
Ps.121:1,4; Handelingen 6:1-7; Opw.767; NLB362:1,2; Opw.710; LB473:1,2  

Als in de gemeente de waarheid maar gehoord en geloofd wordt! 
 
1. Racisme steekt steeds maar weer de kop op. Nee, dan Handelingen! Na de uitstorting 
van de Geest komen er duizenden verschillende mensen tot erkenning van de waarheid 
en worden ze gered. Gods redding kleurt deze prachtige geloofsgemeenschap 
2. Handelingen is ook een eerlijk Bijbelboek. Gods reddingswerk wordt altijd door satan 
gedwarsboomd. Na de ruzie (hs.4) en de leugen (hs.5) gaat het in hs.6 om verdeeldheid.  
3. Wat is er aan de hand? In een groep vraagt iedereen zich af of je wel gezien en 
gehoord wordt. In dit geval en ook vandaag gaat het daarbij regelmatig om ‘etnische 
gevoeligheid’. De ene groep vindt zichzelf belangrijker en daarom worden weduwen met 
Griekstalige achtergrond niet goed betrokken in de zorg voor ‘de maaltijden’.  
4. Wat doet de leiding? Ze stoppen niet hun kop in het zand. Ze schieten niet in de 
verdediging. Ze schakelen de gemeente in. Wat is de gemeente belangrijk want waar 
moet je anders geschikte mensen vandaan halen? Die gemeenteleden zijn wijs en zoeken 
mannen uit die bekend zijn in de Griekssprekende wereld. Handelingen laat zien dat er 
maar weinig vastligt voor de structuur van een geloofsgemeenschap en dat je in elke tijd 
kunt kijken naar wat goed en nodig is! De nieuwe diakenen moeten wijs zijn, goed 
bekend staan en vol van de Geest zijn. Dat laatste betekent na Pinksteren dat zij de 
waarheid over Gods grote daden willen doorgeven en daarbij faciliteren wat nodig is.  
5. De Apostelen willen vooral het belang van Woord en gebed blijven benadrukken. B-
oven gaat boven alles. B-innen wordt eerlijk gezocht naar een goede oplossing en b-uiten 
heeft dat effect, zie vs.7! Handelingen is een prachtig Bijbelboek. In onze gemeente is 
daar heel wat van terug te vinden en werken we aan wat nog beter kan. Help je mee om 
samen met nieuwe ambtsdragers de Here te dienen en Woord en gebed ruimte te geven?   

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 
1. Al gebeden en gedankt voor komende en gaande ambtsdragers? Aan God alle eer!  

2. ☺ ☺ ☺ ☺  voor de kinderen: in de k . rk pr . b . ren we elk . . r te h . lp . n. De 

mensen die ‘ja’ z . . den w . llen d . t ook erg gr . . g. Namens de Go . de H . rder! 
Gerdien en Ilze zijn g . sl . . gd. Wil je ze laten m . rken dat je dat w . . t? Dat kun jij 
doen. G . . . . . .  s! 
3. ‘Het zou verrassend geweest zijn als zo’n systeem zonder moeilijkheden goed was gaan lopen. 
En in een complexe samenleving zoals die in Jeruzalem, met zowel een diepverankerde traditionele 
cultuur waarin men zich erg bewust was van de historische en religieuze betekenis van de stad, als 
een kosmopolitische mix van Joden uit de hele wereld, hoeft het ons niet te verbazen dat mensen 
naar elkaar gaan kijken om te zien of die en die groep niet onevenredig veel van de situatie 
profiteerde. De lastige kwestie om Joden en niet-Joden in een en hetzelfde gezin samen te brengen 
zou snel genoeg opkomen’ 
4. ‘U mag van ambtsdragers verwachten, dat zij vragen serieus nemen. U mag verwachten, dat zij 
luisteren naar kritiek. Dat is wat anders dan dat zij doen, wat u graag wilt. Of de beslissing nemen, 
die u graag ziet. U mag van ambtsdragers verwachten dat zij leiding geven. Leiding geven is 
werken aan het doel, dat God met zijn gemeente heeft. Dat is: werken aan de groei van het geloof. 
Dus ook: de eenheid van dat geloof bewaren. Zich ervoor inzetten, dat we samen leren luisteren 
naar de woorden van God. En samen zoeken naar de betekenis daarvan voor onze situatie. U mag 
van ambtsdragers verwachten, dat zij op hun plaats de gemeente willen dienen’ 
5. Bijbelrooster: zondag Ex.18:13-26 (samen!); maandag Hand.2:37-42; dinsdag Hand.
4:32-37; woensdag 1Tim.5 (weduwen moeten geholpen worden én zijn ook helpers!, vgl.Hand.
9:39); donderdag diakenen werken ook met het Woord: Hand.6-7 (Stefanus); vrijdag en in Hand.8 
Filippus; zaterdag het Woord werkt: Hand.6:7; Hand.12:24; Kol.1:5-6; 1Thess.2:13. Over de 
inhoud van het woord:Hand.5:20. Liefhebbers Handelingen en over de 7: Hand.21:8 
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