
Profielschets voor de diaken – Diaconaat CGK 

Inleiding 

Geregeld gaat een kerk op zoek naar nieuwe diakenen. Deze profielschets wil helpen bij dit proces. 

Wie is een diaken? Met wie vormt hij een team? Wat doet hij? Een aanzet om over door te spreken 

en om voor te bidden: Barmhartige God, maak mij een echte diaken met gezindheid van de HEER 

Jezus.  

Het bijzondere bij bijbelse benamingen is dat het betekenis draagt. Namen leggen uit wat de taak is. 

Daar kijken we eerst naar. Vervolgens kijken we naar wat van de houding van een diaken gezegd 

wordt. Immers in Gods koninkrijk is belangrijker hoe je bent, dan wat je doet. Dus, welke intentie zit 

erachter. Uiteraard komt de taak ook aan de orde en welke rol je speelt in het team van diakenen en 

breder. 

Woorden, levenshouding 

Het woord diaken komt rechtstreeks van het Griekse woord ‘diakonos’. Dit woord vinden we 26 keer 

in de Bijbel. Het wordt vertaald met ‘dienaar’ (NBG/NBV) om zo de houding van Jezus Christus als zijn 

discipelen te omschrijven. Het is een weergave van ‘je inspannen voor de ander’ en heeft zijn 

Hebreeuwse equivalent in ‘avad’: je inzetten voor een aardse heer of de hemelse HEER.  

 Twee keer staat van Jezus Zelf geschreven dat hij ‘diakenos’ is, die zich inzette  voor Joden en 

niet-Joden: Rom.15:8 en Gal.2:17. 

 19 keer wordt dit van zijn volgelingen gezegd in hun houding naar God (Joh.12:26), naar een 

mens (Mat.20:26, par. Mar.10:43, ), of naar iedereen (Mar.9:35); soms gaat het specifiek om het 

bedienen aan een maaltijd (Joh.2:5 en 9), of het in dienst staan van iemand (Mat.22:13); nogal 

vaak (12 keer) duidt het op een taak in de Evangelie-verkondiging (Kol.1:7, 23 en 25; 4:7; Ef.3:7 

en 6:21; 2Kor.3:6; 6:4; 11:15 en 23; 1Tes.3:2; 1Tim.4:6) 

 Het betekent 4 keer ‘diaken’ in kerkelijk-technische zin: Fil.1:1; 1Tim.3:8 en 12 en Rom.16:1; in 

Handelingen 6 wordt de instelling van het ambt van helper wel beschreven, maar het woord 

‘diakonos’ komt er niet in voor; wel het woord ‘diakonia’, het geven van hulp, verzorging. 

Diakenen blijken in de pastorale brieven ook een bestuurlijke taak te hebben.  

 Verder wordt het woord  ‘diakonos’ een keer gebruikt voor de overheid (Rom.13:4). 

Het woord komt van het werkwoord ‘diakoneo’. Naast de hierboven genoemde betekenissen, valt op 

wat Jezus zegt in Mar.10:45 en Luk.22:26 en 27. Jezus keert de waarden om en zegt dat de leider een 

dienaar zal zijn. Dit moet zeker niet alleen op de kerk betrokken worden! Een leider is een nederig 

iemand die aan de knoppen zit om heel te maken, te herstellen, te handelen vanuit het hart. Jezus is 

daarin het grote voorbeeld en inspirator. Als iemand aanspraak zou kunnen maken op heersen, dan 

Hij! Maar Hij geeft alles opdat zijn volgelingen leven zullen, leven in gemeenschap met God en elkaar.  

Ook hangt het samen met het woord ‘diakónia’, ‘dienst’, zoals bijvoorbeeld gebruikt in Ef.4:12 waar 

ambtsdragers dienen om gelovigen toe te rusten tot ‘dienst’; in de gemeente is er de dienst van de 

verzoening (2Kor.5:8), de dienst van de rechtvaardigheid (2 Kor.3:9), gedragen door de dienst van de 

heilige Geest (2Kor.3:8). Het woord wordt ook gebruikt voor het verzamelen van financiële 

ondersteuning (Han.11:29; 12:25), maar is beslist breder; ook breder dan zorg voor behoeftigen. Het 

is een levenshouding van de volgelingen van Jezus Christus, waarbij Hij, door Zijn Geest, energiebron, 

voorbeeld en stimulator is. 

Samengevat geeft het woord ‘diakonos’ een houding aan waarbij je je inzet voor de ander, dichtbij 

en ver weg. Wie binnen een gemeente de taak van diaken krijgt heeft als voorbeeld Jezus Christus en 



als bron de heilige Geest. Hij zal niet al het werk zelf doen, maar ook gemeenteleden toerusten voor 

deze belangrijke taak. 

De houding van dienen en het diaken-zijn 

Zoals gezegd is dit  dienen-als-levenshouding bedoeld voor iedere gelovige. Niemand mag denken 

dat diakenen als ‘professionals’ het dienen van de gelovigen vervangt. Meer dan anderen wordt hun 

levenshouding ook een werkhouding, maar dat altijd samen met de gemeente. Een aantal keren 

treffen we in de bijbel  een soort profiel van een diaken aan. Deze  beschrijven vooral de aanwezige 

kwaliteiten, en niet zozeer de talenten, die iemand nodig heeft voor de verantwoordelijke taak als 

diaken.  

Profielschets van een diaken 

God vindt ‘zijn’ belangrijker dan ‘doen’. Hij heet ‘Ik ben die Ik ben’ en toont zich zó in de 

tempeldienst en in zijn aanwezigheid op deze planeet in zijn Zoon Jezus Christus. En we bereiden ons 

nu voor om voor altijd bij God te ‘zijn’; wat we dan ‘doen’ krijgt weinig aandacht. We zien deze 

nadruk op het ‘zijn’ terug in de profielschets van een diaken bijvoorbeeld die in 1 Timoteüs 3: 8-13: 

‘Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij moet oprecht zijn, mag niet overmatig veel wijn 

drinken en niet hebzuchtig zijn; hij moet vasthouden aan het mysterie van het geloof, met een zuiver 

geweten. Ook de diaken moet eerst op zijn geschiktheid worden getoetst. Pas daarna, als blijkt dat 

hij een onberispelijk mens is, kan hij zijn dienst verrichten. Dit geldt ook voor de vrouwen: ook zij 

moeten zich waardig gedragen, ze mogen niet kwaadspreken en moeten sober en in alles 

betrouwbaar zijn. Een diaken mag maar één vrouw hebben en moet goed leiding geven aan zijn 

kinderen en zijn huisgenoten. Degenen die hun dienst goed verrichten, verwerven aanzien en kunnen 

door hun geloof in Christus Jezus vrijuit spreken.’ We zien hier geestelijke kwaliteiten opgesomd, een 

goed karakter en persoonlijk leven naar positieve en negatieve kanten uitgelegd en er worden 

leiderschapskwaliteiten gevraagd.  

Door de profielschets voor de diakenen in 1 Tim. 3 vers 8 te beginnen met ‘ook’ (zo in de NBV/NBG; 

in de HSV staat ‘evenzo’) koppelt Paulus deze  aan die van de oudsten (vergelijk ook Fil.1:1). In een 

aantal punten komen beiden profielschetsen overeen, al legt hij enkele andere accenten voor de 

diakenen: 

 De oudsten zullen integer zijn en zo ook de diakenen, al voegt Paulus er aan toe dat de diakenen 

eerst getoetst dienen te worden. 

 De diakenen dienen het geheim van het geloof te bewaren in alle oprechtheid; en verder dat ze 

goede leiding geven aan hun gezin. 

 Paulus noemt ook hun vrouwen, wat doet vermoeden dat hij een diaken samen met hun vrouw 

als echtpaar functioneert in de gemeente; in ieder geval ondersteunen ze elkaar in de dienst en 

doen door hun houding en echtelijke omgang geen afbreuk aan de christenplicht.  

 Diakenen die hun dienst goed hebben vervuld, verwerven een ereplaats en veel vrijmoedigheid 

om te spreken door het geloof in Christus Jezus. Dat kan erop wijzen dat diakenen door hun 

taken dichter bij de mensen stonden dan de oudsten. Denk bijvoorbeeld aan Stéfanus en 

Filippus, twee van de zeven die als diakenen aangesteld werden en actief zijn in de verbreiding 

van het Evangelie. 

De taak van een diaken 

In het Nieuwe Testament vinden we geen kant en klare taakomschrijving van een diaken. In het boek 

Handelingen wordt wel over de aanstelling van zeven mannen gesproken, die als diakenen 

beschouwd kunnen worden. Doordat de gemeente in Jeruzalem sterk gegroeid was, groeiden de 

praktische taken de apostelen boven het hoofd. Omdat dezen zich wilden concentreren op gebed en 

woordverkondiging, vroegen ze de gemeente zeven mannen te kiezen, die goed bekend stonden en 



vol waren van de heilige Geest en wijsheid. Zij kregen praktische taken, zoals in Jeruzalem de 

verzorging van weduwen.  

We zien hier de Bijbelse lijnen naar  het uitvoeren van taken van barmhartigheid, recht en 

rentmeesterschap in situaties van ziekte, eenzaamheid en armoede. Bij deze uitvoer betrekt de 

diaken zoveel mogelijk anderen en is zijn taak het coördineren van de hulp. Bij dit onderdeel horen 

ook de bijzondere situaties waar de wijsheid en kundigheid van gemeenteleden tekort schiet en de 

diaken te hulp komt. 

Daarnaast is toerusting een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de diaken, zo zagen we. 

Dat houdt in: initiatieven nemen, instructie geven, stimuleren en coördineren en vooral zelf het 

goede voorbeeld geven, ‘helper zijn’, dus een levenshouding die een werkhouding is en omgekeerd. 

Meer dan bij de uitvoer is bij dit onderdeel visie nodig, het grote plaatje waar de geschiedenis naar 

toe gaat, waarom de gemeente er is en hoe elke gelovige kan participeren. De diaken bevordert dat 

de gemeente een gemeenschap is. En dat iedere gelovige de gave die hij van God gekregen heeft, 

gebruikt om de anderen daarmee te helpen, 1 Petrus 4:10. Dat dienen is verbonden met het 

gemeente-zijn, maar zal niet binnenkerkelijk blijven. Wie de levenshouding heeft om vanuit de liefde 

van Jezus Christus zich te willen inspannen voor de ander, die zal ook buiten de gemeente veel 

kansen tegenkomen. Dat zal gelden voor de naaste dichtbij, maar ook voor die ver weg. Diakenen 

zullen de gemeente ook toerusten om een bijdrage te leveren voor een wereld in nood. Zij zullen 

daarvoor hulp inschakelen en toegerust willen worden. Zo kunnen de diakenen op hun beurt ook de 

gemeente  toerusten in de ‘dienst der barmhartigheid. Om zo de verkondiging van het Woord te 

helpen onderstrepen met de daad, en om de wereld te laten merken dat we een goede boodschap 

hebben. 

Rollen van de diaken 

Vanuit de veelzijdigheid van het diaken-zijn en de verdeling van de taken geven we er de voorkeur 

aan om in deze profielschets te werken met rollen: 

De diaken is een: 

 Toeruster – hij gaat de gemeente voor in dienstbetoon en geeft hiervoor tools; 

 bidder – de diaken bidt voor en verricht voorbede voor hen die geen helper hebben; 

 aandachtgever – de diaken geeft oprechte aandacht door present te zijn waar nood is; 

 samenwerker – de diaken bevordert en/of faciliteert waar mogelijk samenwerking ten tijde 

van nood en ramp op persoonlijk en gemeenschappelijk vlak; 

 bruggenbouwer – de diaken is als een bemiddelaar, een bruggenbouwer; hij is iemand die 

contacten weet op te bouwen, goed kan netwerken en groepen met elkaar weet te 

verbinden; 

 helper – de diaken steekt de handen uit de mouwen; hij helpt waar geen ander helpt; hij gaat 

met hulpvragers op zoek naar oplossingen, biedt een luisterend oor, helpt mee uit te houden 

en te dragen; 

 aanjager – de diaken houdt van pionieren; hij ontplooit graag initiatieven bij het zien van 

diaconale nood en is iemand die anderen kan motiveren een bijdrage te leveren. 

 aanklager – de diaken signaleert misstanden, benoemt oorzaken en kaart problemen aan bij 

wie daarvoor verantwoordelijk zijn; zo is hij een pleitbezorger en stemversterker. 

Omdat de diaken vooral oog heeft voor situatie waarin de gemeente zich bevindt, zullen de rollen en 

de verdeling ervan ook per gemeente verschillen. Het is zeker niet de bedoeling dat elke diaken ook 

in elke rol moet kunnen acteren. Wel is het van belang dat in het geheel van de diaconie 

bovenstaande rollen op de een of andere wijze zijn terug te vinden onder de dienstdoende diakenen. 



Het bestuur van de gemeente 

Vanaf het begin van de gemeente die ontstaat na de uitstorting van de heilige Geest, lijken de 

apostelen de bestuurders van de gemeente te zijn. Later komen er meer gemeenten bij door de groei 

van het aantal gelovigen. Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 12:28 dat hij de apostelen, profeten en 

leraars ziet als de geestelijke leiders, om vervolgens richtlijnen te geven voor de praktische 

organisatie van de gemeente. In de brieven van het Nieuwe Testament komen we nogal eens de 

oudsten en diakenen tegen als verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente. Ze 

vertegenwoordigen woord en daad, de pastorale zorg en de organisatoren van de gemeenschap.  

De diaken kan afgevaardigd worden naar de classis, naar de Particuliere Synode en Generale Synode. 

Hij heeft daarom naast de verantwoordelijkheid binnen de gemeente ook de taak in de meerdere 

vergaderingen de diaconale thema’s en belangen te behartigen; de relevantie van uitspraken en 

beslissingen van deze bredere vergaderingen voor het dagelijkse leven van de gemeenten te 

bewaken en mogelijke diaconale consequenties daarvan onder de aandacht van deze vergaderingen 

te brengen. 

Afsluiting 

De taak van een diaken is een mooie taak. Het is de liefde van de HEER Jezus zichtbaar maken. Maar 

niemand kan wegduiken achter het idee dat hij of zij niet geroepen is. Iedere discipel van Messias 

Jezus is diaken, gezegend met de nederige houding van onze Heer en Heiland. Deze houding dient 

beoefend te worden om in de goede conditie te blijven. Misschien is het stimuleren van deze 

oefening wel de belangrijkste taak van een diaken. 

 


