
 
 

 

 

Maak een rondje: degene die ‘aan de beurt’ is mag niets zeggen en sluit zijn 
ogen. Kijk met de ogen van God en laat ieder een of meer dingen noemen die 
hij/zij in deze persoon waardeert. Wat doet dat met je? 

 

 

Sela - Gebed voor de werkdag 
Opw.732 - Wat een wonder dat ik meewerken mag 
Sela - Hier ben ik  
Opw.710 - Zegen mij 
 

 

Bekijk op You Tube (een stukje van) Jan Maarten Goedhart, ‘Heel het leven’. 

We vragen ‘hoe en waar’ past God in het plaatje van mijn leven. Terwijl de 
echte vraag is: ‘hoe en waar’ past mijn leven in het grote verhaal van God? We 
zijn beelddragers van God. Dat geeft verlangen om een nuttige bijdrage te 
leveren en van betekenis te zijn. Dat maakt dat we in staat zijn om ons leven 
vorm te geven en onze roeping te volgen.  

In Genesis 1:26-28 staat wat onze roeping is: als Gods vertegenwoordigers 
zorgen we voor de schepping met alles en iedereen. We laten die tot bloei 
komen. Micha 6 spreekt over tot zijn recht laten komen. We zijn geschapen om 
in relatie met God en onze naaste liefdevol te leven. Je mag je plek innemen in 
je familie, op je school, op je werk, op je sport en hobby, in de kerk en in je 
buurt. Je mag met je stem in de politiek ons land beter maken. Jij bent uniek 



 
 

met je talenten en vaardigheden en juist daardoor een aanwinst voor de 
wereld en voor de komst van het Koninkrijk. 

Petrus spoort ons aan om goede 
beheerders te zijn van dat wat God 
ons gegeven heeft (1Petr.4:10). 
Daarbij doelt hij niet alleen op je 
talenten. Het gaat ook om tijd, geld 
en energie: de middelen om je 
roeping te leven. Van iedereen 
kunnen we de inzet van zijn gaven 
verwachten, want iedereen hoort 
erbij en mag iets bieden. We zijn 
daarin verschillend en dat is soms lastig om mee om te gaan. Kaïn was een 
sterke man, harde werker in de landbouw. Abel betekent damp, hij had iets 
kwetsbaars en kon alleen op de schapen passen, ‘minderwaardig’ werk in de 
ogen van die tijd. Toch was Abel dankbaar. En toen Kaïn zag dat God meer 
aandacht gaf aan het offer van Abel, kon Kaïn met dit verschil niet omgaan.  

God geeft zoals Hij wil. Je mag je talenten en gaven ontplooien en genieten 
van de volheid van het leven dat God je geven wil.  

We zijn samen kerk, verbonden door onze opdracht. Zo zijn we een doelgerichte 
kerk, die ieder een betekenisvol en dankbaar leven biedt. 

 

 

Efeze 2:10 Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: In Christus Jezus 
geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.’  

Micha 6: 8 ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: 
niets anders dan recht te doen, trouw te betachten en nederig de weg te gaan van 
je God.’ 

Kolossenzen 3:23-24 ‘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!’ 



 
 

Mattheüs 6:20,33 ‘Verzamel u schatten in de hemel (…) Zoek liever eerst het 
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen alle die ander dingen je erbij 
gegeven worden.’ 

Romeinen 12:1-8 ‘Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid 
vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te 
stellen, want dat is de ware eredienst voor u. (…) We hebben verschillende gaven, 
onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft van 
profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave 
heeft van bijstand verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft van 
onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie 
iets weggeeft, doet dat zonder bijbedoeling. Wie leiding geeft, moet dat doen met 
volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet dat daarin blijmoedig zijn.’ 

Hebreeën 6:10 ‘Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt 
gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun 
te verlenen aan de gelovigen.’ 

Handelingen 20:24 ‘Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van 
mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die 
ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.’ 

 

Gespreksvragen 

1) Hoe geef jij in je leven vorm aan je roeping en opdracht? 

 

 

2) Welke gaven uit Romeinen 12 komt het dichtst bij jouw gaven? Hoe zet jij 
jouw gaven in voor de kerk? In Kolossenzen 3:23-24 wordt geschreven 
over een erfenis en beloning. Welke rol speelt dit in je motivatie om je 
werk te doen? 

 

 



 
 

3) In Romeinen 12:1-8 noemt Paulus ons 
leven een offer. Ervaar jij dat je je leven 
offert? Heel je leven?  
In Handelingen 20:24 lijkt Paulus hierin 
ver te gaan, wat vind je daarvan?  

 

 

 

 

4) Jezus volgen betekent niet heersen, 
maar dienen. Brengt dat 
zelfverloochening mee (Marc. 8:34), in 
het huwelijk, op je werk en in de kerk? Kun je voorbeelden noemen? 

 

 

 

 

Lees aandachtig 1 Korintiërs 15:58 . Wat raakt je? 

‘Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u 
altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw 
inspanningen nooit tevergeefs zijn.’ 

 

 

 
5) Stelling: ‘Eén van de grootste problemen van de kerk is dat zo weinig 

mensen hun gaven gebruiken. Het huidige werkloosheidspeil in ons land 
is nog niets vergeleken bij de werkloosheid die wij vinden in de kerk.’ 



 
 

Wat vind je van deze stelling? Hoe kunnen we de gaven die we in de 
gemeente hebben benutten?  

 

 

 

6) Heb je wel eens gehoord van het begrip ‘ambt aller gelovigen’? Waarom 
noemen we dit zo? Herken je het en helpt dit begrip je? 

 

 

 

Wat vind je van dit thema belangrijk voor ons kerk-zijn? 



 
 

 

Ambt aller gelovigen: De Heidelbergse Catechismus legt uit dat christen zijn 
betekent gezalfde zijn. In antwoord 32 staat een indeling: koning-priester-
profeet. Dit heet het ambt aller gelovigen (1 Petr.2:9) . De Catechismus betrekt 
het op de heiliging. Je kunt het ook betrekken op de gaven. 

Koning: Zorgen, beheren, bouwen en tot bloei laten komen van dat wat jou is 
toevertrouwd. Bijvoorbeeld: zorg voor het huishouden en de tuin, zorg voor 
opvoeding en onderwijs, koffiezetten, schoonmaken, muziek maken, klussen. 

Priester: Zegenen door positieve woorden te spreken, een vriendelijk knikje of 
schouderklopje. Zorgen voor vrede en harmonie. Aandacht geven en 
bemoedigen door een kaartje of bezoekje. Bidden voor mensen. Zegenen van 
God door Hem te loven.  

Profeten: Zien wat Gods wil is en daarvan getuigen. Je laat in je woorden en 
daden zien dat je christen bent en probeert anderen daarin mee te nemen. 
De gave van profetie is minder toegankelijk. Vandaar dat Paulus zegt: ‘Streef 
naar deze gave’. Door te oefenen in goede geestelijke gewoonten groei je in het 
zien wat Gods wil en visie is, herken je Zijn leiding en stem, leer je hoe je Hem 
mag volgen. 

 


