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Liturgie ochtenddienst, 
bevestiging br Johan van 
der Wal als diaken 
Votum en zegengroet 
Aanbidding: Psalm 96,1-2 en 
GK 158 
Wet van God 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Bijbellezing, zie onder 
Zingen GK 174 
Verkondiging, gebed 
Zingen GK 116 
 
Bevestiging diaken 
Lezen formulier, zegen 
Zingen kerkenraad: Psalm 67,1 
Lezen gedeelte gemeente  
Zingen gemeente: Psalm 67,2-3  
Dank- en voorbedegebed 
 
Inzameling gaven 
Slotzang GK 164 
Zegen 
 
Leesgedeelte(n): Hand 6 
Tekst: Hand 6,2-3 
 
 
Om over door te denken: 
‘En terwijl ik lag te slapen of 
Wittenbergs bier zat te drinken 
met mijn vriend Philipus 
Melanchton en Amsdorf, 
zorgde het Woord van God 
voor een grotere beschadiging 
aan de Paus van Rome dan 
welke prins of keizer ooit deed. 
Ik deed niets maar het Woord 
deed alles’- Maarten Luther 
 
 
‘De kerk moet zich aanpassen 
aan wat de Heilige Geest doet, 

en niet de Heilige Geest 
aanpassen aan wat volgens de 
leiding gedaan moet worden’ – 
John  MacArthur 
 
‘In het Nieuwe Testament 
wordt alle werk in de kerk 
gekarakteriseerd door het 
woord diakonia, dat ‘dienst’ 
betekent (Rom 12,7)’ - J.P. 
Versteeg, Ambt en uitzicht 
 
 
Samenvatting preek: 
Thema: ‘De verspreiding van 
Gods Woord en het werk van 
diakenen…!’ 
1.De achtergrond vh probleem: 
groei van de gemeente, vs 1. 
2.Wat een obstakel werd in die 
groei: achterstelling van 
weduwen, vs 1. 
3.Het gevolg vd aanstelling van 
de diakenen: het Woord van 
God groeit, vs 7. 
 
1.Hand 6. Grotere kader van 
Handelingen is de verspreiding 
van Gods Woord over de 
wereld. Hand 1,8: verspreiding 
gaat steeds verder. 6,1: aantal 
discipelen groeit totdat er een 
obstakel is. Daardoor komen 
oudsten niet toe aan kerntaken 
= gebed en verkondiging. Als 
obstakel weg is en de 7 zijn 
aangesteld, gaat de beweging 
van Gods Woord weer met 
enorme vaart door, vs 7. Jezus 
zorgt er vanaf troon id hemel 
(niet meer gebonden aan tijd en 
ruimte) voor dat het evangelie 
verspreid wordt. Geloven we 
dat? Dat de verspreiding van het 

evangelie een kracht is die niet 
gestopt kan worden. Geen 
drempel is te hoog, geen 
probleem is te moeilijk.  
 
2.Ontevredenheid, waarom? 
Culturele spanningen. De 
weduwen worden achtergesteld 
maar vanwege armoede? Nee, 
ze worden niet ingeschakeld, ze 
willen helpen maar krijgen geen 
kans. Toepassing: Heilige Geest 
is aan iedereen gegeven om de 
taken waarvoor je gaven hebt 
gekregen ook echt op te 
pakken. Oudsten moeten 
kerntaak doen, ze kregen te 
veel te doen. Gebed oudsten en 
gemeente. Oplossing is dat 7 
wijze mannen aangesteld 
worden, ‘dienaars’. Taak: 
dagelijkse leven vd gemeente 
coördineren. 
 
3. Vs 7, gevolg is dat Woord 
van God groeit. Oudsten doen 
kerntaken, diakenen doen 
dagelijkse leven gemeente. 
Effect is dat priesters tot geloof 
komen, die zagen gebeuren dat 
iedereen deed wat zij altijd 
deden. Heilige Geest is aan hele 
gemeente gegeven. Woord van 
God groeide, dat is doel van 
God, werken we daaraan samen 
mee? Hoe kon dat weer? 
Liefde, effectief samenwerken. 
Dan kan Heilige Geest eraan 
verder werken om Jezus dieper 
in ons hart en in hart van 
anderen te laten komen. 
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MEDEDELINGEN: 
Kennismakingsavond met de jeugd: vanavond 21 november bij fam Harink, vanaf 17.00u 
 
Twee avonden over ‘Geloofsopvoeding’  
Morgenavond, ma. 22 nov. om 20.00u in Loppersum, avond over geloofsopvoeding voor alle ouders met 
kinderen tussen 0 en 12. Probeer samen te komen! 
Op maandag 13  december (verzet van 6 naar 13 vanwege avondmaal week eerder!) is er een zelfde soort 
avond voor alle ouders met kinderen ouder dan 12 jaar. Zelfde tijd en plaats. Cathelijne en ik zijn op zoek naar 
een stel met oudere kinderen om de avond mee te leiden.  
 
Boekentips over opbouw van gemeente n.a.v. Handelingen 6:  
-T. Brienen, Van ambt naar dienst. Een Bijbelse visie op diensten en bedieningen 
-Colin Marshall/Tony Payne, The Trellis and the Vine.  
 
Filmtip: vanaf 9 december is de 3e Narnia-film ‘The Voyage of the Dawn Treader’ in de bioscoop te zien in 
Groningen (zie trailer op mijn weblog). Een groepje kinderen gaat met ouders, meer info bij Sjoukje Havinga en 
Cathelijne.  
 
BIJBELLEESROOSTER VOOR JEZELF/JE GEZIN: 
Lees dagelijks uit de Bijbel, want daarin hoor je de stem van je God en Vader. Door Bijbel te lezen, wil de Here 
God je leren wie Hij is, wie jezelf bent en werkt Hij in je hart en leven. Als je getrouwd bent en als je kinderen 
hebt gekregen: maak er als ouder(s) werk van om je roeping te gehoorzamen – dat heb je God beloofd - om door 
te praten over Wie God is en wat Hij voor je kids wil betekent.  
 
Komende week Bijbelteksten die gaan over de voortgang van Gods Woord en hoe de opbouw van de gemeente 
dat doel moet DIENEN: 
 
Zondag 21  november: Hand 1,17-26 
Het gaat deze week om wat ‘dient’ aan Gods doel: voortgang van evangelie richting mensenharten in en buiten de 
gemeente. Zie Hand 1 als geheel. Vs 24: om welke dienst gaat het? Wat is het doel van deze dienst? 
 
Maandag 22 november: Hand 6,1-7 
Het gaat om wat dient, er komt een duidelijke taak vrij. Maar hoe dient die taak het grotere doel?  
 
Dinsdag 23 november: Hand 20,24 
Zie je hoe zijn taak past bij wat de Here Jezus wil? Paulus zegt: wat ik doe, moet dienen aan het grotere doel van 
de Here Jezus. Dus, een ambt gaat niet om een positie, ‘t is geen status. Doel = dienstbaar zijn aan de Here Jezus. 
 
Woensdag 24 november: Rom 16,1-2: Febe / vss 3-4: Prisca en Aquila 
Wilde Paulus alles zelf doen? Hoe wordt Febe genoemd? Een ‘dienares’. Hoe zou Febe dat als vrouw in de 
gemeente hebben kunnen doen? / Prisca en Aquila: Paulus verzamelde werkers om zich heen, Rom 12,3. Kijk 
eens in Hand 18,2-3 naar verhaal Prisca en Aquila.  
 
Donderdag 25 november: 1 Kor 12,4-11 
Moet je eens kijken hoe dynamisch Paulus schrijft over ‘diensten’. Het is niet star maar verscheiden. Het heeft 
niet allerlei doelen, maar een doel: God eren. Het is niet alleen goed voor jezelf, maar voor hele gemeente. 
 
Vrijdag 26 november: Efeze 4,9-16 
Hoe is een gemeente goed en sterk opgebouwd? Als ieder (net als bij voetbal) z’n plek inneemt. Als ieder 
meewerkt aan de groei van het geheel. De dienst van de oudsten en diakenen moet  het effectief dienen van rest 
gemeente dienen.  
 
Zaterdag 27 november: Psalm 122 als voorbereiding om morgen de Here God en de rest van je medebroers en 
zussen weer te ontmoeten. 


