
De dienst van het antwoord: collecte of inzameling der gaven (20) 

 

Het woord ‘collecte’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘collecta’ en dat betekent letterlijk: de dingen die 

verzameld worden. De oorsprong van de inzameling in de kerkdienst ligt in het delen van gaven (in 

natura) bij de liefdemaaltijden of agapè-maaltijden van de eerste gemeenten. Telkens als ze bij elkaar 

kwamen aten ze en deelden ze onder dankzegging, zoals Jezus had voorgedaan tijdens dat laatste 

avondmaal met zijn leerlingen ( ‘doe dit om mij te gedenken’). Ieder nam naar draagkracht en 

mogelijkheden eten mee. Men legde dat op de tafel en at samen. Zo vierde men de gemeenschap met 

de Heer en met elkaar. Wat er overschoot, ging naar armen, zieken en gevangenen. Zo loopt het Heilig 

Avondmaal over in diaconaat. In de 1e brief aan de gemeente in Korinthe (Hst. 11) spreekt Paulus over 

misbruiken bij het avondmaal en over het jezelf een oordeel eten en drinken, onwaardig zijn en het 

lichaam niet onderscheiden. Dit had direct te maken met de gaven. Blijkbaar was het zo dat wanneer de 

gemeente van Korinthe bij elkaar kwam om het avondmaal te vieren, de rijken eerst van die maaltijd 

zoveel voor zichzelf namen, dat er voor de armen niets overbleef, met het gevolg dat sommigen honger 

leden en anderen, verzwakt door de honger, dronken werden van de wijn. M.a.w. in de gemeente te 

Korinthe bekommerden de rijken zich niet om de armen. Ze hadden voor hen geen aandacht en geen 

hart; ze waren niet solidair met de armen. Dan heeft de maaltijd niets meer te maken met de Maaltijd 

des Heren. Daar ageert Paulus tegen! 

 

Het gaat in de aanbieding van de gaven om onze beschikbaarheid tot Zijn dienst in de wereld. In de 

voorbeden maken wij daar een begin mee (ons antwoord op het Woord van Godswege). Als wij daarna 

de gaven bijeenbrengen is dat ‘de daad bij het woord voegen’: God die er wil zijn voor ons, vraagt of wij 

er in Zijn Naam willen zijn voor elkaar. In de loop van de geschiedenis verving geld de gaven ‘in natura’. 

 

De plaats van de inzameling der gaven is samen met de gebeden aan het begin van de tafeldienst, 

waarbij het collectegeld liefst tegelijk met brood en wijn wordt aangedragen. In andere diensten horen 

gebeden en gaven, aan het slot van de dienst bij elkaar als herinnering (gedenken!) aan de maaltijd. 

 

De diaconale collecte gaat steeds voorop: in het Koninkrijk staan de armen centraal, niet de kerk. 

 

Wij dienen onszelf telkens voor te houden: zijn wij kerkmensen of Koninkrijksmensen? Gericht op 

instandhouding van de kerk of op de dienst in de wereld in de richting van het Koninkrijk Gods? 

 

Diakenen doen met de voorganger dienst aan de Tafel des Heren. Door te collecteren zamelen zij de 

gaven van de gemeente in, bij het Avondmaal of de communio (=gemeenschap met het lichaam van 

Christus) delen zij de gaven van Christus uit. Vervolgens worden die gaven wereldwijd gedeeld. Zo 

houden de diakenen Avondmaal en dienstbetoon bijeen. Zij brengen ambtshalve de nood en het lijden 

van velen mee de kerk in. Dat geeft hun het recht en de plicht om een collecte toe te lichten of een 

project aan te bevelen, dan wel een aandeel in de voorbeden te hebben. Citaat:’ de diaken moet een 

portier zijn, die ervoor zorgt dat de deur van de gemeente naar de wereld wijd open blijft staan, met 

name naar de gerechtigheid’. Zo waakt de diaken ervoor dat de gemeente te veel alleen op God en 

zichzelf gericht is, en de eredienst versmalt tot een persoonlijke bemoediging en louter gericht op 



persoonlijk heil en eigen spiritualiteit. Evangelie is altijd: woord en daad, gave en opgave, gezegend 

worden om tot zegen te zijn. 

 

De eredienst is een bijeenkomst om God te danken en te eren voor Zijn toewending, Zijn barmhartigheid 

jegens ons. Dat bemoedigt ons elke week weer tot de dienst aan het Koninkrijk. 

         


