
 

 

 

 

 

 

 

Jijzelf als diaken 
Zingen  Psalm 86:6 en 101:2 

 

1. Lees de kerntekst.  

Barmhartig zijn, wat is dat? 

✓ Bedenk met elkaar zoveel mogelijk woorden die bij 

‘barmhartigheid’ horen.  

Schrijf ze op een groot papier. 

✓ Lees met elkaar hardop de kerntekst.  

Hoe passen jouw woorden in dit rijtje? 

  

  

 

 

2. Barmhartig zijn hoort bij het werk van een diaken. 
Het woord ‘diaken’ of ‘diaconaat’ komt uit het Grieks. 
Lees maar mee: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaconaat = dienst der barmhartigheid. 

✓ Welk woord lees je hierin? Onderstreep dat. 

 

Kerntekst 
 

Zijt allen eensgezind, medelijdend,  

de broeders liefhebbende,  

met innerlijke barmhartigheid bewogen 

en vriendelijk. 

 

1 Petrus 3:8 

 

 Een lesje Grieks 

 
 Grieks     Uitspraak    Nederlands 

 

 διακονέω = diakoneo = dienen 

 Διακονος   = Diakonos  = Diaken 
 διακονία  = diakonia  = diaconaat 
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Iedereen diaken 
 

3. In het Bijbelboek Handelingen lees je hoe in de eerste christengemeente iedereen 

diaken was. Vergelijk de twee teksten hieronder. 

- Wat gebeurt er in Handelingen 2? 

- Wat gaat er daarna anders? Zet daar een streep onder. 

 

Lees en bespreek met elkaar Handelingen 2:42-47 

- Wat valt je op? 

- Welke mooie dingen gebeuren er in de gemeente? 

- Verkopen of weggeven wat jij over hebt. Wat vind jij daarvan moeilijk? 

- Zou jij je in deze gemeente thuis voelen?  

Waarom wel of niet? 

 

Diakenen 

 
4. Hoeveel diakenen zijn er in jouw gemeente? ………… 

Welke taken hebben zij? Schrijf maar op: 

 

 

 

   diakenen 

 

 

 

 

 

 

 

Handelingen 2:44 en 45 
 

En allen, die geloofden, waren bijeen,  

en hadden alle dingen gemeen; 

En zij verkochten hun goederen en have,  

en verdeelden dezelve aan allen,  

naar dat elk van node had. 
 

Handelingen 4:34 en 35 
 

Want er was ook niemand onder hen, die gebrek had; 

want zovelen als er bezitters waren van landen of 

huizen, die verkochten zij,  

en brachten den prijs der verkochte goederen,  

en legden dien aan de voeten der apostelen. 

En aan een iegelijk werd uitgedeeld,  

naar dat elk van node had. 



 

Opdracht 
5. Er worden zeven diakenen gekozen. Zij zijn er vooral voor het uitdelen van geld en 

spullen. Hierdoor hebben de apostelen weer meer tijd om het evangelie te vertellen. 

Hoewel, dat mogen diakenen ook doen!  
✓ Lees Handelingen 6:5 

Vul de namen van de diakenen in op de goede plek.  

✓ Van welke diakenen weet jij dat zij ook evangeliseren en getuigen van Christus?  

 

Wat lees je van boven naar beneden?  

Lees nog eens vers 5. Van wie wordt dit gezegd? 

 

Wanneer wordt dit van jou gezegd? 

 

 

Dit wil ik van deze 

Bijbelstudie onthouden: 


