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Lieve gemeente,        

 

Er was eens een vergadering in een timmermans werkplaats. Broeder Hamer zat voor, 

maar verschillenden suggereerden dat hij de vergadering zou verlaten, want hij was veel 

te luidruchtig. Hij verdedigde zich: “Als ik moet vertrekken, moet broeder Schaaf ook, 

want al zijn werk is aan de oppervlakte. Zijn inspanningen hebben geen diepte.” 

Hierop zei broeder Schaaf: “Dan moet broeder Duimstok zich ook terugtrekken, want hij 

neemt iedereen de maat, alsof hij alleen juist is”. Daarop klaagt broeder Duimstok over 

broeder Schuurpapier. “Hij is zo ruw en raakt de mensen op de verkeerde manier.” 

En zo ging de discussie. 

Tot de Timmerman uit Nazareth binnen kwam. 

Hij deed zijn schort voor en begon een Avondmaalstafel te maken. Hij gebruikte de 

hamer, de schaaf, de duimstok, het schuurpapier en alle andere gereedschap. Aan het 

einde van de dag zei één van de werktuigen: “Ik geloof dat we allemaal medewerkers van 

de Meester zijn.” 

 

We denken vanmorgen na over: 

Uw leven gebruiken om God te dienen 

1. God gaf u genadegaven. 

2. God gaf u die om te gebruiken. 

3. God geeft gaven tot welzijn van de gemeente. 

 

1. God gaf u genadegaven: 

Petrus 4 gaat over het leven als christen. Dat was toen niet en dat is nu niet een kwestie 

van ‘simpel’, ‘dat doe je gewoon’. 

Petrus denkt daar over na in het kader van ‘het einde van alle dingen’, dit is: het komende 

oordeel, waarin we verantwoording hebben te geven van ons leven aan Jezus Christus. En 

wat zegt dat? De oproep is vooral vers 7: 

a) Komt tot bezinning. Wat is dat? Dat is –    gezond van geest zijn. 

                                                                   -    verstandig handelen. 

- niet op de automatische piloot. 

- niet hormoon – gestuurd. 

- geen impuls – aankopen. 

- eerst denken, dan doen! 

 

b) Nuchter zijn. Dat is: niet beneveld zijn door drank, drugs of wat voor middel dan ook. 

 

Verder zegt Petrus: wees betrokken op elkaar in liefde, gastvrijheid en hulpvaardigheid. 

Vooral dit laatste wil ik uitwerken. 

We dienen elkaar, vers 10, naar de genadegave die hij ontvangen heeft. 

God geeft zijn ‘genadegaven’ aan de mensen. Dat geldt in het bijzonder voor de genade 

van vergeving. 

Christenen ontvangen door de Heilige Geest ook genadegaven, die zij ten dienste behoren 

te stellen van de gemeente, als het lichaam van Jezus Christus. 

Bij die gaven kunnen we denken aan een algemene en een bijzondere betekenis. 



 

0830.pdf 

 

* De algemene betekenis van gave is alles wat God geeft: ons leven, gezondheid, 

huwelijk, kinderen enz. Wanneer mensen iets aan God geven is dat omdat Hij eerst 

gegeven heeft: David looft de Here in 1 Kronieken 29: 14 en zegt:  

“ Want alles komt van U, en wij geven het U uit Uw hand”. 

Hieronder valt ook iemands opvallende capaciteiten, wanneer wij zeggen: dat is een 

‘begaafd’ persoon, hij bezit talent of iemand is ‘hoogbegaafd’. 

 

* De bijzondere betekenis van gave is de bekwaamheid die de Heilige Geest aan een lid 

van het lichaam van Christus geeft, opdat deze daar gebruikt wordt. De Bijbel geeft ons 

opsommingen van deze gaven in Romeinen 12, 1 Korinthe 12  en Efeze 4.                                                                

- Deze bijzondere gaven deelt de Heilige Geest uit. 

- Hierbij is veelal aansluiting bij aanleg en karakter en stijgen uit boven het natuurlijke   

niveau van iemands gewone bekwaamheden. 

- Ze worden gegeven tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus en kunnen ook 

naar buiten gericht zijn, denk aan evangelisatie en zending. 

 

Algemene en bijzondere gaven zijn capaciteiten om te leven, om gelukkig te worden, om 

levensvervulling te vinden. 

In gelijkenissen beeldt de Here Jezus dat uit met een som geld, een talent, een pond, de 

een meer, de ander minder, maar ieder ontvangt er minstens één met de opdracht: drijf 

handel! Gebruik het! Kijk niet naar wat je mist, maar wat je hebt! Vergelijk niet met 

anderen maar tel je zegeningen. 

En doen we dat? 

 

2. God gaf u die om te gebruiken. 

Als ik bij de opdracht ‘drijf handel’ doordenk, kom ik bij de koopman uit Mattheus 13 

die mooie parels zocht. Toen hij  een kostbare parel gevonden had, ging hij heen, 

verkocht al wat hij had en kocht die parel. 

Wat is die kostbare parel? Dat is hetzelfde als de schat in het vers daarvoor en dat staat 

voor ‘het koninkrijk der hemelen’. 

Het rijk waar Jezus koning is, waar mensen leven in vrede met God, de naaste en 

zichzelf;  Gods heilseconomie in oude en nieuwe en straks hernieuwde bedeling. 

 

Wij mensen zijn de koopman, op zoek naar geluk, naar zekerheid, naar vrede, naar 

onsterfelijkheid. En als we de Here Jezus vinden en zijn koninkrijk, dan kost ons dat 

alles. Hij heeft geluk, blijdschap, vrede, veiligheid en eeuwigheid. Alles wat we missen. 

We zeggen: “ik wil die parel wel, hoeveel kost die?” “Tja”, zegt degene die hem 

verkoopt, “erg veel hoor”. “Hoeveel dan?” vragen we. “Nou, een enorm bedrag”. “Denkt 

u dat ik hem kopen kan?” “Jazeker, iedereen kan hem kopen”. “Maar u zei toch dat hij 

erg duur was?”  “Ja!” “Nou, hoeveel kost hij dan?” “Alles wat je hebt!” We hakken de 

knoop door: “ik koop hem”, zeggen we. “Goed, wat heb je dan?” wordt er gevraagd. 

We gaan het opschrijven: 

• 30.000. Euro op de bank. Mooi, 30.000 Euro. En verder? Dat is 

alles. Niet meer? Nee, alleen wat los geld in m’n zak. Hoeveel? 

We voelen in onze zak: 
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• 20, 40, 50, 55 Euro. Mooi zo. En wat nog meer? Nou niks, dat is 

alles. En waar woon je? Het gaat maar door: 

• In een huis. Ook dit wordt opgeschreven. Bedoelt u dat ik in mijn 

caravan moet gaan wonen? 

• O, u hebt ook een caravan. Dan schrijven we die ook op. En nog 

meer? Dan moet ik in mijn auto slapen! 

• Heb je een auto? Twee! Dan zijn die nu allebei ook van mij. Ga 

door! Zeg, u hebt nu al m’n geld, m’n huis, m’n caravan, m’n 

auto ‘s. Wat wilt u nog meer? Sta je alleen op de wereld? Nee, ik 

heb een vrouw en 2 kinderen. 

• O ja, je vrouw en 2 kinderen. Verder? Ik heb verder echt niks 

meer! Ik heb alleen mijzelf nog. 

• Opeens roept de man die de parel verkoopt: “Ach natuurlijk! Je 

bent er zelf ook nog. Dan is nu alles van mij: je vrouw, je 

kinderen, je huis, je geld, auto ‘s, maar jij ook!” 

 

Hij vervolgt: “Luister goed, ik zal je al die dingen voorlopig laten gebruiken. Maar 

vergeet niet dat ze van mij zijn, ook jijzelf. En als ik er iets van nodig heb, dan moet je er 

afstand van doen, want nu ben ik de eigenaar”. Zo staan de zaken als je het eigendom 

bent van Jezus Christus. 

 

Dat bedoelt Petrus met: dient elkaar! Gebruik je huis, geld, auto ’s voor God, maar ook 

jezelf, je gezin, je gaven in algemene en bijzondere zin als goede rentmeesters, als goede 

vermogenbeheerders, uitdelers van Gods genade. 

Uw leven gebruiken om God te dienen, we hebben veel, veel mogelijkheden, veel 

capaciteiten, ook als gemeente. 

 

Zitten we er los in of zitten we er bovenop? 

De vraag is niet: wat van mijn leven, mijn middelen en tijd is al voor God? Maar: wat 

van mijn leven, middelen en tijd is nog van mijzelf?! 

Wij mogen dienen, moeten dienen, zijn dienstknechten, die delen niet de lakens uit, die 

zeggen: ‘wat wilt U, Here Jezus, dat ik doen zal?” 

Daarmee gaat de kwaliteit van het leven trouwens niet achteruit. Je vindt het geluk, 

blijdschap, vrede, veiligheid en eeuwigheid. En daarbij: het risico om je neus te stoten is 

ook al minder. 

En je hebt ook  niet zo ’n last van lange tenen. En als je dat wilt doen? Stel…….. Hoe 

gaat dat dan? De Here Jezus sluit aan bij onze gaven, genadegave, onze ‘charisma’. Hij 

maakt de 1
e
 stap niet moeilijker dan het is. 

 

En christen heeft het verlangen zich voor anderen in te zetten, te helpen, iets voor een 

ander te betekenen. Vier opmerkingen daarover: 

 

� Dan is het goed om dicht bij je gaven en talenten te blijven. Ik zal er meer 

vreugde uit  putten als ik een ander kan dienen met mijn gaven dan wanneer ik 

iets ‘tegennatuurlijks’ ga doen. 

            Om dicht bij mezelf te blijven: ik zal een ander slecht kunnen helpen bij een         
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            computerprobleem. Ik ken de geweldige toetscombinatie ‘ctrl – alt – del’, maar    

            als je na 3x opstarten een blauw scherm krijgt, zal dat niet helpen. Ik behoor dan    

            tot de mensen die eindeloos bezig gaan met ‘trial en error’ en elke keer serieus   

           denken het ei van Columbus gevonden te hebben. Ik kan beter bezig gaan met wat   

            mij ligt. Gavengericht bezig zijn. 

 

� Ten tweede heeft de Here Jezus ons in de voetwassing een voorbeeld gegeven en 

gezegd: “Ik gaf dit voorbeeld, opdat ook jullie ook zo doen”. Opdat wij ons nooit 

ergens te min voor zouden voelen. Ik hoorde van iemand op jongerenkamp, waar 

ieder om de beurt de toiletten moesten schoonmaken. Iemand van de leiding zei: 

      ” ik wil kunnen zien aan de schone toiletpotten wie hier de christenen zijn.” 

 

� Ten derde moeten we beschikbaar zijn. Op catechisatie hadden we het over 

toewijding. Een woord uit de Bijbel. Wat is dat eigenlijk? We kwamen uit bij de 

omschrijving: ‘klaar staan’. Zoals je tegen een goede vriend kunt zeggen: ‘je mag 

me altijd bellen als je me nodig hebt, al is het midden in de nacht.’ Zó klaar staan 

om te helpen waar dat nodig is. 

 

� Ten vierde: een goed voorbeeld geven. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Je 

kunt de uitspraak van de Here Jezus: ‘Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, opdat 

ook jullie doen, zoals ik jullie gedaan heb’, ook betrekken, ook het geven van een 

goed voorbeeld. Geef het voorbeeld door.  

Een spreuk van de Latijnse wijsgeer Seneca luidt: “U geeft veel, al geeft u niets 

anders dan een goed voorbeeld”.  

            Dus: God gaf u genadegaven om te gebruiken. 

 

Laatste deel: 

3. God geeft gaven tot welzijn van de gemeente. 

Petrus spreekt de gemeente aan: geliefden. Het gemeente – woord ‘elkaar’ komt hier 

diverse keren voor. Daarbij gaat het zowel om woord (het spreken, vers 11) als om daad 

(het dienen, vers 10). Een gemeente heeft, wij hebben het woord van God nodig, maar 

ook daden, zo wordt ze gebouwd. 

Opdat, zegt Petrus, in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus. God 

verheerlijken, benadrukken, zeggen: heerlijk om God te dienen. 

Elke dag is dan weer een nieuwe kans, elke zondag zo ’n dag. In woord en dienst. 

Woorden van God die vragen om onze verantwoording. 

De ene dienst is de andere waard. 

Zó geven we de rijkdom van Gods genade aan elkaar door. 

 

Dus: uw leven gebruiken om God te dienen. 

1. God gaf u genadegaven. 

2. God gaf u die om te gebruiken. 

3. God geeft gaven tot welzijn van de gemeente. 

 

Amen. 
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