44. Dienen
Dag 1

Stille tijd

1 Kronieken 28:9-11,19-21.
Dien God en zijn plan met volle overgave
en vastberadenheid

Dag 4

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.
10 Zie, de HEER heeft jou uitgekozen om een tempel te bouwen die
hem als heiligdom zal dienen. Ga dus vastberaden aan het werk.’
11 David overhandigde zijn zoon Salomo het bouwplan van de
voorhal en de achterliggende vertrekken, van de schatkamers, de
bovenzalen, de binnenvertrekken en de ruimte voor de
verzoeningsrite.
19 ‘Dit alles heb ik opgetekend op aanwijzing van de HEER, die mij
heeft laten zien hoe het bouwplan moet worden uitgevoerd.’
20 Tot slot zei David tegen zijn zoon Salomo: ‘Wees vastberaden en
standvastig, ga aan het werk, laat je door niets weerhouden of
ontmoedigen, want God, de HEER, mijn God, staat je terzijde. Hij
zal je niet verlaten en niet van je zijde wijken zolang de uitvoering van
het werk aan de tempel van de HEER niet is voltooid. 21 En verder
zijn er de afdelingen van de priesters en de Levieten voor de
verschillende onderdelen van de tempeldienst, staan allerlei vaklieden
klaar om het werk uit te voeren en zullen de leiders en het gewone
volk al je bevelen opvolgen.’

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.’
14 De farizeeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze
haalden honend hun neus voor hem op. 15 Maar Jezus zei tegen hen:
‘U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God
kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel
in de ogen van God.
16 De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het
koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem
genodigd binnen te komen.
De HSV vertaalt: “Wie trouw is in het minste, is ook in het grote
trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote
onrechtvaardig.

Dag 5
Dag 2

Matteüs 20:25-28.
Dienen maakt je groot in Gods koninkrijk

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.’

Dag 3

Johannes 13:3-17.
Wees bereid te dienen in taken die niemand anders
wil of kan doen

3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van
God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens
de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om
5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn
leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen
had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet
mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp
je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei
Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei:
‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde
hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en
mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog
zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar
niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei
hij dat ze niet allemaal rein waren.
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 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.

Marcus 10:23-30.
Wie iets opgeeft om Jezus te dienen zal
honderdvoudig beloond worden!

23 Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het
moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’
24 De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens
uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van
God binnen te gaan: 25 het is gemakkelijker voor een kameel om door
het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk
van God binnen te gaan.’ 26 Nu waren ze nog meer ontzet, en ze
zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 27 Jezus keek
hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God,
want bij God is alles mogelijk.’ 28 Petrus nam het woord en zei:
‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’ 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.

©Stichting Deltacursus, 2005–2011

Lucas 16:10-16.
Wie in kleine zaken te vertrouwen is, is ook in
grote zaken te vertrouwen (alternatieve vertaling)
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Dag 6BS Matteüs 25:14-30.
Wees betrouwbaar in het beheer van je talenten

Dag 8

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? 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.”

Dag 7

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.

Dag 9

Filippenzen 2:5-7.
Dien door het navolgen van het voorbeeld van
Jezus Christus (Lucas 22:27)

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,
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.

Dag 10 1 Petrus 5:1-4.
De Bijbel leert dat christelijke leiders horen te
dienen en niet heersen.
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.

2 Korintiërs 5:18-21.
Dien ongelovigen door het evangelie aan hen te
verkondigen

Denk na over Romeinen 15:30.
30 Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en
met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om
samen met mij vurig tot God te bidden.

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
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Efeziërs 6:5-8.
Dien je werkgever met gehoorzaamheid, respect en
oprechtheid (gedurende de eerste eeuw waren vele
werknemers nog slaven)

Samen strijden in de gebeden tot God.
Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet
(Psalm 5:4).
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