Christen-zijn op je werk
Gespreksmateriaal voor in de kringen

OM ER EVEN IN TE KOMEN


Christen-zijn op mijn werk vind ik ….



Hoe herkenbaar vind je dit plaatje?
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DIT IS MIJN WERK!
Iedereen geeft in één woord of heel kort aan, wat hij of zij in
het dagelijks leven doet, zonder er verder over uit te wijden
(bv. “Ik ben banketbakker”).
Daarna mogen anderen daar vragen over stellen.
Probeer niet alleen informatief te zijn (bv. “Hoe vroeg moet
je er dan elke dag uit?”), maar ook over hoe iemand zijn of
haar werk / dagtaak beleeft, persoonlijk en als christen.
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MOTIVATIE OM TE WERKEN ALS CHRISTEN
Christenen noemen verschillende redenen als het gaat om ‘God dienen op je werk’.
Kies er twee uit waar je je goed in kunt vinden en vertel die aan elkaar.
Laat iemand anders één vraag stellen over jouw motivatie.
GOD DIENEN OP MIJN WERK DOE IK
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

door zelf eerlijk te zijn en te evangeliseren onder mijn collega’s
door gewoon bekwaam en voortreffelijk werk te leveren
door mooie dingen te scheppen
door te werken vanuit een christelijke motivatie om God te verheerlijken
door sociale gerechtigheid te bevorderen in de wereld
door te werken met een dankbaar, vrolijk en door God veranderd hart
door datgene te doen waar ik het meest blij en bezield van wordt
door zoveel mogelijk geld te verdienen, zodat ik anderen kan helpen
door mijn werkomgeving een klein beetje te veranderen tot Gods eer
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DE BIJBEL OPEN
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MAANDAG

Lees Genesis 1 vers 31 t/m 2 vers 9 + 2 vers 15
 Wat valt je op aan dit Bijbelgedeelte als het om ‘werken’ gaat?
 Is God na de zesde dag gestopt met werken of werkt Hij nog steeds? Hoe dan?
 God werkt niet alleen, Hij geniet ook van het resultaat (1:31) en neemt rust (2:2)
Wat betekent dat voor jouw kijk op de verhouding tussen werk en vrije tijd?
 Al in de paradijstuin geeft God de mensen de opdracht om te werken. (2:8+15)
Wat wil dat zeggen over de bedoeling van werk?

Er zijn twee boekjes verschenen
‘Christen zijn op je werk’.
 Welke titel spreekt jou het
meeste aan? Waarom?
 Wat vind je bij ‘christen-zijn op
je werk’ het lastigste?
 Hoe kan de kerk jou helpen bij
het ‘christen-zijn op je werk’?

Lees Genesis 1 vers 26 t/m 28
Mensen worden hier ‘evenbeeld van God’ genoemd.
 Welke positieve conclusie mag je hieruit trekken als het over werken gaat?
 Welk soort werk wordt hier door God aan de mensen opgedragen?
Wat betekent dit voor de waardering van diverse soorten werk?
 ‘In mijn werk weerspiegel ik het beeld van God’ – hoe kijk jij daar tegen aan?

Kijk voor meer info, tips en ideeën eens op www.christenzijnopjewerk.nl
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Lees Genesis 3 vers 16 t/m 19
 Veel mensen zien werk als een noodzakelijk kwaad. Hoe denk jij daarover?
 Op welke manier ervaar jij ‘dorens en distels’ als het om je werk gaat?
 Na de zondeval gaat alles stuk. Werken gaat veel moeizamer. Dat zie je op vier
manieren: je werk wordt vruchteloos of zinloos of egoïstisch of een afgod.
Praat met elkaar door over deze vier ‘pijnpunten’ als het om werken gaat.

Christen zijn op je werk heeft ook te maken met hoe je bij je collega’s bekend staat.
Praat met elkaar door over de volgende vragen (liefst met praktische voorbeelden):
 Weten je collega’s dat je christen bent? Hoe vind jij dat? Hoe vinden zij dat?
 Hoe laat jij aan je collega’s zien dat je christen bent? Waarin maak jij het verschil?
Probeer elkaar te helpen met de volgende opdrachten:
 Geef elkaar tips hoe je tegenover je collega’s kunt laten zien dat je christen bent.
 Bid voor elkaar om als christen op je werk een zegen en een licht te zijn.

IK EN MIJN COLLEGA’S

