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Hoe kun je de video over diaconaat gebruiken?
De video is bedoeld om een gesprek over diaconaat op gang te brengen. De video is
geschikt voor mensen van ca. 15 jaar en ouder.
De video kan gebruikt worden in bijvoorbeeld de volgende groepen:
gemeenteleden die bij dezelfde wijk horen (wijkavond)
de groep jeugd van boven de 15 (bijv. vereniging of catechisatiegroep)
een bijbelstudieclub
een (kleine) gemeenteavond of bijeenkomst
als introductie voor nieuwe diakenen (en ouderlingen)
een mannen- of vrouwenvereniging

Doel van de video is:
Informeren over en visie ontwikkelen op diaconaat:
1. Ontdekken wat de bijbel zegt over diaconaat
2. Leren dat diaconaat niet alleen iets is voor diakenen maar voor alle
gemeenteleden
3. De vier aspecten van diaconaat herkennen (Boven, binnen, buiten dichtbij en ver
weg)
Gesprek bevorderen over diaconaat
4. Diaconaat in relatie tot God
5. Diaconaat in de eigen gemeente
6. Diaconaat buiten de eigen gemeente
Zoeken naar concrete mogelijkheden
7. Met elkaar bespreken hoe gemeente en diakenen samen in deze tijd het diaconaat
concreet gestalte kunnen geven.
8. De verbinding tussen diaconale en missionaire gemeente laten zien.
9. Zo mogelijk afspreken waaraan gemeente (of wijk of jongeren) samen met de
diakenen in de komende tijd willen gaan werken

Bijbelteksten
Hieronder staan enkele andere bijbelgedeelten genoemd die gelezen kunnen worden
voor de bijbelstudie
Handelingen 6: 1-7
Johannes 13: 1-17
Mattheus 25: 31-46
Galaten 6:10
Efeziers 5:1
1 Joh.3: 16,17
Jacobus 1: 27 en 2: 14-17
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Werkvormen
Hieronder worden 2 concrete werkvormen uitgewerkt. De eerste is geschikt voor een
wijkavond, de tweede is gericht op een avond met jongeren. Voor beide avonden geldt dat het
goed is om de voorbereiding ook een plek te geven in het gebed van de diaconie.

Werkvorm voor een wijkavond over diaconaat

1

Doel:
informatie verstrekken + gezamenlijke visie ontwikkelen
gesprek over diaconaat mogelijk maken
basis leggen voor concrete plannen

19.45
20.00

Ontvangst met koffie
Opening + bedoeling van de avond uiteenzetten
Lezen uit Handelingen 2 (41-47) en Handelingen 4 (32-37), enkele
passende verzen zingen (bijv. Ps. 72, Ps. 146), bidden.
Gesprek in tweetallen (met je buurman/buurvrouw) over één van
onderstaande vragen ( de helft van de tweetallen de ene vraag, de
andere helft de andere):
Wat betekent het voor ons dat er in Handelingen 2 en 4 in zekere
zin al sprake is van diaconaat zonder dat er toen al diakenen
waren?
Schrijf eens op welke werkwoorden in Hand.2 en 4 worden
genoemd en welke spreekt je het meest aan?
Video laten zien
Pauze
Bespreken in groepjes van 4 van de volgende vragen:
Is er sprake van een taakverdeling tussen gemeente en
diakenen? Zoja, waaruit blijkt dat? Zonee, hoe is het diaconaat
dan geregeld? (Diaconaat is allereerst een verantwoordelijkheid
van de gemeente)
Herken je de vier aspecten van diaconaat (Boven, binnen, buiten
dichtbij en buiten ver weg) in het diaconale werk van onze eigen
gemeente?
Plenaire bespreking: Welke nood ziet u waarvan u vindt dat onze
gemeente er iets aan zou moeten doen?
Samenvatting van de bespreking en vastleggen van enkele concrete
aandachtspunten. Wat willen we na deze avond aan onszelf en aan de
diakenen meegeven?

20.15

20.25
20.40
20.50

21.30
21.50

Evaluatie.
Zingen, gebed, sluiting van de wijkavond.
Informeel napraten onder het genot van een hapje en een drankje

22.00
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Tip: Vraag eens een wijklid van te voren om de avond met gebed te openen en/of te
sluiten.
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Werkvorm voor een jongerenbijeenkomst/catechese uur over diaconaat.
Als er meer tijd beschikbaar is, bestaat de mogelijkheid de gesprekken iets
langer te laten duren. Eventueel kan het geheel ook worden afgesloten met een
korte informatieronde vanuit de groepen.

20.00

Uitleg over de bedoeling van dit uur
passend bijbelgedeelte (zie voorbeeld 1)
enkele liederen zingen (zie voorbeeld1)
bidden door een jongere
Gesprek in tweetallen (met je buurman/buurvrouw) over één van
onderstaande vragen (verdeel de vragen over de verschillende duo’s):

20.05

Wat betekent het voor ons dat er in Handelingen 2 en 4 in zekere zin
al sprake is van diaconaat zonder dat er toen al diakenen waren?
Schrijf eens op welke werkwoorden in Hand.2 en 4 worden genoemd
en welke spreekt je het meest aan?
Vind je dat onze gemeente genoeg doet aan diaconale activiteiten?
Op welk terrein ligt dat werk dan volgens jou?
Video laten zien
Groepsgesprek over (één van) onderstaande stellingen/vragen:
Diaconaat (=helpen van mensen in nood) vind ik voor
de kerk even belangrijk/minder belangrijk/ veel
belangrijker als de prediking van het Woord
Hulp geven aan mensen buiten de gemeente vind ik
een betere/slechtere vorm van evangelisatie dan het
rondbrengen van evangelisatiefolders.
Als ik diaken was zou ik……………………
Onze gemeente zou aan de volgende nood iets moeten doen…………..
Afsluiting

20.15
20.30

20.45

Tip: Onder het mom van ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ is het belangrijk om
ook jongeren al actief bij het diaconaat van de gemeente te betreken. Er zijn legio
gebieden waar de jeugd haar gekregen gaven kan inzetten voor het lichaam van
Christus. Bezoeken van ouderen, huishoudelijke klussen, oplossen van computer
problemen. De jeugd kan waarschijnlijk zelf nog veel meer voorbeelden bedenken.
Ook hier geldt ‘jong geleerd…’
Tip: een dergelijke avond kan een aftrap zijn voor meer regelmatige ontmoeting met
de jonge leden van de gemeente.
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