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Christen zijn op je werk 

MAAK HET VERSCHIL, 

WAAR JE OOK BENT 

Goed geïnformeerd 

Getraind 

Geëquipeerd 

Gesteund 
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“Wat u ook doet, doe het van harte, 
alsof het voor de Heer is en niet 

voor de mensen, want u weet dat u 
van de Heer een erfenis als 

beloning zult ontvangen – uw 
meester is Christus!” 

Kolossenzen 3:23-24 

“…Vervloekt is de akker om wat jij 
hebt gedaan, zwoegen zul je om 

ervan te eten, je hele leven lang…” 

Genesis 3:17-19 

“God, de Heer, bracht de mens dus 
in de tuin van Eden, om die te 

bewerken en erover te waken.” 

Genesis 2:15 

“Toen vormde hij uit aarde alle in het 
wild levende dieren en alle vogels, en 
hij bracht die bij de mens om te zien 
welke namen de mens ze zou geven: 

zoals hij elk levend wezen zou 
noemen, zo zou het heten.” 

Genesis 2:19 

God is enorm geïnteresseerd in… 
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JOUW WERK DOET ERTOE 

OMDAT 

JIJ ER TOE DOET! 

God is geïnteresseerd in hoe jij: 
◆    Je talenten gebruikt 
◆    Omgaat met vrijheden 
◆    Kansen benut 
◆    De krachten gebruikt 
◆    Middelen inzet 

die God je geeft. 

“Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand 
in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.  

Maar zonder mij kun je niets doen.” 

Johannes 15:5 

VRIJETIJDS CHRISTENEN FULL-TIME CHRISTENEN 
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Zendeling 

Full-time kerkelijk werker 

Tentmaker 

Ouderling 

Diaken 

Kerkganger 

Christen 

Arme christen 

Rijke christen 

Voormalig directeur 

Voorganger 

Tentm
aker 

Ouderling 
Diaken 
Christen 

Kerkelijk w
erker 

Zendeling 

God 

Voorganger 

“Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op 
een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook 

geen lamp aan om hem vervolgens onder een 
korenmaat weg te zetten…” 

Mattheus 5:14-15 

“Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn 
smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt 

worden? Het dient nergens meer voor, het wordt 
weggegooid en vertrapt.” 

Mattheus 5:13 

“En hij is het die apostelen heeft 
aangesteld, en profeten, 

evangelieverkondigers, herders en 
leraren, 12 om de heiligen toe te 

rusten voor het werk in zijn dienst. 
Zo wordt het lichaam van Christus 

opgebouwd…” 

Efeziërs 4:11-12 

Instrumentele waarde 

Intrensieke waarde 
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Strategische waarde 

Werkers zijn: 

◆    Aangesloten 
◆    Betrouwbaar 
◆    Transparant 

Het Grote Zendingsveld 

WAAROM? 

Referenties binnen Nederland: 
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Hoe wordt 
Nederland 

bereikt? 

Wie bereikt 
Nederland? 

“I believe that one of the next great 
moves of God is going to be through 

the believers in the workplace.” 

~Billy Graham 

Maak het verschil… 

…op je werk! 


