Schriftlezing: 1 Petrus 4:1-11 Tekst: 1 Petrus 4:7-11
Thema: Gemeente onder hoogspanning (en daarom
haar ambtsdragers ook). Zingen: Ps. 122:1, 3, Ps.
100:1, Ps. 135:1, 12, Ps. 108:1, Ps. 143:10, Ps. 86:6
Hoofdpunten van de preek
Petrus plaatst zijn lezers onder hoogspanning.
Hoogspanning [vers 7a]
Het einde van alle dingen is nabijgekomen. Het doel
komt in zicht: God, Die in alles verheerlijkt wordt.
We moeten in het licht van deze spanning vooral
bezig zijn met wat echt belangrijk is.
Bidden [vers 7b]
Het belangrijkste en het meest invloedrijke is ons
gebedsleven. Bidden is God het werk laten doen.
Geen ‘doe dit en laat dat’ maar bidden. Met verstand
erbij, niet beheerst door tijd, zorgen of uitdagingen.
Liefhebben [vers 8]
Liefde is een gave en een opgave. Petrus wil dat de
liefde de dienst uitmaakt in de eindtijd gemeente.
Vurig = volhardend. Daarom worden zonden bedekt,
omdat dwalenden worden gezien en gezocht.
Gastvrij zijn [vers 9]
Petrus roept ons op om je huis (en andere middelen)
open te stellen voor het gemeentewerk.
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Ook vandaag actueel. Geef jezelf aan de ander ten
behoeve van het gemeenteleven.
De ander heb je niet uitgezocht, maar gekregen.
Ook als geen ‘klik’ hebt: doe het zonder mopperen.
Dienen [vers 10-11a]
In Gods gemeente kan je alleen dienen. Heersen is
not done. Petrus’ laat geen plaats voor eenzijdig
geven of nemen: laat ieder de ander dienen.
Dienen kan alleen wanneer je bediend wordt. God
geeft Zijn genadegaven waardoor Hij leidt en voedt.
We zijn geroepen om als goede economen met de
veelkleurige genade om te gaan.
Petrus noemt als voorbeeld de mond en de hand.
Met de mond spreken we het woord van God na.
Nooit verkopen we onze eigen mening.
Met de hand dienen we in de gemeente God en de
ander in de praktijk. God geeft kracht genoeg. Meer
dan dienen in Zijn kracht verwacht God niet van ons.
Hoogspanning [vers 11b]
De tijd is nabijgekomen: God moet en zal verheerlijkt
worden.
Dit grote doel moet de gemeente en al het dienen in
Christus’ gemeente bepalen, want in en door
Christus eren wij God.

