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Tema 5 van die Veldtog: “Geroep om saam te dien”   2 Maart 2014 
 
Video clip oor “Koffie” 
 
Skriflesing  : Fil.2:1-5 en Joh.13:1-5 
 
Tema: Geroep om te dien! Ja, mekaar te dien. 
 
Preek   : 
 
God meet ons nie aan hoeveel mense “onder ons werk” of hoeveel mense aan ons 
rapporteer nie of wat ons besigheidsomset in ‘n jaar is nie. Dit is nie vir God belangrik in 
watter fabrikaat jy ry en watter adres jou huis of huurhuis is nie. Dit gaan nie oor die beker 
nie, maar oor wat binne in die beker gebeur en hoe dit binne die beker geleef word. Die klere, 
die uiterlike voorkoms, die verganklike kan ons bekoor en betower terwyl die geurige koffie – 
die lewe soos dit bedoel is om te lewe, by ons verbyglip. 
 
Weet u wat is vir God belangrik? Dit is vir God belangrik dat jy en ek mense bedien. 
Hebr.6:10 “God is nie onregverdig nie: Hy sal julle werk nie vergeet nie en ook nie die 
liefde wat julle vir Sy Naam betoon het deurdat julle julle medegelowiges gedien het en 
nog dien nie”  
  
Nie mense bedien soos wat dit baiekeer in die besigheidswereld werk nie – ek betaal die ete 
want jy moet vir my kliente stuur nie. Ietsie vir jou, maar sit tog ‘n reminder op jou foon, daar 
moet ietsie vir my ook wees. Dit nie dien nie, dis ruilhandel. Nee, vir Hom is dit belangrik 
hoeveel jy van jouself gegee het om ander mense se lewens beter, rustiger en meer 
vreugdevol te maak. Vanuit so lewenswyse, vind daar diepgang en groei plaas. 
 
Dit is vir God belangrik of jy die gawes wat Hy vir jou gegee het, in diens van mense stel. In 
diens van mense binne Sy gemeente, maar ook in diens van jou naaste. 
 
Ons word nie gered omdat ons dien nie, maar ons word gered om te dien. U sal ‘n besoek 
van u wyksleier in die volgende 7 weke ontvang waar u die geleentheid tot diens op ‘n groen 
vorm gaan kan invul.  
 
Ons het vanoggend 2 fokustekste waarvan ons 1 gelees het. Fil.2:1-5 en Joh.13:1-5 
 
Fil.2 
Die mees intense en kernagtige getuienis waarin die lewenskeuse van Jesus Christus 
beskryf word. Die aflegging van Sy koninklike posisie na die aardse lewe van liefhe en diens 
word ons inspirasie om anders en beter te kies as wat ons menslik wil kies.   
 
Joh.13 
Die groot verleentheid. Jesus en die 12 is in die vertrek en almal staan rond wagtend vir die 
slaaf om hulle voete te was. Jesus, Seun van God buk af en was sondaars se voete. O, die 
verleentheid. Jesus huiwer nie om die dienswerk van ‘n slaaf te doen nie. In die gewone 
lewenspraktyk staan Hy nie terug van die opruim en sleurdiens nie. Nee, om Dienskneg en 
diensbaar te wees is Sy lewensroeping. Die HG wil ons uitstuur om hierdie lewensroeping te 
leef .   
Ons onthou die laatse stukkie van Sy aardse lewe. Verneder en gespot. Bespoeg en 
stukkend geslaan…. Sy antwoord. Vader, vergeef hulle, want hulle wet nie wat hulle doen 
nie.  
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Terug by Hebr.6:10 “God is nie onregverdig nie: Hy sal julle werk nie vergeet nie en 
ook nie die liefde wat julle vir Sy Naam betoon het deurdat julle julle medegelowiges 
gedien het en nog dien nie”  
 
‘n Paar praktiese merkers rondom diensbaarheid: 
 

1. Maak jouself gereed/beskikbaar 1 Petr.1:13. Gereed, aanpasbaar en nie oor 
gestruktureerd nie. Sorg dat daar daagliks oop beplande tyd is dat as die Here vir jou 
‘n geleentheid skep om diensbaar aan ander te wees, dat jy dit sal kan doen. Leef dus 
bietjie stadiger!  

 
2. Sien jou as deel van ‘n span waarin jy krities noodsaaklik is. (Efes.4:16 ook verlede 

week aangehaal).  
  

Kyk waar jy saam met ander kan dien en sodoende tussen ander ‘n belangrike rol speel, 
maar om ook tussen die ander bietjie te kan wegraak sodat jy nie in die versoeking sal 
kom om die sonlig op jou alleen te wil laat  skyn nie. Kalkligstelers.  
 
3. Dink meer van ander as van jouself: Fil.2:4, Spr.4:9-10, Hebr.10:24 
Klim van jou troon af. Voorbeelde.  

 Ongeduld 

 Onreg uit snuffelaars veral as hulle self benadeel was 

 Boekhouers van oortredinge 

 Oordeelsugtiges 

 Die wat dink hulle weet iets van ander en praat voor hulle mooi gedink het   
Dink met agting en deernis oor mense en wees gereed om op te help en laat toe dat 
ander jou kan ophelp.   
 
4. Doen met ‘n stuk commitment. Om aan te hou tsv en ongeag of ek nou daarvoor lus 

is of nie. Dit sal waarskynlik jou veiligheidsgrense  skuif.  
Deur Jesus se lewe ontdek ons dat Hy gedoen het wat die meeste ander nie wou doen 
nie.  
Besoekers van die tollenaars en die hoere 
Deur verganklike mense se voete te was 
 

 
5. Dink klein, want hier is die mostertsaadjie beginsel van toepassing 
As jy dit aan die geringstes doen, is dit asof jy dit aan God doen. As jy iets sien, dan moet 
jy wonder of dit nie dalk jou roeping is nie. 
 
U onthou die storie van die oliebesmeerde pikkewyne. 

   
6. Algemeen  

 
Hierdie roeping om te dien is seker die swaarste uitdaging in ‘n samelewing waarbinne 
verskillende vorme van selfbeverediging hoogty vier. Die samelewing vra al meer hoe MY 
behoefts aangespreek kan word of oor hoe EK daaruit kan voordeel trek. Die versoeking is 
om te soek vir die beste diens, op die kortste pad, met die minste moeite, vir die grootste 
bargain.   
 
God dink anders daaroor en wil ons denke vernuwe. Verdere tekse oor hierdie dien/s: 
 
Gal.5:13  Dien mekaar in liefde 
 
Gal.6:2 Help mekaar op 
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Hand.2:44. Wees mededeelsaam 
 
1 Petr.5:5 Dien vanuit nederigheid 
 
1 Petr.4:10 Jou gawe in diens van ander stel 
 
1 Joh.3:16 Lat die HG jou en my van selfopofferende liefde leer 
 
1 Kor.3:9a Ons is immers deelgenote van die genade van God  
 
Afsluit: 
 
Laat jou gedoopte kind agterkom dat jy jou eie doop verstaan. Dat jy uit genade gered is en 
dat jy met genade gaan boer! Terug na die bekers en die koffie. In die konteks van 
vanoggend is die koffie van die lewe, om mekaar met die liefde van ons Heer te bedien. 
Amen. 
Gebed  : 
 
Kollekte  : 
Slotsang  : Liedboek 523:1,3 “Goddelike liefdesbande…” 
Seëngroet  : M nd  g v o HJX’s, l nv G, g vd HG. 
 


