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MET DANK AAN. . .

Kroon op je Werk is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Al in 2015 ontdekten 
we dat er in Engeland een prachtige cursus over Geloof en Werk was ontwikkeld, met de 
aansprekende titel Transforming Work. We dachten toen al dat het mooi zou zijn als we die 
cursus in het Nederlands konden aanbieden, in onze eigen context. 

In het voorjaar van 2019 zijn we daarom naar LICC in Londen afgereisd om met de makers van 
Transforming Work te praten. Zij stonden helemaal achter ons idee en hebben alle mogelijke 
hulp geboden. We zijn hier erg dankbaar voor. Dat geldt ook voor de grote groep mensen 
die heeft geholpen met het maken van het cursusmateriaal. Er hebben maar liefst 35 mensen 
deelgenomen aan tafelgesprekken en video’s. Zij hebben zichzelf echt laten zien, en dat vinden 
we moedig. 

We hebben professionele hulp gekregen met het filmen, het vertalen en editen van de tekst, 
het vormgeven van het handboek voor leiders en het maken van de app. Onze dank gaat 
uit naar Transvision, Rik Versteeg, Maarten Pijnacker Hordijk, Eric Vink, Kirsten Roordink, Arian 
Schoen en Appbakkers. 

Aan jullie allemaal zijn we onze dank verschuldigd, voor jullie tijd, inzet, bemoediging en 
gebeden. 

Moge de Here het werk van onze handen zegenen, zodat het tot zegen mag zijn voor 
Nederland. 
Ere zij aan God.

Frans van Santen
Ruilof van Putten
Stephen Haverkamp
Petra Schoen
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W E L KO M  B I J  E E N  N I E U W 
AVO N T U U R  M E T  G O D !

Elke dag dat we op weg gaan naar ons werk biedt de kans om bij te dragen aan het leven 
van anderen. Dat is een groot voorrecht! Tegelijk is onze werkomgeving in de laatste 10 jaar 
uitdagender geworden; er zijn minder zekerheden en er is meer stress. Daar komt nog eens 
bij dat het werk vooral “leuk” moet zijn. Het ligt dan ook voor de hand dat onze gesprekken 
en gebeden over geloof en werk vooral gericht zijn op deze uitdagingen; op de problemen 
die moeten worden opgelost, op de doelen die moeten worden gehaald of de crises die 
moeten worden vermeden.

Maar werken met God is veel meer dan alleen omgaan met uitdagingen. Werken met 
God gaat over het werken met de Koning van het heelal die Zelf een missie is gestart: de 
verzoening en vernieuwing van alle dingen. Dit geldt ook voor de context van werk. 

Werkende christenen hebben daarom een belangrijke positie. Zij brengen de waarden van 
het Koninkrijk met zich mee in werkrelaties en de organisatie. Door ons werk heen kunnen 
we een strategische rol spelen in het verbeteren en vernieuwen van het systeem, de 
structuur, de producten, de diensten, de relaties en de werksfeer.

Kroon op je Werk is een reis die je helpt om die verbetering en vernieuwing tot stand 
te zien komen. Het is een reis waardoor je jouw werk en jouw invloed anders gaat zien, 
waarin je God aan het werk ziet in je eigen leven en dat van anderen.
 
Zoals met iedere reis, is er ook een gids. Die gids heb je nu in handen. We leiden je per 
week door het materiaal heen, zodat jij met jouw groep de best mogelijke ervaring hebt. 
We hopen dat jij als groepsleider geïnspireerd wordt door wat God in de loop van de 
weken met de mensen in je groep gaat doen. We bidden dat jullie iets mogen zien van 
Gods zegen die door jullie heen terecht komt in jullie omgeving. 

Veel vreugde, vrede en genade gewenst in dit mooie avontuur met God!

Frans van Santen

‘Werk is niet iets wat we naast ons Geestelijk leven doen. Het is onderdeel van ons 

geestelijk leven. Het is tijd om Gods kijk op werk ook de onze te maken!’

- Joël Aerts, spreker over leiderschapsontwikkelingen - organisatieadviseur - auteur
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E E N  OV E R Z I C H T

K RO O N  O P  J E  W E R K :

Kroon op je Werk brengt werkende christenen bij elkaar, die als groep onderweg gaan 
om samen meer te leren over God, Geloof en Werk. Dit kan een nieuwe groep zijn, 
maar net zo goed een bestaande kring uit een kerk of gemeente. Het materiaal is 
onderverdeeld in 8 onderwerpen die in 15 avonden behandeld worden. Wij raden aan om 
de cursus in elk geval binnen een jaar af te ronden. 

Elke avond gaat de groep door nieuw materiaal heen en is er gelegenheid om te 
reflecteren op wat de deelnemers aan het leren zijn. Er is ook materiaal beschikbaar voor 
mensen die tussen de avonden door meer willen lezen en leren.

ZO Z I ET EEN CURSUSAVOND ERU IT:

WELKOM EN TERUGBLIK

OPDRACHT

INHOUD

GEBED

VOORUITBLIK

Dit is het  moment dat deelnemers hun eigen verhaal delen over 
God, geloof en werk.

1O-15 minuten

2O-25 minuten

5-1O minuten

4O-5O minuten

15-2O minuten

De gemaakte opdracht wordt besproken.

De groep bekijkt eerst een tafelgesprek of luistert naar een 
Bijbelpodcast. De kernboodschap en ideeën die hieruit naar voren 
komen, worden met elkaar besproken. 

In kleine groepen wordt gericht met en voor elkaar gebeden.

De groepsleider geeft aan hoe de volgende avond eruit 
ziet en wat deelnemers moeten doen ter voorbereiding.

HOE START IK  MET KROON OP JE  WERK?

Om te starten heb je twee dingen nodig:

 � Een groep mensen die samen met jou een Kroon op hun Werk willen zetten. Dit kan een 
vriendengroep zijn, een kring uit de kerk, of collega’s op het werk.
 � Eén of twee personen die de groep willen voorzitten met behulp van dit Handboek. Deze 
persoon plant de eerste datum van ontmoeting en vraagt iedere deelnemer om de gratis 
app Kroon op je Werk te downloaden. 
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D IT Z I JN DE M IDDELEN D I E  JE  NOD IG HEBT:

DOWNLOAD DE KROON OP JE WERK APP

Elke deelnemer download de app. Deze is gratis en heet Kroon op je Werk. In de app 
staan alle video’s, Bijbelpodcasts, en opdrachten die nodig zijn om de cursus succesvol te 
doorlopen. Wanneer je als groep in levenden lijve bij elkaar komt, dan raden we aan om de 
video’s via een groot scherm te bekijken.

WAT IS  M I JN ROL ALS GROEPSLE IDER?

WAAR EN WANNEER KOMEN WE ALS GROEP B I J  E LKAAR?

JOUW VOORBERE ID ING

In deze cursus hoef je als groepsleider niet de expert te zijn die de groep vertelt hoe je werk 
en geloof combineert. Je rol is eerder die van facilitator; dankzij jou komt het gesprek binnen 
de groep op gang en leer je samen met de andere deelnemers. Jij zet de toon en bepaalt het 
tempo voor de groep. We hebben een oefening in het handboek opgenomen speciaal voor jou, 
op pagina 61. Deze oefening helpt je om na te denken over je eigen manier van leiding geven 
en helpt je om jouw specifieke kwaliteiten goed in te zetten bij deze cursus. 

De avonden lopen het soepelst als er een of twee mensen zijn die de groep begeleiden: 
luisteren, discussies sturen, het tempo bepalen en de sfeer neerzetten zijn daarbij de 
belangrijkste taken. Je hoeft de groep niet te onderwijzen, daar voorziet de cursus zelf al in. 
Jouw rol helpt deelnemers in hun ontdekking dat:

 � God hun werk waardeert en belangrijk vindt;
 � Zij een geweldige kans hebben om het goede nieuws van God uit te leven op de werkplek;
 � Er veel materiaal beschikbaar is om dit nog beter te leren doen.

Als groepsleider zie je hoe de ogen van deelnemers geopend worden voor hoe God in hun 
werkende leven aanwezig is, hoe ze meer vertrouwen krijgen in de kracht van het Evangelie op 
hun werkplek en je neemt van dichtbij waar hoe God in hen en door hen heen werkt. 

Het is ons gebed dat deze reis ook voor jou als groepsleider tot grote zegen mag zijn. 

We bevelen aan om de cursus binnen een jaar af te ronden. Vooral het begin is belangrijk: plan 
tussen de eerste en tweede sessie niet meer dan twee weken om momentum te creëren. Zet 
de data voor de hele cursus aan het begin vast in de agenda’s, zodat mensen zo vaak mogelijk 
aanwezig kunnen zijn. Benadruk dat commitment erg belangrijk is om de cursus tot een succes 
te maken. Als deelnemers vooraf al weten dat ze regelmatig afwezig zijn, dan kunnen ze beter 
niet deelnemen. 

De plaats van ontmoeting is aan de groep. Je kunt elkaar zowel digitaal ontmoeten als ook in 
levenden lijve. Dit laatste heeft de voorkeur, omdat er op deze manier meer groepsgevoel en - 
dynamiek ontstaat. Het tijdstip van ontmoeting is uiteraard ook aan de groep. 

Deze handleiding biedt je de inhoudelijke en praktische middelen om de groep te kunnen 
begeleiden. We bevelen aan om regelmatig voor de deelnemers te bidden. Het gebed vermag 
veel, doordat er kracht aan verleend wordt (Jak. 5:16). God staat je met raad en daad bij.
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WAT GEBEURT ER TUSSEN DE AVONDEN IN?

Het belangrijkste onderdeel van de cursus is misschien wel wat er tussen de avonden in 
gebeurt. Dan zijn deelnemers immers in de omgeving waarin ze toepassen wat ze leren. 
Er is in deze fase meestal ook een opdracht te maken die op de volgende avond wordt 
besproken. Voor degenen die tussentijds graag meer willen lezen en leren, zijn er extra 
materialen beschikbaar. De opdrachten en extra materialen zijn te vinden in de app.

OPDRACHTEN EN EXTRA MATRIALEN

WEBSITE

Op www.kroonopjewerk.org is informatie te vinden voor mensen die interesse hebben in de 
cursus en willen weten hoe het werkt. Er is een video voor potentiële deelnemers die 
uitlegt wat de cursus is en waarom werkende christenen er goed aan doen om deze te 
volgen. Er is ook een video voor predikanten/ voorgangers waarin uitgelegd wordt waarom 
juist deze cursus goed past bij de geloofsgemeenschap. Via de website kan je je registreren 
voor e-news. De website is niet nodig voor groepen die met de cursus aan de slag gaan. De 
app voorziet daarin volledig. 

GEBEDSPARTNERS

JOURNALLING

VOORBEREIDING

Een ander belangrijk onderdeel tussen de avonden in, is de ontmoeting met een 
gebedspartner. Het is onze ervaring dat dit de kans biedt om over ideeën en ervaringen 
te praten, voor specifieke dingen of voor bepaalde mensen te bidden, om te luisteren naar 
God en elkaar te stimuleren. We raden aan om groepen van drie te maken. De ontmoeting 
van een gebedstrio ziet er ongeveer als volgt uit:

 � Deel je bevindingen over de gemaakte opdracht;
 � Deel je persoonlijke ervaringen van wat je leert in de cursus in relatie tot je 
werkomgeving;
 � Help elkaar om bestaande problemen te tackelen en
 � Bid voor uitdagingen op het werk, voor mensen en voor kansen die je ziet.

We adviseren deelnemers om een journal, een soort dagboek, bij te houden tijdens Kroon 
op je Werk. Dit bevordert het leerproces, leidt vaak tot nieuwe gedachten en gebedspunten 
en kan helpen om later terug te blikken. De app voorziet in het bijhouden van een journal, 
maar dit kan natuurlijk ook in papieren vorm. 

1. Kies je platform
Ondertussen hebben veel van ons al aardig wat ervaring met het voeren van online 
gesprekken. Om in een groep een gesprek te kunnen voeren zijn er diverse platformen 

In tijden van Corona en de anderhalve meter samenleving, is fysiek bij elkaar komen als 
groep niet altijd mogelijk. Om toch samen het programma te kunnen volgen, kun je natuurlijk 
ook een online gespreksgroep starten. Om je daarbij te helpen, hebben wij wat belangrijke 
zaken op een rijtje gezet:

ONL INE  GESPREKSGROEPEN
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‘Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is.’ Mooier dan Paulus in 
Efeziërs 6 kan ik het niet zeggen. Ik zie zijn opdracht als bemoediging én 

uitdaging.

- Paulien Vervoorn, trainer - spreker - auteur 

beschikbaar. Denk aan Zoom, Microsoft Teams, Google Meet of Skype. Kies in alle gevallen een 
platform waar je deelnemers toegang toe hebben, iedereen zichtbaar is tijdens het gesprek, 
maar je wel regie kunt voeren door de video te delen bijvoorbeeld. 

2. Plan en nodig uit
Een vast moment in de week helpt om iedereen in je groep betrokken te krijgen en te houden. 
Zet een vaste afspraak, op een vast moment, zodat het voor iedereen helder is en iedereen 
er rekening mee houdt. Deel elke keer van tevoren de link van je online bijeenkomst zodat 
iedereen op tijd op de juiste plek inlogt en op een rustige plek zit.

3. Communiceer
Zorg dat je altijd helder bent over waar en wanneer je bij elkaar komt, maar ook met wie. En 
vraag vooral ook aan mensen om zich voor te bereiden. Wees ook helder over de tijd dat je 
start en afsluit (en hou je daaraan).

ONLINE GESPREKSGROEPEN

Als je niet live bij elkaar komt, kan het best een uitdaging zijn om elkaar te leren kennen en 
open in gesprek te gaan. Maar met een paar goeie tips, helpen wij je graag op weg!

 � De basis: alle deelnemers zorgen voor een rustige plek, waar ze ongestoord kunnen 
deelnemen aan de groepsgesprekken. Een goede internetverbinding is uiteraard ook 
belangrijk. Moedig mensen aan om oortjes en headsets te gebruiken voor betere 
geluidskwaliteit. Ook helpt het enorm om achtergrondgeluiden zoveel mogelijk te 
beperken. Jij hebt zelf misschien niet zoveel last van die blaffende hond, muziek, of 
pratende huisgenoten, maar voor je online gesprekspartners kunnen die geluiden veel 
harder doorkomen. 
 � Het gaat om mensen: je staat op het punt om met elkaar te praten over persoonlijke 
zaken. Hoe verbindt je wat je gelooft aan je werk? Om die dingen met elkaar te delen, 
is het belangrijk dat mensen zich veilig voelen en weten met wie ze praten. Besteed 
dus tijd aan iedereen persoonlijk, zeker als er in je online gespreksgroep mensen zijn die 
elkaar nog niet kennen! Er zijn veel creatieve manieren om elkaar te leren kennen. Zet 
ijsbrekers in, laat mensen met elkaar in gesprek gaan.
 � Voorbereiden: zorg dat jij je altijd goed voorbereid en vraag van je deelnemers dat ook 
te doen. Over welke vraag gaan we het hebben? Laat mensen nadenken over hun eigen 
werksituatie in relatie tot die vraag. Hebben ze voorbeelden? Kunnen ze al iets kijken of 
lezen ter voorbereiding? Zelf zorg je in ieder geval voor een goede voorbereiding en 
een tijdsplan voor je bijeenkomst.
 � Hou je aan de tijd: dit geldt eigenlijk voor elke groepsbijeenkomst, maar online 
gesprekken kosten meer energie, dus dan is het nog belangrijker. Je start om een 
bepaalde tijd, maar sluit ook om een vooraf vastgestelde tijd weer af. Dan weet 
iedereen waar hij/zij aan toe is en houd je het leuk. 
 � Zorg voor afwisseling: zowel in vorm als in sprekers! Kijk samen de video en wissel veel 
van spreker. Zorg dat niet jij of één van je deelnemers vooral aan het woord is, maar 
wissel het geregeld af. Betrek iedereen erbij. Geef iedereen een keer het woord, betrek 
mensen die zich wat op de achtergrond houden er actief bij door ze een vraag te 
stellen. 
 � Als groepsleider is het belangrijk om ook eens buiten de groepsgesprekken om je 
deelnemers individueel te spreken. Zo hoor je ook hoe mensen het beleven en is de kans 
nog groter dat ze zich betrokken voelen. Met wat je van hen hoort, kun je de volgende 
bijeenkomst weer verbeteren.
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D E E L  1
G I D S  VO O R  D E 

G RO E P SO N T M O E T I N G E N
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W O R K

W H Y  D O E S  W O R K  M AT T E R  T O  G O D ?

1
WA A RO M  W E R K  E R  TO E  DO E T

O N D E RW E R P  1
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O N D E RW E R P  1 :
WA A RO M  W E R K  E RTO E  DO E T

De eerste ontmoeting als groep draait om kennismaking en een verkenning van de vraag: 
waarom doet werk ertoe? Deze bijeenkomst is anders dan de ontmoetingen die volgen. 
Ten eerste krijg je twee video’s te zien in plaats van één. Ten tweede behandel je het 
onderwerp in zijn geheel tijdens deze ene ontmoeting, terwijl alle andere onderwerpen twee 
ontmoetingen vragen. 

NB: deze gids voor groepsontmoetingen is richtinggevend bedoeld. Het helpt jou en je groep 
om soepel door het materiaal te gaan. Als je merkt dat het voor jouw groep beter is om 
bij onderwerpen korter of langer stil te staan dan in de gids staat aangegeven, dan is dat 
natuurlijk prima.

DOELEN VOOR ONDERWERP 1

MATERIAAL VOOR ONDERWERP 1

1 Het zetten van de toon en vinden van het juiste tempo voor je groep;

2 Deelnemers helpen om een Bijbelse visie op werk te ontwikkelen en

3 De groep na laten denken over de zes elementen van vruchtbaar werk om samen te 

zien waar God zelf aan het werk is.

Video Waarom doet werk ertoe? 

Document Vruchtbaar Werk

Document De Grote Kloof

KENN ISMAK ING MET ELKAAR

Introduceer jezelf. Geef kort aan wat voor werk je doet en waarom je aan 
deze cursus deelneemt. 

Vraag iedere deelnemer het volgende te delen:

 � Een korte introductie van jezelf en van je huidige werk;
 � Een samenvatting van de kansen en uitdagingen die je op dit moment 
op je werk ziet en

 � Je verwachtingen van de cursus en iets wat je hoopt te leren.
Tip: schrijf deze dingen over de deelnemers op in je journal, dat helpt 
je om in een later stadium goede vragen te stellen en gericht voor de 
deelnemers te bidden. 

30 minuten
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INHOUD :  WAAROM DOET WERK ERTOE? 50 minuten

Bekijk samen de video Waarom doet werk ertoe?

Bespreek de video. Vragen die kunnen helpen zijn:

 � Wat was nieuw voor je, wat sprak je aan of daagt je uit?
 � Hoe verhoudt de inhoud van deze video zich tot jouw 
werksituatie? 
 � Wat betekent het voor jou dat God betrokken is op jou en je 
werk?

I NHOUD :  VRUCHTBAAR WERK 10 minuten

Het model Vruchtbaar Werk (pagina 47) beschrijft zes verschillende 
manieren om te ontdekken hoe God door jou heen aan het werk is. 
Veel mensen denken bij christen-zijn op je werk snel aan “eerlijk zijn” 
of “getuigen”. Dit model helpt je om veel breder te kijken dan alleen 
dat. Het is ontwikkeld om je te helpen in je ontdekkingstocht op welke 
verschillende manieren je God kunt dienen. Let op: dit model is niet 
bedoeld als graadmeter of je het wel goed genoeg doet als christen 
op je werk. We dienen God immers uit dankbaarheid en in vrijheid, als 
leerlingen die onderweg zijn. 

Zoals al eerder vermeld, worden na deze eerste ontmoeting alle volgende 
onderwerpen verdeeld over twee groepsontmoetingen. Bij de start van 
iedere tweede ontmoeting wordt dit model gebruikt met de vraag: Waar 
heb je God aan het werk gezien in de afgelopen tijd? Je zult merken 
dat dit model zich op een gegeven moment verankert in het denken en 
handelen van de deelnemers.
Neem dit document als groep gezamenlijk door. Het document staat ook 
in de app bij onderwerp 1. Zo kan iedereen meekijken. 

EEN STERKE START 1O minuten

Benoem de kernwaarden van Kroon op je Werk zodat iedereen zoveel 
mogelijk uit de cursus kan halen. Deze zijn:

 � Commitment → deelnemers committeren zich aan de ontmoetingen 
met de groep en ook aan persoonlijke reflectie, gebed en de te maken 
opdrachten.
 � Gezamenlijkheid → iedere deelnemer heeft iets unieks te geven. Door 
open met elkaar te zijn over zowel successen als mislukkingen kan 
iedereen van elkaar leren.
 � Vertrouwelijkheid → wat in de groep gedeeld wordt, blijft in de groep.

Check of iedereen de app gedownload heeft. Het helpt om te vertellen 
dat alle video’s en opdrachten alleen in de app te vinden zijn. Bepaal 
samen wat de makkelijkste manier is om met elkaar in contact te blijven 
buiten de ontmoetingen om (Whatsapp, Email, Facebook).



13

AFROND ING EN VOORU ITBL IK 5 minuten

 � Leg de data voor de komende ontmoetingen vast;

 � Herinner de deelnemers aan het maken van een afspraak met hun 

gebedstrio; 

 � Raad deelnemers aan om aantekeningen te maken en deze vast te 

leggen. Dit kan in een dagboek, maar ook in de app.

 � De Opdracht die voor de komende ontmoeting gemaakt moet zijn, heet 

“Hoe gaat het op je werk”? Deze staat in de app bij Onderwerp 2: Hoe 

kan ik goed werk leveren? Je kunt het in dit handboek vinden op pagina 

48.

 � Voor deelnemers die zich graag verder verdieping in Onderwerp 1 hebben 

we een artikel opgenomen in de app: De Grote Kloof. Een absolute 

aanrader!

GEBED 15 minuten

Neem de tijd om met elkaar te bidden. Vorm nu de gebedstrio’s waarin 
deelnemers tussen de ontmoetingen in ook samenkomen. Om alvast het 
model Vruchtbaar Werk toe te passen, kunnen deelnemers aan de hand van 
de volgende vragen bidden:

 � Hoe kan ik voor jou persoonlijk bidden? (Christelijk Karakter)

 � Wat kan ik bidden voor je huidige hoeveelheid werk? (Goed Werk)

 � Hoe kan ik bidden voor je houding richting collega’s of klanten? (Genade 

en Liefde)

 � Hoe kan ik bidden voor je werkomgeving? (Werkcultuur)

 � Is er op dit moment sprake van roddel, politieke spelletjes, of andere 

dingen waar je als christen positie in wil kiezen? (Recht en Waarheid)

 � Voor welke collega of klant kan ik specifiek bidden?  (Het Evangelie)

‘Bijbelse principe op de werkvloer leiden tot het meest duurzame resultaat. Maar 
hoe doe je dat? Dat is een levenslange zoektocht die ik graag met anderen 

maak.’.

- Ruilof van Putten, initiatiefnemer van Kroon op je Werk
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H O E  K A N  I K  G O E D  W E R K  L E V E R E N ?

W O R K

W H AT  D O E S  G O O D  W O R K  L O O K  L I K E ?

2O N D E RW E R P  2
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O N D E RW E R P  2 :
H O E  K A N  I K  G O E D  W E R K  L E V E R E N ?

Een van de meest belangrijke, en tegelijkertijd moeilijke vragen is: wanneer is ons werk goed 
in Gods ogen? Dit onderwerp gaat daarover. Het schetst een beeld hoe goed werk er uit kan 
zien en hoe ons werk zelfs een vorm van aanbidding is voor God.

AVO N D  1

DOELEN VOOR AVOND 1

MATERIAAL VOOR AVOND 1

1 Deelnemers helpen om hun Bijbelse visie op werk verder te ontwikkelen;

2 Deelnemers helpen te begrijpen hoe hun eigen werk waardevol is voor God en

3 Samen ontdekken hoe het nu gaat op het werk en welke “Grote Vragen” in de groep 
leven.

Opdracht Hoe gaat het op je werk? 

Video Hoe kan ik goed werk leveren?

Document Nieuwe dag, Nieuwe kansen

FEEDBACK OVER OPDRACHT - HOE GAAT HET OP JE WERK?

WELKOM 15 minuten

30 minuten

Voer een gesprek over de opdracht en de ontdekkingen van deelnemers. 
Vraag aan iedere deelnemer wat zijn “Grote Vraag” in deze periode is. 
Tip: Noteer als groepsleider de “Grote Vraag” per deelnemer. Dat helpt je 
in het sturen van toekomstige groepsgesprekken, en in het bijzonder bij 
onderwerp 7. 

Vraag de groep het volgende te delen:

 � Hoe gaat het met jou en je werk?
 � Hoe heeft de eerste avond je kijk op werk beïnvloed?
 � Heeft iemand het artikel De Grote Kloof gelezen? Hoe was dat?

I NHOUD :  HOE LEVER IK  GOED WERK? 5O mins

Bekijk samen de video Hoe lever ik goed werk?
Bespreek de video. Vragen die kunnen helpen zijn: 

 � Een goede manier om integriteit te testen is door jezelf af te vragen: 
zou ik dit op dezelfde manier doen als ik zou weten dat er niemand 
meekijkt? Of andersom: verandert mijn manier van werken als ik weet 
dat er anderen meekijken? Kun jij van jezelf zeggen dat je integer 
bent? Waarom wel/niet?
 � Lees 2 Timotheüs 3:17; hoe raakt die tekst aan jouw werk?
 � Hoe ben jij in je werk bezig met het welzijn van je omgeving en de 
maatschappij?
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GEBED 15 minuten

Neem de tijd om met elkaar te bidden in gebedstrio’s. Moedig mensen aan 
om hun “Grote Vraag” in gebed te brengen. 

AFROND ING EN VOORU ITBL IK 5 minuten

 � Lees Ruth 2 voor de volgende ontmoeting.
 � Voor deelnemers die zich graag verder verdiepen in Onderwerp 2 
hebben we een artikel opgenomen in de app: Nieuwe Dag, Nieuwe 
Kansen. Een absolute aanrader!

AVO N D  2

DOELEN VOOR AVOND 2

MATERIAAL VOOR AVOND 2

1 Deelnemers helpen nadenken waar God aan het werk is;

2 Deelnemers laten oefenen in het lezen van een oudtestamentisch verhaal in de 
context van werk.

Getuigenis Fenneke 

Podcast Ruth en Boaz

Document Vruchtbaar Werk

WELKOM 30 minuten

Vraag de groep het volgende te delen:

 � Hoe gaat het met jou en je werk? 
 � Naar aanleiding van het document Vruchtbaar Werk: Heb je God aan 
het werk gezien? 

 � Heeft iemand het artikel Nieuwe Dag, Nieuwe Kansen gelezen? Hoe 
was dat?
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B I JBEL  PODCAST– RUTH EN BOAZ

GETU IGEN IS :  FENNEKE

1O minuten

5O minuten

Luister samen naar de Bijbel Podcast: Ruth en Boaz

Het gedeelte dat deelnemers hebben gelezen – Ruth 2 – vindt plaats in de 
tijd van de Rechters (Ruth 1:1). Dit was een tijd van sterk moreel verval met 
veel geweldsincidenten en allerlei vormen van misbruik. Boaz is een grote 
uitzondering op de regel; als eerlijke boer leeft hij in overeenstemming 
met Gods geboden. In zijn bedrijf maakt hij ruimte voor vrouwen en 
vreemdelingen. 

Mogelijke gespreksvragen zijn:

 � Wat viel deelnemers op in hun eigen lezing van het gedeelte? 
 � Welke dingen nemen ze waar als ze met een “werkbril” naar het 
verhaal kijken? Wat zien ze bij Ruth, bij Boaz en bij zijn collega’s?
 � Wat kunnen we leren van de manier waarop Boaz zijn eigen bedrijf 
leidt, in het bijzonder als je nadenkt over de tijd waarin hij leefde? 
 � Hoe kun je het werk van Ruth zien als “goed werk”?

Bekijk samen de video Fenneke

Bespreek deze video. Vragen die kunnen helpen zijn:

 � Wat herken je van Fennekes verhaal in jouw eigen werksituatie?
 � Hoe doe jij dat: samenwerken met God?

‘Geloof is de taal die het Koninkrijk verstaat en het Werk is de uiting van Zijn 
dienstbaarheid in jou naar je naaste toe.’

- Wilfred Kols-Suomokil, Buitendienst Incasso – auteur – spreker - ervaringsdeskundige

GEBED 15 minuten

Neem de tijd om met elkaar te bidden in gebedstrio’s. Moedig mensen aan 
om gebedspunten te delen naar aanleiding van het document Vruchtbaar 
werk. 

AFROND ING EN VOORU ITBL IK 5 minuten

 � Herinner de deelnemers aan het maken van een afspraak met hun 
gebedstrio.
 � De Opdracht die voor de komende ontmoeting gemaakt moet zijn, heet 
Hoe floreer ik op mijn werk? Deze staat in de app bij Onderwerp 3: Hoe 
kan ik floreren op mijn werk?  Je kunt het in dit handboek vinden op 
pagina 52.
 � Voor deelnemers die zich graag verder verdiepen in het brede thema van 
geloof en werk heeft Tim Keller het boek Goed Werk geschreven. Een 
absolute aanrader!
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O N D E RW E R P  3 :
H O E  K A N  I K  F LO R E R E N

O P  M I J N  W E R K ?
Mensen zijn snel geneigd om hun gevoel van betekenisvol bezig zijn, af te meten aan de 
vervulling die een baan schenkt of het respect dat een bepaalde functie met zich meebrengt.  
Het is net zo verleidelijk om dit te doen als je baan tegenvalt en niet beantwoordt aan je 
dromen. Door je te richten op je identiteit als kind van God krijg je een nieuw perspectief 
aangereikt. Binnen dat perspectief kun je floreren op je werk, droombaan of niet.

AVO N D  1

DOELEN VOOR AVOND 1

MATERIAAL VOOR AVOND 1

1 Deelnemers helpen om hun identiteit in Christus verder te verkennen.

2 Deelnemers helpen in hun begrip hoe hun identiteit in Christus helpt om te floreren.

Opdracht Hoe floreer ik op mijn werk? 

Video Hoe kan ik op mijn werk floreren?

FEEDBACK OVER OPDRACHT 
– HOE FLOREER IK OP MIJN WERK

WELKOM 20 minuten

30 minuten

Benoem het doel voor deze oefening: tijd nemen om te reflecteren, te 
groeien in zelfbewustzijn en voor jezelf een overzicht te hebben voor de 
gesprekken in de komende weken. 
Neem de tijd zodat iedere deelnemer kan delen wat hij of zij van deze 
oefening heeft geleerd. Vragen die kunnen helpen zijn:

Vraag de groep het volgende te delen:

 � Hoe gaat het met jou en je werk?
 � Hoe heeft de vorige groepsontmoeting je kijk op werk beïnvloed?

 � Wat heb je over jezelf geleerd?
 � Welke uitdagingen zie je voor je?
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INHOUD:  HOE LEVER IK  GOED WERK? 4O minuten

Bekijk samen de video Hoe kan ik floreren op mijn werk?

Bespreek de video. Vragen die kunnen helpen zijn:

 � Als je het gevoel hebt dat je niet op je plek zit op je werk, kan dit juist 
ook een bouwsteen zijn voor karaktergroei. Hoe ervaren deelnemers dit 
perspectief? 
 � Lees Colossenzen 3:23 en 24; wat kan deze tekst zeggen over jouw 
werk?
 � Hoe maak jij jezelf tijdens je werk bewust van de aanwezigheid van 
God?

GEBED 15 minuten

 � Neem de tijd om met elkaar te bidden in gebedstrio’s. Bidden kan aan de 
hand van de volgende thema’s:

 � Uitdagingen – welke uitdagingen ervaren jij en je collega’s op dit 
moment?
 � Kijken met Gods ogen - heb je een idee wat God op Zijn hart 
heeft als het gaat om jouw werk en jouw werkomgeving? Is er een 
aandachtsgebied waarvan je het idee hebt dat God je vraagt om 
proactief te handelen? Als dat zo is, dan heb je de kans om te zien wat 
God al aan het doen is en kun je Hem vragen om Zijn gunst en wijsheid.

AFROND ING EN VOORU ITBL IK 5 minuten

 � Lees Genesis 39 tot 45 voor de volgende ontmoeting.
 � Voor deelnemers die zich graag verder verdiepen in de praktische kant 
van onderwerp 3 heeft Ben Tiggelaar een prikkelend boek geschreven: 
Dromen, Durven, Doen!
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AVO N D  2

DOELEN VOOR AVOND 2

MATERIAAL VOOR AVOND 2

1 Deelnemers helpen nadenken waar God aan het werk is.

2 Deelnemers verder laten oefenen met het lezen van een oud-testamentisch verhaal 
in de context van werk.

Getuigenis Froukje 

Podcast Jozef

Document Vruchtbaar Werk

WELKOM 20 minuten

Vraag de groep het volgende te delen:

 � Hoe gaat het met jou en je werk?
 � Naar aanleiding van het document Vruchtbaar Werk: Heb je God aan 
het werk gezien?

B I JBEL  PODCAST– JOZEF 5O minuten

Luister samen naar de Bijbel Podcast: Jozef

Dit is opnieuw een verhaal uit het Oude Testament. Jozefs persoonlijke 
ervaring is onderdeel van Gods grote reddingsplan voor de mensheid en de 
schepping. Er gaan nogal wat jaren overheen voordat Jozef daar zelf een 
beetje zicht op krijgt. 

Mogelijke gespreksvragen zijn:

 � Wat viel deelnemers op in hun eigen lezing van het gedeelte? 
 � Welke dingen nemen ze waar als ze met een “werkbril” naar het 
verhaal kijken? Wat zien ze bij Jozef en de andere karakters?
 � Wat kunnen we leren van de manier waarop Jozef zijn talenten inzet in 
de rollen die hij door de jaren heen heeft? Welke mogelijkheden zie je 
voor jezelf? 
 � Welke verleidingen kwam Jozef tegen op de werkvloer en hoe ging hij 
daarmee om?
 � Wat kun je leren van de manier waarop Jozef omging met tegenslagen?
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GETU IGEN IS :  FROUKJE 2O minuten

Bekijk samen de video Froukje

Bespreek deze video. Vragen die kunnen helpen zijn:

 � Wat herken je van Froukjes verhaal in jouw eigen werksituatie?
 � Hoe doe jij dat: omgaan met tegenslagen?

GEBED 15 minuten

Neem de tijd om met elkaar te bidden in gebedstrio’s. Moedig mensen aan 
om gebedspunten te delen naar aanleiding van het document Vruchtbaar 
werk. 

AFROND ING EN VOORU ITBL IK 5 minuten

 � Vraag de deelnemers hoe het gaat met hun gebedstrio; 
 � Vraag de deelnemers hoe het gaat met het bijhouden van persoonlijke 
aantekeningen. 
 � De Opdracht die voor de komende ontmoeting gemaakt moet zijn, heet 
“Hoe is de cultuur op mijn werk?” Deze staat in de app bij Onderwerp 4: 
Hoe kan de cultuur op mijn werk positief beïnvloeden? Je kunt het in dit 
handboek vinden op pagina 54.

‘De combinatie van Geloof en Werk geeft meer betekenis aan, en is bepalend voor 
hetgeen wat ik doe, hoe ik dat doe en met welk doel voor ogen. En dan maakt het 
niet eens uit welk werk dat is.

- Ruth Sleebos–Van Otterloo, Algemeen secretaris bij Verenigde Pinkster- en 
Evangeliegemeenten (VPE), Bestuurslid stichting Opwekking
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O N D E RW E R P  4 :
H O E  K A N  I K  D E  C U LT U U R 
O P  M I J N  W E R K  PO S I T I E F 

B E Ï N V LO E D E N ?
Een definitie van cultuur is “de manier waarop we de dingen hier doen”. Elke werkcultuur 
is verschillend en bovendien niet altijd goed zichtbaar. Wat we wel kunnen zien zijn gedrag, 
vastgestelde regels en de manier-van-doen. Wat we niet zien zijn de kernwaarden die dit 
aansturen (bijvoorbeeld het belang van loyaal zijn, winst maken of samenwerken).
Door het ontdekken van die kernwaarden kunnen we door gebed en actief handelen, invloed 
uitoefenen op “de manier waarop we de dingen hier doen”. 

AVO N D  1

DOELEN VOOR AVOND 1

MATERIAAL VOOR AVOND 1

1 Deelnemers helpen om hun werkcultuur in beeld te brengen.

2 Deelnemers helpen om te zien waar ze de werkcultuur al positief beïnvloeden en 
waar ze daarin verder kunnen groeien.

Opdracht Hoe is de cultuur op mijn werk? 

Video Hoe kan ik de cultuur op mijn werk positief beïnvloeden?

FEEDBACK OVER OPDRACHT 
– HOE IS DE CULTUUR OP MIJN WERK?

WELKOM 20 minuten

30 minuten

Vraag de groep om de opdracht in duo’s of trio’s te bespreken. Vragen die 
kunnen helpen zijn: 

Vraag de groep het volgende te delen:

 � Hoe gaat het met jou en je werk?
 � Hoe heeft de vorige groepsontmoeting je kijk op werk beïnvloed?

 � Wat is je opgevallen in deze oefening? Welke uitdagingen zie je?
 � Welke kleine stappen wil je in de komende tijd nemen?
 � Zijn er bepaalde dingen in de werkcultuur die onveranderlijk lijken?
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GEBED 15 minuten

Neem de tijd om met elkaar te bidden in gebedstrio’s. Bid specifiek 
voor Gods hulp en wijsheid in de kleine stappen die deelnemers hebben 
geïdentificeerd in hun oefening. Neem hierbij de tijd om te luisteren naar 
Gods stem.

AFROND ING EN VOORU ITBL IK 5 minuten

 � Lees 2 Kronieken 17 - 20 voor de volgende ontmoeting.
 � Voor deelnemers die zich graag verder verdiepen in Onderwerp 4 staat 
in de app het inspirerende verhaal van Willem. Een absolute aanrader!

AVO N D  2

DOELEN VOOR AVOND 2

MATERIAAL VOOR AVOND 2

1 Deelnemers helpen nadenken waar God aan het werk is.

2 Deelnemers verder laten oefenen met het lezen van een oud-testamentisch verhaal 
in de context van werk.

Getuigenis Steven 

Podcast Josafat

Document Vruchtbaar Werk

WELKOM 20 minuten

Vraag de groep het volgende te delen:

 � Hoe gaat het met jou en je werk?
 � Naar aanleiding van het document Vruchtbaar Werk: Heb je God aan 
het werk gezien?

I NHOUD :  HOE KAN IK  DE CULTUUR OP MI JN WERK 
POS IT I EF  BE ÏNVLOEDEN? 4O minuten

Bekijk samen de video Hoe kan ik de cultuur op mijn werk positief 
beïnvloeden?

Bespreek de video. Vragen die kunnen helpen zijn:

 � Daniël is een duidelijk voorbeeld van iemand die de cultuur positief 
beïnvloedde. Wat kun je van hem leren?
 � Welke praktische tips in de video spreken je aan?
 � Filippenzen 4:5 zegt: “Uw vriendelijkheid zij bij allen bekend”. Hoe sta jij 
bekend? Wat betekent deze tekst in het licht van het aangaan van een 
confrontatie?
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B I JBEL  PODCAST– JOSAFAT 5O minuten

Luister samen naar de Bijbel Podcast: Josafat

Na Salomo’s regering viel Gods volk in twee delen uiteen: Israël in het 
noorden en Juda in het zuiden. Beide rijken hadden hun eigen koningen. 
Sommigen leken op David en waren trouw aan God. De meesten deden dit 
echter niet en leidden de natie bij God vandaan. 

Josafat besteeg de troon van Juda in het zuiden, nadat zijn vader Asa 
overleed. Juda was in die tijd kwetsbaar voor aanvallen van Israël uit het 
noorden en andere omringende volken. Josafat werkte aan de veiligheid 
van het land, maar zocht ook naar manieren om de cultuur van het land 
positief te beïnvloeden. Wij hebben niet zoveel macht en invloed als koning 
Josafat had, maar kunnen wel op een vergelijkbare manier bezig zijn met 
het positief beïnvloeden van de cultuur op ons werk. 

Mogelijke gespreksvragen zijn:

 � Wat viel deelnemers op in hun eigen lezing van het gedeelte? 
 � Welke dingen nemen ze waar als ze met een “werkbril” naar het 
verhaal kijken? Wat zien ze bij Josafat en de reactie van het volk?
 � Wat deed Josafat om de werkcultuur positief te beïnvloeden? 
 � Welke kernwaarden zijn zichtbaar in het leven van Josafat?
 � Wat zie je God doen in de tijd van Josafat?

GETU IGEN IS :  STEVEN 2O minuten

Bekijk samen de video Steven

Bespreek deze video. Vragen die kunnen helpen zijn:

 � Wat herken je van Stevens verhaal in jouw eigen werksituatie?
 � Hoe doe jij dat: stelling nemen als het moeilijk wordt? 

GEBED 15 minuten

Neem de tijd om met elkaar te bidden in gebedstrio’s. Moedig mensen aan 
om gebedspunten te delen naar aanleiding van het document vruchtbaar 
werk.

AFROND ING EN VOORU ITBL IK 5 minuten

 � De Opdracht die voor de komende ontmoeting gemaakt moet zijn, heet 
“Hoe zijn mijn werkrelaties?” Deze staat in de app bij Onderwerp 5: Hoe 
kan mijn werkrelaties verbeteren? Je kunt het in dit handboek vinden op 
pagina 56.

‘Werken is niet een functie uitoefenen, maar je talenten en passie inzetten.  We zijn 
geschapen naar Gods beeld en mogen scheppend/creërend bezig zijn op de plek(ken) 
waar we gesteld zijn. Niet met het doel om een perfecte CV te krijgen, het draait 
om wat we nalaten.’

- Stephen Haverkamp, Mede initatiefnemer Kroon op je Werk – Ondernemer en bestuurder
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O N D E RW E R P  5 :
H O E  K A N  I K  M I J N 

W E R K R E L AT I E S 
V E R B E T E R E N ?

Bijna alles wat met werk te maken heeft is relationeel – we krijgen bijna niets voor elkaar 
zonder werkrelaties. We zijn gemaakt om samen te leven en samen te werken. Het is heel 
Bijbels om dingen door een relationele bril te bekijken. 

Als er problemen op het werk zijn, dan zijn we vaak geneigd om ze zo snel mogelijk op te 
lossen. Daardoor wordt weleens vergeten dat problemen een relationele oorzaak kunnen 
hebben. Relationeel kijken naar situaties is vaak effectief en kan door God gebruikt worden om 
een verstoorde situatie ten goede te keren. 

AVO N D  1

DOELEN VOOR AVOND 1

MATERIAAL VOOR AVOND 1

1 Deelnemers bespreken hun belangrijkste werkrelaties met elkaar.

2 Deelnemers denken na over praktische handvatten om hun werkrelaties te verbeteren.

Opdracht Hoe zijn mijn werkrelaties? 

Video Hoe kan ik mijn werkrelaties verbeteren?

FEEDBACK OVER OPDRACHT 
– HOE ZIJN MIJN WERKRELATIES?

WELKOM 20 minuten

30 minuten

Vraag de groep om de opdracht in duo’s of trio’s te bespreken. Vragen die 
kunnen helpen zijn: 

Vraag de groep het volgende te delen:

 � Hoe gaat het met jou en je werk?
 � Hoe heeft de vorige groepsontmoeting je kijk op werk beïnvloed?

 � Wat is je top 3 van belangrijkste werkrelaties? Wat betekenen deze 
mensen voor jou? Wat beteken jij voor hen?
 � Hoe scoren je werkrelaties in de categorieën gezond, middelmatig en 
ongezond?
 � Wat kun je doen om je werkrelaties te verbeteren?
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INHOUD :  HOE KAN IK  M I JN 
WERKRELAT IES VERBETEREN? 4O minuten

Bekijk samen de video Hoe kan ik mijn werkrelaties verbeteren?

Bespreek de video. Vragen die kunnen helpen zijn:

 � Hoe is het werkplezier bij jou op je werk?
 � Wie is jouw “genadetrainer”?
 � Lees Johannes 15:12 voor. Hoe vul jij deze Bijbeltekst in?

GEBED 15 minuten

Neem de tijd om met elkaar te bidden in gebedstrio’s. Bid specifiek voor je 
werkrelaties.

AFROND ING EN VOORU ITBL IK 5 minuten

 � Lees Jona 1 voor de volgende ontmoeting.
 � Voor deelnemers die zich graag verder verdiepen in Onderwerp 5 staat 
in de app het artikel Het leven bekeken door de relationele bril. Een 
absolute aanrader! 
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AVO N D  2

DOELEN VOOR AVOND 2

MATERIAAL VOOR AVOND 2

1 Deelnemers helpen nadenken waar God aan het werk is.

2 Deelnemers verder laten oefenen met het lezen van een oud-testamentisch verhaal 
in de context van werk.

WELKOM 20 minuten

Vraag de groep het volgende te delen:

 � Hoe gaat het met jou en je werk?
 � Naar aanleiding van het document Vruchtbaar Werk: Heb je God aan 
het werk gezien? 

 � Heeft iemand het artikel Het leven bekeken door de relationele bril 
gelezen? Hoe was dat?

Getuigenis Maarten 

Podcast Jona

Document Vruchtbaar Werk

B I JBEL  PODCAST– JONA 5O minuten

Luister samen naar de Bijbel Podcast: Jona

Jona is geen stralend voorbeeld van hoe je christen bent op je werk. 
Sterker nog, hij maakt de Naam van God te schande door zijn manier van 
doen. Dit hoofdstuk spreekt daarvan boekdelen.  

Mogelijke gespreksvragen zijn:

 � Wat viel deelnemers op in hun eigen lezing van het gedeelte? 
 � Welke dingen nemen ze waar als ze met een “werkbril” naar het 
verhaal kijken? 
 � Wat doen Jona en de mensen aan boord als het crisis wordt? 
 � Wat leert dit verhaal je over je huidige werksituatie? 

GETU IGEN IS :  MAARTEN 2O minuten

Bekijk samen de video Maarten

Bespreek deze video. Vragen die kunnen helpen zijn:

 � Wat herken je van Maartens verhaal in jouw eigen werksituatie?
 � Hoe doe jij dat: beschikbaar zijn voor je collega’s? 
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GEBED 15 minuten

Neem de tijd om met elkaar te bidden in gebedstrio’s. Moedig mensen aan 
om gebedspunten te delen naar aanleiding van het document Vruchtbaar 
werk. 

AFROND ING EN VOORU ITBL IK 5 minuten

 � De Opdracht die voor de komende ontmoeting gemaakt moet zijn, heet 
“Je Geloof Delen met Anderen” Deze staat in de app bij Onderwerp 6: 
Hoe kan mijn geloof delen met anderen? Je kunt het in dit handboek 
vinden op pagina 58.

“De echte geloofsgevechten vinden vandaag plaats in fabrieken, winkels, kantoren 
en op boerderijen, in politieke partijen en het overheidsapparaat, in woningen, in 
de pers, op radio en televisie, en in relaties tussen landen. Het wordt vaak gezegd 
dat de kerk naar die plaatsen toe moet, maar feit is dat de kerk daar al lang is. De 
mensen die op zondag in de kerk zitten gaan daar op maandag naar toe.”

- Wereldraad van Kerken, 1954
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O N D E RW E R P  6 :
H O E  K A N  I K  M I J N  G E LO O F 

D E L E N  O P  M I J N  W E R K ?

Veel christenen dragen emotionele bagage met zich mee als het gaat om evangeliseren op 
het werk. Dit gaat vaak gepaard met een schuldgevoel over een gebrek aan “resultaat”, wat 
dat resultaat dan ook mag zijn. Vaak denken we dat we succesvol evangeliseren als we een 
duidelijke kans krijgen om ons geloof te delen of als er iemand tot geloof komt. Van het belang 
van de kleine stappen die iemand aflegt om uiteindelijk tot geloofsovergave te komen, zijn we 
ons vaak onvoldoende bewust.  

Uiteraard is elke werksituatie anders. Er zijn werkplekken waar het gemakkelijk is om relaties 
op te bouwen, maar er zijn ook plekken waar de sfeer ronduit cynisch of zelfs vijandig is 
tegenover het christelijk geloof. 

Waar je ook werkt, je kunt snel ontmoedigd raken door de obstakels die je ziet of door de 
mogelijke vragen die je op je af gevuurd krijgt als je over je geloof vertelt. Toch is de God 
van de Bijbel geïnteresseerd in alle mensen en heeft Hij het verlangen om met alle mensen 
een relatie op te bouwen. We focussen ons in deze sessie dan ook op mensen en niet op 
problemen. 

AVO N D  1

DOELEN VOOR AVOND 1

MATERIAAL VOOR AVOND 1

1 Deelnemers helpen te groeien in vertrouwen om hun geloof te delen.

2 Deelnemers praktisch toe te rusten om dit te doen.

Opdracht Je geloof delen met anderen 

Video Hoe kan ik mijn geloof delen met anderen?

WELKOM 20 minuten

Vraag de groep het volgende te delen:

 � Hoe gaat het met jou en je werk?
 � Hoe heeft de vorige groepsontmoeting je kijk op werk beïnvloed? 
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“De meeste christenen kunnen meerdere namen noemen van mensen die onderdeel 
waren van hun geestelijke reis op weg naar Jezus Christus.” 

- Bill Peel & Walt Larimore, Initiatiefnemers van Workplace Grace

I NHOUD :  HOE KAN IK  M I JN GELOOF DELEN 
MET ANDEREN? 5O minuten

Bekijk samen de video Hoe kan ik mijn geloof delen met anderen?

Bespreek de video. Vragen die kunnen helpen zijn:

 � Wat vind je van de drie stappen die David noemt?
 � Hoe kun je openlijk christen zijn in een cynische of zelfs vijandige 
werkomgeving? 
 � Welke dingen kun je ondernemen om je werkrelaties een stap verder te 
helpen op hun geestelijke reis? 
 � Lees Romeinen 10:11-15 voor. Wat betekent deze Bijbeltekst in jouw 
context?

FEEDBACK OVER OPDRACHT 
– JE GELOOF DELEN MET ANDEREN 30 minuten

Vraag de groep om de opdracht in duo’s of trio’s te bespreken. Vraag de 
groepen om in gebed te gaan en God te vragen of Hij iets specifieks wil 
openbaren voor de geselecteerde mensen:

 � Wat doet God in hun leven op dit moment? 
 � Waar zijn ze op hun geestelijke reis?
 � Welke volgende stap zouden ze kunnen zetten?

Bespreek deel 2 van de vragen in de app-opdracht zodra je klaar bent met 
bidden.

AFROND ING EN VOORU ITBL IK 10 minuten

 � Lees Johannes 1:29-51 voor de volgende ontmoeting.
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AVO N D  2

DOELEN VOOR AVOND 2

MATERIAAL VOOR AVOND 2

1 Deelnemers helpen nadenken waar God aan het werk is.

2 Deelnemers verder laten oefenen met het lezen van een nieuwtestamentisch verhaal 
waarin Jezus iemand met een sceptische houding ontmoet.

WELKOM 20 minuten

Vraag de groep het volgende te delen:

 � Heb je de mogelijkheid gehad om iets te delen over je geloof op je 
werk? Hoe ging dat?

 � Naar aanleiding van het document Vruchtbaar Werk: Heb je God aan 
het werk gezien?

Getuigenis Chris 

Podcast Jezus

Document Vruchtbaar Werk

B I JBEL  PODCAST– JEZUS 5O minuten

Luister samen naar de Bijbel Podcast: Jezus

Dit Bijbelgedeelte vindt aan het begin van Jezus’ bediening plaats, op het 
moment als Hij Zijn discipelen roept. Het verhaal schept inzicht in de manier 
waarop Jezus met ieder persoon een eigen manier van omgang heeft. 
Er is in dit gedeelte geen direct verband te leggen met werk, maar er is 
wel iemand die sceptisch is ten opzichte van Jezus. Dat scepticisme zal 
herkenning oproepen in de groep.

Mogelijke gespreksvragen zijn:

 � Wat viel deelnemers op in hun eigen lezing van het gedeelte? 
 � Op welke manieren benadert Jezus de verschillende discipelen? 
 � Wat valt je op aan de manier waarop de discipelen anderen enthousiast 
maakten over Jezus? 
 � Wat kun je leren van Jezus’ omgang met Nathanael? 

GETU IGEN IS :  CHR IS 2O minuten

Bekijk samen de video Chris

Bespreek deze video. Vragen die kunnen helpen zijn:

 � Wat herken je van Chris’ verhaal in jouw eigen werksituatie?
 � Hoe doe jij dat: over Jezus praten met andere mensen? 
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GEBED 15 minuten

Neem de tijd om met elkaar te bidden in gebedstrio’s. Moedig mensen aan 
om gebedspunten te delen naar aanleiding van het document Vruchtbaar 
werk. 

AFROND ING EN VOORU ITBL IK 5 minuten

De Opdracht die voor de komende ontmoeting gemaakt moet zijn, heet 
“Dagelijks Gebed” Deze staat in de app bij Onderwerp 7: Hoe ga ik om met 
lastige dilemma’s op het werk? en in dit handboek op pagina 59.
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W O R K

H O W  C A N  I  TA C K L E  W O R K P L A C E
I S S U E S  W I T H  B I B L I C A L  P R I N C I P L E S ?

7

H O E  G A  I K  O M  M E T  L AS T I G E 
D I L E M M A ’ S  O P  M I J N  W E R K ?

O N D E RW E R P  7
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O N D E RW E R P  7 :
H O E  G A  I K  O M  M E T  L AS T I G E
D I L E M M A ’ S  O P  M I J N  W E R K ?

Als het goed is, hebben de deelnemers tijdens de afgelopen ontmoetingen al meer en meer 
geleerd om Bijbelse principes toe te passen op dagelijkse uitdagingen. Het huidige onderwerp 
gaat specifiek in op lastige dilemma’s die je juist als christen tegen kunt komen. In de video’s 
worden een aantal dilemma’s geschetst die waarschijnlijk herkenning oproepen. Ze zijn bedoeld 
om het groepsgesprek over persoonlijke dilemma’s op gang te brengen.

AVO N D  1

DOELEN VOOR AVOND 1

MATERIAAL VOOR AVOND 1

1 Deelnemers helpen om Jezus na te volgen als het lastig wordt.

2 Deelnemers praktisch toe te rusten om met dilemma’s om te gaan.

Opdracht Doordeweekse Gebedstijd 

Video Hoe ga ik om met lastige dilemma’s op mijn werk?

WELKOM 20 minuten

Vraag de groep het volgende te delen:

 � Hoe gaat het met jou en je werk?
 � Heb je de mogelijkheid gehad om iets te delen over je geloof op je 
werk?  
Hoe ging dat?

I NHOUD :   HOE GA IK  OM MET LAST IGE  
D I L EMMA’S OP M I JN WERK? 5O minuten

Bekijk samen de video Hoe ga ik om met lastige dilemma’s op mijn werk?

Bespreek de video. Vragen die kunnen helpen zijn:

 � Herken je iets van de dilemma’s die besproken worden? Heb je op dit 
moment een dilemma waar je mee zit? 
 � Hoe voorkom je dat je de moraalridder wordt?
 � Lees 1 Johannes 4:4 voor. Wat betekent deze Bijbeltekst in jouw 
context?
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“God is de Schepper van het heelal en onze planeet. Ons werk is een reflectie van 
Zijn grote werk zodra we beginnen te werken aan een cultuur die voldoet aan Zijn 
wil en visie van de mensheid.”

- Tim Keller, Predikant, Spreker en Auteur

FEEDBACK OVER OPDRACHT 
– DOORDEWEEKSE GEBEDSTIJD 30 minuten

Vraag de groep hoe het was om deze opdracht te doen. Vragen die kunnen 
helpen zijn: 

 � Wat heb je van Gods aanwezigheid gemerkt? 
 � Welke stappen van deze gebedsoefening waren bijzonder behulpzaam?
 � Hoe is je gebedsleven doordeweeks en hoe zou je dit kunnen verdiepen?

AFRONDING EN VOORUITBLIK 10 minuten

 � Moedig de deelnemers aan om de gebedsoefening een paar keer te 
doen voordat jullie elkaar weer ontmoeten.
 � Lees 1 Petrus 2: 4 – 25 voor de volgende ontmoeting.
 � Lees het artikel “Samen bidden op je werk.” Dit staat in de app bij 
Onderwerp 7.
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AVO N D  2

DOELEN VOOR AVOND 2

MATERIAAL VOOR AVOND 2

1 Deelnemers helpen nadenken waar God aan het werk is.

2 Deelnemers verder laten oefenen met het lezen van een nieuwtestamentisch verhaal 
in de context van geloof en werk.

WELKOM 30 minuten

Vraag de groep het volgende te delen:

 � Hoe gaat het met jou en je werk? 
 � Hoe was het om het artikel “Samen bidden op je werk” te lezen? Wat 
vind je van het idee?

 � Naar aanleiding van het document Vruchtbaar Werk: Heb je God aan 
het werk gezien?

Getuigenis Geertruyt 

Podcast Petrus

Document Vruchtbaar Werk

B I JBEL  PODCAST– JEZUS 5O minuten

Luister samen naar de Bijbel Podcast: Petrus

Dit gedeelte staat vol met bemoedigingen en praktisch advies voor het 
christelijk leven. Petrus schrijft aan mensen “in ballingschap”, omdat hij wist 
dat de christenen eenlingen waren in een heidense cultuur. Zij hadden vaak 
te maken met weerstand en vijandigheid als het ging om het christelijk 
geloof.    

Mogelijke gespreksvragen zijn:

 � Wat viel deelnemers op in hun eigen lezing van het gedeelte? 
 � De verzen 11 – 21 geven praktisch advies over het leven als christen. 
Wat zeggen de verzen 9 en 10 over de reden om als christen te leven? 
 � Wat herken je van de context van de christenen toen in jouw eigen 
context? 
 � Petrus schrijft over het onderwerpen aan gezag. Hoe verhoudt zich dat 
tot jouw houding ten opzichte van gezag in jouw werkcontext? 
 � Hoe is het advies van Petrus over onrecht van toepassing op eventueel 
onrecht dat jij meemaakt op je werkplek?
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GETU IGEN IS :  GEERTRUYT 2O minuten

Bekijk samen de video Geertruyt

Bespreek deze video. Vragen die kunnen helpen zijn:

 � Wat herken je van Geertruyts verhaal in jouw eigen werksituatie?
 � Hoe doe jij dat: staan voor de principes waar je in gelooft?  

GEBED 15 minuten

Neem de tijd om met elkaar te bidden in gebedstrio’s. Moedig mensen aan 
om gebedspunten te delen naar aanleiding van het document Vruchtbaar 
werk. 

AFROND ING EN VOORU ITBL IK 5 minuten

 � Opdracht: vraag iedere deelnemer om te reflecteren op de door hen 
geleerde lessen in de cursus. Vraag ze om hier een samenvatting van te 
maken.
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W O R K

H O W  C A N  I  R E M A I N
F R U I T F U L  O V E R  T H E  L O N G -T E R M ?

8
H O E  B L I J F  I K  V R U C H T BA A R  O P  D E 

L A N G E  T E R M I J N ?

O N D E RW E R P  8
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O N D E RW E R P  8 :
H O E  B L I J F  I K  V R U C H T BA A R  O P 

D E  L A N G E  T E R M I J N ?

In deze cursus hebben de deelnemers al regelmatig nagedacht over wat vruchtbaar werk 
betekent. Nu de cursus tot een afronding komt, is het belangrijk om te reflecteren en na te 
denken over de toekomst. Het is mooi om de positieve veranderingen met God en met elkaar 
te vieren. Tegelijk kan de groep nadenken over de periode nadat de cursus is afgerond. De 
vraag hierbij is hoe de geleerde lessen onderdeel worden van iedere dag. Bovendien willen de 
deelnemers misschien wel met elkaar verder in deze samenstelling. 

AVO N D  1

DOELEN VOOR AVOND 1

MATERIAAL VOOR AVOND 1

1 Deelnemers helpen om na te denken over vrucht dragen op de lange termijn.

2 Deelnemers praktisch toerusten om met dilemma’s om te gaan.

Samenvatting van geleerde lessen

Video Hoe kan ik op de lange termijn vrucht dragen?

WELKOM 50 minuten

Vraag de groep het volgende te delen naar aanleiding van de opdracht:

 � Wat waren eye-openers voor jou in het afgelopen seizoen? 
 � Wat heb je van God gezien in het afgelopen seizoen? 
 � Welke lessen neem je mee de toekomst in? 

I NHOUD :   HOE BL I J F  IK  VRUCHTBAAR OP DE 
LANGE TERMI JN? 5O minuten

Bekijk samen de video Hoe kan ik op de lange termijn vrucht dragen?

Bespreek de video. Vragen die kunnen helpen zijn:

 � Is er voor jou verschil tussen een christen die leeft vanuit de Geest en 
een collega die dit niet doet? 
 � Hoe blijf jij dicht bij Jezus? 
 � Lees Johannes 15:1-8 voor. Wat betekent deze Bijbeltekst in jouw 
context?
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AFROND ING EN VOORU ITBL IK 10 minuten

 � Lees Hebreeën 12: 1-13 voor de volgende ontmoeting.

AVO N D  2

DOELEN VOOR AVOND 2

MATERIAAL VOOR AVOND 2

1 Deelnemers laten bidden voor hun toekomst.

2 Deelnemers verder laten oefenen met het lezen van een nieuwtestamentisch verhaal 
in de context van geloof en werk.

WELKOM 20 minuten

Vraag de groep het volgende te delen:

 � Hoe gaat het met jou en je werk? 

Naar aanleiding van het document Vruchtbaar Werk: Heb je God aan het 
werk gezien?

Getuigenis Bert

Podcast Hebreeën

Document Vruchtbaar Werk

‘God werkt en wij worden geroepen met Hem samen te werken. Op de 

werkvloer mag ik dat laten zien.’

- Cees Hendriks, initiatiefnemer van Kroon op je Werk
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B I JBEL  PODCAST– HEBREEËN 5O minuten

Luister samen naar de Bijbel Podcast: Hebreeën

Het boek Hebreeën is geschreven voor Joodse christenen. In eerdere tijden 
waren ze in staat geweest om weerstand tegen hun geloofsovertuiging 
te pareren, maar tijdens het schrijven, is hun geloofsvertrouwen erg klein 
geworden. Ze waren wat kwijtgeraakt: het contact met Wie ze volgden; 
de opgestane Heer die hen door moeilijke tijden heen kan en wil helpen. In 
hoofdstuk 11 staan de geloofshelden opgesomd die allemaal met de hulp van 
God door moeilijke tijden heen waren gekomen.   

Mogelijke gespreksvragen zijn:

 � Wat viel deelnemers op in hun eigen lezing van het gedeelte? 
 � De tekst begint met de zin: “Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen 
omringd zijn…” Heb jij hedendaagse geloofshelden of mensen van wie 
hun geloof als voorbeeld voor je dienen? 
 � Hetzelfde vers spreekt over zonde waar je zo gemakkelijk in verstrikt 
kunt raken. Wat betekent het om dit van je af te werpen? 
 � Als je door een moeilijke tijd op je werk heengaat, hoe zou dit dan 
kunnen bijdragen aan “een leven in vrede en gerechtigheid” (vers 11)?
 � Hoe kun je met elkaar de race lopen die voor je ligt, waarbij eventuele 
verwondingen die je oploopt, niet leiden tot een blijvende handicap, 
maar tot genezing?

GETU IGEN IS :  BERT 2O minuten

Bekijk samen de video Bert

Bespreek deze video. Vragen die kunnen helpen zijn:

 � Wat herken je van Berts verhaal in jouw eigen werksituatie?
 � Hoe zorgt God voor jou?  

GEBED 15 minuten

Neem de tijd om met elkaar te bidden in gebedstrio’s, specifiek voor de 
toekomst en de uitdagingen die deelnemers voor zich zien.

AFROND ING EN VOORU ITBL IK 5 minuten

 � Plan een leuke activiteit over een aantal maanden, bijvoorbeeld een 
barbecue. 
 � Moedig mensen aan om hun gebedstrio voort te zetten.
 � Als er onder de deelnemers ook potentiële groepsleiders zitten, vraag 
hen dan of ze misschien zelf een groep willen leiden in de kerk of met 
geïnteresseerde christenen. 
 � Wij ontvangen graag mailadressen van de deelnemers om hen blijvend 
te inspireren om christen te zijn op het werk. Dat doen we via onze 
nieuwsbrief. Deelnemers kunnen hun mailadres via de app bij Onderwerp 
8 doorgeven. Wil je hier aandacht voor vragen?
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D E E L  2
G RO E P S M AT E R I A A L
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V R U C H T BA A R  W E R K

Dit model helpt je om te ontdekken wat vruchtbaar werk inhoudt en hoe jij dit kunt uitleven. 

CHRISTELIJK KARAKTER

GOED WERK

GENADE EN L IEFDE

WERKCULTUUR

RECHT EN WAARHEID

HET EVANGELIE

1

2

3

4

5

6

Dat is de vrucht van de Geest in actie: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wanneer had je deze eigenschappen nodig in de 
afgelopen week? Of op welke manier werden ze getest? Hoe pakte dat uit? 

Het werk dat je doet is van grote waarde. Heb je kwaliteit geleverd? Was je op tijd? Het is 
belangrijk om goed werk te leveren, maar hoe verricht je goed werk samen met God? Ben je 
ervan bewust dat je jouw werk samen met God doet: naar zijn beeld, in zijn kracht en tot zijn 
eer? 

De houding van je hart doet er toe! Hoe heb je iemand lief die zich niet goed voelt of boos is? 
Hoe ben je genadevol in lastige situaties, als je baas bijvoorbeeld onredelijk is? Hoe geef je je 
eigen grenzen aan of confronteer je anderen als ze ondermaats presteren?

Cultuur is ‘de manier waarop we de dingen hier doen’. Hoe beïnvloed jij de bij jullie heersende 
werkcultuur? In hoeverre komen de normen en waarden van jouw organisatie overeen met 
Bijbelse normen en waarden? Hoe zouden Bijbelse normen en waarden kunnen leiden tot een 
andere manier van omgaan met elkaar? Vergeet niet dat je de cultuur ook kunt beïnvloeden 
zonder in een leidinggevende positie te zitten!

Er zijn tijden dat je juist als christen je mond open moet doen als er zaken oneerlijk, 
ongezond of onjuist aan toe gaan. Je doet dit niet alleen omdat je daar op tegen bent, maar 
juist omdat je vóór eerlijke behandelding van iedereen bent, dat je opkomt voor gezonde 
werkomstandigheden en staat voor een organisatie die doet wat ze belooft. Het kan zijn dat er 
betere arbeidsomstandigheden nodig zijn voor jezelf, maar ook dat je opkomt voor die van een 
ander. Heb je je in de afgelopen tijd in een dergelijke situatie bevonden? Hoe ging dat?

God houdt van je collega’s en Hij wil graag dat ze Hem (beter) leren kennen. Bid je voor hen? 
Ben je bereid en in staat om te vertellen wat je geloof in Jezus voor jou betekent? Dit kan 
bijvoorbeeld door te vertellen wat de Bijbel zegt over een bepaalde werksituatie, of hoe God je 
helpt in je dagelijks leven, of door vragen te stellen aan je collega over zijn of haar zoektocht 
naar betekenis. 

ONDERWERP  1
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R E F L E C T I E  O P  J E  W E R K

 � Je functie en organisatie:

 � Welke belangrijkste vaardigheden en welke karaktereigenschappen heb je nodig voor je werk? 

 � Kun je in een paar woorden beschrijven wat je werk inhoudt?

 � Wat zijn op dit moment je grootste uitdagingen?

ONDERWERP  2

H O E  G A AT  H E T  O P  J E  W E R K ?
EEN OEFENING DIE JE HELPT OP JE WERK TE REFLECTEREN

Tijdens deze cursus kijken we naar een aantal onderdelen van je werk. Door deze 
oefening krijg je een beeld  van je huidige werksituatie. Het geeft je inzicht in wat 
echt belangrijk is, welke kansen er op je werk zijn en welke invloeden er spelen.
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 � Welk cijfer zou je geven aan de kwaliteit van de producten of diensten die je organisatie 
levert?

 � Welk cijfer zou je geven aan je eigen bijdrage op je werk?

 � Welke kansen zie je voor verbetering van je eigen bijdrage op je werk?

 � Welk cijfer zou je geven aan je direct leidinggevende? 

 � Waar ben je blij mee in je werk?

 � Welke dingen hoop je voor het komende werkjaar?

O N D E R W E R P  2
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 � Wat heeft jouw werkhouding het meest beïnvloed?

R E F L E C T I E  O P  FAC TO R E N  D I E  VA N 
I N V LO E D  Z I J N  O P  J E  W E R K

 � Wie zijn voor jou rolmodellen in je werk?

 � Hoe zou je jouw discipline in het hebben van stille tijd omschrijven? In welke mate heb je 
het idee dat Gods Woord je werkende leven beïnvloedt?

 � Hoe zou je jouw gebedsleven in relatie tot je werkende leven beschrijven?

ONDERWERP  2

 � Niet-christelijke factoren zoals je opleiding, trainingen op het werk, bedrijfsbeleid, etc.

 � Christelijke factoren zoals een christelijk boek, conferentie, prekenserie of invloed vanuit je eigen 
gemeente.
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Kijk je antwoorden nog eens na.

M I J N  C O N C L U S I E S

 � Wat valt je op in je antwoorden? Is er iets waar je tevreden over bent? 

 � Zijn er bepaalde zaken waar je extra energie in wilt steken?

 � Wat heeft God je in het afgelopen jaar willen leren? Hoe is Hij met jou als discipel 
opgetrokken? Welke aandachtspunten heeft Hij bij je neergelegd?

Welke Grote Vraag over jouw arbeids- en geloofsleven wil je behandelen tijdens deze cursus?

ONDERWERP  2



52

H O E  F LO R E E R  I K  O P  M I J N  W E R K ?
Een oefening die je helpt op je werk te reflecteren

Vul de eerste bladzijde zelf in en vraag iemand die jou goed kent om de tweede 

bladzijde in te vullen. Vergelijk daarna de scores met elkaar. Geef jezelf bij iedere 

stelling een cijfer van 1 tot 10.

Ik krijg voldoende slaap

Ik doe regelmatig dingen die me nieuwe energie geven  

Ik heb een goede relatie met God  

Mijn aantal werkuren per week is gezond

Ik kan het tempo van mijn leven en mijn werk goed aan  

Ik ken het doel van mijn leven 

Ik neem voldoende tijd voor mijn familie en goede vriendschappen 

Mijn manier van leven helpt me om gezond te blijven 

Ik weet wie ik ben en word niet al te zeer gedreven door wat anderen van me 
vinden

Ik heb voldoende tijd voor persoonlijke reflectie

Ik ervaar vrede als ik nadenk over de toekomst 

Ik heb iemand in mijn leven die mij goed kent en met wie ik mijn leven kan delen         

1

5

9

3

7

11

2

6

1O

4

8

12

TOTAL E SC ORE

ONDERWERP  3

Zijn er bepaalde dingen die je opvallen?
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Een oefening die wordt ingevuld door een vriend of vriendin over jou, 
om je te helpen reflecteren op je werk

Geef je vriend of vriendin bij iedere stelling een cijfer van 1 tot 10.

X krijgt voldoende slaap

X doet regelmatig dingen die X nieuwe energie geven  

X heeft een goede relatie met God  

Het aantal werkuren van X per week is gezond

X kan het tempo van zijn of haar leven en werk goed aan 

X kent het doel van zijn of haar leven 

X neemt voldoende tijd voor familie en goede vriendschappen 

De manier van leven van X helpt hem of haar om gezond te blijven 

X weet wie X is en wordt niet al te zeer gedreven door wat anderen van X 
vinden

X heeft voldoende tijd voor persoonlijke reflectie

X ervaart vrede als X nadenkt over de toekomst 

X heeft iemand in zijn of haar leven die X goed kent en met wie X het leven kan 
delen

1

5

9

3

7

11

2

6

1O

4

8

12

TOTALE SCORE

Welke overeenkomsten en verschillen zie je tussen jouw score 
en die van je vriend of vriendin?

H O E  F LO R E E R  I K  O P  M I J N  W E R K ?

ONDERWERP  3
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H O E  I S  D E  C U LT U U R 
O P  M I J N  W E R K ?

Een oefening die je helpt ontdekken waardoor jouw werkcultuur wordt gevormd 
en hoe je deze kunt beïnvloeden

Creatief denken over je werkplek

Vragen over je werkplek

Reflectie

1

2

3

Stel je organisatie voor als een dier of een auto. Welk dier of welke auto zou je kiezen?

Waar word je blij van als je nadenkt over je werk en je organisatie?

Neem een paar minuten de tijd om over je antwoorden na te denken. Wat zeggen ze over 
de kernwaarden van jouw organisatie? 

Waarom?

Wat frustreert je als je nadenkt over je werk en je organisatie?

ONDERWERP  4
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Kenmerken in kaart

Kleine stappen van beïnvloeding

4

5

Welke kenmerken van je werkplek komen overeen met Bijbelse waarden en welke niet? 
Voorbeelden van Bijbelse waarden zijn: het helpen van anderen, het waarderen van ieder 
individu, het vertellen van de waarheid, liefde tonen, eerlijk je werk doen en vrede 
stichten. 

Welke kleine, praktische stappen kun je met Gods hulp zetten om het goede op je 
werkplek verder te versterken? En welke kleine, praktische stappen kun je met Gods hulp 
zetten om dingen die niet overeenkomen met Bijbelse waarden te verbeteren?

KENMERKEN D I E 
OVEREENKOMEN MET
B I JBELSE  WAARDEN

VERSTERKEN
VAN HET GOEDE

KENMERKEN D I E  N I ET 
OVEREENKOMEN MET
B I JBELSE  WAARDEN

VERBETEREN
VAN HET ZWAKKE

ONDERWERP  4
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1

M I JN BELANGR I JKSTE WERKRELAT IES

U ITSTEKEND OKÉ ONGEZOND

H O E  Z I J N  M I J N 
W E R K R E L AT I E S ?

Een oefening die je laat kijken naar de mate van gezondheid van je werkrelaties

EEN SNELLE  GEZONDHE IDSCHECK

WIE is voor jou belangrijk op je werk?

HOE gezond zijn deze werkrelaties?

Schrijf de belangrijkste werkrelaties op.

Zet de namen van je werkrelaties in onderstaande tabel. Om te onderzoeken hoe 
gezond een werkrelatie is, kun je nadenken over de volgende drie dingen:

A

B

1 6

2 7

3 8

4 9

5 1O

Transparant  – zowel jij als de ander delen alle relevante informatie
Tijd  – je steekt over en weer voldoende tijd in elkaar
Vertrouwen  – van beide kanten is sprake van goede wil en bereidheid tot hulp

ONDERWERP  5
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2

RELAT I E
VERSTERKERS

RELAT IE
AFBREKERS

WAT KUN JE  DOEN OM JE  WERKRELAT IES TE VERBETEREN?

WAAROM denk je dat dit zo is?

Schrijf op welke elementen ervoor zorgen dat relaties gezond of ongezond zijn.

Als je de antwoorden van onderdeel 1 analyseert, welke ideeën en acties komen dan bij 
je boven om jouw werkrelaties te verbeteren? Wees zo praktisch en concreet mogelijk. 

C

ONDERWERP  5
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J E  G E LO O F  D E L E N  M E T  A N D E R E N
Bid voor je werkrelaties en vraag God of er een specifiek iemand is die Hij op het oog heeft. 
Als dat zo is, beantwoord dan de eerste vier vragen.

DE HUIDIGE SITUATIE

MOGELIJKE VERVOLGSTAPPEN

Hoe zou je deze persoon omschrijven?

Hoe kun je deze persoon beter leren kennen?

Wat is volgens jou belangrijk voor deze persoon?

Wie zou er nog meer voor deze persoon willen bidden? 

Wat gelooft deze persoon volgens jou over God? 

Wat kun je doen om deze persoon praktisch te zegenen? 

Zijn er specifieke dingen naar voren gekomen tijdens het gebed?

Hoe zou je de relatie tussen jou en deze persoon beschrijven? 

Wat helpt jou om voorbereid te zijn als zich een kans voordoet om je geloof te delen? 

Een ding dat ik me voorneem om te doen is:

ONDERWERP  6

De volgende vragen vul je tijdens de groepsontmoeting in. 
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4.  REFLECTIE

Reflecteer op wat er vandaag gebeurt met jou, in jou en door jou heen. Nu je de Heilige 
Geest gevraagd hebt om inzicht, vertrouw erop dat Hij je de weg zal wijzen. De vragen 
die hieronder staan kunnen helpen in je reflectie. 

DO O R D EW E E K S E  G E B E D S T I J D

DE AANWEZIGHEID VAN GOD ZOEKEN EN ZIJN STEM VERSTAAN IN 
DE DRUKTE VAN IEDERE DAG.

Deze gebedsoefening is zo’n 500 jaar geleden bedacht door Ignatius en helpt christenen 
sindsdien om God beter te dienen door stil te worden. De oefening duurt ongeveer 10 minuten. 
Je kunt dit gebed iedere dag bidden.

1 .   STIL WORDEN

2.  DANKBAARHEID

3.  INSPIRATIE

Ontspan en laat de stress van de dag van je afglijden en besef dat je in Gods aanwezigheid 
bent.

Bedenk waar je deze dag dankbaar voor bent: voortgang in een project, een mooi 
gesprek met een collega, een tevreden klant, etc.

Vraag de Heilige Geest om inzicht voor de activiteiten die voor je liggen en de emoties 
die dat oproept.   

ONDERWERP  7
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5.  VERLOSSING EN VREDE

Als je het idee hebt dat je dag chaotisch verloopt, vraag Gods Geest om orde in de 
chaos aan te brengen zoals Hij dat ook deed bij de Schepping van de aarde. Vraag God 
om vergeving en genezing als dat nodig is. 

Bedank God voor de dingen die goed gingen en vraag Hem om meer van Zijn liefde aan 
anderen te laten zien door jou heen. 

Kijk naar de dag van morgen. Vraag of God je opmerkzaam wil maken voor Zijn 
aanwezigheid, en om moed en wijsheid om Zijn wil te doen. Vraag om een open hart 
tijdens de drukte van de dag. Vraag om open handen waarmee je anderen om je heen 
kunt dienen. Nodig God uit om in elke situatie bij je te zijn. 

Het kan goed zijn dat je tijdens de vorige stap dingen ontdekte die goed en dingen die 
minder goed gaan. 

ONDERWERP  7

 � Heb je vandaag iets geleerd over God en hoe Hij werkt? 

 � Heb je Hem ontmoet in de hoogte- en dieptepunten van de dag: vreugde, angst, 

misverstand, moeheid of extase?

 � Heb je de afwezigheid van God vandaag ervaren? Zo ja, waarom denk je dat dit zo 

was?

 � Heb je het idee dat God je een bepaalde kant of richting opduwt? Hoe reageer je 

daarop? 

 � Hoe is je gemoedstoestand vandaag? Kun je God uitnodigen in je gevoelens?

 � Bedenk welke gewoonten en gedragspatronen je hebt. Welke zijn behulpzaam en kun 

je versterken? Welke zijn minder positief en kun je veranderen of stoppen met Gods 

hulp?

MOGELIJKE VERVOLGSTAPPEN 

 � Zijn er specifieke dingen naar voren gekomen tijdens het gebed? 

 � Hoe kun je deze persoon beter leren kennen? 

 � Wie zou er nog meer voor deze persoon willen bidden?  

 � Wat kun je doen om deze persoon praktisch te zegenen?  

 � Wat helpt jou om voorbereid te zijn als zich een kans voordoet om je geloof te 

delen?  

 � Een ding dat ik me voorneem om te doen is:
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WAT  VO O R  L E I D E R  B E N  J I J ?

R E F L E C T I E - O E F E N I N G 
VO O R  J O U  A L S  G RO E P S L E I D E R

Als je al eerder een Bijbelstudiegroep geleid hebt, dan bezit je waarschijnlijk alle vaardigheden 
die nodig zijn om een groep door deze cursus heen te leiden. In deze cursus hoef je niet de 
expert te zijn die de groep vertelt hoe je werk en geloof combineert. Je rol is eerder die van 
facilitator; dankzij jou komt het gesprek binnen de groep op gang en leer je samen met de 
andere deelnemers. Jij zet de toon en bepaalt het tempo voor de groep. 

Deze oefening helpt je om na te denken over je eigen manier van leiding geven en helpt je om 
jouw specifieke kwaliteiten goed in te zetten bij deze cursus. 

BEHANDELEN VAN HET CURSUSMATERIAAL

Ik ga van tevoren al na welke 
mogelijke vragen gesteld kunnen 
worden, zodat ik de ontmoeting 

goed kan sturen. 

Als iemand een probleem ervaart, 
dan ben ik iemand die hem of haar 
helpt om dit probleem onder ogen 

te zien en aan te pakken. 

Ik kan goed inschatten of 
een onverwachte vraag de 

discussie verder helpt, of juist 
verstoort. 

Als iemand ergens mee zit, dan 
vind ik het fijn om die persoon 

te laten denken in uitdagingen in 
plaats van problemen. 

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

 � Reflecteer voor jezelf hoe je reageert als iemand de discussie een kant opstuurt die 
afleidt van het hoofdonderwerp. 

Als iemand een onderwerp aansnijdt dat anders is dan het hoofdonderwerp, dan zul je 
je moeten afvragen in hoeverre dit de andere groepsleden helpt. Het kan dan helpen om 
tegen de groep te zeggen: “Als we dit onderwerp nu bespreken, dan is de kans aanwezig 
dat we minder tijd hebben voor andere onderwerpen.” Je kunt de groep dan laten 
beslissen wat het beste is om te doen, of samen bepalen hoe lang dit onderwerp wordt 
besproken. 
Het is belangrijk dat je bereid bent om je eigen plan voor de avond aan te passen als dat 
beter is voor het groepsproces. Je kunt altijd een bepaald onderwerp parkeren voor een 
volgende ontmoeting als dat beter is.

REAGEREN OP ISSUES
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LUISTEREN NAAR ELKAAR

 � Reflecteer: hoe is jouw luistervaardigheid? 

 � Open vragen helpen mensen om te praten over zaken die belangrijk voor hen zijn. 
Open vragen zijn de Wie, Wat, Waarom, Waar, Wanneer, en Hoe? vragen. Je kunt je 
vragen ook zo formuleren: “Kun je me meer vertellen over …?” of “Kun je me helpen 
om te begrijpen wat je bedoelt met …?” Onthoud dat oogcontact belangrijk is, en 
probeer om de spreker niet te onderbreken. Je kunt laten zien dat je de boodschap 
begrepen hebt door deze te bevestigen, samen te vatten of te herformuleren voor 
de andere groepsleden. Als je deze skills als leider inzet, help je de groep om dit ook 
te doen. Zo voorkom je dat degenen die graag praten, maar minder goed luisteren, 
het gesprek naar zich toetrekken. 

OMGAAN MET VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 � Reflecteer: houd je vertrouwelijke informatie gemakkelijk voor jezelf?

Er zit maar een dunne lijn tussen het delen van verhalen die de groep opbouwen en 
het beschadigen van vertrouwen. Als je graag een verhaal deelt, zorg er dan voor dat je 
zeker weet dat je iemands toestemming hebt om dit te doen. Je spreekt namelijk met 
de groep af dat alles wat gedeeld wordt vertrouwelijk is. Als groepsleider ben je hierin 
het rolmodel. Het vertrouwen van deelnemers wordt snel broos als ze merken dat hun 
verhalen gedeeld worden. 

Ik houd verhalen van anderen voor 
mezelf, hoe bemoedigend deze ook 

kunnen zijn voor anderen. 

Ik gebruik graag verhalen die ik heb 
gehoord van anderen, bij voorkeur 

met hun naam erbij. 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Ik luister naar mensen door hen 
vragen te stellen, zodat ik zeker 

weet dat ze hun boodschap volledig 
over hebben gebracht. 

Ik zorg ervoor dat ik de boodschap 
van iemand heb begrepen en laat 

het gesprek verder zoveel mogelijk 
over aan de groep. 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

 � Reflecteer voor jezelf hoe je mensen helpt als ze ergens mee zitten of een probleem 
ervaren.

In deze cursus help je mensen om te zien waar God aan het werk is in hun leven. 
Het kan hierbij helpen om ze te laten denken in termen van uitdagingen in plaats van 
problemen. Verhalen uit de Bijbel of verhalen van christenen kunnen hier aan bijdragen. 
Deze verhalen kunnen groepsleden helpen om hun eigen levensverhaal te plaatsen in de 
context van Gods weg met mensen.
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GEBRUIK VAN DE BIJBEL

 � Reflecteer: Hoe gebruik je de Bijbel als bron van wijsheid en inzicht? 

Het is belangrijk om je verstand te gebruiken, maar de Bijbel geeft iets wat het verstand 
niet kan geven: Gods heilzame licht op werksituaties en Bijbelse voorbeelden om te 
volgen. Ruth 2 is hier een voorbeeld van. De Bijbelpodcasts zullen je helpen om hierin te 
groeien, zodat je anderen ook kunt helpen.

BIDDEN VOOR DE GROEP

 � Reflecteer: Hoe bid je zowel voor de deelnemers als je eigen voorbereiding voor de 
avonden?

Er is geen goede of verkeerde manier van bidden. We moedigen jou als groepsleider aan 
om specifiek voor de deelnemers en hun werksituaties te bidden, alsook voor het proces 
in de groep zelf. Je zult merken hoe bemoedigend het is wanneer God gebeden verhoort! 

Ik ben geneigd om de Bijbel te 
gebruiken om te laten zien hoe 

problemen op de werkvloer 
aangepakt kunnen worden. 

Ik ben geneigd om goede voorbeelden 
te gebruiken uit de praktijk van alle dag, 
om te laten zien hoe problemen op de 

werkvloer aangepakt kunnen worden. 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Ik bid graag voor mensen en de 
situatie waarin ze zich bevinden. 

Ik bid graag voor de praktische 
dingen die nodig zijn om de groep 

lekker te laten draaien. 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

CREËREN VAN OPENHEID

 � Reflecteer: hoe laat je zien dat je ook iemand bent die lerend onderweg is, net als 
alle andere deelnemers?

Eerlijk en authentiek zijn over je (geloofs-) leven, helpt anderen om te zien dat jij ook 
“werk in uitvoering” bent en niet alle wijsheid in pacht hebt. Het kan anderen enorm 
helpen als je vertelt over je eigen worstelingen en overwinningen. Je verhalen moeten 
de groep niet domineren, maar kunnen bijdragen aan vertrouwen en openheid in de 
groep.

Ik houd mijn eigen uitdagingen of 
problemen graag voor mezelf, zodat 

ik het gesprek niet domineer. 

Ik ben bereid om mijn eigen verhaal 
te doen als dat anderen helpt om 

zichzelf open te stellen.

1

1

2

2

3

3

4

4
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OV E R  K RO O N  O P  J E  W E R K
Deze cursus is een initiatief van Het Centrum voor Geloof en Werk (PKN), Stichting Opwekking 
en de Christelijke Hogeschool Ede. Deze organisaties beschouwen de werkplek als de frontlinie 
van de kerk: hier kan het geloof in Jezus Christus worden uitgeleefd, discipelschap worden 
vormgegeven, en kunnen niet-gelovige mensen in aanraking komen met het Evangelie. Tegelijk 
is hier nog een wereld te winnen, want lang niet iedere werkende christen leeft in het besef 
dat zijn of haar werk waardevol is voor God, dat Hij ze roept tot hun werk, en hen in alles bij 
wil staan met wijsheid en kracht. Deze cursus is ontwikkeld met als doel om deze grote groep 
christenen te mobiliseren voor Gods grote en prachtige plan om deze wereld rijk te zegenen 
en onder Zijn heerschappij te brengen. 
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