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I.
Wij zijn gewoon de gemeente die we in de eerste hoofdstukken van de Handelingen ontmoeten, de pinkstergemeente te
noemen. Erg gelukkig kunnen we met die benaming niet zijn. Natuurlijk is het waar dat Hand. 2 ons in het pinksterverhaal
vertelt van het ontstaan van de nieuwtestamentische gemeente.
Maar evenzeer is het waar dat de term pinkstergemeente vervreemdend werkt. Die gemeente staat ver van ons af en is in
ieder geval anders dan de gemeenten waarin wij leven. De tongentaal, de genezingen, het 'alle-dingen-gemeen-hebben', het
zijn allemaal feiten die 'ver van ons bed' schijnen te zijn.
We vergeten dan dat Handelingen 2 ons vertelt van de formatie van de nieuwtestamentische gemeente en ons inzicht geeft
in de structuur van die gemeente. Zo leren we wat gemeente-van-Christus-zijn inhoudt.
Daarom is het de moeite waard om ons te bezinnen op de begintijd van de christelijke gemeente. Want daar hebben de
apostelen grondleggend werk gedaan ten behoeve van ons!

II.
Handelingen 2:41-47
Natuurlijk is het meest spectaculaire uit dit gedeelte de ontzagwekkende groei: ongeveer drieduizend op één dag! En
natuurlijk het 'vroeg christelijke communisme'.
Toch moet onze aandacht eerst worden gevestigd op het feit dat Lucas ons uitdrukkelijk hier de structuur van de gemeente
meedeelt. Hij spreekt over vier kenmerken:
1. zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen,
2. de gemeenschap,
3. het breken van het brood,
4. de gebeden.

Ad 1:
De inhoud van deze leer is duidelijk na de preek van Petrus gelezen te hebben: Christus wordt verkondigd als de grote
Zoon van David, die de zonden komt vergeven. Publiek in de tempel en aan de huizen (5:42) wordt aan armen het
evangelie verkondigd. En de lammen gaan lopen (3:1-10) en de gevangenis wordt geopend (5:17-20).
Daar komt een levende gemeente uit voort: blijven bij de gezonde leer.

Ad 2:
De zo tot aanzijn geroepen gemeente leeft gemeenschappelijk. Joden van allerlei slag, afkomst en welstand vinden hun
eenheid in de leer van de apostelen. Beter gezegd: vinden hun eenheid in de hun verkondigde Christus. De leer van de
apostelen is gemeenschap-vormend. Neem dat onderwijs weg en de gemeenschap is gebroken. Blijf bij dat onderwijs en
de gemeenschap is gewaarborgd.
Zo wordt Gods bedoeling van den beginne weer zichtbaar: mensen die samen leven als broers en zussen van één familie.
De samenleving is echt het woord waard. Men LEEFT en men eet SAMEN. Want leven is sinds de schepping altijd
SAMEN leven.

Ad 3:
Men breekt het brood samen. Wij zouden zeggen: ze aten iedere dag samen.
Voor de Israëlieten was samen eten een zeer hoge vorm van gemeenschap oefenen. Men kende geen cafetaria of friet-tent!
Was Christus de gemeenschap der heiligen niet begonnen met een maaltijd? Een paschamaal? Welnu, de gemeente zette
die maaltijden 'gewoon' voort. De echte gastheer bleef Christus! En zo en daarom aten zij samen. Rijken en armen aan één
tafel.
Want leven is samen leven.
En samen leven is samen eten.
Lucas tekent erbij aan dat zij dat met vreugde deden (vs. 46). Het was een vreugdevolle belevenis zo nauw bij elkaar
betrokken te zijn, dat zij zelfs met elkaar aten.
Merkwaardigerwijs zegt Lucas erbij dat zij het deden in eenvoud des harten. Hij zal wel bedoelen dat zij dat deden zonder
bijbedoelingen. Zij hadden er misschien ook niet lang over nagedacht. Zij deden dat gewoon!



Vandaar dat zij alle dingen gemeen hadden. Dit heeft niets te maken met een leer over het eigendom of iets dergelijks. Nog
minder met een vroeg communisme. Het was een rechtstreeks gevolg van het samen leven en samen eten. Dan zorg je ook
voor elkaar. Het gaat niet aan dat gemeenschappelijke blijdschap verstoord wordt door honger of armoede.

Ad 4:
En ten slotte: men bad samen!
Iets werd weer zichtbaar van wat de Here in Exod. 19 bedoeld had, toen Hij het volk Israël tot aanzijn riep: een koninkrijk
van priesters.
Mannen en vrouwen, rijken en armen, jongen en ouderen, ex-farizeeërs en ex-tollenaars: zij spreken samen met God.
Zo delen allen volop in de vreugde van Gods volk.

Deze 'blauwdruk' van de christelijke gemeente is natuurlijk meer dan een nostalgisch verhaal over hoe mooi het vroeger
was. Het is een normerend verhaal: dat is de gouden standaard van gemeente zijn: één in de leer van de apostelen en zo
samenleven: samen eten en samen bidden!

III.
Het boek Handelingen laat er geen twijfel over bestaan dat deze gemeenschap aangevochten wordt. Van buitenaf door
Herodes en Pontius Pilatus. In het gebed zegt de gemeente: "In deze stad zijn vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die
Gij gezalfd hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus" (4:27). De gemeente vraagt dan om de voortgang van de prediking van
de apostelen. Laat hen met alle vrijmoedigheid uw woord spreken!
Het tweede gevaar is het breken van de eenvoud des harten. In 5:1-11 wordt verteld van Ananias en Saffira.
Bijbedoelingen sluipen binnen en zo wordt de Heilige Geest bedrogen. Rigoureus worden deze bijbedoelingen aan het licht
gebracht en bestraft.
Het derde gevaar dat de gemeente bedreigt, is tegelijkertijd haar zegen. Zij wordt te groot. En daarmee zijn we gekomen
bij het verhaal van

Handelingen 6:1-15
Omstreden is of hier verteld wordt van de instelling van het diakenambt. De activiteiten van een van de aangestelde
ambtsdragers is heel anders dan wij van een diaken verwachten: Stefanus preekt!
Hoe dat ook zij, duidelijk is dat er problemen opduiken. Een zo grote gemeente vraagt om organisatie. Want wie hier niet
organiseert, laat de zaken in het honderd lopen.
Kerkorganisatie is geen zonde!! En 'spontane' hulp kan onbedoeld verkeerd uitwerken.
Prof. Van Bruggen heeft aannemelijk gemaakt dat het probleem blijkt te zijn dat de Grieks sprekende weduwen worden
overgeslagen bij de dagelijkse verzorging.
Als meer dan drieduizend mensen samen  eten, moet er wel iets georganiseerd worden! Dat doen de vrouwen, met name
de weduwen. Zij hebben de tijd daarvoor.
En het gaat natuurlijk sneller als je dan ook één taal spreekt. Grieks en Hebreeuws door elkaar geeft al gauw problemen.
Daarom is het beter en het werkt sneller als de Hebreeuws sprekende weduwen het samen doen.
De gangbare exegese was tot nu toe dat bij het uitdelen van het eten de Grieks sprekende weduwen werden overgeslagen.
Zij bleven hongerig achter! Maar het is toch niet waarschijnlijk dat een zo ingrijpende zonde, die Paulus later bij de
Korintiërs aan de kaak stelt als een zondigen tegen het lichaam van Christus, afgedaan wordt met een organisatorische
maatregel.
Dit passeren van de Griekse weduwen wordt, zoals te verwachten is, niet in dank afgenomen. De Grieks sprekenden
voelen zich gedegradeerd tot tweedehands christenen. Oftewel: de gemeenschap en de gemeenschappelijke vreugde lopen
gevaar. Er ontstaat gemor. En gemor bederft de vreugde.

Vandaar de maatregel van de apostelen. Zij willen hulp hebben van een zevental mannen die dit gaan organiseren.
Opvallend is de motivering. De apostelen zullen zich houden aan het onderwijs en de gebeden (zie boven 1 en 4). Het
zevental zal zich bezighouden met de gemeenschap en het breken van het brood (zie boven 2 en 3).
Met andere woorden: deze nieuwe ordening staat ten dienste van het in stand houden van de gemeenschap. Vandaar dat
men het zevental wel de componisten der gemeenschap heeft genoemd. En terecht!
Het zal wel niet toevallig zijn dat alle zeven Griekse namen dragen. Men laat het probleem oplossen door zeven Grieks
sprekende broeders. Over gemeenschap en vertrouwen gesproken!
Duidelijk is ook dat men hun taak als een ambt ziet. Alle daarvoor benodigde zaken zijn aanwezig: verkiezing, gebed en
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handoplegging door de apostelen. Laten het dan geen diakenen zijn geweest in onze zin van het woord: zakelijk is hun
opdracht diaconaal. De vreugde van het samen gemeente zijn moet worden beschermd.
Later wordt in Handelingen duidelijk dat deze gemeenschaps-beschermende maatregel niet alleen van lokale aard is. Hand.
11 vertelt van de gemeente van Antiochië die voor de broederschap in Judea geld zendt. Zij aten dan wel niet samen en
leefden ook niet samen, maar zij waren wel één in de leer en in de gebeden. En wisten zich dus verantwoordelijk voor
elkaar.

IV.
Conclusie
Ten slotte een aantal conclusies ten behoeve van het diaconale werk van de gemeente.
a) De zorg voor elkaar en de onderlinge hulp is een deel van de structuur van de nieuwtestamentische gemeente.
b) De vrouwen blijken bij dit werk een belangrijke rol te spelen. Met name worden steeds weer de weduwen genoemd. In

de brief aan Timoteüs spreekt Paulus over de oudere weduwen die geen taak meer hebben ten opzichte van jonge
kinderen. Kortom, die vrouwen die tijd 'over' hebben.

c) Het ambt van diaken is meer voorlichtend en organiserend dan uitvoerend.
d) Zowel de diaconale gemeente als de organiserende ambtsdragers zijn niet primair gericht op de 'armenverzorging', maar

op de zorg dat de gemeenschap één blijft in de vreugde om het heil.
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