
Antieke en middeleeuwse liturgieën tonen aan  
dat vrouwen tot diaken gewijd werden  
door hun bisschoppen, in het heiligdom, 
tijdens de Mis, in aanwezigheid van de clerus,  
door handoplegging en  
door aanroeping van de Heilige Geest.  
Zij namen zelf de communie uit de kelk  
en de bisschop legde hen een stola om.  
Deze vrouwen werden ‘diakens’ genoemd.  
Diakens dienen het volk van God door  
de diakonia van het Woord, de liturgie en  
de naastenliefde.  
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Het Tweede Vaticaans Concilie herstelde  
het permanent diaconaat als een roeping  
erop wijzend dat er al mannen waren  
die reeds als diakens functioneerden  
en dus dat „het niet meer dan normaal is hen te 
sterken  
door de handoplegging  
opdat ze hun diensttaak doeltreffender zouden 
uitoefenen  
door de sacramentele genade van het diaconaat.” 
Veel vrouwen functioneren thans als diakens.  
Het diaconaat is niet gelijk aan het priesterschap. 
Vrouwen kunnen beeld zijn van de Verrezen Heer. 
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