THEMA 3
[16 oktober 2016, dienst 1 en 2: Avondmaalsdienst/Michazondag]

GROEIPIJNEN in de GEMEENTE:
wijsheid en dienstbaarheid gevraagd!
BIJBELLEZINGEN
Micha 6:8 (NBV)
Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.
Lucas 22:26b-27 (NBV)
De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie
midden als iemand die dient.
Hand. 6:1-7 (NBV)
1. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de
Griekstaligen, die de Arameessprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld.
2. Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is
niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen
wij de verkondiging van Gods woord.
3. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen wij deze taak opdragen,
4. terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’
5. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was
van de Heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochurus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.
6. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de
handen oplegden.
7. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide;
ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

PREEK
Een van de songs van de Engelse band Coldplay is meer dan 228 miljoen keer bekeken op YouTube. Deze
populaire band heeft een ‘iets’ groter publiek dan de gemiddelde voorganger…! 
Het nummer heet The Scientist (= de wetenschapper). Dit klinkt wat kil, maar deze hit is juist heel gevoelig. In het refrein komt steeds deze zin terug: “Nobody said it was easy”. Niemand heeft gezegd dat het
makkelijk was. Je voelt misschien wel aan waar de zanger op doelt: het gaat hier over relaties.
Ik moest hieraan denken bij de preekvoorbereiding. “Nobody said it was easy”: niemand zei dat het
makkelijk was – christen-zijn, en samen een gemeente vormen. Dat gaat niet vanzelf. Het kan soms echt
pittig zijn. Het boek Handelingen is daar heel realistisch over. In dit Bijbelboek is er niet alleen aandacht
voor verhalen waarin de Heilige Geest krachtig werkt, in en door (groepen) mensen heen.
Er is evenveel aandacht voor gevaren, en voor problemen in de kerk. De kwetsbaarheid van de gemeente wordt niet over het hoofd gezien. Gemeentekrimp kan problemen geven, veel kerken vandaag
zitten daar mee in hun maag. Maar gemeentegroei stelt net zo goed voor grote uitdagingen.
Dat blijkt uit vers 1: Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid…
Het aantal leerlingen nam toe: hoe moeten we dat zien? In Hand. 4:4 lezen we dat het aantal gelovigen
was gegroeid tot ongeveer vijfduizend. Daarbij had men waarschijnlijk alleen met de mannen gerekend.
Kort daarna gingen er nog meer mensen ‘in de Heer geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen’ (Hand. 5:14). In totaal telde de eerste gemeente in Jeruzalem naar schatting meer dan 20.000
vrouwen, mannen en kinderen. Prachtig toch, zou je zeggen. Ja en nee – mede vanwege de groei ontstond er ook ontevredenheid. Je kunt ook vertalen: er groeide gemor. Met deze uitdrukking verwijst Lucas terug naar Numeri 11. Tijdens hun rondreis in de woestijn begonnen de Israëlieten te klagen en te
mopperen. Hun gemor richtte zich op het eten (of gebrek daaraan), en op het leiderschap. Dat lijkt
enigszins op wat we zien in Hand. 6. In Numeri 11 leidde dit gemurmureer tot hele toestanden. Dus wat
is de boodschap van vers 1: de groei van de eerste gemeente zorgt voor een groot probleem. Er is
sprake van een crisis, een potentieel explosieve situatie. Dit kán verkeerd aflopen – net als destijds in de
woestijn. We hebben te maken met een serieus conflict dat het gemeente-zijn in het hart raakt.
Een conflict kan in elke kerk of gemeente voorkomen, ook bij ons. De centrale vraag is dan ook niet: hoe
voorkóm je conflicten? Want conflicten zijn niet altijd te voorkomen; dat moet je zelfs ook niet willen.
Het kan juist een teken van leven zijn, en van een gezonde relatie, dat je een conflict durft aan te gaan.
Als je ontevreden bent over een bepaalde gang van zaken, en dit kenbaar maakt, dan kán dat het begin
zijn van een positieve verandering (zoals in Hand. 6). De vraag dringt zich op: hoe gaan wij met elkaar
om als onze belangen blijken te botsen? Als we uiteenlopende idealen en ideeën hebben? Of in termen
van Hand. 6:1: Hoe reageren we als er bij een bepaalde groep ontevredenheid ontstaat?
In dit Bijbelgedeelte gaat het over twee groepen in de kerk van Jeruzalem. Twee groepen christenen die
problemen hebben met elkaar. Culturele verschillen spelen hierin een grote rol. Dit begint al met welke
taal mensen spreken. Aan de ene kant zijn er ‘Hebreeën’; de NBV vertaalt dit als Aramees-sprekenden.
Hierbij gaat het om een groep Joden met wortels in Jeruzalem. Aan de andere kant zijn er ‘Hellenisten’,
oftewel Griekstaligen. Ook dit zijn Joden die Jezus als de Messias aanvaarden. Maar hun roots liggen buiten Jeruzalem. Sommige Griekssprekenden hebben het gevoel dat ze minder meetellen dan de Arameessprekenden. Alsof Griekstalig-zijn betekent dat je op een of andere manier besmet bent door
Grieks (= Helleens) heidendom. Vanuit deze groep Hellenisten komt de klacht. Er ontstond ontevredenheid bij de Griekstaligen [Hellenisten], die de Arameessprekenden [Hebreeën] verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning [diakonia] werden achtergesteld.
Zie je wat hier speelt? Hier is sprake van groepsvorming, van een dreigende tweedeling in de gemeente.
‘Jullie verwaarlozen onze weduwen’, morren de Griekssprekenden tegen de Hebreeën. (Tussen twee
haakjes, de apostelen zijn allemaal Hebreeën, ze spreken allen Aramees.) De Hellenisten voelen zich
achtergesteld. ‘Zijn wij soms minder omdat wij Grieks spreken…? Discriminatie!’

Twee (of meer) groepen die tegenover elkaar komen te staan – het is De Lichtboog tot nu toe bespaard
gebleven. En uiteraard hopen we zoiets nooit mee te maken. Toch kan het zinvol zijn om te zien hoe je
moet reageren als er toch zoiets gebeurt. Misschien zeg je: ik weet het al, de apostelen gaan bidden! Is
dat zo?
We lezen in vers 2: Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen… Er is een tijd om te bidden – en er is een tijd om te vergaderen. Even een kleine anekdote tussendoor: ik heb jaren geleden als freelancer gewerkt bij de Evangelische Omroep. En ik herinner me nog
heel goed: bij de verkondigende programma’s werden problemen niet doorgesproken, maar werd erover gebeden. En bij de nieuwsprogramma’s werd er wel veel vergaderd, maar nauwelijks gebeden. En
ik pendelde maar heen en weer tussen die twee werelden: charismatisch en gereformeerd!  Een
combi tussen die twee is het beste, denk je ook niet?
In een eerdere preek bespraken we dat het gebed heel belangrijk was in de eerste christelijke gemeente. Maar nu ontdekt deze gemeente de noodzaak van organiseren! In Hand. 6 vindt de eerste officiële gemeentevergadering plaats. Hierbij zal vast met afgevaardigden zijn gewerkt: met gedelegeerden
die spreken namens de ‘voltallige gemeenschap’ van deze vroege megachurch.
Hoe dit ook zij, de apostelen laten zien dat ze een open oog en een open oor hebben voor het ongenoegen van een bepaalde groep (de Griekstaligen). Ze hebben geluisterd naar stemmen vanuit de marge.
Dat is al heel wat. Het kan ook vóórkomen dat de leiding te ver afstaat van de gemeente. Dat ze niet
doorheeft wat er leeft op het grondvlak. Of dat de leiding dit negeert, en niet echt serieus neemt. Hier
gebeurt dit wel. De apostelen komen direct in actie (vers 2: ‘Daarop…’).
Ze riepen de gemeente samen, … en zeiden: ‘Het is niet goed dat… de weduwen van de Griekssprekenden worden verwaarloosd.’ Toch? Dat zou je verwachten. Want dat was de klacht. Maar er staat iets anders! De apostelen zeiden: “Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden [diakonia], want daardoor verwaarlozen wij de verkondiging van Gods woord.”
Je merkt, de apostelen herdefiniëren het probleem – ze zetten het in een breder kader. Zoals ik net al
zei: de twaalf apostelen behoren qua achtergrond allemaal tot de Aramese groep. Zij zijn nog steeds de
enige officiële leiders van de ‘mensen van de Weg’. Dus verwacht men van hen dat ze overal leiding aan
geven. Van preken tot en met het regelen van de financiën en het (doen) uitdelen van maaltijden. De
veelheid van taken en verantwoordelijkheden groeit hun boven het hoofd. Dat blijkt uit het – per ongeluk, mogen we aannemen – overslaan van de Griekssprekende weduwen bij de diakonia, de dagelijkse
ondersteuning. De organisatiestructuur is achterhaald, er moeten hoognodig leiders bij komen. En de
verandering in de structuur moet zodanig zijn dat de geheel eigen roeping van de apostelen niet in het
gedrang komt.
We zien hier wijs leiderschap in de praktijk. Of het nu gaat om de kerk of je werk; in je gezin, of op
school, of waar dan ook. Als er ergens een conflict is of dreigt te ontstaan, is het bijna altijd nodig om
het probleem dat wordt benoemd, te herformuleren (Eng. reframen). Het kan namelijk vóórkomen dat
de manier waarop een bepaalde groep beschrijft wat er volgens hen verkeerd gaat, voorbijgaat aan een
ander, dieperliggend issue. Of zelfs dat een door partijvorming gekleurde probleemstelling onderdeel is
van het eigenlijke probleem! Eerst moet er daarom een heldere diagnose worden gesteld. Voor wie is dit
een probleem? Waarom is het een probleem? Welke geschiedenis gaat er vooraf aan dit conflict of probleem? Wat zijn eventuele onderliggende zaken die meespelen? Pas als je de diagnose scherp hebt – als
je doorhebt wat er ten diepste speelt en wat ermee samenhangt – kun je het probleem verhelpen.
En nu jij. Stel dat iemand jou vraagt om deze zin af te maken als het gaat om De Lichtboog: “Het is niet
goed dat…” Wat zou jij dan zeggen? Welk probleem of gevaar zie jij – en hoe zou je dit omschrijven?
Misschien ben je hier nieuw, en heb je hier nog geen idee over. Prima natuurlijk! Maar ik wil graag een
interne cultuur bevorderen – niet van mopperen en klagen, maar wel van openheid en eerlijkheid.
En van jezelf mee verantwoordelijk weten. Een klimaat waarin je tegen een lid van de staf, of de Oudstenraad, of tegen een voorganger kunt zeggen: “Het is niet goed dat…”.

Misschien formuleer je het liever positief: “Het zou goed zijn als …”, of: “Ik verlang ernaar dat…”.
Laat het maar weten, OK? Schiet de OvD maar aan, op het Lichtplein na de dienst. Of praat er met elkaar
over op de kerngroep, en stuur een e-mail.
Je merkt wel: indirect spreek ik jullie als medeverantwoordelijken aan voor hoe het eraan toegaat in De
Lichtboog. Dat is in lijn met wat we lezen in vers 3: Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden…
Zie je het? De twaalf apostelen kiezen zelf niet! Dat had ook gekund: dat ze zelf nieuwe leidinggevenden
hadden uitgezocht en benoemd. Dat is wel zo veilig. Nu weten ze niet wie er zullen worden uitgekozen.
De apostelen delegeren hier een belangrijke taak – namelijk die om nieuwe leidinggevenden te kiezen.
Daarmee staan de apostelen een deel van hun eigen macht af. Gemeenteleden krijgen de bevoegdheid
om uit hun eigen kring nieuwe leidinggevenden te rekruteren. En waarschijnlijk gaat het om juist díe gemeenteleden die het probleem van ‘discriminatie’ signaleerden en aanhangig maakten. Dus de groep
Griekstaligen. De twaalf apostelen maken hen medeverantwoordelijk voor de oplossing. Om het nog anders te zeggen: hier is sprake van een vorm van gedeeld leiderschap.
Tegelijk geven de apostelen wel kaders mee. Ook dat is een daad van wijs leiderschap: taken delegeren,
maar wel met kaders die richting aangeven. De volgende criteria worden meegegeven: [kies] … zeven
wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Er moeten ‘zeven’ personen
worden kozen. Dat is een getal met veel symboliek, maar daar ga ik nu niet verder op in. Met de culturele vanzelfsprekendheid van destijds, gaat het om ‘mannen’. Deze mannen moeten een goede reputatie hebben. En ze moeten ‘vol zijn van de Geest en van wijsheid’, zoals er letterlijk staat. Dit laatste criterium is opvallend. Want hoe weet je nu of iemand vervuld is van de Heilige Geest?
Je zou zeggen, daar is toch iets als geestelijk onderscheidingsvermogen voor nodig. Dat je kunt benoemen wat je in een bepaald gemeentelid ziet aan gaven van de Geest (Rom. 12; 1 Kor. 12) of – mogelijk
nog belangrijker – aan ‘vrucht’ van de Geest (Gal. 5:22). De apostelen claimen niet dat alleen zij in staat
zouden zijn om iets dergelijks te onderscheiden. Zij vertrouwen erop dat dit soort geestelijk onderscheidingsvermogen in de gemeente aanwezig is. Hier merken we opnieuw – tussen de regels door – een blijk
van vertrouwen. De apostelen gaan ervan uit dat de Heilige Geest de gemeenteleden zal leiden in hun
besluitvorming.
De taakverdeling die zij zich voorstellen, beschrijven ze als volgt: Aan hen zullen wij deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging [diakonia] van het woord van
God.’
Geestelijk leidinggeven aan de gemeente heeft te maken met gebed, en met diakonia = dienst. Hierbij
gaat het om de dienst van het Woord, en om andere soorten ‘dienst’. Bijvoorbeeld de zorg dragen voor
gemeenschappelijke maaltijden’ uit vers 2 – ook dat is diakonia. Wij lezen hier misschien gemakkelijk
overheen, maar destijds was het samen eten een grote zaak. Bij Lucas, de schrijver van het boek Handelingen en van het evangelie van Lucas, hebben maaltijden een belangrijke betekenis. Want Jezus werd
ervan beschuldigd dat Hij at en dronk met mensen die niet meetelden. Jezus gebruikte de maaltijd met
prostituees, corrupte belastingambtenaren, en andere randfiguren. Of met mensen ‘aan de rand’ (= in
de marge), zoals weduwen. Daarmee doorbrak Jezus grenzen die door mensen waren gemaakt.
Hij maakte ruimte voor hen die in het nauw zaten. Alleen al door zijn gastvrijheid aan tafel kwam Hij op
voor degenen die geen stem hebben, en stelde Hij hypocrisie en ongerechtigheid aan de kaak.
Dit is één reden waarom Handelingen 6 goed past bij Micha 6, een gedeelte dat in veel kerken wordt gelezen op deze Michazondag. Micha 6:8 gaat niet alleen over recht doen. Er klinkt ook de oproep om ‘nederig te wandelen’ met God. En ook hierin gaat Jezus ons voor. Tijdens het laatste Avondmaal omschrijft
Hij zichzelf als iemand die dienstbaar is (Lucas 22:27). Dit in onderscheid met iemand die een belangrijke
positie bekleedt. En Jezus roept de discipelen om te zijn als ‘iemand die dient’ (22:26).
In deze lijn staan de Zeven uit Handelingen 6! Als ‘gastheren van de maaltijd’ wijzen de zeven als het
ware naar de Heer – en de Dienaar – van alle gasten. Hun dienen [diakonia] is zelf ook een vorm van verkondigen.

In Hand. 6 gaat het niet om de eerste diakenen, maar om twee soorten diakonia. Twee soorten dienst:
aan de ene kant de dienst van gebed en het woord. Aan de andere kant de dienst waardoor zwakkeren
worden ondersteund, onder andere met maaltijden. Daarbij is er ook aandacht voor gerechtigheid. ‘Buigen om recht te doen’, in de formulering van deze Michazondag. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat marginale groepen - zoals Griekssprekende weduwen - niet over het hoofd worden gezien!
Überhaupt horen Griekssprekenden er helemaal bij, blijkt uit vers 5. Alle leerlingen stemden met dit
voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest, en verder
ook Filippus, Prochurus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.
Opvallend, niet? Zeven Griekse namen! Met zelfs ene Nikolaüs uit Antiochië, iemand die geen Jood was
van geboorte. Hij was een proseliet, dat is een bekeerling uit de heidenen. Deze Nikolaüs staat al helemaal ver van de Arameessprekende subcultuur vandaan. Alsof je in een blanke kerk in Zuid-Afrika een
zwarte penningmeester zou aanstellen. Of, alsof je een vluchteling uit Syrië ambtsdrager maakt in een
kerk in Houten…? Hoe dan ook, het zijn deze zeven die vervolgens onder handoplegging worden ingezegend door de Arameessprekende apostelen.
Al met al laat Handelingen 6 ons een mooi stukje wijze conflicthantering zien, en dienend leiderschap!
1. Het leiderschapsteam uit de eerste gemeente luistert naar de marge, naar kwetsbare mensen met
weinig invloed of macht. De twaalf apostelen ‘buigen om recht te doen’.
2. Ze hebben de wijsheid om problemen helder te (her)definiëren.
3. Ze komen direct in actie als de identiteit, en de kernwaarden van de gemeente in het geding zijn.
(Bedenk dat de eerste gemeente erom bekendstaat dat niemand van hen tekortkomt – dat moet dan
wel worden bewaakt. Daarnaast geldt dat zorg voor de weduwen een belangrijke opdracht is in het OT,
vgl. Deut. 14:29.)
4. En de Twaalf beschikken over de praktische wijsheid om voorstellen te doen voor hoe het probleem
aan te pakken.
5. De apostelen blijken bereid en in staat om rekening te houden met (sub-)culturele verschillen in de
gemeente.
6. Ze zijn flexibel genoeg hun strategie en leiderschapsstructuur aan te passen, om daarmee het hoofd
te bieden aan ‘groeipijnen’ in de gemeente.
7. En ze zijn nederig, dienstbaar en ‘permissie-gevend’, getuige het feit dat ze hun macht en invloed delen met anderen, en belangrijke taken delegeren. Tegelijk maken ze gemeenteleden medeverantwoordelijk voor hoe het eraan toegaat in de gemeente. Zij die problemen signaleren, worden ingeschakeld
om mee te werken aan een oplossing.
8. Ook geven de apostelen een aantal (algemene) richtlijnen/kaders mee – ze laten de gedelegeerden
niet ‘zwemmen’.
9. Tot slot zien we dat de eerste gemeente als geheel openstaat voor de Gods leiding – voor wie Híj op
het oog heeft als medeleidinggevenden. Onderliggend bij punt 1-8 is het vertrouwen op de leiding en
inspiratie door de Heilige Geest.
Zijn dit geen mooie lessen voor ons vandaag? Wat kun jij hier zelf eventueel mee, op plekken waar jij zelf
leidinggeeft? (Bijvoorbeeld je gezin, in je werk, of je sportclub, of… – ja inderdaad: in De Lichtboog!)
En toch: “Nobody said it was easy”. Christen-zijn, en gemeentelid-zijn is niet altijd makkelijk. Er is veel
om dankbaar voor te zijn, dat is zeker waar! Maar er gaan ook dingen mis. Misschien voel jij je ook weleens buitengesloten. Over het hoofd gezien – net als de Griekssprekende weduwen. Of misschien voel jij
je ook weleens tweederangs behandeld; niet volledig serieus genomen. Als dit zo is, laat het weten aan
de leiding van de kerk. Dan willen we jou ontmoeten. Come up to meet you, zoals Coldplay het zingt.
En mogelijk is er nog meer nodig, als we jouw verhaal hebben gehoord. Namelijk: Tell you I'm sorry / You
don't know how lovely you are / … Tell you I need you.
We hebben jou nodig, want gemeente-zijn doen we samen! Onder leiding van onze Verlosser en voorbeeld-ige Dienaar, Jezus Christus.
Amen

