Momenten van diaconale bezinning
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!

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.

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?
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