TIEN HANDREIKINGEN
VOOR EEN MISSIONAIRE
LEVENSSTIJL
Over christen zijn op je werkplek
schreef Mark Greene het boek Yes, ’t is
weer maandag. Een citaat hieruit:
“Een nietchristen kan bijna iedere vorm
van evangelisatie ‘wegdraaien’ - een
televisieprogramma kun je uitzetten en
een traktaat kun je weggooien - maar
het schouwspel van een christen die leeft
vanuit de kracht van de Geest, dag in,
dag uit, uur in, uur uit, crisis in, crisis
uit, kan hij niet ontlopen.” Missionair zijn
op je werk is niet: te pas en te onpas
spreken over je geloof, maar je geloof
leven en beleven. Het gaat niet in de
eerste plaats om wat je zegt of wat je
doet maar om wie je bent op je werk.
Handreikingen De volgende tien
handreikingen gaan speciaal over een
missionaire levensstijl op je werk, maar
ze kunnen uiteraard ook toegepast
worden in relaties met buren,
familieleden of anderen die Christus
(nog) niet kennen.
(1) Zie je werk als je roeping
Misvatting 1: ‘Je moet gewoon je werk
doen, net als ieder ander.’ Misvatting 2:
‘Geestelijk werk staat hoger dan
‘gewoon’ werk.’ Misvatting 3: ‘Je
werkplek is er om er te evangeliseren.’
We moeten (weer) leren dat ons
dagelijks werk een eigen intrinsieke
waarde heeft in het koninkrijk van God.
Niet op de manier van: ‘Doe gewoon je
werk, want dat is tot eer van God’. Maar:
‘Doe alles, ook je werk, tot eer van God.’
God wordt geëerd als Jezus zichtbaar
wordt gemaakt. [Kolossenzen 3:23-24]
(2) Besef dat ‘Ik ben’ erbij is
We denken soms dat God in de kerk op
zondag dichterbij is dan op ons werk.
Dat is niet waar. God is overal. Hij gaat
ook met je mee naar je werk. Hij is ook
aan het werk op je werk. Hij is erbij!
Wees je daarvan steeds opnieuw bewust.
[Psalm 139:1-3]
(3) Werk en bid
De spreuk ‘Ora et labora’ (bid en werk)
is heel bekend. Al te gemakkelijk worden
bidden en werken van elkaar los
gemaakt (vergelijk het onderscheid
tussen het actieve leven en het
contemplatieve leven).
Het gaat erom dat ze verbonden
blijven. Je werkplek is, net als elke

andere plek, een plek waar je biddend
bezig mag zijn. Spreek met de Heer over
je werk, over crisissituaties, over je
collega’s. [1 Tessalonicenzen 5:17]
(4) Wees tot een zegen en zegen
Wees je ervan bewust dat je in je werk
tot een zegen mag zijn. Je mag iets van
Gods allergrootste zegen voor de
mensen, Jezus Christus, zichtbaar en
ervaarbaar maken. Zo komen mensen in
aanraking met de Heer. Maak het
zegenen ook concreet door de ander (in
je gedachten) te zegenen met de vrede
van Christus. Vertrouw de ander zo aan
God toe. [Spreuken 11:11]
(5) Wees dankbaar
In een werksfeer die vaak gekenmerkt
wordt door onrecht, kwaadwilligheid,
laksheid, egoïsme, hardheid,
onpersoonlijke zakelijkheid en roddel is
een houding van dankbaarheid het
meest effectieve tegengif. Dankbaarheid
is ten diepste een blijvende gerichtheid
op God, een zoeken naar wat hij
(ondanks alles) nog altijd aan je geeft.
Dat helpt om uit de slachtofferrol te
komen en om bevrijd te worden uit de
focus op wat je tekort komt. [Filippenzen
4:6]
(6) Laat Christus’ woorden in je
wonen…
Jij mag een etalage / het aanplakbiljet
van ‘Christus’ zijn!
Jij bent voor de mensen om je heen
misschien de enige Bijbel die ze ooit
lezen. Je mag een leesbare brief zijn.
Daarin kun je groeien door woorden van
Jezus uit je hoofd te leren en in je hart
mee te dragen. [Kolossenzen 3:16]
(7) Pas slow life principes toe
“Slow” is in. Zodra iets geassocieerd
moet worden met kwaliteit,
doordachtheid, verantwoordelijkheid en
goede smaak, wordt er het woordje slow
voor geplakt. Bij slow gaat het er niet
om dat je alles in slakkentempo doet,
maar dat je beter werkt, speelt en leeft
door alles in het juiste tempo te doen.”
Laat je als christen op je werk
meenemen in deze ‘slow movement’!
[Psalm 62:6]
(8) Heb je baas lief
‘Verlos ons van de bazen.’ Op bazen
(managers, leidinggevenden) wordt veel
gemopperd, want ze zijn eigengereid,
arrogant en afstandelijk en doen aan

vriendjespolitiek. En ze nemen jou niet
serieus. Kan een baas ook iets anders
voor je worden dan een bron van
frustratie? Begin met hem of haar lief te
hebben. Maak verbinding. En erken
Christus als je ware Heer.
[Efeziërs 6:5-8]
(9) Geloof dat God gelegenheden
schept. Als je krampachtig gericht bent
op kansen om getuigend te spreken,
raak je gemakkelijk in een
‘evangelisatiekramp’ en voel jij je
schuldig dat er zo weinig gelegenheden
zijn of dat je ze niet hebt gebruikt.
Ontspan je. Richt je op God. En hij zal
gelegenheden creëren en je ontspannen
moedigheid geven.
[2 Timoteüs 4:2]
(10) Spreek vrijmoedig over je Heer
Er komen momenten dat je mag spreken
over je geloof. Probeer vooral over de
Heer van je geloof te spreken. Laat zien
dat geloof geen religie maar een relatie
is. En als er kritische vragen worden
gesteld (over lijden, bijbel, hel etc.) durf
dan te zeggen: ‘Mag ik je eerst vertellen
wie God voor mij is voordat ik antwoord
geef?’ [Matteüs 10:19-20]
Voor een geloofsgesprek…
Denk aan de hand van deze tien
handreikingen na over de vraag hoe
jij op je werkplek (of in de buurt waar je
woont) kunt groeien in een missionaire
levensstijl. Maak het zo praktisch
mogelijk!
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