
1 Petrus 4: 10-11



Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, 
want de liefde bedekt tal van zonden. Weest 
gastvrij jegens elkander, zonder morren.

1 Petrus 4: 8, 9 (NBG 1951)



Laat ieder de anderen dienen met de 
genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als 
goede beheerders van de veelsoortige genade 
van God. 

1 Petrus 4: 10 (HSV)



Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie 
onder u belangrijk wil worden, die moet uw 
dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen 
worden, die moet dienaar van allen zijn. Want 
ook de Zoon des mensen is niet gekomen om 
gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn 
ziel te geven als losprijs voor velen. 

Marcus 10:43-45 HSV.



Laat ieder de anderen dienen met de 
genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als 
goede beheerders van de veelsoortige genade 
van God. 

1 Petrus 4: 10 (HSV)



En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden 
naar de genade die ons is gegeven: 
hetzij profetie, naar de mate van het geloof; 
hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie 
onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie 
bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in 
oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie 
zich over anderen ontfermt, met 
blijmoedigheid. 

Romeinen 12:6-8  Herziene Statenvertaling



Laat ieder de anderen dienen met de 
genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als 
goede beheerders van de veelsoortige genade 
van God. 

1 Petrus 4: 10 (HSV)



En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en 
verstandige rentmeester, die de heer over zijn 
huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de 
juiste tijd het voedsel te geven dat hun 
toekomt? Zalig de slaaf die door zijn heer bij 
zijn komst zo handelend aangetroffen zal 
worden. 

Lucas 12: 42, 43 Herziene Statenvertaling



Laat ieder de anderen dienen met de 
genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als 
goede beheerders van de veelsoortige genade 
van God. 

1 Petrus 4: 10 (HSV)



Als iemand spreekt, dan als iemand die de 
woorden van God spreekt; als iemand 
dient, dan als iemand die dient uit kracht die 
God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt 
wordt door Jezus Christus. Hem komt de 
heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle 
eeuwigheid. Amen.

1 Petrus 4: 10-11 (Herziene Statenvertaling)


