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KONINKRIJK. SUPPLEMENT 17 
 

[DIENEN] 

DIENEN IN DE BIJBEL 

 

Ontdek en bespreek. Wat leert de Bijbel over dienen? 
 

1. Waarom horen christenen te dienen?  
 

Lees Matteüs 20:25-28; Filippenzen 2:5-7; 1 Korintiërs 9:19-23; 1 Petrus 4:10-11; Johannes 12:26.  

Aantekeningen. Dienen is de maatstaf voor ware grootheid in Gods Koninkrijk (Matteüs 20:25-28). Dienen is iets wat 

Christus deed en is dus het voorbeeld van Jezus Christus volgen (Filippenzen 2:5-7). Dienen is de enige manier om 

mensen voor Jezus Christus te winnen (1 Korintiërs 9:19-23). Dienen is de manier om God te verheerlijken (1 Petrus 

4:10-11). En dienen brengt beloning met zich mee (Johannes 12:26).  
 

2. Wie horen christenen te dienen?  
 

Lees 1 Korintiërs 4:1-2; Hebreeën 6:10; Lukas 16:13; Galaten 1:10; 2 Korintiërs 4:5; Efeziërs 6:5-8; Romans 14:13-18.  
 

Aantekeningen. Christenen horen Jezus Christus te dienen (1 Korintiërs 4:1-2). Zij horen ook andere christenen te 

dienen (Hebreeën 6:10). Zij dienen Jezus Christus door mensen te dienen in overeenstemming met de instructies van 

Jezus Christus. Lukas 16:13 leert dat het onmogelijk is twee verschillende heren tegelijk te dienen. Christenen dienen 

mensen niet in overeenstemming met wat deze mensen zelf verlangen, maar in overeenstemming met wat zij werkelijk 

nodig hebben (Galaten 1:10). Christenen dienen mensen niet ter wille van deze mensen, maar ter wille van Jezus 

Christus en Zijn heerlijkheid (2 Korintiërs 4:5). Christenen dienen mensen in onderwerping aan het gezag die boven hen 

geplaatst is (Efeziërs 6:5-8). Christenen dienen mensen niet volgens de letter van de wet, maar door de leiding van en in 

de kracht van de Heilige Geest (Romeinen 14:13-18).  
 

3. Op welke gebieden horen christenen te dienen?  

 

Lees Matteüs 24:45-51; 2 Korintiërs 8:1-4; 5:18-21; Handelingen 6:1-4; Lukas 1:74-75; Matteüs 25:14-30; 1 Petrus 

4:10-11.  
 

Aantekeningen. Christenen dienen door hun eigen huishouding op de juiste tijd te voeden (Matteüs 24:45-51). 

Christenen dienen door materiële dingen aan behoeftige mensen overal in de wereld te geven (2 Korintiërs 8:1-4). 

Christenen dienen door het evangelie aan niet-christenen overal in de wereld te verkondigen (2 Korintiërs 5:18-21). 

Christenen dienen door christenen overal in de wereld te onderwijzen en in het Woord van God op te bouwen 

(Handelingen 6:1-4). Christenen dienen de Heer geestelijk door Hem zonder vrees en in heiligheid en gerechtigheid 

heel hun leven lang te aanbidden (Lukas 1:74-75). Christenen dienen door de talenten (vermogens en gelegenheden) die 

Christus hen heeft gegeven, aan te wenden en nog meer talenten erbij te verdienen (Matteüs 25:14-30). Christenen 

dienen door de geestesgaven (genadegaven) die zij ontvangen hebben in te zetten om de gemeente op te bouwen  

(1 Petrus 4:10-11). 
 

4. Hoe worden christenen dienaren?  
 

Lees Johannes 12:26; Romeinen 12:1; Markus 3:34; Lukas 16:10-13; 1 Timoteüs 3:10; 2 Korintiërs 11:23-28; Hebreeën 

6:10; 10:32-34; 2 Korintiërs 6:3-10; Handelingen 20:19. 
 

Aantekeningen. Een mens wordt een dienaar door Jezus Christus als Zijn discipel te volgen (Lukas 9:23; Johannes 

12:26). Een mens wordt een dienaar door zichzelf beschikbaar voor Jezus Christus te stellen (Romeinen 12:1). Een 

mens wordt een dienaar door de bijzondere taak die Jezus Christus hem toebedeeld, uit te voeren (Markus 13:34). Een 

mens wordt een dienaar als hij de aan hem toevertrouwde verantwoordelijkheid (taak) trouw uitvoert (Lukas 16:10-13). 

Een mens hoort alleen een dienaar te worden in een leidende verantwoordelijkheid (taak, ambt, positie) als hij van te 

voren in het gewone leven en in het uitvoeren van kleinere taken beproefd wordt (1 Timoteüs 3:10). Een mens is een 

dienaar als hij voor Christus hard werkt, bereid is voor Christus te leiden, en de dagelijkse zorg voor christelijke 

gemeenten op zich neemt (2 Korintiërs 11:23-28). Een mens is een dienaar als hij christenen die lijden, helpt en ter zijde 

staat (Hebreeën 6:10; 10:32-34). Een mens is een dienaar als hij niet door allerlei beproevingen opgeeft (2 Korintiërs 

6:3-10). Een mens is een dienaar als hij nederig blijft in succes (Handelingen 20:19). 
  

 


