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Liturgie en preek Hand 6,2-3 
-GKv te Loppersum, 21-11-2010, 09.00u 
-GKv te Westeremden, 21-11-2010, 10.45u 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-Psalm 96,1-2 ‘Zingt een nieuw lied voor God de Here’ 
-GK 158 ‘Als een hert dat verlangt naar water’ 

Wet van God  
Gebed om de Heilige Geest  

Bijbellezing, zie onder  
Zingen GK 174 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 
Preek, tekst, zie onder 
Zingen GK 116 ‘O koning, hoor uw onderdaan’ 
 [Bevestiging van br Johan van der Wal ih ambt van diaken] 
 [-lezen formulier (blz 781 Geref. Kerkboek)] 

[-lezen formulier tot ‘bevestiging’, vragen, antwoord, zegen] 
[-zingen kerkenraad: Psalm 67,1 ‘De Here God zij ons genadig’]  
[-lezen uit formulier gedeelte voor gemeente (gemeente staat)] 
[-zingen gemeente: Psalm 67,2-3 ‘Dat alle volken U belijden’] 

Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven  
Slotzang GK 164 ‘Jezus vol liefde, U wilt ons leiden’ 
Zegen  
 
 
 
Leesgedeelte(n): Hand 6 
Tekst: Hand 6,2-3 
Preekthema: ‘De beweging van Gods Woord en het werk van diakenen…’  
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Vanmorgen krijgen we als gemeente hier in Loppersum een nieuwe diaken in br Johan van der Wal… 

…en daarom staan we vanmorgen stil bij een stuk onderwijs over hoe het ambt van diaken is ontstaan. 

 

Thema: ‘De verspreiding van Gods Woord en het werk van diakenen!’ 

1. De achtergrond van het probleem: groei van de gemeente, vs 1. 

2. Een obstakel in de groei: achterstelling van weduwen, vs 1. 

3. Het gevolg van de aanstelling van de diakenen: het Woord van God groeit, vs 7. 

 

 

1.We kijken vanmorgen naar Handelingen 6, we hebben een heel duidelijke reden: we krijgen 

vanmorgen als gemeente een diaken erbij, Johan gaat Bert, Menno en Bernard versterken. 

En we hebben net hfdst 6 gelezen, en je hebt het wel gezien, we kwamen een probleem tegen, 

een probleem dat opgelost moest worden, het probleem was dat weduwen achtergesteld 

werden, gaan we zien in punt 2 wat dat probleem precies was. 

Het gevaar is wel dat we als we alleen naar dat probleem kijken (achterstelling vd weduwen) en 

kijken naar het werk van ouderlingen en diakenen… 

…dat we het grotere geheel vergeten, het grotere kader van het boek Handelingen vergeten. 

Als je dat grotere kader niet ziet, zul je nooit snappen wat de bedoeling is vd Here God, vd Here 

Jezus om aan de gemeente ouderlingen en diakenen te geven. 

OK, dan zijn we toen aan deze vraag: wat is dan dat grotere geheel?, wat is het grote kader van het boek 

Handelingen?, dat is de verspreiding van Gods Woord over de wereld. 

De Here God is bezig met een missie, de Here Jezus heeft een missie, en dat is alle mensen in contact 

brengen met Hem Zelf, zodat ze weten dat HIJ de Redder is, en dat Hij zonden vergeeft… 

…de Here Jezus is bezig met het plan uit te voeren dat Hij verteld heeft voor Hij naar de hemel ging, 

(Matth 28,20) ‘dat het evangelie verkondigd zou worden aan alle volken, tot ad einden vd aarde’. 

DAT is het grote kader vh boek Handelingen, kijk maar mee naar Hand 1,8, wat zien we daar?, 

daar lees je woorden van onze Here Jezus en Jezus belooft daar de HG en de discipelen zullen 

kracht ontvangen vd HG om Jezus’ getuigen te zijn, in Jeruzalem, geheel Judea en Samaria en 

tot het uiterste der aarde – dat is Jezus’ belofte, het getuigenis OVER HEM zal zich verspreiden, 

zal als een vuur om zich heengrijpen in Jeruzalem, over Judea en Samaria en daarna tot de 

grenzen vd wereld. 

Zien we dat ook in hfdst 6?, kijk maar hoe in vs 1 steeds meer mensen tot geloof komen: ‘in die dagen  

werd het aantal discipelen steeds groter’, maar dan ontstaat er een obstakel in die verspreiding… 

…en dat is dat de oudsten niet meer toekomen aan hun kerntaken: gebed en verkondiging… 
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…ze vinden onvoldoende tijd meer om te bidden voor de gemeente en uit Gods Woord te lezen en 

bezig te zijn met verkondiging en onderwijs van Gods Woord. 

Maar als dat obstakel uit de weg geruimd is doordat de zeven ‘dienaars’ aangesteld worden, gaat het in 

vs 8 zo verder: ‘het Woord van God vond steeds meer gehoor’. 

Brs en zssn, DAT is het grote kader van het boek Handelingen, het gaat ih boek Handelingen 

niet allereerst over de kerk, dat ‘ie ontstaat, hoe het allemaal georganiseerd is, het gaat zelfs niet 

over de weerstanden die de apostelen ondervinden… 

…nee, het boek Handelingen gaat over WAT DE HERE JEZUS VANUIT DE HEMEL OP 

AARDE DOET, kijk maar naar hfdst 1,9, want wat zien we daar? 

Jezus gaat naar de hemel, en wat is de boodschap van hemelvaart?, de boodschap van Jezus’ 

hemelvaart is dat Jezus niet meer aan een plaats of aan een bepaalde tijd is gebonden. 

Als Jezus naar de hemel gaat en op de hemeltroon gaat zitten, dan is Hij niet meer gebonden ae 

bepaalde plek zoals Hij was in Galilea, en aan die tijd, begin vd jaartelling. 

Nee, als Jezus id hemel is kan Hij vanaf dat moment overal op aarde met zijn Geest werken en ook 

voorgoed, Hij was er toen bij met zijn Geest toen Stefanus het evangelie predikte, Hand 6… 

…maar ook toen Paulus het evangelie tot in Griekenland bracht, maar ook als bij ons vandaag hier in 

Loppersum het evangelie gebracht wordt. 

Of in een kerk in New York (Redeemer Presbyterian Church) of een kleine huiskerk in China, of een 

groep Noord-Koreaanse christenen ie strafkamp… 

…Hand 1 zegt: Jezus is God en vanaf de troon zal Hij nu voor eeuwig overal met zijn Geest werken om 

mensen tot Hem te trekken. 

OK, maar wat hebben wij daar vandaag aan?, dit legt bij ons de vraag op ons bord of wij dit wel 

geloven?, het gaat om deze vraag: geloven we nog wel en leven we ernaar dat de Here Jezus 

vandaag nog net zo werkt als toen? 

Ik bedoel dit: leven we ook zo, denken we zo, kijken we zo naar onszelf als gemeente en ons 

dorp, en naar de wereld om ons heen… 

…dat we zeker weten dat de Here God niet aan kracht heeft ingeboet, dat de Here Jezus 

Christus nog steeds in de hemel is, en vanuit de hemel werkt met zijn Woord, dat Hij ons 

beloften gegeven heeft om in zijn kracht te staan, in vertrouwen op HemHij in ons kan werken? 

Dat het evangelie een kracht is die door NIETS gestopt kan worden, dat er voor het evangelie 

geen probleem te groot is, dat er voor het evangelie geen drempel te hoog is? 

De vraag is dit: richten we ons in ons geloof op de woorden vd Here Jezus die hier staan of passen we 

die woorden die we hier lezen aan omdat we om ons heen zien dat kerken die leeglopen… 

…en geloven we DAAROM niet meer zo sterk in de beloften van de Here God?, en dan zeggen we: ‘ja,  
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nou, kerken lopen leeg en mensen geloven niet meer!’, de vraag is of wij geloven of Jezus God is. 

Kijk de oudsten van die gemeente toen, Petrus, Johannes enz. hadden vd Here Jezus gehoord 

dat de Here Jezus vanuit de hemel ervoor zou zorgen dat het evangelie zich zou verspreiden… 

…maar zij hadden net als wij allerlei redenen om daar aan te twijfelen, ze waren net als wij een 

kleine minderheid, ze stonden tegenover een grote hoeveelheid Joden die vijandig t.o. Jezus 

stonden, zo zijn er vandaag veel ongelovigen… 

…maar keken ze daarnaar, lieten ze het hoofd hangen, nee, ze keken over wat ze zagen heen en 

richten zich op wat de Here Jezus had gezegd dat Hij het evangelie zou verspreiden als zij maar 

in de kracht vh evangelie zouden gaan staan. 

De Here Jezus zegt hier: ‘Ik zal kracht geven en in die kracht kun je gaan…’!  

 

 

2.Maar in die alsmaar groeiende gemeente in Jeruzalem is er iets ad hand, vs 1, er ontstaat 

ontevredenheid, en de vraag is dan: waarom is er ontevredenheid, wat is de reden? 

Eerst deze vraag: wie zijn ontevreden?, je leest dat er culturele spanningen zijn, vs 1, je hebt de 

Griekstaligen en je hebt de Arameessprekenden, twee cultureel verschillende groepen. 

Tussen die twee groepen zijn onderlinge spanningen, er worden verwijten gemaakt, het gaat niet goed, 

het zit niet lekker. 

En dan zie je dat er verwijdering ontstaat in die gemeente en dat is een obstakel voor de beweging van 

Gods Woord wat de gemeente draagt. 

Maar, wat is de reden van die verwijdering, van die onvrede?, dat is –vs 1 - omdat de weduwen 

van Griekstaligen achtergesteld werden bij de dagelijkse ondersteuning. 

Als je het zo leest, is wsl je eerste gedachte: die Griekssprekende weduwen hadden dagelijks 

geholpen moeten worden, ze hadden te eten moeten krijgen, geld, enz. – maar ze worden 

achtergesteld, ze krijgen geen eten, geld, hulp. 

Maar dat staat er niet, er staat: ‘ze werden achtergesteld bij de dagelijkse ondersteuning’, wij denken 

direct dat deze weduwen arm zijn, maar dat is niet zo, nee, het probleem is niet dat ze te weinig 

eten/drinken/hulp ontvangen…1 

…dat past ook niet bij het vervolg – je leest bijv niet ih vervolg dat ze meer hulp, meer voedsel krijgen. 

Je leest alleen maar dat de TAKEN beter verdeeld worden, vs 4, de apostelen stoten een aantal taken af 

en geven die aan de Zeven verkozen ‘dienaars’. 

En dan zie je wat toen het probleem was, het probleem vd Griekstalige weduwen was dat ze  

achtergesteld werden, dat ze niet ingeschakeld werden… 

                                                           
1 Zie voor de exegese J. van Bruggen, Ambten in de apostolische kerk, hfdst 2 
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…misschien omdat ze ‘vreemden’ waren uit de vreemde Griekse cultuur, misschien heeft dat 

toe geleid dat ze niet ingeschakeld werden, dat hen niet gevraagd werd om mee te helpen, om 

mee de handen uit de mouwen te steken… 

…want ze willen wel maar ze krijgen de kans niet, die Griekssprekende weduwen worden niet 

ingeschakeld, ze willen wel wat doen, maar ze worden niet ingeschakeld op hun gaven. 

Wat leren we hiervan?, drie dingen, hier zie je hoe satan soms ie gemeente dingen kapot maakt… 

…er ontstaat verwijdering, er groeide een conflict, en je ziet direct hoe als gevolg daarvan de gemeente 

in Jeruzalem inboet aan kracht, hoe kracht wegvloeit en het slap wordt… 

…als satan het voor elkaar kan krijgen om onderlinge verdeeldheid te zaaien en dat daar alle energie in 

gestoken wordt, en dat er niet meer gevraagd wordt wat nou echt het doel van kerk-zijn is… 

…dan heeft de duivel z’n doel bereikt – maar wat zo gaaf is hier, dat je ziet hier dat moeilijkheden 

opgelost worden… 

..het is zo gaaf als verwijdering die er tussen mensen is ontstaan als zich dat oplost, als mensen elkaar 

vergeven, elkaar weer een hand geven en elkaar weer opzoeken, dat is het werk vd Here Jezus.  

En dat zien we hier, dat wil de Here Jezus dat we vergeven en elkaar zien als broers en zussen van 

hetzelfde kerkgezin. 

Het tweede dat we leren is dat de HG van God niet aan een paar gemeenteleden is gegeven, het 

is niet zo dat de HG alleen maar gegeven is ad oudsten, de diakenen, aan de dominee. 

Nee, de HG is over de hele gemeente gekomen met Pinksteren, en zo zijn we door Gods Geest 

allemaal mensen die gaven hebben om taken te doen. 

En dat is het derde dat we leren, we hebben de Heilige Geest ontvangen om de TAAK waarvoor God 

ons gaven heeft gegeven, ook echt op te pakken, om met je gave Jezus te dienen… 

…dat zie je hier in Hand 6, het gaat er niet om dat er een heleboel werk verzet wordt, zo van: ‘als het 

maar gedaan wordt’. 

Nee, het gaat erom dat iedereen op zijn gaven wordt ingezet, het gaat erom dat ieder zijn eigen door 

God gegeven gave gebruikt. 

Dus als er een klus ligt, als er een taak ligt die gedaan moet worden, dan moet er iemand gevonden 

worden die daar gaven voor het gekregen. 

Dat zie je ook in Hand 6, de oudsten hebben een eigen taak maar omdat ze er allemaal taken bij kregen 

waarvoor ze niet de roeping en de gaven hebben, komt hun KERNTAAK in gevaar… 

…ze hebben steeds meer mensen om naar om te kijken, er komen steeds meer dingen bij waar ze 

aandacht aan moeten besteden, maar het werk wordt te veel, hun takenpakket wordt te groot. 

En als het werk hen boven het hoofd groeit, zeggen ze: ‘het is niet goed dat wij de zorg dragen  
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voor de gemeenschappelijke maaltijden’, ze zeggen: we doen wel van alles, maar we komen niet 

toe aan wat God van ons vraagt, in alle drukte zijn we niet meer toe gekomen aan wat het 

belangrijkste in ons werk: gebed en verkondiging van Gods Woord’. 

En dan komen de apostelen met de oplossing: er moeten 7 wijze mannen worden aangesteld, en die 

moeten die taak van de dagelijkse ondersteuning gaan coördineren… 

…die 7 wijze mannen moeten ervoor gaan zorgen dat die Griekssprekende vrouwen ingeschakeld 

worden, die 7 moeten ervoor zorgen dat de dagelijkse ondersteuning soepel gaat verlopen, dat het 

voedsel verdeeld wordt, dat armen geholpen worden, dat voor zieken wordt gezorgd. 

 

Wat leren we hier in Hand 6?, hier zie je hoe belangrijk het is dat de gemeente bijbel georganiseerd is2, 

het gaat er niet om dat er allerlei commissies en werkgroepen zijn. 

Nee, wat was het doel vd Here Jezus?, wat zagen we met Hand 1 en hier in Handelingen 6? 

Dat het evangelie verkondigt wordt, in de gemeente en erbuiten en dat iedereen meewerkt op zijn eigen 

plek, met zijn eigen gaven – daaraan moet alles wat er id gemeente gebeurd ondergeschikt zijn. 

Dat zie je hier, het is de taak vd oudsten/ouderlingen om hun kerntaak te doen, dat is gebed en 

verkondiging van Gods Woord, vs 2 en 4. 

Dat zijn 2 dingen die bij elkaar horen, verkondiging vh evangelie kan niet zonder te bidden voor 

hen voor wie je preekt, de gemeente, mensen die komen. 

Dat zijn de kerntaken van ouderlingen, bidden en met Gods Woord bezig zijn zodat dat Woord 

dieper in mensenlevens komt, zodat er verdergaande bekering is, herstel/genezing. 

Zie je dat als kerntaak van je ouderling?, of wil je graag dat ‘ie langskomt, z’n neus laat zien… 

...wat zou het goed zijn als we weer terugzouden naar Hand 6 en je bijv, zou zeggen: ‘beste 

broeder, jouw taak is je te wijden aan gebed en studie en onderwijs in Gods Woord, wijd je 

daaraan, geef je daaraan!’, wat zou dat een kracht geven, wat zou Gods Geest krachtig 

doorwerken op gebed, uw gebed. 

Je ziet hier ook wat de kerntaak van diakenen is, zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse 

ondersteuning, die 7 ‘dienaren’ zoals er staat, wat wij vandaag: diakenen noemen, die zijn 

verantwoordelijk voor het dagelijkse leven vd gemeente. 

Wat houdt dat in?, de diakenen hebben als taak om ervoor te zorgen dat de gemeente als een 

gemeenschap functioneert – dat is hun taak! 

En (form. bevestiging ouderlingen/diakenen) staat: dat ze door het brengen van bezoeken, zich op de 

hoogte moeten brengen hoe het thuis bij jou en mij gaat, wat zijn je gaven en kun je die inzetten door de 

Here Jezus? 

                                                           
2 Zie preek van John MacArthur over Hand 6,1-7: www.gty.org  

http://www.gty.org/
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En om het nog even weer op scherp te zetten, waarom hebben zij die taak gekregen?, zodat de 

ouderlingen aan kerntaken toekomen!, vs 2. 

Alles wat er ie gemeente gebeurt moet het doel vd Here Jezus dienen, de verkondiging van Gods 

Woord in de gemeente als naar buiten… 

…verkondiging vh evangelie is de verantwoordelijkheid vd oudsten, de diakenen moeten ervoor zorgen 

dat de gemeente als gemeenschap functioneert, zodat de oudsten hun kerntaken kunnen doen. 

 

 

3.Kijk eens mee naar vs 7, kijk eens wat er gebeurde toen het obstakel id gemeente opgeruimd was. 

De taken zijn veel beter verdeeld, de apostelen komen toe aan hun hoofdtaak, de diakenen zorgen 

ervoor dat de gemeente een gemeenschap is van mensen die naar elkaar omzien. 

En wat is het gevolg?, dat het Woord van God steeds meer gehoor vond, ja, logisch, want het Woord 

van God werd weer verkondigd… 

…de apostelen hadden hun handen eerst vol aan de ‘dagelijkse verzorging’ vd gemeente, vs 1, maar nu 

zijn ze weer helemaal vrijgesteld voor verkondiging en gebed. 

En direct zie je het effect, het Woord van God vond steeds meer gehoor, er komt een groot aantal 

leerlingen vd Here Jezus in Jeruzalem. 

Als de 7 dienaars zijn aangesteld, gaat die beweging van Gods Woord weer in volle kracht verder. 

 

Lucas wil 2 dingen aangeven, allereerst, de vraag is niet OF je ouderlingen en diakenen moet hebben… 

…de vraag is of ze hun kerntaken doen, of we het zo regelen dat het Bijbels is! 

Het gaat er niet om dat we een heleboel ‘doen’, of er heel veel georganiseerd wordt, het gaat erom of 

het de doelen dient die Jezus voor zijn gemeente heeft: de verkondiging vh evangelie en een gemeente 

waarin Jezus’ liefde zichtbaar is. 

En het 2e dat we leren is: dan is die gemeente door die onderlinge liefde, ih samenwerken voor het 

evangelie weer EFFECTIEF, dan kan de Heilige Geest weer doorwerken, kijk maar: die priesters 

kwamen tot geloof. 

Zo gemeente zijn en daarin je plek innemen – wil je dat ook niet, in Jezus’ kracht? 

 

 

Laten we bidden! 


