12. Dienst en getuigenis
A. Inleiding
1. Op God gericht leven
De primaire roeping van de kerk en van een christen is om op God gericht te leven. Hij staat
centraal: in het universum, in de geschiedenis, in de kerk en – als het goed is – ook in ons
leven. Het gaat om Zijn Naam, Zijn werk, Zijn eer.
2. Op de mens gericht leven
Op de mens gericht leven hangt ten nauwste samen met op God gericht leven. God liefhebben
boven alles en onze naaste als onszelf (Matth. 22:37-40; zie ook 1 Joh. 4:11 en 12).
3. Voorwaarde: geworteld in Christus
Nodig: geworteld zijn in Christus, in Hem rusten en uit Hem leven. Dat is ontspanning. Dan
volgt inspanning. Zonder het geworteld zijn in Christus komen we in de sfeer van activisme
en moralisme.
4. Ambt van alle gelovigen
Bij dienst en getuigenis gaat het niet alleen om de verantwoordelijkheid van de kerkenraad
maar om de verantwoordelijkheid van allen die het ambt van gelovige bekleden.

B. Dienst
1. Diakonia
Diakoneo: dienen. Een christen is een dienaar (Luk. 22:26 en 27).
2. Heilig avondmaal
Rond de viering van het heilig avondmaal gaat het – vanuit Christus – ook om het dienen van
elkaar (1 Kor. 11). In de avondmaalsdienst wordt altijd voor de diaconie gecollecteerd!
3. Nederigheid
Bij het dienen hoort de gestalte van nederigheid (Fil. 2:3v.; Joh. 13:14-16).
4. De gezindheid van Christus
In de gestalte van nederigheid gaat het om de gezindheid van Christus (Fil. 2:5 e.v.; zie ook
Rom. 12:9-21)).
5. Barmhartigheid en gerechtigheid
Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de twee handen van christelijke dienstbaarheid.
Uiteindelijk gaat het om de gerechtigheid (Micha 6:8; Matth. 6:33; 2 Petr. 3:13).

C. Getuigenis
1. Marturia
In dit woord zit: martelaar. Een martelaar is een getuige. Wij zijn geroepen om getuigen van
Christus te zijn (Hand. 1:8; Matth. 28:19; Joh. 20:20-22).
2. Opdracht en belofte
Deze twee gaan altijd samen (bijv. opdracht: Matth:28:19, en belofte: Matth. 28:20). Mogen
we niet van elkaar losmaken.
3. Evangelie als proclamatie
Het gaat in het getuigenis om de proclamatie van Christus als Overwinnaar. Hij heeft de
machten van zonde, dood en duivel overwonnen.
4. Weerstand
Het evangelie staat haaks op onze zondige natuur. Daarom roept het weerstand op. Bij
onszelf. En bij anderen (Joh. 16:33).
5. Levenshouding
We geven niet alleen getuigenis met onze woorden maar het heel onze levenshouding en
levensinvulling (Matth. 5:13-16).

D. Gemeente
1. Diaconale en missionaire gemeenschap
De christelijke gemeente is een pastorale gemeenschap maar – gelet op haar roeping tot dienst
en getuigenis – ook een diaconale en missionaire gemeenschap.
2. Naar binnen
Het volgen van deze roeping begint ‘van binnen’, thuis (Gal.6:10).
3. Naar buiten
Vanuit de oefening ‘van binnen’ praktiseren we onze roeping ook ‘naar buiten’. Als gemeente
en als christenen hebben wij onze plaats midden in de maatschappij (profeet, priester en
koning).
4. Zorg en compassie
God zorgt – wij zorgen. God heeft compassie – wij hebben compassie. Hij werkt door ons
heen. We laten ons bemoedigen en aansporen door wat we lezen in Hebreeën 4:15 en 16.

E. Ten slotte
Om over na te denken:
Een leven dat, in dienst en getuigenis, op God en mens gericht is, is een leven tot Gods eer.

