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Waar klopt het diaconale hart? 
 

Lezen:  2 Koningen 4: 1 - 7 

             Matthéüs 20: 20 - 28 

 

Beste broeders en zusters, 

 

In gedachte zie ik hen voor mij staan: een hulpbehoeftige weduwe, samen met haar 

twee hulpeloze kinderen. In haar uitzichtloze situatie wendt zij tot de profeet Elisa: 

Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling-profeten, riep tot Elisa om hulp en 

zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar de HEERE 

vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met 

zich mee te nemen (2 Koningen 4: 1). 

 

Elisa blijkt een behulpzame man Gods te zijn. Hij zegt tegen deze weduwe: Wat 

kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt (2 Koningen 4: 2). 

 

Als Nieuwtestamentische gemeente kijken door de ogen van de Heere Jezus naar 

deze geschiedenis. En dan valt er dit licht op: 

Elisa lijkt hier sprekend op de Heere Jezus 

Hij komt naar ons toe en zegt tegen ons: Wat kan ik voor u doen? 

 

Die vrouw en die kinderen lijken sprekend op de kerk in West en Midden-Europa 

Lege kerken en lege huizen, lege kruiken en een lege harten 

 

De oplossing komt van Boven. God maakt gebruik van de middelen 

Het kleine oliekruikje is in Gods hand meer dan voldoende om alle vaten te vullen. 

Olie beeld van de Heilige Geest. Hij vult het hart. Hij lost de problemen in de kerk 

op. 

 

Waar klopt het diaconale hart? 

In deze lezing wil ik vier antwoorden op deze vraag geven: 

1. In de drie-enige God 

2. In de Heere Jezus  

3. In de christelijke gemeente 

4. In de dienende gemeenteleden 
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1. Het diaconale hart van de drie-enige God 

 

God de Vader dient ons door Zijn verkiezing tot zaligheid  

Hij dient ons als onze Schepper en Onderhouder 

Hij dient ons als onze hemelse Vader 

 

God de Zoon dient ons door Zijn verzoening met God,  

Hij dient ons door onze schuld te betalen,  

Hij reinigt ons van alle ongerechtigheid  

en Hij schenkt ons vrede met God.  

 

God de Heilige Geest dient ons door Zijn heiliging van ons leven 

Hij komt in ons hart wonen en werken 

Hij schenkt ons het geloof en laat ons delen in de weldaden van Christus  

Hij heiligt ons leven en schenkt ons tot het eeuwige leven 

  

2. Het diaconale hart van de Heere Jezus 

 

De Heere Jezus laat ons over het doel van Zijn komst naar deze aarde niet in het 

ongewisse. Hij herhaalt telkens weer de reden van Zijn komst:  

Hij zegt Matthéüs 18: 11: 

Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is 

En Matthéüs 20: 45 zegt Hij: 

De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen,  

en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. 

 

En de evangelist verwondert zich daarover. Hij zegt eigenlijk: 

ja, zelfs de Zoon des mensen in gekomen om te dienen 

 

Hij is er niet op uit om Zichzelf te handhaven ten koste van anderen, maar om 

Zichzelf op te offeren ten gunste van anderen. Hij néémt niet, maar Hij gééft.  

Dat is een wonder! 

De Heere Jezus is de Koning van alle koningen,  

Hij is de Heere van alle heren.  

Hij is de Schepper van hemel en aarde. 

 

En deze grote God wordt mens. Ja wat meer is: Hij wordt slaaf! 

Hij is bereid het dienstwerk, het slavenwerk te verrichten. 

Hij wast de voeten van Zijn discipelen (Johannes 13) 

 

Maar de Heere Jezus vernedert Zich nog dieper.  
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Hij gaat niet alleen door de knieën, maar Hij gaat ook naar het kruis 

Hij gaat via Gethsémané op weg naar het kruis op Golgotha.  

En onderweg drinkt Hij de drinkbeker van het lijden tot op de bodem leeg.  

Hij vergiet Zijn bloed en Hij geeft Zijn leven.  

 

Als Paulus daaraan denkt, weerklinkt in Filippenzen 2 het loflied in zijn hart.  

Hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God 

gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te 

nemen en aan de mensen gelijk te worden.  

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is 

gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.  

 

In de bijbel worden verschillende werkwoorden voor dienen gebruikt. 

Ik noem er slechts vier: 

 

a. Diakoneo: 

Diakoneo is een vrijwillig dienen, een liefdevol dienen  

 

b Douleuo 

Douleuo is een gedwongen dienen. Want een doulos is een slaaf.  

En achter het dienen van een slaaf staat een bevel van zijn meester.  

 

c. Leitourgeo 

Leitourgeo is een belangeloos dienen 

het gaat hierbij niet om je eigen belangen, maar het landsbelang te dienen. 

Ik moet dan denken aan de dienst, die de priesters en Levieten in tabernakel en 

tempel verrichten. Zij behartigen de geestelijke belangen van het volk. 

En zij houden de eredienst, de liturgie gaande. 

 

d. Therapeuo 

Therapeuo is een zorgvuldig dienen. 

Zoals de stalknecht de paarden liefdevol verzorgt 

En zoals de dokter zijn patiënten de beste zorg geeft die voor handen is. 

 

Welnu, als ik deze vier werkwoorden met elkaar verbind, kom ik uit bij de Heere 

Jezus. Hij is de Diakonos, de Doulos de Leiturgos, de Therapeutos  

Hij verricht het dienstwerk ten volle. In Hem klopt het diaconale hart in optima 

forma 

 

Laten wij even pas op de plaats maken: 

De vraag luidt: Waar klopt het diaconale hart? 
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Tot nu toe heb ik twee dingen gezegd: 

Allereerst in de drie-enige God en vervolgens in de Heere Jezus Christus. 

 

En nu gaan we een stap verder 

Deze verticale lijn wil ik nu verbinden met een horizontale lijn. 

Het diaconale hart klopt  

allereerst in de drie-enige God en in de Heere Jezus, 

maar vervolgens ook in het christelijke gemeente en in de leden van de gemeente. 

 

3. In de christelijke gemeente 

 

Het is goed om onze aandacht een ogenblik te richten op de eerste christelijke 

gemeente. 

Hoe functioneert de gemeente in het Nieuwe Testament? 

Drie dingen vallen daarbij op: 

 

a. Het diaconale hart van de gemeente klopt in de prediking. 

In het boek Handelingen wordt de prediking de dienst (de diakonia) van het Woord 

genoemd (Hand. 6: 4).  

In de brieven aan de gemeente van Korinthe noemt Paulus zijn zendingswerk: de 

dienst van de kerk aan de wereld. Hij spreekt daar eveneens over zijn diakonia (2 

Cor. 3: 3; 5: 18)  

 

Dat is een belangrijk punt: 

Het diaconale hart van de gemeente klopt in de prediking van het evangelie. 

De beste dienst, die wij als gemeente aan elkaar en aan de wereld kunnen bewijzen 

is de verkondiging van het Evangelie. Het Woord gaat in het diaconaat voorop. Het 

geestelijke aspect is daarbij van levensbelang  

 

b. De dienst van de ene gemeente heeft betrekking op de andere gemeenten. 

Elke gemeente maakt deel uit van het lichaam van Christus. En daarom kan geen 

ene gemeente zeggen dat zij met een andere gemeente niets te maken heeft. 

Integendeel 

Gemeenten mogen elkaar tot een hand en een voet zijn. 

Diaconale hulpverlening tussen gemeenten onderling is een bijbelse opdracht 

De gemeenten in West en Midden Europa mogen over en weer aan elkaar de vraag 

stellen: 

Wat kunnen wij voor u doen? 

En wat hebt u in huis. 

 

c. In het diaconale werk van de gemeente speelt geld een onderschikte rol 
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Toch is de financiële ondersteuning niet onbelangrijk. Paulus beveelt de diaconale 

collecte ter ondersteuning van de gemeente in Jeruzalem van harte aan bij de 

gemeente van Rome en Korinthe. Hij noemt deze collecte eveneens een diakonia (2 

Cor. 8: 19, 20. Rom. 15: 25). 

  

4. In de leden van de gemeente 

 

Er zijn eigenlijk twee 'soorten' gemeenteleden 

A. Gemeenteleden, die in het bijzondere ambt staan 

B. Gemeenteleden, die het ambt van alle gelovigen bekleden. 

 

Ad A: Het ambt van diaken is geen erebaantje of machtspositie 

Het ambt vraagt om inzet en toewijding  

Het ambt vraagt ook om zelfverloochening en kruisdragen 

 

Ik las ergens:  

'Als het dienende karakter van het ambt verdwijnt, ontstaat er onenigheid in de 

kerkenraad, wordt de gemeente niet gebouwd en verdwijnt de Heere Jezus uit 

beeld!' 

 

Dat geldt in het bijzonder voor het ambt van een diaken.  

In Handelingen 6 lezen wij over de instelling van het ambt van diaken. 

Zij dienen aan de tafels:  

Zij zorgen voor het dagelijks brood en voor het geestelijk voedsel 

Zij behartigen de stoffelijk en geestelijk verzorging van de armen 

(Luc. 17: 8;  Joh. 12: 2;  Luc. 12: 37 ).  

 

Diakenen zijn meer dan kelners, die de gasten aan tafel verzorgen. 

Zij delen geestelijke genadegaven uit. Het formulier zegt:   

'Het is de taak van de diaken om met een bewogen en vreugdevol hart de armen te 

helpen; niet alleen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de 

Schrift.' 

 

Ad. B. Het ambt van alle gelovigen 

Alle gelovigen worden opgeroepen elkaar te dienen. Paulus zegt in Galaten 5: 13: 

Dient elkaar door de liefde.  

 

Bovendien schenkt de Heilige Geest elk gemeentelid bijzondere gaven.  

(Romeinen 12, 1 Korinthe 12, Efeze 4 en 1 Petrus 4) 

Elk gemeentelid heeft ten minste 1 gave. Elke christen is begaafd.  

Deze genadegaven, charismata, staan in dienst van de opbouw van de gemeente. 
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En de gemeenteleden worden daartoe opgeroepen. 

Bovendien hebben zij dat beloofd. De derde belijdenisvraag luidt: 

'Wilt u trouw zijn onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, 

volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift  

en naar de u geschonken gaven meewerken  

aan de opbouw van de gemeente van Christus?' 

 

Kort en goed:  

De vraag luidt: Waar klopt het diaconale hart? 

Het antwoordt luidt: 

1. In de drie-enige God 

2. In de Heere Jezus  

3. In de christelijke gemeente 

4. In de dienende gemeenteleden 

 

Ik eindig met een citaat uit het formulier voor de bevestiging van een diaken: 

 

'Over de dienst der barmhartigheid leert de Schrift dat deze voortvloeit uit de 

volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die Hij kocht met Zijn bloed.  

Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde Zich over hen die in nood 

waren.  

Christus is het Lam, dat de zonde der wereld wegneemt,  

Hij is de Knecht des Heeren, die onze ziekten op Zich genomen en onze smarten 

gedragen heeft  

en Hij zal niet rusten, totdat bij Zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een 

einde zullen hebben.'  

 

En zo staat Hij voor ons: 

Wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woudenberg, 9 november 2017 

H.J. van der Veen 


