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Liturgie en preek Psalm 23 en 1 Tim 3,8-13  
-GKv te Loppersum, 20-03-2011, 09.00u 
-GKv te Westeremden, 20-03-2011, 10.45u 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
 
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-GK 90 ‘Ontsluit o Heer, voor U ons hart’ 
-Psalm 121 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ 

Wet van God 
Zingen Psalm 51,2.4 ‘Want tegen U, want tegen U alleen’ 
Gebed om de Heilige Geest 

Bijbellezing, zie onder  
Verkondiging, tekst, zie onder 
Zingen Psalm 134 ‘Komt allen dienaars van de Heer’ 
 
Viering Heilig Avondmaal 
-lezen formulier IV 
-zingen voorafgaand, LB 87,1 ‘Wij willen God de ere geven’ 
-rondgang met brood en wijn, zingen LB 87,2.4 ‘Wij zijn met onze Heer verbonden’ 

Dank- en voorbedegebed  
Inzameling gaven  

Slotzang LB 296 ‘Ik kom met haast roept Jezus’ stem’ 
Zegen  
 
 
 
Leesgedeelte(n) en tekst: Psalm 23 en 1 Tim 3,8-13 
Preekthema: ‘Diakenen hebben de leiding over het functioneren van de gemeenschap!’ 
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Vorige week hebben we stilgestaan bij de ouderling, 1 Tim 3,1-7, vandaag gaan we naar de diaken 

kijken, en net als vorige week lopen we de tekst bij langs. 

En om het allemaal in perspectief te zetten, wat we de afgelopen tijd gezien hebben is hoe de Here God 

voor mensen zorgt?, hoe zorgt de Here God ervoor dat voor mensen gezorgd wordt. 

Als het gaat om een gezin, dan geeft de Here God geeft aan een vader en een moeder de taak om hun 

kinderen aan de hand moeten nemen en bij Jezus te brengen. 

In een huwelijk heeft de man de verantwoordelijkheid om voor zijn vrouw te zorgen, we hebben het vb. 

gezien in Efez 5, de Here Jezus is vol passie voor zijn gemeente… 

…zo moet een man met overgave en passie voor zijn vrouw zorgen, met net zoveel liefde als de Here 

Jezus voor zijn gemeente. 

En wat zie je hier in 1 Tim 3?, ie kerk is dat net zo, hoe zorgt de Here God ervoor dat er goede 

leiding wordt gegeven aan de kerk?... 

…vorige week hebben we gezien dat de ouderlingen de leiding hebben, die moeten vanuit Gods 

Woord onderwijs geven en te bidden voor de gemeente… 

…vandaag zien we hoe de Here God God diakenen geeft, die hebben de verantwoordelijkheid 

dat de gemeente een gemeenschap is. 

Als je vandaag naar de dienst van diakenen kijkt, dan wil ik je nog even herinneren aan Hand 6… 

…daar zie je dat de gemeente in Jeruzalem groeit en op een gegeven moment hebben de oudsten hun 

handen zo vol met werk dat ze het niet meer kunnen bijbenen… 

…want hun hoofdtaak van onderwijs en gebed komt in gedrang, Hand 6,1-7, en dan stellen de oudsten 

7 wijze mannen aan de gemeente voor, die zijn akkoord, en dat worden de ‘dienaren’. 

Het griekse woord is diakonoi, en dat betekent dienaren, en daarin zit wie ze als persoon zijn en wat hun 

taak is, het zijn dienaren die dienen. 

Wat zie je dus in Hand 6?, de oudsten komen niet meer toe aan voorbereiding voor hun preek, aan hun 

gebed, en ze lopen op hun tandvlees want je hebt de Heilige Geest nodig… 

…ze lopen leeg, hun geestelijke gezondheid loopt gevaar, en daarom gaan die dienaren alles doen wat er 

id gemeente verder nog gebeuren moet.  

 

Thema: ‘Diakenen hebben de leiding over het functioneren van de gemeenschap!’ 

1. Wat betekent het dat een diaken zich WAARDIG moet gedragen?, vs 8. 

2. Wat betekent het dat hij OPRECHT moet zijn?, vs 8. 

3. Ambt M/V?, mogen VROUWEN diaken worden?, vs 11. 
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1. 

Vs 8 zegt dat een diaken zich WAARDIG moet gedragen, het gaat hier weer over het karakter, en  

Paulus gebruikt hier maar 1 woordje (semnos)1… 

…en dat woordje betekent respect verdienen, serieus zijn, niet makkelijk omgaan met moeilijke, 

belangrijke, gewichtige dingen, daar serieus mee omgaan. 

Net als we de vorige keer gezien hebben bij de oudste, toen was het woord ONBERISPELIJK de 

samenvatting voor alles wat er verder nog kwam… 

…hetzelfde zie je hier, als je hier leest dat de diaken WAARDIG moet zijn, dan is dat HET 

woord waaronder Gods Woord alles vangt. 

Maar wat betekent het WAARDIG?, dat een diaken iemand moet zijn voor wie je respect hebt, uit de 

manier waarop ‘ie met z’n vrouw omgaat dwingt hij respect af. 

De manier waarop ‘ie leiding geeft aan z’n gezin is voorbeeldig, je ziet aan de diaken dat ‘ie veel voor 

z’n gezin overheeft - het is dus iemand waar je tegenop ziet, iemand op wie je graag afstapt. 

WAARDIG zegt iets over z’n karakter, WAARDIG wil zeggen, het is iemand die een voorbeeld voor je 

is, een integer iemand… 

…iemand waarvan je denkt, ‘zo zou ik ook wel willen zijn, zoals hij vd Here God houdt, da’s mooi!’ 

 

 

2. 

En dan in vs 8, hij moet OPRECHT zijn, misschien herinner je je hoe de oudere vertaling het had  

vertaald, er stond id NBG-vert., ‘hij mag niet met twee tongen spreken’, de Herz. Statenvert. heeft: 

‘niet met twee monden spreken’, de NBV heeft dat positief vertaald met OPRECHT. 

Wat betekent het?, nou, dat het niet iemand is die nep is, nee, hij is niet nep, hij wil zich niet beter 

voordoen of populair doen, nee, hij is zichzelf en hij is m.a.w. een integer mens, een authentiek 

persoon. 

Als je met hem omgaat, dan voel je aan dat z’n belangstelling echt en gemeend is, het is gewoon een 

integer mens, een eerlijk iemand, niet nep of gemaakt, dat is wat Paulus hier aanwijst met OPRECHT. 

Vs 8, Paulus geeft door de Heilige Geest vb’en, kijk maar in vs 8, daar krijg je er een plaatje bij, 

wat betekent dat een diaken WAARDIG en OPRECHT is, nou, net als de ouderling is het 

iemand die z’n grens kent, hij mag niet overmatig veel wijn drinken, het is dus niet iemand die 

daar problemen mee heeft. 

En vs 9, hij mag ook geen hebzuchtig mens zijn, hij mag geen hebberd zijn, hoe zou dat passen bij de 

diaken, nee, hij durft te delen en los te laten, hij neemt het niet van je over maar schakelt je in. 

                                                           
1 John MacArthur geeft in The Master’s Plan for the Church, Appendix 2 een prima overzicht voor het karakter van de diaken. 
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Nee, het gaat er hier niet om dat je niet goed geld mag verdienen alsof geld niet goed is, nee, als je de 

gave hebt om veel geld te verdienen, dan is dat je roeping en moet je dat doen. 

Alleen, het punt is dat het erom gaat hoe je ermee omgaat en een diaken zal je erop bevragen of je liefde 

voor God sterker is dan je liefde voor geld, want hij heeft geleerd door de HG dan zijn God hem veel 

meer waard is, en dat wil hij je leren. 

Want hij is zelf iemand op een eerlijke manier z’n geld verdient door de verantwoordelijkheid 

voor z’n leven te pakken en zelf een baan te hebben en z’n gezin te onderhouden. 

Hij zal het doorzien als iemand anderen manipuleert om aan geld te komen, omdat hij daar zelf 

eerlijk en betrouwbaar in wil staan. 

En dat moet ook wel, want de diakenen zamelen het geld in en gaan over het beheer van het geld, een 

diaken is geen hebzuchtig maar is gul. 

 

 

3. 

Vs 11, mogen vrouwen diaken worden?, vind je dat een spannende vraag?, op dit moment is er een 

discussie gaande in onze kerken en je voelt de spanning eromheen, mogen vrouwen diaken worden? 

Id NBG-vert stond  (vs 11), ‘evenzo moeten HUN vrouwen zijn’, maar het probleem was dat het 

woordje ‘hun’ er ih grieks niet stond.  

Maar het woordje ‘hun’ staat er gewoon niet, vs 11 begint met gunaikas en dat betekent: ‘vrouwen’, en 

de eerste conclusie die je dan moet trekken, is: het gaat hier niet over de vrouwen van de diakenen. 

 

Maar vraag twee, heeft Paulus het hier over vrouwelijke diakenen?, wat zegt de rest vh NT daarover?... 

…is er een plek waar het over vrouwelijke diakenen gaat?, ja, als je kijkt naar Rom 16,1 dan staat daar: 

‘ik beveel onze zuster Febe bij u aan die een dienares (diakonos) is van de kerk te Kenchrea’, ze was dus 

in die gemeente diakones. 

In Hand 9,40 gaat het over Tabitha die wsl. de leiding had over de armenzorg, in Filipp 4,2-3 gaat het 

over Euodia en Syntiche, twee vrouwen die assistenten van Paulus, diakenen, waren. 

Je leest in Hand 18,26 dat Priscilla samen met Aquila aan Apollos het evangelie heeft uitgelegd, zij was 

wsl samen met Aquila in een pastoraal team. 

 

Dat hebben we gezien, vrouwen waren dienaressen, maar toch geeft Paulus ook een grens aan als het 

gaat om de taken die vrouwen kunnen vervullen. 

Kijk maar es met me mee naar hfdst 2, waar komt Paulus daar in Gods Woord over te schrijven?, over 

de rol van de vrouw in de kerk, 2,9-15, over de verhouding tussen mannen en vrouwen in de kerk,  
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Paulus geeft hier antwoord op de vraag: mag een vrouw ouderling zijn? 

 

Misschien herinner je je nog toen we 4 weken geleden stilstonden bij de taak vd vrouw, dat ik drie  

posities heb aangewezen, die vh feminisme, en denken vanuit dat man en vrouw elkaar aanvullen - je  

hebt m.b.t. het ambt een derde positie en dat is die sterk denkt vanuit hierarchie. 

Die drie posities zie je bij de uitleg van dit Bijbelgedeelte steeds terugkomen, je hebt uitleggers 

die zeggen: er is geen verschil tussen man en vrouw, en als het dan gaat over de ambten van 

ouderling of diaken maakt het niet uit of je man of vrouw bent, want MAN EN VROUW ZIJN 

GELIJK, en dan grijpen ze terug naar Gal 3,26-29 ‘man en vrouw zijn een in Christus’. 

Het geslacht maakt daarin niet uit, dat is de typisch feministische positie, vrouwen kunnen  

dominee zijn, ze kunnen ouderlingen zijn, ze kunnen preken en voorgaan, diaken zijn. 

Je hebt ook de uitleg die heel sterk denkt vanuit hierarchie, die zeggen: man en vrouwen hebben hun 

gescheiden wereld id kerk, ze hebben hun eigen sferen waarin ze van betekenis zijn… 

…vrouwen kunnen geen ouderlingen zijn, en ook geen diaken, want het AMBT is niet voor vrouwen, 

ze mogen ook geen onderwijs vanuit de Bijbel geven of catechisatie… 

…ze mogen in de dienst niet uit de Bijbel lezen, ze mogen bijv. ook niet voorzingen bij een lied, 

kortom: ze mogen gewoon niets doen in de kerk - en dat op basis van 2,11, de vrouwen moeten zich 

rustig houden. 

We hebben de linkse positie van feministen gezien, en ook de uiterst rechtse positie die denkt 

vanuit hierarchie, maar we hebben met 1 Petrus 3,1-6 (Efez 5, 21 e.v.) gezien dat de Bijbel leert 

dat man en vrouw ELKAAR AANVULLEN, is dat id kerk ook zo? 

Ja, dat is id kerk ook zo, precies hetzelfde zie je hier in 1 Tim 2 en 3, in 1 Tim 2 staat dat 

vrouwen geen oudste kunnen zijn, zoals in het OT alleen mannen priesters konden worden, 

hetzelfde zie je bij de Here Jezus die twaalf mannelijke apostelen kiest. 

En als je dan naar vs 12 kijkt, dan moet je eerst weten wat Paulus daar bedoelt, hij heeft het daar erover 

dat vrouwen geen onderwijs mogen geven vanaf de preekstoel tijdens de zondagse samenkomsten… 

…normatief onderwijs vanaf de preekstoel, gezaghebbende leer vanaf de kansel, ‘dit is het Woord van 

God, dit is de leer en de Herewil dat we zo leven!’ 

Het gaat over, vs 12, het uitoefenen vh gezag vd oudste/ouderling die onderwijs geeft vanuit de Bijbel, 

natuurlijk mag een vrouw onderwijs geven, aan haar kinderen, aan andere vrouwen (Titus 2), een 

vrouw moet haar kinderen onderwijzen, op catechisatie, op een gespreksgroep, enz. 

Maar de grens die Paulus hier trekt is dat een vrouw geen onderwijs mag geven zoals een ouderling of 

een predikant onderwijs geeft, al het andere niet-ouderling-werk staat open voor een vrouw maar dat 

vanaf de kansel niet. 
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Maar het is dan wel goed om te vragen: WAAROM niet?, waar wijst Paulus op?, Paulus komt niet met 

een slap argument als ‘dat zijn we nou eenmaal niet gewend’. 

Bij Paulus speelt ook geen denken vanuit minder-waardig-heid of disciminiatie/achterstelling… 

…nee, hij wijst op de volgorde van de schepping, vs 13, ‘want Adam is eerder geschapen dan Eva’, wat 

betekent dat? 

Wat was de taak vd man?, wat moest Adam doen in Gen 2?, hij moest NAMEN GEVEN, en 

daarmee was bedoeld: hij moest heerschappij voeren. 

Maar hoe moest hij dan tegenover zijn vrouw staan?, hij moest zijn verantwoordelijkheid voor 

haar nemen, haar liefhebben, beschermen, en wat zegt Paulus hier?, precies hetzelfde! 

‘De man is eerst geschapen’, zegt de Bijbel hier, het hoofd van de vrouw is de man, hij was de 

oudste en hij had als man en als eerstgeborene de eerste verantwoordelijkheid, Adam was het 

hoofd, hij gaf leiding aan zijn vrouw. 

Paulus verbiedt vanuit die verantwoordelijkheid die God ad man geeft, vanuit het Hoofd-zijn vd man… 

…dat vrouwen onderwijs geven vanaf de preekstoel, en nee, dat poetsen we niet weg door te zeggen, 

ouderwets, dat is Paulus culturele achtergrond, dat moet je vandaag anders zien… 

…nee, we hier onder de klem van deze tekst uit wil komen door het tijdgeboden te verklaren: ‘dat 

moet je zien tegen de achtergrond vd cultuur van die tijd!’ 

…die heeft een groot probleem met de Bijbel, want die botst al direct tegen Gen 1 en 2, waarin direct 

al onderscheid wordt gemaakt, waarin de man verantwoordelijk wordt gesteld voor de vrouw… 

…en hij moet leiding geven, en dus ook als het gaat om onderwijs geven vanaf de kansel in het ambt van 

ouderling. 

Paulus zegt dus, man en vrouw zijn een in Christus, maar ze vullen elkaar aan. 

 

Laatste vraag: we hadden het over diakenen, wat betekent dit voor de dienst van diakenen?,  als je kijkt 

naar de plaats van de diakenen, die hadden in de tijd vh NT meer vrijheid en armslag, hoezo? 

a. Allereerst, wie hadden de leiding in het NT?, in 1 Tim 4,14 staat dat de ‘gezamenlijke 

oudsten’ de leiding van de gemeente vormen, dat de oudsten de leiding hadden. 

Titus 1,5, in een nieuw ontstane gemeente, moeten oudsten leiding nemen over de 

gemeente, in 1 Petr 5,5 staat de aansporing om je te onderwerp aan de oudsten, die hebben 

de leiding 

b. Tweede argument, ouderlingen hebben een ambtsaanduiding vd oudste, en dat hebben 

diakenen niet, ouderlingen moeten vanuit het Woord van God leiding geven, en in het 

woord zie je dat ze dienen (diakonos) zoals we allemaal dienaars zijn.  

Wat je vanuit het NT leert is dat het onderscheid tussen ouderlingen en diakenen groter was dan  
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vandaag de dag… 

…als je kijkt naar 1 Tim 3 dan heeft de oudste een ambt, een regeerambt, en de diaken niet, een 

ouderling heeft een regeerambt en de diaken niet, die geeft geen leiding. 

 

En nou komt de clou, waarmee hebben we het onszelf heel lastig gemaakt in de hele discussie rondom 

de vrouwelijke diaken… 

…waarom is men zo huiverig om te zeggen dat de vrouw diaken kan worden?, terwijl we gezien hebben 

dat het Bijbels is, vs 11... 

…omdat ergens in de geschiedenis de diaken, in de kerkenraad, regeerambt heeft gekregen, terwijl we 

gezien hebben in 1 Tim 2-3 gezien hebben dat hij dat niet nodig heeft voor zijn taken… 

…wij denken zo in boven onder, in meer en minder, is een diaken minder of is een ouderling meer? 

Nee, het verschil is alleen, ze hebben een andere verantwoordelijkheid en het gaat erom dat ze die 

oppakken, daarop zal de Here hen bevragen. 

 

Wat moet je hiermee?, de Bijbel leert ons hier dat zowel een man als een vrouw diaken kan zijn onder 

de verantwoordelijkheid vd oudsten… 

…zij moeten ervoor zorgen dat de gemeente een gemeenschap is, dat al het lopende werk dat er 

gebeurt, dat dat ook echt gebeurt, de oudsten geven hen die verantwoordelijkheid. 

De diakenen overzien al dat andere werk dat er moet gebeuren, wat betreft een gebouw, wat betreft de 

financiën, catechisatie, praktische hulp, werkbladen voor kinderen, enz. 

Prachtig voorbeeld uit onze gemeente is, er zijn wijken ingesteld met wijkbrs en wijkzrs met de 

diakenen daarin als stimulans dat we elkaar als gemeente ontmoeten. 

 

Wat kun je hier concreet mee?, de vraag die je vanuit 1 Tim 3 krijgt is: hebben de diakenen voldoende 

ruimte?, hebben ze voldoende verantwoordelijkheden?, komt de diaken niet veel beter tot zijn recht als 

hij middenin de gemeente zijn taak kan uitoefenen2, samen met de vrouw die ook diaken kan zijn, om 

leiding te geven aan alles wat er in de gemeente gebeuren moet. 

We gaan straks aan het HA, en dan krijgen we van wie brood en wijn, van de Here Jezus, wat 

was de Here Jezus, Hij was de Grote Dienaar, Hij is het model van Dienaar-zijn, zijn dienen 

koste Hem het leven, het gaat erom dat wij weten wat zijn dood betekent, dat de schuld weg is, 

en dat we ons vrij mogen voelen om te dienen. 

 

Laten we bidden 

                                                           
2 Ik heb veel gehad aan het fantastische boek van dr J. van Bruggen, Ambten in de apostolische kerk, hfdst V, blz.’en 108-118. 


