Ontmoeting op de werkvloer
-werk: een geschenk, van waarde, een roeping, frustrerend Richard Roest – 17 november 2019
Team Kerngroepen

Suggestie om te beginnen:
Vraag aan iedereen:
Vertel een gebeurtenis van
de afgelopen tijd van je
werk, in de brede zin van
werk, dat je bezig houdt,
waar je van wakker ligt, of
juist dankbaar voor bent.
Gebruik deze punten voor
het gebed.
Om te lezen:
Johannes 18:33-38
Voor het geloofsgesprek
Bespreek de eerste vier
uitgangspunten over werk
met elkaar. Hoe ervaar jij
deze dingen, en waar loop je
tegenaan?
Werk als een plek van
machtsmisbreuk en leugen?
Herken je dat? Hoe kun je
daarmee omgaan, wat is
daarvoor nodig?
Getuigen van de waarheid…
laat Jezus zien. Hoe kunnen
we dat in onze werksituaties
doen? Kun je een concreet
voorbeeld noemen?
“We can never be reduced
to our labor. The true source
of our identity is not our job,
but the God who adopts us
as our children in Christ’s
name”. Je identiteit ligt niet
in je baan, maar dat je
geliefd kind van God bent.
Hoe is dat voor jou?

Boektip:
Tim Keller: Goed werk

Wat is werk eigenlijk en hoe is je kijk als christen op je werk?
Werk zie ik in de brede betekenis; betaald, studie, vrijwilligerswerk, thuisblijfouder, kunst maken,
oppas, vakkenvullen,…
1. Werk is een geschenk. Werk was er al in het paradijs, en is een groot geschenk van God en een
van de belangrijkste dingen waardoor ons leven een doel krijgt. Niet het belangrijkste, dan wordt
het een afgod. Als machtsmisbruik en liegen op de werkvloer doordringt, raak je dit zomaar kwijt.
2. Werk is van waarde. Werk is bijbels gezien superpositief, het bevestigt onze waardigheid, en
weerspiegelt het beeld van God de Schepper in ons.
3.Werk is roeping. Werkenden, maar ook studenten en scholieren vragen zich af: Hoe kan ik mijn
vaardigheden ten dienste van anderen en de samenleving inzetten? Werk start vanuit roeping,
doe je werk als voor de Here Jezus!’
4. Werk is gebroken, net als zoveel op deze aarde. Werk kan gigantisch frustreren, zinloos voelen
of je helemaal opslokken, werk kan een afgod worden. We hebben zojuist ook een situatie
gelezen waar macht en leugen op de werkvloer de baas is geworden…kijk je mee naar Pilatus en
Jezus?
Ontmoeting op de werkvloer
Pilatus is aan het werk. Hij draagt werkkleding en is op zijn kantoor, het pretorium, plaats van
rechtspraak in Jeruzalem. Jezus komt dichterbij. Vastgezet en aangeklaagd. Pilatus staat bekend
om zijn pesterijen, misbruik van zijn positie en afschuw van de Joden en hun geloof. Maar hij weet
wat een koninkrijk is, en wat een koning is. Hij informeert bij Jezus. Het is helder dat Jezus zichzelf
als een machtige koning ziet. Maar zijn koninkrijk is niet van hier. Ook Jezus staat in zijn
werkkleding op de werkvloer, daar bij Pilatus.
botsing van twee perspectieven.
Pilatus wil zijn macht laten gelden en vasthouden. Jezus, laat zijn macht doelbewust rusten voor
het grotere doel. Pilatus maakt een schouderophalende aanspraak op waarheid, daar waar Jezus
op een diepe manier getuigt van de waarheid: ‘Ik ben gekomen als koning om van de waarheid te
getuigen (:37).’Dat is Zijn werk, en Hij droeg de werkkleding om aan het kruis te gaan. Hij legt zijn
macht af door te dienen. Die houding toont Jezus als Hij dichterbij komt op de werkvloer van
Pilatus.
Op die werkvloer, die aarde zijn wij ook.
Hoe kunnen we met dat perspectief onze werkvloer verbinden met Jezus: door macht los te laten
en te dienen, jezelf niet te verliezen maar te geven.
1. Werk is een geschenk. Begin de dag eens met dit perspectief. Deze uren, hoe complex dat soms
ook is, zijn een geschenk van God.
2. Waardigheid. Gods Woord omarmt de waarde van werk, arbeid, thuis, vrijwilliger, welke vorm
van werk dan ook. 1 Kor. 10:31 zegt je: ‘doe alles ter ere van God.’ Hij heeft je gemaakt. Hoe mooi
en waardig is het als jij met overgave en liefde jouw stukje macht/ invloed goed gebruikt. En het
helpt als je beseft: mijn werk is niet wie ik ben, het bepaalt niet mijn hele identiteit, maar je bent
geliefd door God, als Zijn geliefde kind.
3. Roeping. Wereldse macht heeft ten diepste geen macht over harten van mensen. Jezus zegt: Ik
ben naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen…de macht van Jezus is anders. Hij
is de baas die ons nooit de grond in boort, hij sloopt je niet met eisen en stress, hij is het enige
publiek die geen volmaakte voorstelling eist. Hoe kan dat? Omdat zijn werk voor jou al klaar is. Jij
mag rust vinden, omdat hij zweette en zwoegde aan het kruis voor jou. Jezus klopt ook op jou
deur, en roept je naar een plaats van rust.

Heer, als U hier was geweest?
-de dood komt aan zijn eind Bart Visser - Eeuwigheidszondag - 24 november 2019
Team Kerngroepen

Om te zingen:
Opw. 708
Opw 770
Opw 832
Om te lezen:
Johannes 11: 1- 44
Voor het geloofsgesprek:
Hoe kijk jij aan tegen Gods
timing? Komt Hij voor jou ook
wel eens te laat?
Wanneer voel jij je het meest
levend? Wat voel je dan, wat
gebeurt er dan, in welke
omstandigheden?
Aan welke ‘stank’ denk jij als je
naar het nieuws van vandaag
kijkt. Waar zou Jezus juist naar
toegaan, en jou meenemen?
Lees Joh. 11: 26 Wie in mij
gelooft zal leven, ook al is hij
gestorven. Wees even een
poosje stil. Wat betekent dit
voor jou?
Voor het gebed:
Herdenk de overledenen uit
jullie omgeving, noem hun
namen, en bid voor hen die
rouwen, verdriet en gemis
ervaren.
Olivier Messian, een Franse
componist,maakt een
muziekstuk, waarin hij zonder
maat of ritme Gods perspectief
erin door wilde laten klinken.
Maar hoe speel je dan samen?
Hij zei: kijk naar elkaar, luister
naar elkaar, speel met je hart,
met liefde, tederheid en passie,
dan laat je iets van God zien. Op
15 januari 1941 werd dit
muziekstuk: Kwartet voor het
einde van de tijden, ten gehore
gebracht in een
concentratiekamp in Dresden.

Heer, als U hier was geweest….
Hoe vaak hebben we dat gedacht na iemand die overleden is? Het zijn ook logische woorden uit
de mond van Martha. Want Jezus verandert water in wijn (Joh. 2), de lamme staat op van zijn
matje (Joh. 5), een grote menigte krijgt te eten (Joh. 6), een blinde gaat zien (Joh.9) Jezus had iets
kunnen doen. Als hij er was geweest…
Maar nu is het te laat….. vs 1-6
Jezus laat een nieuw perspectief op de tijd zien. Als je met Jezus optrekt merk je dat je twee
horloges nodig hebt. Jezus leeft en beweegt in de gewone tijd, maar houdt ook rekening met Gods
tijd. De eerste klok is de ‘gewone’ klok die de tijd bepaald. Bijvoorbeeld als er staat: Rond het
middaguur… (Joh 4), op de sabbat… (Joh 9), tijdens het Loofhuttenfeest (Joh 8).
De tweede klok is Gods tijd, wanneer Hij het tempo en de tijd bepaald. Bijvoorbeeld als er staat:
Mijn tijd is nog niet gekomen… (Joh 2); Er komt een tijd… (Joh 4); Nu mijn tijd gekomen is (Joh 17).
Misschien komt Jezus te laat op ons horloge, want er staat dat hij na het bericht dat Lazarus ziek
was toch nog twee dagen bleef waar hij was (vs 6). Jezus speelt met de tijd, en luistert naar Gods
tijd. Gods timing is anders, dat is de meest echte tijd die er is, en dat is waar Jezus zijn horloge op
gelijk zet.
Maar nu is hij dood….. vs 21-27
Wat is je definitie van leven? Wij kunnen denken: als ik dit of dat bereik, als ik die reis maak, als
die droom uitkomt.. dat is pas leven! Of we weten ook wat het tegenovergestelde is: als je ziek
bent, of werkloos bent, of arm, dat is toch geen leven! Het is niet wat je beleeft, wat je doet, wat
je presteert… maar het leven draait om een persoon. Jezus geeft een nieuwe perspectief op leven.
Hij zegt ‘Ik ben de opstanding en het leven’ (vs 25) Dit is de climax van al die andere uitspraken in
Johannes waarin Jezus zichzelf het leven noemt (levende brood; levend water; de weg, de
waarheid en het leven). Leven is niet wat je kan maar wie je kent. Leven draait niet om prestatie
maar om relatie. Het is niet zo dat ‘gewone’ leven er niet toe doet, maar dat het leven met Jezus
echter is.
Maar nu stinkt het…. Vs 34- 44
Heer, nu bent U te laat, blijf nu maar weg, ga vooral niet naar binnen want het stinkt…
Het stinkt in de platgebrande bossen in Brazilië; het stinkt in de bootjes op de middellandse zee;
Het stinkt in de gezinnen die rouwen om een geliefde. U bent te laat Heer…
Maar Jezus gaat naar het graf en roept Lazarus naar buiten, en roept tot leven. Het evangelie is
juist dat God niet ver weg bleef van onze ‘stinkende’ aarde. Jezus kwam te midden van onze
‘stank’, te midden van onze ellende, te midden van ons verdriet.
Hij is niet te laat….de dood komt aan zijn eind
Want hoe eindigt dit verhaal? Met de dood of met het leven? De dood komt aan zijn eind. Wat
Jezus hier laat zien, en wat mij hier als goed nieuws horen is dat de dood niet het laatste woord
heeft. Niet de dood, niet het stinkende van ons leven en van deze aarde regeert, maar Jezus
regeert. Vanuit Gods perspectief is het dood die verslagen wordt, het onheil en onrecht dat
verdwijnt, en mogen we het leven omarmen. Het is Gods timing, dichtbij en in relatie met Jezus,
Hij komt te midden van dat wat stinkt, doet de dood teniet: dat is het nieuwe perspectief voor ons
leven. Dat is Leven!

Ik ben de opstanding en het leven,
wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.
Joh. 11: 26

