
DE TAAKOMSCHRIJVING VAN GODS MEDEARBEIDERS 

1 Inleiding 
Aan het begin van de week had ik het onderwerp al helemaal klaar. Maar toen luisterde ik deze 

week naar een preek van Bill Hybels en ik wist direct dat ik over dat onderwerp moest spreken. 

God werkt wel vaker zo, dat ik kort van tevoren pas weet waar het over moet gaan. Daarom heb 

ik moeite met het realiseren van thema series. Het idee is er vaak wel, maar in de praktijk 

switcht het onderwerp toch wel weer. 

We merken met elkaar dat God werkt in onze gemeente en er komt van alles in beweging. De 

centrale vraag die we ons moeten stellen, is dan: wat kunnen wij doen? Moeten we achterover 

leunen? We willen God in ieder geval niet in de weg zitten, maar wat kunnen we precies 

doen? Wat verwacht Hij van ons? 

In 1 Korinthe 3:9 noemt Paulus zichzelf en ons mede arbeiders op Gods akker. Het is Gods 

akker, maar Hij verwacht van ons medewerking. We moeten iets doen.  En zo blijven we toch 

nog even hangen bij het onderwerp bidden. We hebben al 2 elementen behandeld in de 

afgelopen preken: 

● ‘Always on’ houding (vaste stroomverbinding) t.o.v. batterij geloof van oplaadmoment 

naar oplaadmoment; God wil een continue verbinding met ons en niet dat de 

zondagsdienst een oplaadmoment is waar we de rest van de week om moeten teren.  

● Bij bidden is centraal punt dat Gods wil op aarde gedaan zoals ook in de hemel. Dus we 

moeten vragen naar wat Gods wil is in bepaalde situaties. 

 

2 Bidden 
Lezen Exodus 17:4-13 over Mozes. Nadat het volk twijfelt of God wel in hun midden is, wordt 

hun vertrouwen en dat van Mozes op de proef gesteld. De Amalekieten staan voor de deur. Nu 

komt het erop aan. Wat gaat Mozes doen? Mozes besluit Jozua de strijd in te sturen en gaat 

zelf bovenop de berg bidden. Bidden is zo belangrijk en kan de sleutel zijn tot een overwinning, 

zoals we hier lezen. We moeten realiseren dat heel veel zaken in ons leven naast een materiële 

ook een geestelijke dimensie hebben en daar is gebed van enorm belang voor. Bidden is de 

eerste taak die God op de taakomschrijving van ons als zijn medearbeiders zet. 

2.1 Blijf bidden 

We moeten niet opgeven, ook niet uit vermoeidheid. Geloven we echt in de kracht van gebed? 

Mozes  stak zijn handen in lucht om te bidden en Jozua stak zijn handen uit de mouwen om te 

werken voor God. Beide zijn nodig, maar handen uit de mouwen steken is nooit succesvol 

zonder handen in gebed naar God te steken. 

 

Mozes dreigde te stoppen met bidden, omdat zijn lichaam vermoeid was. Wij herkennen dat 

vast wel: je kunt vermoeid raken of de hoop verliezen als je al langere tijd voor iets bid en het 

lijkt maar niet te veranderen. Je bidt de hemel naar beneden, maar er gebeurd niets en 

langzamerhand zie je het niet meer gebeuren en verlies je de hoop;. Je wordt moe. 



Paulus bad voor een doorn in het vlees. Wat die doorn precies was, weten we niet. Hij bad 3 

keer of God het van hem af wilde nemen en hij stopte met bidden toen hij antwoord kreeg dat 

Gods genade hem genoeg was. Doen wij dat ook voor belangrijke gebedspunten? Leggen we 

gebedslasten neer omdat we moe zijn en er geen geloof meer in hebben of omdat we dit van 

God begrepen hebben? Sommige gebedslasten zijn te belangrijk om neer te leggen uit 

vermoeidheid of gebrek aan hoop. Het geldt niet voor alle gebedspunten, maar vraag God of er 

gebedslasten zijn die je hebt neergelegd waarvan Hij wil dat je die weer oppakt, omdat Hij niet 

heeft aangegeven dat het geen gebedslast meer is voor jou. 

 

2.2 Deel de last 

Mozes kon het niet alleen en deelde zijn gebedslast met Aaron en Chur. Doen wij dat ook? En 

als we zien dat mensen een last dragen, bieden we aan die last samen in gebed te dragen? 

Bidden voor elkaar doen we niet om onder het geven van praktische hulp uit te komen, maar 

bidden is krachtig in zichzelf: het geeft rust en vrede die alleen God kan geven, omdat het heel 

direct God uitnodigt in een situatie. Jij kunt het verschil maken voor een ander die de hoop 

dreigt te verliezen. 

 

3 Doen wat God zegt 
Een 2e taak die God op de taakomschrijving van zijn medearbeiders zet is het opvolgen van zijn 

orders. Doen we wat God van ons opdraagt. In de bijbel lezen we diverse beelden die Gods 

woord beschrijven:  

● Het is als een zaad dat vrucht voortbreng; 

● Het is als een twee snijdend zwaard dat doordringt tot het diepst van onze ziel en 

blootlegt wat daar speelt; Hebr.4:12-13 

● Het is als een spiegel waar je in kunt zien hoe je eruit ziet; Jakobus 1:23-25. Jakobus 

bedoelt uiteraard hoe we er geestelijk gezien uitzien en roept ons op niet alleen onszelf 

te spiegelen aan Gods woord, maar er ook gevolg aan te geven. 

 

Worden we echt gevormd door Gods woord? De preken die je luistert op zondag, de studies op 

de celgroepen en stille tijd? Is het recreatief entertainment of is jouw leven aan het veranderen 

in de richting die God uitwil met jou? 

 

Er zijn diverse redenen waarom we soms niet doen wat God van ons vraagt in zijn woord: 

● Onderwijs: sommige delen zijn moeilijk te begrijpen. Het is zaak om goed onderwijs te 

volgen. Gedeelte ligt zeker bij sprekers en uitleg. Het is de taak van een spreker om uit 

te leggen hoe je iets moet toepassen. Maar uit ervaring weet ik dat dit in veel gevallen 

niet de enige factor is. Een gedeelte ligt bij het zaad, maar een ander deel ligt bij de 

grond waar het zaad invalt en wij zijn die grond. Zijn we zelf bereid om gevormd te 

wordne en komen we met die verwachting naar de bijeenkomsten? Luister je met die 

intentie maar de preken? Daarnaast is het zo dat je maximaal 1 preek per week te horen 

krijgt. Het kan best zijn dat er onderwerpen zijn die voor jou van belang zijn, maar die 

niet bespreken worden. Wat dan te doen? Ik moest deze week het boek “Herinneringen 



aan mijn leven” van tante Bart brengen naar haar zoon David Sigmond. Voordat ze 

overleed, ben ik bij haar geweest om haar aantekeningen mee te nemen in de nieuwe 

versie van het boek. Ik heb het boek meegenomen en toen overleed ze. Ik wilde het 

boek graag weer terug geven dus ik vroeg David naar het adres en beloofde het deze 

week te brengen. Ik ging old school navigeren, met een uitgeprinte routebeschrijving. 

Natuurlijk ging alles goed tot de laatste afslag. Na 100 m, links stond er op mijn  

beschrijving, maar daar was alleen een huizenblok. Na 5 minuten van frustratie kwam ik 

op minder feestelijke terrein van mijn hart uit. Ik zette de gedachte naar huis te gaan uit 

mijn hoofd, want ik had iets beloofd. Ik belde ergens aan en die man wis het ook niet, 

maar verwees me naar een plattegrond. In het donker stond ik op de kaar te turen en 

kon gelukkig opmaken hoe ik er moest komen. Uiteindelijk kn ik het dus toch vinden en 

heeft de hele exercitie me ongeveer 15 minuten aan tijd en een equivalent van 2 jaar 

aan frustratie gekost. Het punt van dit verhaal is: het doel bepalend, niet de 

routebeschrijving. Als je iets mist in de routebeschrijving wat je verhinderd het doel te 

bereiken, zorg dan dat je een aanvullende routebeschrijving krijgt om alsnog je doel te 

bereiken. Lees de bijbel, lees of luister preken. Wees niet passief, maar zoek actief naar 

de onderwerpen waar je in moet groeien. Wees hierin gerust gericht en pas één 

belangrijk criterium toe: brengt wat je leest of hoort je meer passie voor Jezus? Ga niet 

voor onderwijs dat alleen een intellectuele exercitie is, maar onderwijs dat je hart en 

verstand raakt en in staat is je te veranderen. 

● Willen we veranderen? Heb je een hart dat gericht is om van God te ontvangen door 

wat de Heilige Geest te zeggen heeft? Hoe ga je naar een zondagsdienst? Vertrouw je 

erop dat God gaat spreken, tot jou?  Niet alles is voor jou, maar stel altijd God de vraag; 

“wat heeft U te zeggen tegen mij deze morgen?”. Soms – als we eerlijk zijn -  is het niet 

wat we niet begrijpen van de bijbel dat moeilijk is, maar juist de delen die we bijzonder 

goed begrijpen. Soms zijn we niet bereid te offers tee brengen die gehoorzaamheid aan 

God van ons vraagt. Wees eerlijk naar jezelf. Zijn er dingen die God van je vraagt en 

waar je naar zou moeten handelen maar waarvoor je niet bereid iets op te geven?  

● Vertrouwen we God wel echt? Om te gehoorzamen, moet je vertrouwen en daar kan 

soms net het probleem zitten. Tijdens de tijd op de bijbelschool deden we daar ook aan 

ontgroeningen. Die waren niet erg heftig. In mijn 3e jaar deden we een dropping. Mariëlle 

zat toen in het 1e jaar en was dus mede lijdend voorwerp van ons 3e jaars. Tijdens de 

dropping kregen ze van ons een reuze grote kip mee )van de buren, niemand wist hoe 

die kip zo groot was geworden’ en een routebeschrijving. Die route beschrijving was niet 

zomaar een routebeschrijving. We hadden vakkundig de plaatsnamen van de dorpen 

weg getypext en de namen verwisselt. Het moest per slot wel een uitdaging blijven. Die 

uitdaging bleek wel erg groot en het ging allemaal wel erg lang duren. Dus wij in de 

schoolbus achter hen aan en we vonden ze op een zandpad. We legden uit dat het wel 

erg laat werd en legden ook uit dat hun kaart verkeerd was en dat ze in de verkeerde 

richting aan het lopen waren. De reactie kon je wel raden. Ze geloofden ons niet. Er was 

geen vertrouwen. Hoe zou dat nou toch komen? Zij hadden een reden om ons niet te 

vertrouwen, maar wat heeft God in jouw leven gedaan om gebrek aan vertrouwen van 

jou ver veroorzaken? Er kunnen dingen zijn gebeurd in je leven waarvan je het gevoel 

hebt dat God je in de steek heeft gelaten. En elke keer als God je roept iets te doen, 



duikt die ervaring op in je achterhoofd en verhindert je om de keuze te maken hem te 

gehoorzamen. Het is nu de tijd om  dat bij het kruis te laten en God te vertrouwen. 

Vertrouwen is een raar iets: het wordt je niet als cadeau toegeworpen. Je moet 

vertrouwen geven voordat het kan bevestigd worden en groeien. God zal ons helpen en 

aanmoedigen, maar er komt een punt waarop we zelf moeten beslissen de sprong te 

maken. 

 

Een vraag tussendoor:: welke concrete veranderingen heb je het afgelopen jaar aangebracht in 

jouw leven naar aanleiding van een preek of boek? Is er vrucht te merken? Aan de vruchten 

herkent men de boom. Gods woord is een kracht die bedoeld is ons te veranderen. Wat heef 

het veranderd in jouw leven het afgelopen jaar? 

 

 

4 Tijd met God 
Neem de tijd met God zodat de Heilige Geest tot je hart te spreken wat voor jou van toepassing 

is: Ik wil jullie de volgende vragen stellen en vraag de Heilige eruit te lichten welke vraag voor 

jou is: 

 Zijn er gebedslasten die je weer op moet pakken? Misschien heb je deze lasten 

neergelegd en hoor je nu Gods stem dat je deze weer op moet pikken. 

 Zijn er gebedslasten die je moet delen met anderen? Geef niet op maar zoek elkaar op 

en deel ze! 

 Zijn er gebedslasten met jou gedeeld die je weer moet oppakken? 

 Ben je geroepen als gebedsstrijder of voel je nu de roeping van gebedsstrijder? Weet 

dan dat jouw antwoord op die roeping een wereld van verschil kan maken. 

 Hoe is jouw houding tegenover God? Wil je veranderd worden door zijn Geest en heeft 

de Geest bepaalde dingen tot je hart gesproken die je voor je uit hebt geschoven? Dan 

is het nu is de tijd om ja te zeggen. 

 Loop je vast in je geestelijk leven en mis je kennis om vooruit te komen? Zet dan de stap 

om meer te lezen of luisteren doordeweeks en zoek goed onderwijs. Vraag aan anderen 

wat hen helpt. Ga naar de website en luister preken terug of naar preken van zondagen 

dat je er niet was. 

 Zijn er zaken die je voor je uit hebt geschoven omdat je – als je eerlijk bent- niet bereid 

bent er iets voor op te geven. Weet dan dat wat God van je vraagt altijd het beste is voor 

jou. Hij weet het echt beter en neem nu dan nu eindelijk die stap, in vertrouwen. 

 Zijn er angsten die je vasthouden waardoor je niet de stap durft te zetten die  God al 

tijden in jouw hart gelegd heeft. Neem dan nu afscheid van dat verleden en leg het neer 

bij God. 

 


