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Dien de Heere 
Schriftlezing(en): Romeinen 12:1-21 Kerntekst: Rom.12:11 
Zingen: Ps. 84:1 en 5, Ps. 40:4, Ps. 119:1 en 86, Ps. 108:1 en 2, Ps. 45:1 

 
Hoofdpunten van de preek 

Paulus roept de gemeente op om Zich aan God te wijden. 

1 Lichaam en leden (Rom. 12:4-6) 
Paulus vergelijkt Christus’ gemeente met een lichaam. Elk lichaamsdeel vormt een 
eenheid met het lichaam en is geschapen om het geheel te dienen.  

Je wordt in het lichaam ingelijfd. De betekenis van de Heilige Doop. Door het geloof ben 
je lid van Christus lichaam en ontvang je gaven om als ledemaat van dat lichaam te leven.   

2 Wees niet traag wat uw inzet betreft (Rom. 12:11a) 
Paulus begint met inzet. Een woord met de klank van aanpakken, omdat het je hart 
heeft. Deze houding maak je niet, komt niet aanwaaien maar wordt gegeven en gevoed. 

Paulus roept om hierin niet traag te zijn. Traag zijn heeft te maken onverschilligheid. Als 
Christus je hart niet heeft, is alles wat Zijn lichaam vraagt je teveel.  

3 Wees vurig van geest (Rom. 12:11b) 
Paulus spoort aan om geestdriftig te zijn. Apollos is zo’n persoon (Hand. 18:25vv): hij was 
vurig, deskundig en vrijmoedig, maar... Het gaat om meer dan deze eigenschappen.  

Wat Apollos nog miste is wel nodig. Heilige Geestdrift. Vurig in Geest. De Heilige Geest 
moet ons leiden om als leden het geheel van Christus’ lichaam te dienen.  

4 Dien de Heere (Rom. 12:11c) 
Paulus laat ons zien om Wie alles te doen is: de Heere. Persoonlijk en in het verband van 
de gemeente. Wie we zijn, wat doen is voor de Heere. Anders heeft het geen waarde. 

We worden geroepen om (met blijdschap) te dienen. Door de dienende Christus bevrijd 
(Mark. 10:45) van oude (Rom 8:15) naar nieuwe slavernij volgens Zijn voorbeeld.  
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Gespreksvragen 
1. Wat heeft u/jou aangesproken in de dienst? Waarom? Wat wil je 

daarover delen? 
2. Wat is het verschil tussen een sportclub en de gemeente van Christus? 

Paulus vergelijkt de gemeente met een lichaam. Hoe hoor je bij dit 
lichaam en waarin komt dat tot uiting?  

3. In vers 11 staat: ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van 
geest. Dien de Heere.’ Welke oproep vind je bemoedigend? Welke vind 
je moeilijk? 

4. Wat heb je geleerd over ‘inzet’? Hoe kan je inzet wel/ niet vertragen?  
5. Waar denk je aan bij ‘vurig van geest’? Wat denk jij dat het betekent? 

Hoe word je ‘vurig van geest’?  Ken jij (bijbelse) voorbeelden van mensen 
die vurig van geest zijn?  Deel met elkaar die momenten, waarop je zelf 
in de geest/ Geest vurig was. 

6. In de gemeente dienen we de Heere. Dienen we de Heere of zijn er toch 
alternatieven ontstaan? Wat betekent dienen voor u/jou concreet? 
Vraagt dit een bepaalde verandering?  

 


