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“Zelfstandig naamwoord of Werkwoord?”

Dag allemaal,

Wie van jullie heeft zich niet gesneden en vroeg dan om een ‘Hansaplast’ en het doet het er niet toe of
‘Hansaplast’ die pleister heeft gemaakt of niet? Wil je een tissue, noem je het Kleenex, of het nu echt
een ‘Kleenex’ is of niet? (Kleenex komt zelfs voor in de spellingscontrole!)

Het is verbazingwekkend om te zien hoe in minder dan 50 jaar deze producten door een algemene
term te gebruiken, meerdere merken worden aangeduid.

Wat we hier hebben is een verkeerde communicatie
Dus je kunt begrijpen dat in een tijdsbestek van 2000 jaar kerkgeschiedenis, woorden die in het
nieuwe testament geschreven zijn als werkwoorden, functies en genadegaven, zelfstandig
naamwoorden, titels en bedieningen zijn geworden.

In Rom.11:13 doet Paulus de volgende uitspraak:”Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der
heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening”. Vandaag de dag lezen we ‘apostel’ en
‘bediening’ en zien zelfstandige naamwoorden, maar oorspronkelijk waren het werkwoorden –
woorden die een actie beschreven.

‘Apostel’ betekent ‘iemand die gezonden is’ – functie en actie. Er is geen woord als ‘bediening’ te
vinden in het Nieuwe Testament. Het is het Griekse woord ‘diakonia’, of dienstknecht (functie/actie).

‘Bediening’ is de uitvinding van een systeem om sommigen te verheffen en anderen te onderwerpen
in het lichaam van Christus dat stevig werd verankerd nadat het christendom in 300 na Chr. werd
gelegaliseerd.

Vine* verklaart dit woord ‘diakonia’ (dienst/dienstbaarheid) verwijst naar: huisslaven, van Christus in
relatie tot zijn bediening, van discipelen van Jezus in relatie tot de Heer, en discipelen in relatie tot
elkaar. (Joh. 2:5,9; Rom. 15:8; Joh.12:26; Mt.20:26)
*=(W.E. Vine's Expository Dictionary = verklarend woordenboek van het NT dit is een noodzakelijke
studiehulp)

Daarom zei Paulus in feite: “Want ik spreek tot u heidenen, aangezien ik ben gezonden naar de
heidenen, ik verheerlijk mij in mijn dienst/dienstbetoon aan u”. Dat is een heel grote verandering in de
manier van denken dan dat Paulus zich verheerlijkt in zijn “bediening”.

In feite is het woord “bediening” in de KJV (=engelse vert.) in alle 4 keer dat het gebruikt wordt, het
woord ‘dienaar’.

Er is niet zoiets als een ‘bediening’ van iets in het lichaam van Christus.

Bedenk eens hoe al deze werkwoorden zelfstandige naamwoorden zijn geworden: Apostel is ‘iemand
die gezonden is’, profeet is ‘iemand die spreekt door inspiratie’, pastor/herder is ‘iemand die (schapen)
voedt’, evangelist is ‘iemand die het goede nieuws brengt’ en leraar is ‘iemand die de waarheid
verklaart/uitlegt’ – het geven allemaal acties aan.

Het is gemakkelijk te begrijpen – genadegaven van genezingen genezen, wonderen zijn actie-
gebeurtenissen, alle ander gaven van de Geest zijn actie woorden of functies, geen zelfstandige
naamwoorden. Motivatie gaven hetzelfde – de één betoont barmhartigheid, de ander dient, de ene
houdt er van om te geven etc.

Paulus heeft nooit bedoeld dat deze woorden die functie beschreven, veranderd zouden gaan worden
in zelfstandige naamwoorden, titels, bedieningen.



Allen zijn gelijk
Bouw samen met mij vanaf de fundering. De eerste laag is dat we allen gelijk zijn in Christus door het
feit dat we allen door het bloed van Christus moesten. We waren allen zondaren, we zijn gered door
genade.

Paulus verwijst hiernaar in 1Cor.12:12-13 “Want gelijk het (fysieke)lichaam één is en vele leden heeft,
en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één
Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en
allen zijn wij met een (dezelfde)Geest gedrenkt.” Wij zijn allen gelijk.

De volgende laag die we bouwen op deze gelijkwaardigheid is dat we verschillende functies hebben in
het lichaam van Christus. Dit is de hele verhandeling over de hand die niet kan zeggen tegen het oog
‘Ik heb je niet nodig’, en vica versa.(vs 14-26)

De eerste laag, we zijn allen gelijk. De tweede laag, we hebben verschillende functies – maar we
verliezen nooit de gelijkwaardigheid omdat we gebouwd zijn op de gelijkwaardigheid in Christus. Dat
betekent dat niemand een zelfstandig naamwoord is. Paulus noemde deze functies ‘genaden’, zoals
in “3 Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u ….. naar de mate
van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.” (Rom.12:3)

Waar de traditionele kerk in het verleden de verkeerde weg op ging, was (ten dele) door het verheffen
van sommige functies/genaden boven de functies/genaden van de rest van het lichaam. En
vervolgens werden deze verandert in titels, zelfstandige naamwoorden, bedieningen, in plaats van dat
ze gewoon door bleven gaan met de functie in genade als werkwoorden in huis gebaseerde relaties.

Jezus zei in Mark.10:42-45 “En Jezus riep hen tot Zich en zeide tot hen: “Gij weet, dat zij, die
regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren, en hun rijksgroten oefenen macht over
hen. Zo is het echter onder u niet. Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn; en wie
onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich
te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”

Omweggetje
Hoevelen van jullie hebben gehoord van Heb.13:17:”Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u
aan hen, want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen….”

Vine merkt op dat het woord ‘gehoorzaamt’ in het geheel niet betekent ‘gehoorzamen. Het is het
woord ‘peitho’; wat is: “overreden, overtuigen’. Het vers zegt dan letterlijk: “laat jullie dan
overtuigen/overreden door diegenen die in uw aanwezigheid zijn (zij kwamen in die tijd samen in
huizen); die waken over uw ziel…”.

Context, context
Bedenk dat het hele NT geschreven werd aan mensen die in kleine groepen samen kwamen in huizen
die verspreid waren door het Romeinse Rijk. Het gebouw in de auditorium-stijl, wat wij kerk noemen,
kwam in de eerste 300 jaar niet voor. In de dagen van Paulus was het zo, als men vroeg waar de kerk
was, men niet wees naar een gebouw, maar naar een groep van mensen.

We hebben hun namen. Lydia was de eerste gastvrouw en leider in Filippi, Crispus en Gajus Justus in
Corinthië, Priscilla & Aquilla in Efeze (en later in Rome). Filemon in Colosse, een vrouw met de naam
Nymfas in Laodecea, Jason in Thessalonica, en zo gaat het verder. (Hand. 16:14, 40, 17:5, 18:7-8,
Rom. 16:3-5, 1Cor. 16: 8, 19, Col. 4:15, Fil. 2)

Wanneer je deze boeken leest van jouw NT dan lees je brieven die gezonden zijn aan deze mensen
en aan de mensen die in hun huizen samenkwamen.

Dat betekent dat de veel geprezen ‘vijfvoudige’ dienden vanaf de bodem in huizen, in alle opzichten
gelijk aan de andere gaven, en toch heeft elke gaven een andere functie. De apostelen en anderen
bevinden zich op de bodem, storten hun leven uit voor de mensen die in de huizen samenkwamen
maar betrokken in hun leven door relatie. Dorcas, de naaister wiens dood groot verdriet veroorzaakte
in Handelingen 9, was gelijk aan ‘de gezondene’ Petrus die haar uit de dood opwekte. Gelijk, maar
verschillende functies – naaister of apostel, allebei gelijk in Christus.



Promotie is naar beneden
De onderste laag van de samenleving in de eerste eeuw bestond uit de weduwen die geen familie
hadden die hen ondersteunden. Wij zouden ze noemen ‘steuntrekkers’ of ‘vrouwen in de bijstand’. Er
bestond geen pensioen, geen sociale verzekering/uitkering, geen levensverzekering. Indien je geen
zoon of dochter had (zoals Naomi Ruth had), dan was je berooid, de velden/akkers nalezen /
schoonmaken, bedelend om voedsel.

Het lichaam van Christus woonde verspreid over Jeruzalem na Pinksteren en de mensen gaven eten
en zonder twijfel ook onderdak aan deze gelovige weduwen. Toch werd het op een dag duidelijk dat
er enige vorm van organisatie nodig was, dus werden er 7 mannen aangewezen om het laagste deel
van de samenleving te dienen. Dat betekende dat deze mannen promotie kregen naar beneden
ONDER deze vrouwen omdat zij hen nu gingen dienen.

Heb je dat begrepen? In die samenleving stond iedereen hoger dan die dames – totdat zij hun
dienaars werden. Één van deze mannen werd Fillipus de Evangelist, die promotie kreeg en nog verder
naar beneden kwam door te dienen als een van de brengers van het goede nieuws. (Hand.21:8)

Paulus zei in Ef.2:19-22 dat het hele lichaam van Christus is opgebouwd als een woonstede voor
God, met Jezus die de hoeksteen is van allen, maar met apostelen en profeten direct naast hem, die
ook hun levens uitstorten voor diegenen die ze dienden, die allen BOVEN hen waren.

Hoe kan het dan zijn dat we 2000 jaar later beland zijn met Apostel x of Profeet y, die in de duurste
auto’s rijden, wonen in een landhuis, de beste kleding dragen, en aangesproken moeten worden met
een titel die nu een zelfstandig naamwoord is?
Hoe komt het dat het Woord van God zo verdraaid is dat God een dienaar van de mens is geworden,
in plaats van de mens die een dienaar is van God?

1700 jaar van Bijbelscholen hebben deze fout bestendigd. Vandaag de dag moet je voor jezelf lezen
wat de Bijbel zegt. Wanneer je dit doet, dan zal het leven niet meer hetzelfde zijn. Dan wordt het dus
huiskerk beweging. Het komt er op neer dat we terug gaan naar de Bijbel.

Laten we het Woord lezen en geloven en in de praktijk brengen. Het maakt niet uit of het onze manier
van denken door elkaar schudt. In feite zijn de Vader en Jezus gelijk, zoals Jezus zichzelf beschreef:
“….Ik ben zachtmoedig en nederig van hart….”(Matt.11:19)

Volgende keer gaat het over dat vers en zal ik vertellen van enkele ervaringen met de Heer, die zijn
zachtmoedigheid en nederigheid van hart laten zien. Ik hoop dat we die allen zullen krijgen.
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