Les 24.

Zie ook les 4 t/m 8: “De Heilige Geest”.
Een christen zal zich dienstbaar op moeten stellen, een slaaf staat niet boven zijn meester staat
er geschreven en daarom zullen wij in de sporen van de Heer Jezus Christus moeten
wandelen:
Matth. 10:24-25a

“Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn
heer. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en voor
de slaaf als zijn heer.”

Joh. 13:5-14

“zeide Hij tot hen: Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij noemt Mij
Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het. Indien nu Ik,
uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij
elkander de voeten te wassen”.

Bij vele gelovigen zien wij een duidelijk verschil tussen “geloven en dagelijkse praktijk”, in
de praktijk leven veel christenen zoals de mensen uit de wereld leven.
Luk. 16:13

“Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere
liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet
God dienen èn Mammon”.

Misschien moeten wij ons zelf eens afvragen waar wij staan, leven wij voor de Heer Jezus
Christus en onze broeders en zusters óf heeft de wereld prioriteit in ons leven?
Onderlinge liefde tussen christenen is vaak ver te zoeken, vaak wéét men niet eens dat
anderen lid van hun kerk en gemeente zijn. Hoe zou men dan onderlinge gemeenschap met
elkaar kunnen hebben zoals de Heer dit met Zijn discipelen had?
1. Het christelijke dienen.
Joh. 2:5

“Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat!”

Joh. 15:14

“Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied”.

Matth. 23:10 “Noch zult gij meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester, namelijk
Christus”. (St. V)
“Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Christus”.
(NBG)
2. De Here God bepaald ons werk en plaats in Zijn Lichaam, de gemeente.
In Romeinen 12:1-8 lezen wij van de taken en de toegewezen plaats in het lichaam van
Christus, Zijn gemeente. Wij doen er goed aan dit Schriftgedeelte als leidraad ter harte te
nemen:

Rom. 12:4

“Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle
dezelfde werkzaamheden hebben”.

Rom. 12:6

“Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is.”

1 Kor. 12:4-11 “Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is
verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is
verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen
werkt”.
Gal. 1:1

“Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door
Jezus Christus, en God, de Vader, die Hem opgewekt heeft uit de doden”.

3. Iedere christen heeft een gave ontvangen om te dienen.
1 Kor. 12:7

“Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn
van allen”. (NBG)
“In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente”.
(NBV)

Marc. 13:34

“Gelijk een mens, die buitenslands ging , zijn huis overliet en aan zijn
slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te
waken.

* Jezus Christus ten hemel gevaren en Zijn volgelingen opdracht heeft gegeven te
“werken” totdat Hij wederkomt.

In de Gemeente van Christus heeft elk lid zijn eigen plaats en eigen taak, vergelijkbaar met
een menselijk lichaam, elk lichaamsdeel behoord tot het lichaam maar elk een eigen taak.:
1 Kor. 12:14-16

“Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele
leden. Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet
tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En indien het oor
zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort
het daarom niet tot het lichaam?”

1 Kor. 12:28-30 “En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten
tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van
genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid
van tongen. Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars?
Allen krachten? Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen
in tongen? Vertolken zij soms allen?”
4. Christenen behoren te getuigen.
Hand. 1:8

“Gij zult mijn getuigen zijn….”

Elke gelovige kan getuigen, niemand uitgezonderd, een ieder op zijn/haar eigen niveau en
kennis. De genezen, blind geboren, man kon alleen vertellen wat hij wist, meer niet. Iedere
wedergeboren christen kan vertellen wat Jezus aan hem/haar heeft gedaan:
Joh. 9:11

“Hij antwoordde: De mens, die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het
op mijn ogen en zeide tot mij: Ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen
en toen ik mij gewassen had, werd ik ziende”.

Joh. 3:11

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij
getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan”.

2 Tim. 1:12

“Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijd, maar word niet beschaamd; want
ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn
pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag”.

5. De Heilige Geest ontvangen, voorwaarde voor de dienst aan de Heer Jezus.
Zie ook les 4 t/m 8: “De Heilige Geest”.
a. In de kracht van de Heilige Geest.
Hand. 1:8

“maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en
gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot
het uiterste der aarde”.

Efeze 4:30

“En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt
tegen de dag der verlossing”.

Efeze 4:31

“Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijd, maar word niet beschaamd; want
ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is,
mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag”. (St.V)

1 Thess. 5:19

“Dooft de Geest niet uit”. (NBG)
“Blust den Geest niet uit”. (St.V)

b. In Hem blijven, doorgaan in gehoorzaamheid.
Joh. 15:10

“Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de
geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde”.

Joh. 15:7

“Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij
maar wilt, en het zal u geworden”.

Joh. 15:5

“Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem,
die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.”

6. De plaats van onze dienst.
Het werkterrein van een christen kan de gehele aarde omvatten, de Here God bepaald waar
iemand mag werken en welke taak voor hem/haar is weggelegd.
Hand. 1:8

“maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij
zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het
uiterste der aarde”.

Matth. 13:38 “de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het
Koninkrijk”.
Mark. 16:15 “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het
evangelie aan de ganse schepping”.

