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Maak ons bereid tot dienstbaarheid 
Kerk als school van de liefde (6):  1 Petrus 4:7-11 

Om te lezen 
1 Petrus 1-5 
 
Om te delen 
1. Wat zie jij voor je als het gaat 
over de kerk als ‘school van de 
liefde’? 
2. ‘Niets is urgenter dan de liefde!’ 
Ben je dat eens met Petrus? 
Waarom wel of niet? 
3. Waar de liefde is, voelt de zonde 
zich niet meer thuis. Herken je 
dat? 
4. Hoe kom jij dichter bij Gods 
liefde? Hoe doe je dat: ‘In Gods 
liefde zijn’? 
5. Hoe voorkom je dat je anderen 
helpt op eigen kracht? 
6. Hoe ben je een goede beheerder 
van Gods veelsoortige gaven? 
7. ‘Maak mij bereid tot 
dienstbaarheid’. Is dat ook jouw 
gebed? Voel je ook weerstand? 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 

 
 
 

 

 

De kerk is een school van de liefde. Samen leren we de weg van de 
liefde te gaan als geliefde kinderen van God. Ook Petrus wijst de 
weg van de liefde. In de verzen die centraal staan - uitgekozen 
door de diakenen van de Plantagekerk - zegt hij: ‘Heb elkaar vóór 
alles innig lief’. Dát is dus belangrijk. Waar die liefde is, begint 
alles te stromen, ook onze praktische dienstbaarheid. 
 
Vóór alles: de liefde 
Niets is urgenter dan de liefde! Dat zegt Petrus nadat hij 
geschreven heeft: ‘Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot 
bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden’ (4:7) 
Dus als we ons realiseren dat het einde dichtbij is, als we tot 
bezinning komen, als we helder van geest worden (nuchter) en 
als we bidden - dán komen we tot deze conclusie (met ons 
hoofd) en dán beginnen we aan te voelen (met ons lijf): ‘elkaar 
innig liefhebben - er is niets wat urgenter is dan dat’ (4:8). Want 
in de liefde ontmoeten we de God die liefde is. Wat Petrus zegt is 
een echo van wat Jezus zegt: ‘Zoals ik jullie heb liefgehad, zo 
moeten jullie elkaar liefhebben’ (Joh. 13:34).  
 
Tal van zonden 
En meteen heeft Petrus het dan over zonden: ‘want liefde 
bedekt tal van zonden’ (4:8). Dat gaat niet allereerst over 
vergeving van die zonden (hoewel dat ook mee klinkt en nodig 
is), maar hierover: waar de liefde is, daar is geen plaats meer 
voor de zonden, waar liefde stroomt daar voelen haat, nijd, 
boosheid, egoïsme, kwaadsprekerij en andere zonden zich niet 
langer thuis. Daarom is het ook zo belangrijk dat we samen ons 
richten op de liefde. dat we leren om in Gods liefde te zijn. “In 
Gods liefde zijn. Alleen dat. Alleen je aandacht richten op God 
die van je houdt. Daarvan genieten. Je dat laten welgevallen. 
Verzinken in Gods liefde voor jou. In God zelf. Je open houden, 
ontvankelijk, gericht. De God die zegt ‘Nader tot mij en ik zal tot 

jou naderen’ zal zich laten zien” (Philip Troost, Energie van de 
Geest. Het vergeten geheim van een vitaal geloof, blz. 269). 
 
Anderen helpen 
Petrus maakt het vanuit deze kern van de liefde ook heel 
praktisch. Hij gaat van contemplatie (4:7-8) naar actie (4:9-11a). 
Hij spreekt over gastvrij zijn, helpen en spreken tot eer van God. 
Maar ook nu vergeet hij niet om de bron aan te wijzen. Nooit 
worden we in het christelijk geloof gevraagd om beter ons best te 
doen. Altijd worden we gebracht naar de bron, naar God die 
geeft. Als we die bron niet kennen, wordt het allemaal heel 
vermoeiend en moeilijk. Maar Petrus wijst op: ‘de gave die je van 
God hebt gekregen’, ‘goede beheerders van Gods veelsoortige 
gaven’, ‘Gods woorden laten doorklinken’ en op ‘de kracht die 
God u geeft’. Alleen met de liefde die we hebben ontvangen, 
kunnen we anderen liefhebben. Alleen de hulp die we hebben 
gekregen, stelt ons in staat om anderen te helpen. Helpen, tot 
dienstbaarheid bereid zijn, dat is inderdaad het gaan van de weg 
van de liefde. Maar nooit activistisch, nooit in eigen kracht, nooit 
om onszelf te verbeteren. We lopen juist tegen onze grenzen en 
tekortkomingen als we het zélf proberen. Helpen kan alleen als 
we God de Vader als onze Helper kennen (‘Onze hulp is in de 
naam van de HEER…’), als we ons door Jezus laten beminnen en 
als het de Geest is die ons in beweging zet.  
 
Zó doet God het 
Petrus eindigt zijn oproep met: ‘Want zó doet u alles tot eer van 
God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, 
voor eeuwig. Amen’ (4:11b). Zó, dat is: door God zelf het werk te 
laten doen, door jou heen, door de gaven heen die hij je heeft 
gegeven. Neem elke keer als je helpt, als je ‘diaken’ bent, als je 
dient, de tijd voor het gebed ‘Maak mij bereid tot dienstbaarheid’ 
en voor deze belijdenis: ‘Onze hulp is in de naam van de HEER.’ 
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