook
een opdracht lezen aan Zijn Kerk. Absoluut geen eenvoudige opdracht: op weg gaan en
alle volken tot Zijn leerlingen maken. Ga er maar aan staan!

Onuitvoerbaar?
Maar we moeten niet pas gaan luisteren als de tekst lastig wordt, om vervolgens tegen
elkaar te zeggen dat zo’n opdracht behoorlijk onuitvoerbaar lijkt.
Let op, er staat: ‘Ga dan heen …’ Het is een conclusie van het voorgaande. Onze Heiland
zegt dit pas nadat Hij eerst de voorwaarden geschapen heeft die ons in staat stellen de
opdracht uit te voeren: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’. Dat maakt Zijn
opdracht ineens behoorlijk uitvoerbaar!

Alle volken tot Zijn leerlingen maken
21

22

Dopen en leren
De opdracht valt vervolgens in twee stukken uiteen. Hoe kunnen we van volken/mensen
leerlingen van Jezus maken? Door te dopen en te leren.
Dopen: verkondiging van de belofte van vergeving en behoren bij de Drie-enige God.
Leren: leren hoe het nieuwe leven geleefd mag worden - discipelschap.

Onderstreept
Onder dat laatste stuk van deze tekst mag een streep gezet worden: ‘hun lerend alles wat
Ik u geboden heb, in acht te nemen’.
Wat had de Heiland opgedragen? De Bergrede, ‘geactualiseerde’ geboden (‘Er is gezegd,
maar Ik zeg u …’), werken van barmhartigheid, gelijkenissen van het Koninkrijk en talloze
verwijzingen naar wetten van Mozes.

De gemeente ‘mag’ steeds meer diaconale gemeente worden

Diaconale gemeente
‘Alles wat ik u geboden heb’, mag je samenvatten als leven in de gezindheid van Christus.
Dat geldt voor ons als individu en als gemeente van Christus.
De gemeente mag (of moet, want er staat ‘wat Ik u geboden heb’) steeds meer diaconale
gemeente worden. Door voor het leven van elke dag, zowel binnen de gemeente als in de
samenleving, de weg te zoeken die Jezus wijst.
Diakenen mogen de gemeente daarin de weg wijzen. Ga maar lezen, ook samen als
diakenen. Op zoek om in de gezindheid van onze Heiland (dienend) de gemeente toe te
rusten.

(Gespreks)vragen
1. Hoe proberen jullie als diakenen deze opdracht van de Heiland vorm te geven?
2. Hoe concreet kan het ‘samen als diakenen de Bijbel lezen’ praktisch worden gemaakt?
3. Hoeveel tijd nemen jullie voor ‘Bijbelstudie’ op de vergadering?

Wilt u zich als diaconie verder verdiepen in wat diaconaat is
en hoe u het diaconaat in uw gemeente op een Bijbelse manier
meer tot bloei kan brengen, doe dan de nieuwe cursus
‘Bloeiend diaconaat’. Zie voor meer info www.bloeienddiaconaat.nl.

Bloeiend diaconaat
een cursus over
voorgaan in barmhartigheid en gerechtigheid
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Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ‘t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ‘t licht der waarheid.
‘t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
Gezang 328: 1, 2
Liedboek voor de kerken 1973

