
Wie se naaste is ek? 

Handelinge 6:1-7 

 

 

Oor naasteliefde, omgee vir ander, mekaar se laste dra, barmhartig-wees, mekaar in liefde 
dien – en dit oor grense van taal en kultuur, klas of ras heen – daaroor is die Evangelies en die 
Nuwe-Testamentiese briewe propvol. Maar netso ook die Ou Testament. Omgee vir 
vreemdelinge, weduwees en wese moes van die begin af ’n onderskeidende kenmerk van die 
volk van God wees. Dis wat heilig-wees en regverdig-wees beteken, om heilig en regverdig 
soos God te wees. Want só is God: “Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, 
lankmoedig, vol liefde en trou. Ek vergewe...” (Eksodus 34:6, Psalm 103:8). Aan ons 
ontferming vir ander word ons liefde vir God gemeet. Het Jesus dan nie self gesê: “Vir sovêr 
julle dit aan een van die geringste gedoen het ... het julle dit aan My gedoen” (Matteus 25:40). 

’n Belangrike beginsel is dat ek nie hierin moet wag dat ander dit aan my doen nie, nee, dit 
moet by my begin, ék is dit aan ander verskuldig. Daarom Jesus se verhaal oor die barmhartige 
Samaritaan: die vraag is nie wie my naaste is nie, maar wie se naaste ek kan wees?    

Daar is al meer kere nagedink oor die vraag: wat het gemaak dat die vroeë kerk so vinnig in 
so ’n kort tydjie (die tydsbestek van die Handelinge boek) kon groei? Van ’n handjievol Joodse 
gelowiges in Jerusalem het dit uitgebrei na Judea en Samaria, na Antiochië in Sirië, na Siprus 
in die Middellandse See, Sirene, Egipte en Ethiopië in Afrika, na die sewe stede in Klein Asië 
(vandag Turkye), na Philippi in Macedonia, Athene in Griekeland en tot in Rome – die uithoeke 
van die wêreld? Waarin het hierdie eerste Christene se sterkste getuienis gelê, hulle 
groeikrag, hulle aantrekkingskrag? Die antwoord is duidelik: hulle het vir mekaar omgegee en 
hulle het omgegee vir ander mense, veral vir die armes, die siekes, die weduwees en wese. 
Hulle was barmhartig, vol ontferming. Hierdie dade van omgee en diens het ander mense na 
hulle toe aangetrek, dit het hulle getuienis oor die liefde van die Here Jesus geloofwaardig 
gemaak. Hulle het met hulle liefdesdiens (diakonia) gewys hoe is en lyk die Here waarin hulle 
glo.  

Dis presies ook wat so mooi in die verhaal van die vroeë kerk in Handelinge 6 geïllustreer 
word. Die kerk het begin groei. Sodanig dat die Apostels nie meer kon byhou met al die werk 



nie. Die kerk was toe ook nie meer ’n homogene groep nie, dit het oor taal en kultuurgrense 
heen gegroei. Dit het steeds uit die oorspronklike Joodse bekeerdes bestaan, 
Hebreeussprekende Jode wat nogal sterk oor hulle taal en Joodse kultuur gevoel het. Maar 
daar het ook ’n klomp Griekssprekendes by die gemeente aangesluit, mense wat uit die aard 
van die saak nie meer so sterk Joods was nie, of dalk van huis uit Romeine of Grieke of Afrikane 
was. En dié Griekssprekendes het begin kla: ons voel bietjie uitgesluit en ons weduwees word 
nie so goed versorg soos die ander nie. Waarskynlik het die gemeente gereeld (daagliks, staan 
hier) kos en klere uitgedeel, veral vir weduwees wat in daardie tyd maar baie weerloos was. 
Hierdie afskeep van Griekse weduwees was ’n sensitiewe ding; dit kon konflik en selfs 
skeuring in die gemeente bring. Daarom roep die Twaalf die gemeente byeen en besluit hulle 
om sewe manne as diakens te kies, wat spesifiek die taak sou hê om vir dié weduwees te sorg. 
Mens kry die indruk dat dit vir die gemeente groot erns was om ook vir die Griekssprekendes 
so goed moontlik te sorg. Hulle doen dit biddend, onder leiding van die Heilige Gees, amptelik 
en met handoplegging. En so is die amp van diaken ingestel – diakonos, dienaar, voorskoot-
draer, tafelbediende. En dis spesiale manne wat vir hierdie taak afgesonder word, manne vol 
van die Heilige Gees en vol wysheid. Om brood uit te deel, was immers net so belangrik as om 
die Woord te verkondig; sonder die brood was die Woord kragteloos en was hulle getuienis 
net nie geloofwaardig nie. En net soos die Woord, moet die brood ook aan almal uitgedeel 
word, oor alle grense heen. Daarmee het die vroeë kerk ’n belangrike beginsel vir kerkwees 
neergelê.  

Toe hulle begin om weer vir almal om te gee, toe groei die gemeente éérs vinnig. Betekenisvol 
sluit hierdie gedeelte af: “die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs ’n 
groot aantal priesters (tradisionele Jode) het gelowig geword” (Vers 7). In die kerk se omgee 
en diens lê haar kragtigste getuienis in die wêreld!  

Ons leef in ’n wêreld wat sukkel om hierdie ding van naastediens te aanvaar en uit te leef. 
Ons het allerlei verskonings: “charity begins at home”; ons eie mense eerste; in die kerk gaan 
dit oor geestelike dinge, nie samelewenskwessies nie; ek gun ander dieselfde as wat ek het, 
maar ons vergeet dat “gun” nog lank nie “gee” of “doen aan ander” is nie; hulle verdien dit 
om swaar te kry, dis hul eie skuld; elkeen vir homself, en so kan die lysie veel langer gemaak 
word. Ek meen egter dat baie Christene en gemeentes juis in hierdie swaarkry tyd waarin ons 
nou leef, weer leer ontdek hoe belangrik omgee vir ander is – deernis, diens, diakonia gaan al 
hoe meer weer in die sentrum van kerkwees geplaas word.  

’n Laaste, belangrike gedagte uit hierdie stukkie vroeë kerkgeskiedenis: dit gaan hier oor 
weduwees, oor weerlose vroue. Ons leef in ’n tyd waarin ons in hierdie land al hoe meer 
bewus raak van hóé weerloos vroue regtig is. Suid-Afrika se statistieke oor geslagsgebaseerde 
geweld wys dat dit hier by ons loshande die ergste in die wêreld gaan!  Waar daar onreg van 
watter aard ook al is kry vroue op soveel maniere die swaarste. Miskien moet ons hierdie 
gedeelte dalk ook veel meer deur die oog van vroue lees, en veral dan weerlose vroue ... sodat 
ons kerk-oë weer ’n slag vir vroue sal oopgaan. As ons dit nie doen nie, is al die mooi goeters 
wat ons sê of doen, gewoon ongeloofwaardig!  

    

     

         


