Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus Studie 44. Hoe je een dienaar wordt
A. Christus is een dienaar!
Johannes 13:12-17. 12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij

te komen.

28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest

zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie
wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en
“Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie
Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars
voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie
heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, ik verzeker
jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet
meer dan wie hem zendt. 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen
begrijpt, maar er ook naar handelt.
Matteüs 20:25-28. 25 Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat
heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht
misbruiken. 26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie
de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 27 en wie
van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – 28 zoals
de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te
dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
1 Petrus 5:2-3. 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de
verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen
maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te
worden maar met belangeloze toewijding. 3 Stel u niet heerszuchtig
op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het
goede voorbeeld.
Handelingen 20:17,28. 17 Vanuit Milete stuurde hij iemand naar
Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem

u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods
gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen
Zoon.
Matteüs 23:8-12. 8 Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want
jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en
zusters. 9 En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar
één vader, de Vader in de hemel. 10 Laat je ook niet leraar noemen,
want jullie hebben maar één leraar, de messias. 11 De belangrijkste
onder jullie zal jullie dienaar zijn. 12 Wie zichzelf verhoogt zal
worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.
Efeziërs 6:11. 11 Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag
voor de Heer, want zo hoort het.
Handelingen 4:19. 19 Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij
het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet
naar hem? Oordeelt u zelf!
Handelingen 5:29. 29 Petrus en de andere apostelen antwoordden:
‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.
1 Korintiërs 8:7 7 Maar niet iedereen bezit deze kennis. Sommigen
van u zijn zo aan hun afgod gewend dat ze het offervlees nog altijd
als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten, dat
zwak is, bezwaard.

B. Waarom dien je als christen?
Matteüs 20:25-28. 25 Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat
heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht
misbruiken. 26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie
de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 27 en wie
van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – 28 zoals
de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te
dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Filippenzen 2:5-7. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus
Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid
aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte
aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens
verschenen,
Lucas 22:27. 27 Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te
eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik
ben in jullie midden als iemand die dient.
1 Petrus 4:10-11. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God
gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals
het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert
u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt.
Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft.
Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie
alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.
1 Korintiërs 9:19-23. 19 Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben
ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te
winnen.
20 Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen.
Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan
onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. 21 En voor
hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden
die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de
wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan
de wet van Christus. 22 Voor de zwakken ben ik zwak geworden om
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hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel íets geworden, om in elke
situatie althans enkelen te redden. 23 Ik doe alles voor het evangelie
om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen.
Marcus 10:29-30. 29 Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers
of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft
achtergelaten omwille van mij en het evangelie, 30 zal het
honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders
en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met
vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.
Johannes 12:26. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal
ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd
worden.
1 Korintiërs 3:10-15. 10 Overeenkomstig de taak die God mij uit
genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het
fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop
letten hoe hij bouwt,
11 want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt –
Jezus Christus zelf. 12 Of er op dat fundament nu verder wordt
gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro,
13 van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag
van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het
licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard
is. 14 Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden
beloond. 15 Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen;
hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.
Filippenzen 2:5-7 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus
Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid
aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte
aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens
verschenen,
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C. Wie dien je als christen?
Deuteronomium 10:12-13. 12 Israël, bedenk dus dat de HEER, uw
God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat
u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en
ziel dient 13 en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud,
naleeft; dan zal het u goed gaan.
1 Kronieken 28:9. 9 En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk
voor de God van je vader en dien hem met volle overgave. Want de
HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten.
Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor
eeuwig verstoten.
Matteüs 6:24. 24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste
haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de
ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de
mammon.
1 Korintiërs 4:1-2. 1 Men moet ons beschouwen als dienaren van
Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is
toevertrouwd. 2 Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd
dat hij betrouwbaar is.
Galaten 5:13. 13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen,
maar dien elkaar in liefde,
1 Petrus 5:1-4. 1 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw
mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik
evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden
geopenbaard, vraag ik u: 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de
verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen
maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te
worden maar met belangeloze toewijding. 3 Stel u niet heerszuchtig
op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het
goede voorbeeld. 4 Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt
de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.

1 Petrus 5:5-6. 5 En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de
oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder
van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen
hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.
6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de
bestemde tijd een eervolle plaats geven.
Hebreeën 6:10. 10 Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet
wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door
sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen.
Spreuken 22:29. 29 Zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in dienst
van de koning, onaanzienlijken zal hij niet dienen.
2 Korintiërs 5:18-21. 18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons
door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover
toevertrouwd. 19 Het is God die door Christus de wereld met zich
heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet
aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening
toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons
zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.
21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt
met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden
worden.
Efeziërs 6:5-8. 5 Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u
Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; 6 niet
met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar
als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. 7 Doe
uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de
mensen, 8 want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor
het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen.

D. Op welke gebieden dien je als christen?
Matteüs 25:14-30. 14 Of het zal zijn als met een man die op reis ging,
zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer
gaf. 15 Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog
een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen
16 ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel
mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17 Op dezelfde
wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij.
18 Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn
heer te verstoppen: hij begroef het.
19 Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun
rekenschap. 20 Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar
hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden:
“Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er
vijf talent bij verdiend.” 21 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk,
je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar
bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel
meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 22 Ook
degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei:
“Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er
twee talent bij verdiend.” 23 Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk,
je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar
was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer
aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 24 Nu kwam
ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei:
“Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt
gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 25 en uit angst besloot ik
uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 26 Zijn heer
antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat
ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant?
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27 Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik
bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen.

28 Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien
heeft. 29 Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed,
maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden
ontnomen. 30 En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste
duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”
1 Korintiërs 3:5-15. 5 Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij
zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden
op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. 6 Ik heb geplant,
Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. 7 Het is
niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want
hij doet groeien. 8 Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al
worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich
hebben gegeven. 9 Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn
akker. U bent een bouwwerk van God. 10 Overeenkomstig de taak
die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig
bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop
voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, 11 want niemand kan
een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf.
12 Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud,
zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, 13 van ieders werk zal
duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat
blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht.
Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. 14 Wanneer
iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. 15 Wanneer
het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter
worden gered, maar door het vuur heen.
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Matteüs 24:45-51. 45 Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar
die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te
eten te geven? 46 Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer
zijn heer komt. 47 Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles
wat hij bezit. 48 Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn
heer blijft voorlopig nog weg, 49 en die zijn mededienaren begint te
slaan en het met dronkaards op een slempen zet. 50 Dan zal de heer
van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en
op een tijdstip dat hij niet kent, 51 en hij zal hem straffen met zijn
zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal
hij met hen jammeren en knarsetanden.
Lucas 16:8-13. 8 En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij
slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers
slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. 9 Ook ik zeg
jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie
in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er
niet meer is.
10 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het
om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als
het om veel gaat. 11 Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang
met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke
dingen toevertrouwen? 12 En als jullie onbetrouwbaar blijken met
wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf
toekomt? 13 Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de
eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn
aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én
de mammon.’
2 Korintiërs 8:1-5. 1 Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden
wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van
Macedonië: 2 ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar
vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote
armoede zeer vrijgevig. 3 Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben
gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. 4 Uit eigen beweging hebben
ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte,
waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. 5 En
ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil
gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook
aan ons.
Deuteronomium 10:12-13. 12 Israël, bedenk dus dat de H E E R , uw
God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat
u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en
ziel dient 13 en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud,
naleeft; dan zal het u goed gaan.
Lucas 1:74-75. 74 ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst
zouden dienen, 75 toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn
nabijheid.
Handelingen 17:24-31. 24 De God die de wereld heeft gemaakt en
alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in
door mensenhanden gemaakte tempels. 25 Hij laat zich ook niet
bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft,
hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt.
26 Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de
hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk
vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald.
27 Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al
tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons
ver weg is. 28 Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of,
zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem
komen ook wij voort.” 29 Maar als wij dan uit God voortkomen,
mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van
goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen
bedacht. 30 God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem
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niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven
te beginnen, 31 want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop
hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door
een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het
om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen
opstaan.’
Romeinen 6:13,19. 13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als
een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God.
Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel
uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.
19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip
te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en
onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst
van de gerechtigheid om heilig te leven.
2 Korintiërs 3:6. 6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe
verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar
dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt
levend.
2 Korintiërs 5:18-21. 18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons
door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover
toevertrouwd. 19 Het is God die door Christus de wereld met zich
heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet
aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening
toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons
zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.
21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt
met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden
worden.
1 Korintiërs 4:1-2. 1 Men moet ons beschouwen als dienaren van
Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is
toevertrouwd. 2 Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd
dat hij betrouwbaar is.
Filippenzen 2:19-22. 19 In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat
ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen; het zal mij goeddoen te
weten hoe het met u gaat. 20 Er is verder niemand die zich net zo
oprecht als ik om u bekommert, 21 want alle anderen jagen alleen
hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. 22 U
weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een
kind met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet.
Handelingen 6:1-4. 1 Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er
op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de
Arameessprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de
dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. 2 Daarop riepen de
twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en
zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de
gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de
verkondiging van Gods woord. 3 Kies daarom, broeders en zusters,
uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld
zijn van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen,
4 terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging
van het woord van God.’
1 Petrus 4:10-11. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God
gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals
het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert
u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt.
Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft.
Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie
alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.
1 Petrus 5:1-6. Zie onder C
1 Timoteüs 3:10. 10 Ook hij moet eerst op zijn geschiktheid worden
getoetst; pas daarna, als blijkt dat hij een onberispelijk mens is, kan
hij zijn dienst verrichten.
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E. Hoe dien je als christen?
Matteüs 25:14-30. Zie onder D
Romeinen 14:13-19. 13 Laten we elkaar daarom niet langer

opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die
tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende
God?
1 Petrus 5:2-3. 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de
verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen
maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te
worden maar met belangeloze toewijding. 3 Stel u niet heerszuchtig
op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het
goede voorbeeld.
Spreuken 22:29. 29 Zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in dienst
van de koning, onaanzienlijken zal hij niet dienen.
Daniel 6:3-4. 3 Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan, van wie
Daniël er een was; aan hen moesten de satrapen rekenschap afleggen,
opdat de koning geen schade zou lijden. 4 Daniël nu onderscheidde
zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone
begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk
aan te stellen.
2 Korintiërs 6:3-10. 3 Om onze verkondiging niet te schaden, geven
wij niemand ook maar enige aanstoot. 4 We willen juist laten zien
dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden: in
tegenspoed, nood en ellende, 5 onder lijfstraffen, in gevangenschap
en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en
honger, 6 door oprechtheid en kennis, door geduld en
vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde
liefde, 7 door de verkondiging van de waarheid en de kracht van
God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de
gerechtigheid, 8 we worden geëerd en gesmaad, belasterd en
geprezen. We worden bedriegers genoemd maar spreken de
waarheid, 9 we zijn vreemdelingen maar toch bij iedereen bekend,
we sterven maar toch leven we, we worden gestraft maar niet ter
dood veroordeeld, 10 we hebben verdriet maar toch zijn we altijd
verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten
niets maar toch hebben we alles.
2 Korintiërs 11:23-28. 23 Zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo
gek dat ik durf te zeggen: ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd, heb
vaker gevangengezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben
vaker in doodsgevaar geweest. 24 Door de Joden ben ik vijfmaal met
veertig min één zweepslagen gestraft, 25 ik ben driemaal met
stokslagen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb
driemaal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee
rondgedreven. 26 Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door
rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad,
in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. 27 Ik heb
gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig,
vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. 28 En dan laat ik al
het andere nog buiten beschouwing: de druk waaronder ik dagelijks
sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten.

veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot
te geven en hun niet te ergeren. 14 Omdat ik één ben met de Heer
Jezus weet ik, en ben ik ervan overtuigd, dat niets op zichzelf onrein
is, maar dat iets onrein is voor wie het als onrein beschouwt. 15 Als u
dus uw broeder of zuster kwetst door wat u eet, handelt u niet langer
overeenkomstig de liefde. Laat hen voor wie Christus gestorven is
niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. 16 Breng het goede dat
God u schenkt geen schade toe, 17 want het koninkrijk van God is
geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en
vreugde door de heilige Geest. 18 Wie Christus zo dient, doet wat
God wil en wordt door de mensen gerespecteerd. 19 Laten we
daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend
is voor elkaar.
2 Korintiërs 4:5. 5 Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat
Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren
zijn.
Galaten 1:10. 10 Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer
ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik
geen dienaar van Christus zijn.
Galaten 5:13. 13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen,
maar dien elkaar in liefde,
Deuteronomium 10:12-13. 12 Israël, bedenk dus dat de H E E R , uw
God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat
u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en
ziel dient 13 en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud,
naleeft; dan zal het u goed gaan.
1 Kronieken 28:9. 9 En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk
voor de God van je vader en dien hem met volle overgave. Want de
H E E R onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten.
Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor
eeuwig verstoten.
Handelingen 20:18-19a. 18 Toen ze waren gearriveerd, sprak hij hen
als volgt toe: ‘U weet hoe ik te midden van u geleefd heb, vanaf de
eerste dag dat ik in Asia was: 19a ik heb de Heer in alle nederigheid
gediend
Efeziërs 6:5-8. 5 Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u
Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; 6 niet
met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar
als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. 7 Doe
uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de
mensen, 8 want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor
het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen.
Hebreeën 9:14. 14 hoeveel te meer zal dan niet het bloed van
Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen

F. Hoe word je een dienaar?
Johannes 12:26. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal

Exodus 18:13-23 13 De volgende dag sprak Mozes recht over het
volk. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat stonden de mensen om
hem heen. 14 Toen zijn schoonvader zag hoezeer hij door hen in
beslag werd genomen, vroeg hij: ‘Waarom moet jij steeds voor
iedereen klaarstaan? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de
mensen zich van ’s ochtends tot ’s avonds om je verdringen?’ 15
Mozes antwoordde zijn schoonvader: ‘Omdat het volk bij mij komt
om God te raadplegen. 16 Als ze een geschil hebben, wordt dat aan
mij voorgelegd, en dan beslis ik wie er in zijn recht staat en vertel ik
hun hoe Gods wetten en voorschriften luiden.’ 17 ‘Het is niet
verstandig wat je doet,’ zei zijn schoonvader, 18 ‘je zult er nog onder
bezwijken, en de mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te
zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan. 19 Luister, ik zal je een

ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd
worden.
Romeinen 12:1. 1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods
barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God
welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst
voor u.
Marcus 13:34. 34 Het is als met een man die op reis ging: hij verliet
zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen
taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te
houden.
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voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie
heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, ik verzeker
jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet
meer dan wie hem zendt. 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen
begrijpt, maar er ook naar handelt.
Filippenzen 2:19-22. 19 In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat
ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen; het zal mij goeddoen te
weten hoe het met u gaat. 20 Er is verder niemand die zich net zo
oprecht als ik om u bekommert, 21 want alle anderen jagen alleen
hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. 22 U
weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een
kind met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet.
1 Timoteüs 3:10. 10 Ook hij moet eerst op zijn geschiktheid worden
getoetst; pas daarna, als blijkt dat hij een onberispelijk mens is, kan
hij zijn dienst verrichten.
Lucas 16:8-13. Zie onder D
Matteüs 25:14-30. Zie onder D

goede raad geven, en moge God je dan terzijde staan. Jij moet het
volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem
voorleggen. 20 Prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun
welke weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten
vervullen. 21 Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal
doortastende, vrome mannen, die betrouwbaar zijn en zich niet laten
omkopen, en geef hun de leiding over groepen van duizend, van
honderd, van vijftig en van tien. 22 Zij moeten altijd over het volk
rechtspreken. Belangrijke geschillen leggen ze aan jou voor, in
minder belangrijke geschillen doen ze zelf uitspraak. Zij zullen je last
verlichten door die samen met jou te dragen. 23 Als je het op deze
manier aanpakt, en als God het wil, kun je het volhouden en kunnen
al die mensen tevreden naar hun tenten gaan.’
Johannes 13:12-17. 12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij
zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie
wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en
“Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie
Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars
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