
 
 

PREEKKRACHT Zondag 11 juni 2017 

Diaconaat: dienen, delen, doen 
Gods liefde voor jouw naaste (Romeinen 5:5) 

Bijbelgedeelten 
Romeinen 5:1-5 
Matteüs 5:43-48 
Romeinen 12:9-21 
 
Gespreksvragen 
1. Hoe diaconaal ben jij? 
2. Diaconaat is: dienen, delen, 
doen. Hoe kun je dat concreter 
maken? 
3. Hoe kan de gedachte ‘ik wil dat 
jij bent’ jou tot een diaconaler 
mens maken? 
4. Wie zijn jouw vijanden? 
5. Ben jij een waterbekken of voel 
jij je vaak een afwateringskanaal? 
6. Waar word jij gevuld met liefde? 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Gods liefde en de Geest 
Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de heilige Geest die 
ons gegeven is (Romeinen 5:5). Sinds Pinksteren gaat de liefde 
als een lopend vuur door deze wereld. Ben jij ook in vuur en 
vlam gezet? 
 
2 Elkaar vinden in het diaconaat 
Waar vinden we elkaar als we elkaar kwijt zijn? Het antwoord 
vanuit het perspectief van pastoraat en geestelijk leiding geven: 
‘Samen volledig toe groeien naar Christus die alles en in allen is’. 
Een diaconaal antwoord: we vinden elkaar in het diaconaat, 
waar we in de praktijk andere mensen helpen gedreven door de 
liefde van Christus. ‘De Schriften leren ons dat barmhartigheids- 
betoon voortvloeit uit de liefde van Christus. Hij kwam in de 
wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood 
waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke 
gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed’ 
(bevestigingsformulier diakenen). 
 
3 Allemaal diaconaal 
Diaconaal zijn we allemaal. Diaconaat is: dienen, delen, doen. 
Dienen: er helpend voor de ander zijn. Delen: tijd, geld, 
aandacht, barmhartigheid geven. Doen: zijn we te veel een 
pratende, bezinnende, reflecterende kerk geworden? 
 
4 Ik wil dat jij bent 
Liefde is: ‘Ik wil dat jij bent’ (Augustinus). Die ‘jij’ kan iedereen 
zijn die we tegenkomen op onze levensweg. Het is allereerst God 
die zelf tegen ons zegt (en het klinkt ons als muziek in de oren): 
‘Ik wil dat jij bent’.  
 
5 Radicale liefde 
Jezus leert ons radicaal lief te hebben: ‘Jullie hebben gehoord dat 

gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 
En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie 
vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader 
in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en 
slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en 
onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou 
liefheeft? (...) Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader 
volmaakt is’ (Jezus in Matteüs 5:43-48). 
 
6 Het koninkrijk van God  
‘Het koninkrijk van God is liefde in actie, dus dat is een cultuur 
waar mensen liefhebben. Dat is namelijk het eerste wat Gods 
Geest bewerkt. Mensen worden gezien in hun nood’ (Hans 
Maat). 
 
7 Waterbekken of afwateringskanaal 
‘Wees verstandig en maak jezelf tot een waterbekken en niet tot 
een afwateringskanaal. Kijk maar eens naar een 
afwateringskanaal. Een afwateringskanaal loost het water 
onmiddellijk zodra het water binnenkomt. Bij een waterbekken 
is dat anders. Een waterbekken wacht totdat het geheel vol is. 
Dan pas begint een waterbekken óver te lopen. Een 
waterbekken deelt uit van eigen volheid terwijl het zelf gevuld 
blijft. Liefde vloeit over. Ze houdt voor zichzelf wat ze zelf nodig 
heeft. En wàt ze heeft wil ze in overvloed hebben om rijk te 
kunnen zijn ook voor anderen. Kijk naar de bron! Kijk naar de 
bron zelf van het leven. Laat eerst jezelf vullen. Laat daarna wat 
de bron je nog méér geeft overvloeien naar anderen. Liefde 
stroomt over. Je leeg laten lopen is niet wat liefde vraagt. Voor 
wie kun je goed zijn als je voor jezelf slecht bent? Zie naar de 
bron van het leven. Vul eerst jezelf zoveel dat je overvloeit naar 
anderen. Dan zal ik graag genieten van jouw overvloed” 
(Bernardus van Clairvaux, 12e eeuw). 
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