
Jezus in het midden 
Zondag 20 maart 2022 morgendienst 

 
Tekst: Lukas 22:27b 
Maar Ik ben in het midden van u als een die dient. 
 
Punten: 
1. Van Zijn discipelen 
2. Als hun Dienaar 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij punt 1 
o Hoe wordt de Heere Jezus het middelpunt van je leven? 
o “Jezus in het midden”. Wat zijn dan overeenkomsten en verschillen tussen Gods 

kinderen onderling? 

• Bij punt 2 
o Is het moeilijk om je te laten dienen? 
o Hoe dient de Heere Jezus?  

 
Belangrijke teksten: 
Markus 10:45 
Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn 
ziel te geven tot een rantsoen voor velen. 
 
Uit de bronnen: 
 
John Flavel in meditatie over Johannes 6:55 
Natuurlijk voedsel moet in ons lichaam worden opgenomen en er op natuurlijke wijze mee 
verbonden zijn. Christus moet in onze ziel opgenomen worden en er door het geloof mee verbonden 
zijn, anders kunnen we geen voedsel of profijt van Hem hebben. Een loze belijdenis, een godsdienst 
die alleen maar in woorden bestaat, voedt de inwendige mens net zoveel als wanneer de uitwendige 
mens voedsel ziet, of wanneer we het aanbevelen. Het gaat erom dat Christus in ons hart woont (Ef. 
3:17), dat we Hem aannemen (Joh. 1:12), dat we Zijn vlees eten en bloed drinken (Joh. 6:53), dat wil 
zeggen: het is de krachtdadige toepassing van Christus aan onze ziel door het geloof, die ons deel 
geeft aan Zijn weldaden. 
 
Heeft dat wat u aan genade ontving het niet nodig? Hebt u geen kwijnende liefde, geen wankel 
geloof, geen flauwe en futloze begeerten? Kijk eens in uw hart en zie dan hoe het nodig is dat die 
dingen in u versterkt worden die op het punt staan te sterven. O, voed u uit Christus, opdat uw 
genadegaven verlevendigd en versterkt zullen worden. 
 
Beveel de liefelijkheid van Christus, zoals u die hebt ervaren, bij anderen aan. Verberg Zijn liefde en 
uitnemendheid niet. Zo draagt de schone en verliefde bruid het anderen op, of liever: ze smeekt hen 
in Hooglied 5:9. Wees er niet tevreden mee dat u alléén het feestmaal met Christus geniet, terwijl 
anderen omkomen van de honger, misschien wel de zielen van uw natuurlijke betrekkingen. Zeg hun, 
met David in Psalm 34:9: Smaakt en ziet dat de HEERE goed is. 


