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HANDLEIDING BIJ DEEL 2 ‘WERKEN’

Dit is het tweede deel van de serie ‘Samen leven in Gods wereld’. In deze 
serie moedigen we elkaar aan om samen de weg van Jezus te gaan. Je vindt 
manieren om in de gemeente met elkaar te oefenen als leerlingen van Jezus 
en om ook buiten de gemeente met de mensen om ons heen op te trekken. 
Zo willen we de weg van het leven in Christus ontdekken, in het vertrouwen 
dat deze wereld Gods wereld is en dat ieder mens is gemaakt naar Gods 
beeld.

Het eerste deel in de serie ging over ‘genieten’. Vanuit het Bijbelboek 
Genesis begint de serie met oog te krijgen voor het goede dat we van God 
ontvangen. Genieten wordt in dit deel gezien als een eerbewijs aan God. Ook 
is er aandacht voor gebrokenheid en voor herstel door vertrouwen op Jezus 
als onze Heer.

Dit tweede deel van ‘Samen leven in Gods wereld’ gaat over ‘werken’. Het is 
tot stand gekomen met een groep van gemeenteleden en Uniemedewerkers. 
Een groot deel van onze tijd en onze energie besteden we aan werk. Werk 
maakt een belangrijk deel van ons leven uit. 

Bij werk denken we in dit boekje ook aan werk dat je thuis doet en 
vrijwilligerswerk. Prikkelende thema’s komen aan de orde, zoals Jezus volgen 
op de werkvloer en werk en geld als afgod. We zoeken diepgang met vragen 
als: wat geeft mij waarde als persoon en wat zijn dilemma’s in je werk? We 
geven aandacht aan diverse ervaringen, zoals druk zijn, geen baan hebben of 
leven met fysieke beperkingen.
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Net als in de eerste serie ‘Samen Gods missie ontdekken’ zoeken we naar de 
weg van Jezus als een weg van leven. Het vraagt keuzes van vertrouwen en 
gehoorzaamheid om deze weg te gaan. De serie is vormgegeven vanuit een 
visie op het samen leren als leerlingen van Jezus. In deze visie staat centraal 
het luisteren naar Gods Woord en het doen van Gods Woord. 

Zoals Jezus zegt: ‘Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan 
vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.’ 
(Matteüs 7:24)

In de serie maken we het luisteren en doen van Gods Woord praktisch met de 
V’s van Verdiepen, Verbinden, Verstillen, Vieren en Verfrissen. Het gaat dus om 
de combinatie van deze elementen! 

We leggen nu verder uit hoe je zowel in de gemeente als persoonlijk kunt 
werken met deze ‘reisgids’. In de eerste serie ‘Samen Gods missie ontdekken’ 
hebben we gemerkt dat een onderwerp het meeste gaat leven als je er met 
heel de gemeente mee werkt. 

Ons gebed is dat je onderweg de waarheid mag ervaren van Jezus’ woorden 
na zijn opstanding: ‘Ik ben erbij’. Met de vrijheid om te falen en de vrijheid om 
te groeien, samen met de mensen om je heen in Gods gemeente en in Gods 
wereld!

Oeds Blok, Berenda Brouwer (BG Apeldoorn), Ingeborg Janssen en Boaz van 
Luijk (BG Dordrecht)

Met dank aan Jeanette van Es (redactie), Gerdien Karssen (feedback 
communicatie), Ronald van den Oever (ideeën voor kinderen en jongeren), 
Hans Riphagen (onderdeel Vieren), Gijs ter Beek (vormgeving) en Adrie van 
der Have (druk)!
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REISGIDS

Na de eerdere serie ‘Samen Gods missie ontdekken’ kregen we de feedback 
uit gemeenten dat het prettig zou zijn als je als gemeente bij de thema’s kunt 
kiezen wat bij je past. Zo kun je als gemeente de onderwerpen en verwerking 
je meer eigen maken.

Daarom is de tweede serie ‘Samen leven in Gods wereld’ opgezet als een 
reisgids, waaruit je zelf onderdelen kunt kiezen. We zetten het hier voor je op 
een rijtje. 

Thema’s:
• God geeft ons werk
• Ik werk, dus ik ben…
• Jezus volgen op de werkvloer
• Werk en geld als afgod?
• Een tijd om te werken en een tijd om te rusten
• Slaaf of meester, werken als voor de Heer
• Oog voor de ander op je werk

Basis en schijf van vijf:
• Basis putten uit de Bijbel als bron
• Verdiepen uitdiepen vanuit de Bijbel
• Verbinden relaties leggen
• Verstillen rust zoeken
• Vieren in Gods nabijheid zijn
• Verfrissen doe het eens anders

Routes voor diverse groepen:
• Kringen kringleiders, kringen
• Diensten dienstleiders, zangleiders, voorgangers
• Kader raad, voorgangers, taakveldleiders
• Jongeren jeugdgroepen
• Kinderen kinderwerk

Hieronder wordt het werken met de schijf van vijf en met de routes verder 
toegelicht. Ook vind je een opzet voor hoe je aan het begin van de serie 
gemeentebreed een enquête kunt houden over ervaringen rondom werken. 
Dat geeft waardevolle informatie en stof tot gesprek.
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BASIS EN SCHIJF VAN VIJF

De visie op het leren als leerlingen van Jezus in deze reisgids is: we leren 
door te luisteren naar Gods Woord en door het doen van Gods Woord. We 
maken dat praktisch met een inleiding bij elk thema als basis (luisteren) en 
verschillende verwerkingsvormen in de schijf van vijf (luisteren en doen). 

Net zoals gevarieerd eten gezond is, is het ook gezond om in de gemeente te 
leren van Jezus in diverse vormen. De schijf van vijf helpt om in de gemeente 
te zorgen voor een goede dosering van studie, gesprek, ontmoeten, rust, 
bij God zijn en doen. Zo stimuleren we gemeenten en kringen om te leren 
en te beleven op diverse manieren. Of zoals iemand zei naar aanleiding van 
het vorige deel over ‘genieten’: ‘Het is ook gewoon leuk om bijvoorbeeld 
kringavonden eens anders in te vullen dan alleen maar met praten.’

Basis putten uit de Bijbel als bron, de centrale Bijbelteksten 
en verwerkingsvragen

Verdiepen verder uitdiepen vanuit de Bijbel, met 
verwerkingsvragen

Verbinden relaties leggen, vormen gericht op verbinding tussen 
generaties, binnen en buiten de gemeente

Verstillen rust zoeken, verwerkingsvormen gericht op stil worden, 
een pas op de plaats maken

Vieren in Gods nabijheid zijn, vormen gericht op vieren in 
kleine en grotere groepen, er worden suggesties 
gedaan voor liederen en gebeden

Verfrissen doe het eens anders, creatieve en uitdagende 
verwerkingsvormen, ‘oude wijn in nieuwe zakken’

WAT IS DE BEDOELING?

Iedereen begint met een thema door het lezen van de Basis en de V 
van Verdiepen, samen met de aangegeven Bijbelgedeelten. Bijvoorbeeld 
kringleiders en kringleden als voorbereiding op een kringavond, dienstleiders 
bij het voorbereiden van de dienst en raadsleden of taakveldleiders voor 
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een vergadering. Jeugdwerkers en kinderwerkers lezen dit als inhoudelijke 
voorbereiding van een kinderdienst of een jeugdavond.

Vervolgens kun je als je bij elkaar bent in de diverse groepen (kringen, 
diensten, kader, jongeren, kinderen) de verwerkingsvragen gebruiken 
en een van de V’s kiezen als verwerkingsvorm. Bij het kiezen van de 
verwerkingsvormen kun je de suggesties van de routekaarten volgen (zie 
hieronder per groep) of je eigen keuze maken. Zo heb je materiaal voor 
zeven bijeenkomsten, dus ongeveer voor een najaar of voorjaar als je 
tweewekelijks bij elkaar komt.

Omdat je vrij met het materiaal kunt werken, kun je het ook anders 
aanpakken. Je kunt bijvoorbeeld ook met een kring eerst een avond 
bij elkaar komen rondom de Basis en het onderdeel Verdieping met 
de verwerkingsvragen en een volgende avond een van de andere 
verwerkingsvormen bij dit thema kiezen. Je kunt dan langer met het materiaal 
werken. 

Je moet het zo zien: we geven ideeën en tips en hopen zo een aanzet te 
geven voor een eigen verwerking op jouw plaats! We vertrouwen erop dat de 
Heilige Geest ons leidt door het luisteren naar Gods Woord en het doen van 
God Woord in het gewone leven.

Tips en ideeën delen en ontvangen?
www.baptisten.nl/werken
Facebookpagina: Samen leven in Gods wereld

ROUTES

In dit boekje vind je een aantal reisroutes voor kringen, voor diensten, voor 
kader, voor jongeren en voor kinderen. Dit is een hulpmiddel om je weg te 
kiezen in de verschillende mogelijkheden en tegelijkertijd kennis te maken 
met verschillende verwerkingsvormen. Houd je van meer avontuur, dan heb je 
volop de mogelijkheid je eigen route samen te stellen. 

Op www.baptisten.nl/werken vind je de routes als gratis downloads op A4 
formaat.
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We laten je nu de verschillende routes per doelgroep zien, steeds met een 
korte handleiding en met een indruk van wat je op deze route tegenkomt.

ROUTE KADER

Deze onderdelen ga je als raadsleden of taakveldleiders meemaken op de reis 
rondom het thema ‘werken’. De nummers bij de onderdelen verwijzen naar 
paginanummers van deze reisgids.

Thema 1: Je loopbaan tekenen
Thema 2: Je bent geliefd / Meelopen op de werkvloer (voor de voorganger)
Thema 3: Kapittelen
Thema 4: De vrijgevigheid van God
Thema 5: Ontmoeting en ontspanning
Thema 6: Veilige ruimte voor samenwerking
Thema 7: Elkaar de voeten wassen

Voor raadsleden
• Lees de handleiding goed door, onder andere over de visie op het luiste-

ren naar Gods Woord en het doen van Gods Woord. 
• Bespreek samen de visie en de mogelijkheden van de reisgids en hoe je 

ermee wilt gaan werken in de gemeente. 
• Stem af met andere onderdelen in de gemeente om te komen tot een 

samenhangend geheel (kringleiders, dienstleiders, jeugd- en kinderwerk). 
Een onderwerp gaat het meeste leven als je er in heel de gemeente mee 
werkt.

• Doe aan het begin van de serie de enquête in de gemeente. Je kunt 
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bijvoorbeeld enkele mensen aanstellen om dit te coördineren. Bespreek 
samen de uitkomsten van de enquête en wat dit betekent voor de ge-
meente.

Voor raadsleden en taakveldleiders
• Gebruik de suggesties in je voorbereiding van een ontmoeting of verga-

dering. 
• Gebruik bijvoorbeeld een Bijbelgedeelte of een verwerkingsvraag als 

inleiding of gebruik een van de V’s als verwerkingsvorm. Zo ben je ook 
zelf als kader aan het oefenen als leerlingen van Jezus met het thema. Je 
scherpt en inspireert elkaar.

ROUTE KRINGEN

Dit ga je meemaken op de voorgestelde route voor Kringen. De nummers bij 
de onderdelen verwijzen naar paginanummers van deze reisgids.

Thema 1: Lectio Divina
Thema 2: Samen eten
Thema 3: Samen zoeken bij dilemma’s
Thema 4: Deel van je overvloed
Thema 5: Tijd en ritme met Prediker 3
Thema 6: Umoja – iets doen met de mensen uit je woonplaats en buurt (en 
niet slechts voor hen)
Thema 7: Kaars doorgeven
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Voor kringleiders
• Stem af met andere onderdelen in de gemeente om te komen tot een 

samenhangend geheel (raad, voorganger, dienstleiders, jeugd- en kin-
derwerk). 

• Lees zelf de handleiding goed door, onder andere over de visie op het 
luisteren naar Gods Woord en het doen van Gods Woord. Leg de visie en 
mogelijkheden van de reisgids uit aan de kringleden en bespreek samen 
hoe je ermee wilt gaan werken.

• Laat ieder steeds als voorbereiding op de kringbijeenkomst de delen 
Basis en Verdiepen lezen. Bepaal samen hoe je met de V’s wilt gaan 
werken voor het luisteren naar en het doen van Gods Woord! Je kunt 
bijvoorbeeld per bijeenkomst een V als verwerkingsvorm kiezen of eerst 
op een avond de Basis en Verdiepen bespreken en de keer daarna een 
verwerkingsvorm doen. 

• Stel je samen open om te oefenen met nieuwe vormen. Geef het geheel 
zo vorm als passend is in jullie situatie. Voel je vrij om je eigen invulling te 
geven aan het idee.

Een groep functioneert goed als je weet wat je aan elkaar hebt. Daarom 
moedigen we jullie aan om samen aan het begin van de serie jullie 
verwachtingen naar elkaar uit te spreken. We denken aan het de volgende 
punten.
• Is er openheid om als volgelingen van Jezus het leerproces rondom het 

thema ‘werken’ aan te gaan?
• Willen we als groepsleden ervoor kiezen zoveel mogelijk aanwezig te zijn 

op de ontmoetingen (en je afmelden als je echt niet kunt)?
• Hebben we een houding van openheid en respect naar elkaar, waardoor 

ieder zich veilig kan voelen te zeggen wat hij of zij denkt, voelt, etc., ook 
al is dat anders dan wat jij denkt?
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ROUTE DIENSTEN

Deze reis ga je maken op de voorgestelde route voor Diensten. De nummers 
bij de onderdelen verwijzen naar paginanummers van deze reisgids.

Thema 1: Bidden voor elkaars werk, themalied ‘Gebed voor de werkdag’
Thema 2: Waardevolle momenten in het dagelijks leven
Thema 3: Schuldbelijdenis en hernieuwde toewijding
Thema 4: Stiltemoment: omgaan met geld
Thema 5: Rap Prediker 3
Thema 6: Samenwerken – lichaam van Christus
Thema 7: Gewoon koffie

Voor dienstleiders
• Stem af met andere onderdelen in de gemeente om te komen tot een 

samenhangend geheel (raad, voorganger, kringleiders, jeugd- en kinder-
werk). 

• Gebruik de suggesties in je voorbereiding voor de dienst.
• Zoek indien nodig specifiek contact met andere onderdelen van de ge-

meente. Gaat de jeugd bijvoorbeeld aan de slag met de rap van Prediker 
3? Dan kun je hierop aansluiten en de jongeren vragen om de rap uit te 
voeren in de dienst. Wordt dit niet op de jeugd gedaan, vraag dan zelf 
een of enkele jongeren of ze het leuk vinden dit voor te bereiden. 

• Geef het geheel zo vorm als passend is in jullie situatie. Voel je vrij om je 
eigen invulling te geven aan het idee.
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ROUTE JONGEREN

Thema 1: Vlog ‘Als God je baas zou zijn’
Thema 2: Over de streep
Thema 3: Jozef en jij
Thema 4: Minimalist challenge
Thema 5: Rap Prediker 3
Thema 6: Samenwerken
Thema 7: Hart van gebed

Voor jeugdleiders
• Stem af met andere onderdelen in de gemeente om te komen tot een 

samenhangend geheel (raad, voorganger, kringleiders, dienstleiders, 
kinderwerk). 

• Lees zelf de handleiding goed door, onder andere over de visie op het 
luisteren naar Gods Woord en het doen van Gods Woord. 

• Bespreek met de jeugdleiders en met de jongeren de visie en mogelijk-
heden van de reisgids en bepaal samen hoe je ermee wilt gaan werken.

• Lees als jeugdleider in je voorbereiding op de jeugdavond de delen Basis 
en Verdiepen van het thema.

• Kijk wat je uit de delen Basis en Verdiepen kunt gebruiken voor de 
jeugdavond, bijvoorbeeld van de verwerkingsvragen. Je kunt de sugges-
ties van de route voor jongeren gebruiken als verwerkingsvormen. 

• Geef het geheel zo vorm als passend is in jullie situatie. Voel je vrij om je 
eigen invulling te geven aan het idee.
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ROUTE KINDEREN

Thema 1: Interessant werk
Thema 2: Je bent geliefd
Thema 3: Jozef en jij
Thema 4: De vrijgevigheid van God
Thema 5: Rap Prediker 3
Thema 6: Samenwerken
Thema 7: Hart van gebed

Voor kinderwerkers    
• Stem af met andere onderdelen in de gemeente om te komen tot een 

samenhangend geheel (raad, voorganger, kringleiders, dienstleiders, 
jongerenwerk). 

• Lees zelf de handleiding goed door, onder andere over de visie op het 
luisteren naar Gods Woord en het doen van Gods Woord. 

• Bespreek met de kinderwerkers van je groep de visie en mogelijkheden 
van de reisgids en bepaal samen hoe je ermee wilt gaan werken.

• Lees als kinderwerker in je voorbereiding op de tijd met de kinderen de 
delen Basis en Verdiepen van het thema.

• Kijk wat je uit de delen Basis en Verdiepen kunt gebruiken voor de kin-
deren. Je kunt de suggesties van de route voor kinderen gebruiken als 
verwerkingsvormen. 

• Geef het geheel zo vorm als passend is in jullie situatie. Voel je vrij om je 
eigen invulling te geven aan het idee.
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REAGEREN OF VRAGEN?

Bij het maken van deze reisgids en de serie ‘Samen leven in Gods wereld’ zijn 
wij zelf ook aan het leren. We zoeken naar aansluiting bij de gemeenten als 
het gaat om inhoud en praktijk. Wil je reageren op dit boekje of heb je vragen 
aan ons? Mail naar oeds.blok@baptisten.nl. Hij zal je mail beantwoorden. 
Feedback, suggesties en kritische noten zijn welkom! Wij doen hier graag 
onze winst mee voor volgende series.

We wensen je een boeiende reis toe! Ga met God!

THEMALIED: ‘GEBED VOOR DE WERKDAG’

Harold ten Cate, voorganger van de Baptistengemeente Zuid West Friesland 
heeft het ‘Gebed voor de werkdag’ geschreven, een lied om te zingen in de 
diensten! 

Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.
 
Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.
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Laat al mijn werk geheiligd zijn,
een dienst tot eer van U.
Laat mij oprecht, integer zijn;
een spiegelbeeld van U.
Werk door uw Geest met kracht in mij,
tot uw karakter groeit in mij.
Voltooi het werk dat U begon,
tot aan de dag dat Christus komt. 
 
Tekst: Harold ten Cate muziek: Kinga Bán, Frans Korpershoek, Adrian Roest 
© 2016 Stichting Sela Music / Smallstonemediasongs.com

https://www.sela.nl/liederen/144/gebed-voor-de-werkdag.html 

ENQUÊTE ‘JIJ EN JE WERK’

Werk maakt een belangrijk deel van ons leven uit. Bij werk denken we in deze 
reisgids ook aan werk dat je thuis doet en vrijwilligerswerk. De enquête is ook 
bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een baan of voor mensen die 
bijvoorbeeld vanwege (chronische) ziekte beperkt zijn in wat ze kunnen. Het 
is belangrijk en waardevol om de ervaringen van ieder te horen en van elkaar 
te leren.

Met deze enquête krijg je als gemeente een overzicht van wat er bij 
mensen speelt rondom werk en in welke beroepen en activiteiten thuis of in 
vrijwilligerswerk mensen actief zijn.

Je kunt zelf manieren zoeken om iets te doen met de uitkomsten van de 
enquête. 
• Je kunt bij thema 3 ‘Jezus volgen op de werkvloer’ deze uitkomsten 

gebruiken. 
• De voorganger kan in de preken ingaan op thema’s die naar voren ko-

men in de enquête.
• Maak een overzicht van beroepen en activiteiten thuis of in vrijwilligers-

werk die voorkomen in de gemeente. Je kunt dit in een dienst laten zien 
of het publiceren in het kerkblad met verdere interessante uitkomsten 
van de enquête.



19

Om te werken met de enquête kun je de volgende stappen volgen.

• Download de enquête op http://baptisten.nl/werken als Word bestand.
• Stuur de enquête per mail rond aan ieder die betrokkenen is bij de ge-

meente, ook de jongeren bijvoorbeeld vanaf 15 of 16 jaar. Vraag mensen 
om de enquête beknopt in te vullen en geef aan wanneer de enquête 
uiterlijk teruggestuurd moet zijn en naar welk mailadres. Vermeld verder 
dat wat mensen opschrijven, wordt opgenomen in een document voor 
de gemeente, zonder dat daarbij namen worden genoemd. Dan is voor 
iedereen duidelijk dat wat je opschrijft ook door anderen wordt gelezen.

• Laat iemand de diverse inzendingen verwerken in een overzicht. Zorg 
voor een logische indeling van wat er naar voren komt per vraag door 
dezelfde soort reacties bij elkaar te zetten of samen te vatten.

• Stuur de uitkomst van de enquête naar ieder die betrokken is bij de 
gemeente en bespreek samen hoe je de uitkomsten kunt communiceren 
in de gemeente.

Hieronder vind je de vragen van de enquête.

Mijn beroep/werk thuis/vrijwilligerswerk:

1. Hoe ervaar jij je werksituatie of hoe ervaar je het om beperkt te zijn in 
wat je kunt: voldoening, een last, plezier, zwaar? Geef een korte toelich-
ting.

2. Wat houdt je op dit moment het meest bezig ten aanzien van je werk?
3. Voor welke morele of ethische keuzes kom jij in je werk te staan?
4. Wat vind je dat in ieder geval aan de orde moet komen in de serie over 

‘werken’ (bijvoorbeeld in de kringen, de jeugdgroep, de diensten en in 
preken)? 

5. Wat zou de gemeente kunnen doen om je meer ‘support’ te geven in je 
werk?
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THEMA 1:  
GOD GEEFT ONS WERK

BASIS

Doel: Ervaringen uitwisselen over werk en Gods betrokkenheid bij al ons werk 
verkennen. 
Bijbelteksten: Genesis 2:4b-15, Jesaja 2:2-5 en Jesaja 65:20-25

Werk, waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat is voor jou werk? Is dat de 
baan waar je voor wordt betaald? Je bedrijf dat je bezig bent op te bouwen? 
Is dat het vrijwilligerswerk dat je doet bij de voetbalvereniging? Is dat de zorg 
voor je kinderen of de mantelzorg voor je ouders? Is het je studie? Is het als 
je als kunstenaar bezig bent? En wat als je net met pensioen bent of druk 
op zoek bent naar werk? Al te vaak zien we werk enkel als datgene waar we 
voor betaald krijgen, maar het is zoveel meer dan een betaalde baan. Lees de 
volgende definitie van werk en praat daar eens over door: 
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Onder werk verstaan we al de noodzakelijke en betekenisvolle taken 
waar God een persoon toe roept en gaven voor geeft om te doen. Deze 
taken kunnen gedaan worden tot eer van God en zijn gericht op de 
opbouw en zorg voor mensen, zij zijn geïnspireerd door de Geest en een 
voorafschaduwing van de nieuwe schepping. Dit soort werk is een eerlijke 
beloning waard. (1 Timoteüs 5:18) Bron: Ben Witherington III – Work. A 
Kingdom Perspective on labor, p. xii. 

Dit roept nieuwe vragen op. Want zijn al die gewone werkzaamheden die we 
doen betekenisvol? Kunnen wij ons werk doen ter ere van God en tot opbouw 
van mensen? Hoe zit het met roeping en gaven? Deze vragen komen in de 
komende hoofdstukken aan de orde. 

1. Vertel in je groep over je werk en wat werk voor jou betekent. 

Notities

Werken is het goede leven!

Lees Genesis 2:4b-15. 

In het begin van de Bijbel lezen we meteen al over werk. En het is niemand 
minder dan God die aan het werk is. God maakte de aarde en de hemel, 
God maakte de dieren, de mens en legde een tuin aan. In dat paradijs mocht 
de mens ook gelijk aan het werk. God gaf aan de mens als zijn beeld de 
opdracht om de dieren namen te geven en om de tuin te bewerken en erover 
te waken. Dat moet voor beiden enorm veel plezier en voldoening hebben 
gegeven! Zo werkt God en geeft Hij de mens, gemaakt naar zijn beeld, de 
opdracht ook te werken (Genesis 1:26-28 en 2:15). God vraagt ons de natuur 
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die Hij geschapen heeft te gebruiken, te ontwikkelen en te ontplooien. Dit 
noemen we het cultuurmandaat of de scheppingsopdracht. We mogen de 
aarde en onszelf ontwikkelen. Let ook maar eens op al de ‘werkwoorden’ 
in de eerste twee hoofdstukken van Genesis. Werken is hierbij breder dan 
betaald werk zoals wij werken vaak zien. Geld was er nog niet, de arbeid, het 
werken wel. Werken hoort bij het leven. God doet het, blijft het doen en geeft 
ons ook die opdracht, zelfs meer: de zegen om te werken. Lees Genesis 1 
vers 28 maar eens! Dit is het beeld van het begin. 

God gaf aan de mens als zijn 
beeld de opdracht om de dieren 
namen te geven en om de tuin 
te bewerken en erover te waken.

Vanuit dat begin van de schepping maken we een grote sprong naar het 
beeld van het koninkrijk van God. Als we kijken naar het beeld van het 
koninkrijk van God in al zijn volheid hebben we vaak het idee dat daar niet 
wordt gewerkt, een beeld van een soort luilekkerland, één grote vakantie of 
koorfestival. Jesaja helpt ons snel uit onze droom. Lees Jesaja 2:2-5 en Jesaja 
65:20-25 maar eens. Ook in de nieuwe wereld wordt gewerkt! Zwaarden 
worden ploegijzers, oorlogstuig wordt werktuig! Waar denk je dat dat 
gereedschap voor is? Er worden huizen gebouwd en wijngaarden aangelegd. 
De Bijbelse profetie laat het beeld zien van een wereld waarin vrede heerst en 
waar mensen samen werken. Werk is niet het probleem, of moe worden van 
werken. Oorlog en onvrede zijn het probleem.

2. Welk beeld van werk komt vanuit de schepping en vanuit het koninkrijk 
van God naar voren? Wat doet de mens? Hoe zie je de relatie van de 
mens met God daarin? Moet jij jouw paradijselijke plaatje bijstellen?

3. De mens wordt beelddrager van God genoemd. Hoe kun je dat zien in 
het werk dat wij doen? 

4. Wat betekent het dat God alle mensen gemaakt heeft naar zijn beeld 
voor het samenwerken tussen mensen van verschillende achtergronden 
(vgl. Jakobus 3:9)?
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Notities

IN DE PRAKTIJK

Iedereen kent in zijn omgeving wel mensen die geen betaald werk hebben, 
‘baanloos’ zijn, ontslagen zijn vanwege reorganisaties of verregaande 
automatisering of mensen die met pensioen zijn. Boeiend om te ontdekken 
hoe je dan zinvol bezig kunt zijn, om te ontdekken hoe je kunt werken zonder 
betaalde baan!

Een mevrouw van midden 80 vertelde: ‘Twee dagen per week ga ik naar 
de dagbesteding op de boerderij. Ik word dement en kan niet alles meer 
onthouden en hele dagen thuis zijn lukt niet. Het is zo fijn daar met de dieren. 
De begeleiders sjouwen me overal naar toe en dan ben ik lekker bezig. Fijn 
met mijn handen, de dieren eten geven, in de tuin. Heerlijk! Mijn moeder zei 
altijd: ‘Je handen heb je om te gebruiken’ en dat doe ik nog steeds graag!’

Wordt in mijn werk iets 
van het karakter van Gods 
koninkrijk zichtbaar?

Een vrouw van eind 20 vertelde: ‘De afgelopen maanden na mijn afstuderen 
heb ik gezocht naar een baan. Ik heb veel leuke klussen gedaan, allemaal 
onbetaald, in de hoop dat dit mij een baan zou opleveren. Ervaring heb 
ik wel opgedaan, een baan heb ik niet. Frustrerend. Hoever ga ik met mijn 
vrijwilligersinzet?’
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VERDIEPEN: ALLES WAT WE DOEN, IS TOT EER VAN GOD

Werken is zwoegen
Dat volmaakte beeld van werken dat we zien in het koninkrijk van God is nu 
nog vaak ver te zoeken. In het verhaal van het paradijs zien we al snel hoe het 
misgaat met werk. Ons beeld van werk is vervormd door de vloek in Genesis 
3: ‘Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang… Zweten zul je voor 
je brood’ (Genesis 3:17-19). Genesis 3 beschrijft de realiteit voor veel mensen, 
werken om te overleven, zeker als je weinig mogelijkheden hebt. 

Of steeds maar meer moeten werken omdat je denkt dat je werk dat van je 
vraagt, je carrière wilt maken, of gewoon niet weet wat je anders moet doen 
als je thuiskomt. Maar let op: dit zwoegen en zweten is een vloek. God geeft 
geen opdracht tot ‘zwoegen is goed’ en zegt niet ‘werken is een vloek’. Dit 
is niet zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld. Tegelijk kan werken als 
zwaar en soms zelfs als een vloek worden ervaren. De realiteit is dat we zien 
dat de schepping lijdt onder die gebrokenheid en dat zij verlangt naar herstel 
(Romeinen 8:20-23). We kunnen bij gebrokenheid of onrecht ook denken aan 
de onderwaardering van fysieke arbeid, of de overwaardering van een baan 
ten opzichte van onbetaald werk.

5. Wat is voor jou de vloek van werk? Hoe ga je daarmee om?
6. Hoe kun jij helpen om die wereldwijde vloek tegen te gaan?

Notities

Tegelijk leven we al in de komst van het koninkrijk van God. Jezus laat ons 
zien hoe het te midden van alle gebrokenheid anders kan. Hij stelt onrecht 
rond werk aan de orde. Kijk maar naar het verhaal van Zacheüs (Lukas 19) of 
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naar het verhaal van de tempelreiniging (Johannes 2) en de gelijkenis van de 
talenten (Matteüs 24). Hij vraagt ons zijn voorbeeld na te volgen en de sporen 
van zijn koninkrijk in ons leven en in ons werk te ontdekken. 

Soms is er – misschien onbewust – de neiging om een scheiding te maken 
tussen dat wat we voor de kerk of voor God en ons dagelijks werk doen. De 
Bijbel laat zien dat we alles wat we doen, mogen doen tot eer van God. God 
roept iedereen om te werken. God geeft iedereen gaven en talenten. Al je 
werk mag bijdragen aan Gods koninkrijk. Alles wat je doet voor je buurman, je 
werkgever, je collega, je klant doe je voor God (Matteüs 25:34-40). De vraag 
die je jezelf constant mag stellen is: wordt in mijn werk iets van het karakter 
van Gods koninkrijk zichtbaar? In mijn manier van handelen, in de betekenis 
van mijn werk? 

IN DE PRAKTIJK

‘Ik werk twee keer per week bij de Albert Heijn bij ons in de straat. Meestal 
werk ik tegelijk met een van mijn vrienden (zie de foto bij thema 1). Dan 
kunnen we tussendoor nog even kletsen. Ik ben vakkenvuller en ga heel de 
winkel door omdat het een kleine Albert Heijn is. Ik vind het niet heel leuk 
werk, maar het verdient wel goed. Soms is het gezellig, de sfeer is prima. Ik 
werk altijd op zaterdagochtend. Er is een vrouw die dan langskomt en altijd 
iets vertelt van vroeger. Dat haar vader is overleden en allerlei dingen. En ze 
geeft praktische tips. ‘Als ik koude voeten heb, doe ik m’n voeten in een teiltje 
koud water. Dan worden ze weer warm!’
Sam Blok, Baptistengemeente Amersfoort

7. Bespreek met elkaar hoe in je werk iets van het karakter van het konink-
rijk van God zichtbaar wordt. Hoe kun je je in je werk daar nog meer van 
laten zien?

8. Wat denk jij dat jij na dit leven doet? Welk beroep heb jij? Hoe zou dat 
zijn?
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Notities

VERBINDEN 1: JE LOOPBAAN TEKENEN

Doel: Inzicht krijgen in je loopbaan en de hand van God daarin. 
Met wie: Met een kring, werkgroep of raad. 
Nodig: Papier en stiften of pennen. Een behangrol is handig om op de schrij-
ven. 

Teken je loopbaan: Maak een lijn met daarop in woorden of plaatjes de 
activiteiten die je tijdens je leven gedaan hebt. Vertel elkaar daarvan.

Je kunt de volgende vragen gebruiken: Is werken voor jou het goede leven of 
zwoegen? Vertel elkaar je meest bijzondere werk of het leukste, moeilijkste, 
raarste of waar je het meest trots op bent in al je werk. Waar zag je de hand 
van God? Vertel elkaar over wat je altijd wilde worden. Of wat je droombaan 
zou zijn. Ben je tevreden over wat je nu doet? Wat speelt daarin mee?
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VERBINDEN 2: INTERESSANT WERK

Doel: In gesprek over werk en wat God daar mee te maken heeft. 
Met wie: Met kinderen. 
Nodig iemand uit met een interessant beroep voor kinderen (politieagent, 
kapper, etc.). 
Nodig iemand uit die vrijwilligerswerk doet (sporttrainer, kinderwerker etc.).

Laat de kinderen vooraf vragen bedenken die wij willen stellen aan deze 
mensen. Vul deze vragen eventueel aan met vragen over de persoonlijke 
motivatie om te werken en het belang van het werk. Vraag naar goede 
dingen, moeilijke dingen, leuke ervaringen, moeilijke ervaringen en naar wat 
God te maken heeft met dit werk. Zie je je werk als roeping van God? Heb je 
hier speciale talenten of gaven voor?

VERSTILLEN: LECTIO DIVINA

Doel: God tot je laten spreken in de stilte. 
Met wie: In een kleine groep, kan ook heel goed als preekvoorbereiding. 

Lees Genesis 1:27-31. ‘God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld 
van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij 
zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de 
aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over 
de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ Ook 
zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen 
op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, 
aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde 
rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. God 
keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd 
avond en het werd morgen. De zesde dag.’

Een mooie oefening voor jullie tijd met God is Lectio Divina ofwel heilige 
lezing. Dit kun je alleen doen of in een kring. Sommige gemeenten doen dit 
ook als gezamenlijke preekvoorbereiding. Belangrijk is dat er een moment in 
zit waarin je niet zelf alles bij God brengt, maar wacht op wat Hij wil zeggen. 
Dit kan zijn naar aanleiding van een Schriftgedeelte, maar ook een stil gebed. 
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Je kunt hiervoor bovenstaande Bijbeltekst gebruiken of een van de andere 
Bijbelsteksten die in dit hoofdstuk aan de orde zijn gekomen. 

Lectio Divina bestaat uit 4 stappen.

LEZEN: hardop lezen, schrijven, memoriseren, analyseren, uitleggen 

OVERDENKEN: persoonlijk maken, doordringen, waar raakt dit mijn leven en 
dat van anderen 

BIDDEN: luisteren en antwoorden, smeken, vragen, klagen, zoeken, verlangen 

AANSCHOUWEN: wijsheid, stilte, liefde, gezegend worden, ziel, de glorie van 
de Heer

Bron: http://www.josdouma.nl/lectiodivina/Workshop%20Lectio%20
Divina%20(schema).pdf

Op de volgende website vind je veel informatie over Lectio Divina: http://
www.levenindekerk.nl/lectio-divina/ 

VIEREN: DAGELIJKS WERK

Doel: Bidden voor elkaars dagelijks werk. 
Met wie: Kan met diverse groepen of in een kindermoment. 
Nodig: Iedereen neemt een voorwerp mee dat iets symboliseert van zijn of 
haar dagelijkse bezigheden (laptop, hamer, handdoek etc.).

Geef een korte viering vorm waarin je bidt voor elkaars dagelijks werk. Ter 
inspiratie vind je hieronder elementen die je in de viering kunt gebruiken. 
Maar je bent uiteraard vrij om het zo vorm te geven zoals jij denkt dat het 
past bij de plek, de groep en de lengte. Je kunt dit ook heel goed in een 
kindermoment in de gemeente doen rondom de vraag: ‘Wat wil jij later 
worden?’
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Zingen (liedsuggesties): Opwekking 249, 569, 601, themalied ‘Gebed voor de 
werkdag’

Lezen: Genesis 1:27-28

Zien/Ervaren: Laat iedereen iets vertellen over het voorwerp wat hij of zij 
heeft meegenomen. Wat vertelt dit over jouw werk? 

Bidden en spreken: Neem een moment van gebed voor elkaar, waarin je bidt 
voor elkaars dagelijks werk. Spreek bemoedigende woorden tot degenen 
voor wie hun werk en/of dagelijkse bezigheden een worsteling zijn. 

Gebed:
Ik bid U Heer,  
voor het graan opdat het straks, gezaaid,  
ontkiemen mag, en op een dag de volle korrel wordt gemaaid. 

Voor regen op zijn tijd, 
zodat de aarde niet verschroeit, 
of lijdt aan een overvloed van water. 

Voor hen die ziek, of zonder werk, 
in de maalstroom van het leven, 
geen uitzicht zien, Heer, maak hen sterk. 
Voor zegen op het werk, 
dat onze hand begon, opdat wij kunnen leven, 
van wat U, de Levensbron in Uw goedheid ons zult geven. 

Voor alle overheden, 
opdat zij plichtsgetrouw, hun taak vervullen, 
ongestoord, en hun schreden richten naar Uw Woord. 

Ik bid U Heer geef zegen. 
(Ina van der Welle)
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VERFRISSEN 1: NETWERKEN 

Doel: Netwerken in beroepsgroepen. 
Met wie: In groepen van mensen met eenzelfde werksoort.

Organiseer een netwerkborrel met mensen van dezelfde beroepsgroep om 
ervaringen uit te wisselen. Vertel elkaar hoe je in je werk leeft vanuit je geloof. 
Wat heeft jou tot dit werk gebracht? Wat motiveert je? Wat zijn belangrijke 
waarden in je werk? Welke dilemma’s of spanningsvelden kom je tegen? Hoe 
kunnen anderen jou tot steun zijn? Hoe kan jij er zijn voor anderen?

VERFRISSEN 2: VLOG

Doel: Je bewust worden van de verbinding tussen geloof en werk. 
Met wie: Door jongeren voor de hele gemeente.

Maak een vlog over de vraag: Als God jouw baas is, wat betekent dat voor 
je werk? Vraag verschillende mensen, verschillende leeftijden, binnen de 
gemeente en daarbuiten. Dit kun je in de dienst laten zien en op YouTube 
zetten om andere jongeren te betrekken bij jullie jeugdgroep.


