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Hoe zit het met ons geestelijke dieet? 

•Je voornemen geen verontreinigingen toe te laten 

• I.p.v. je te laten verontreinigen, Gods Woord tot je 
nemen 

•Niet buigen voor de overste (duivel) van deze 
wereld 

•Bid 

 
 

 

 
 



Het ‘kerkelijk’ leven (Handelingen 2 vers 42) 

•En zij  bleven volharden bij het onderwijs van 
de apostelen 

•En de gemeenschap  

•Het breken van het brood 

•En de gebeden 
 



Romeinen 1 vers 16 

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is  

een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft. 



                          Efeze 5 vers 21 
 

Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods (HSV) 

 

Wees gehoorzaam aan elkaar uit eerbied voor 
Christus (BIGT) 

 



Efeze 6 vers 5 - 9 
5. Werknemers, gehoorzaam je werkgever, zoals je Christus 
gehoorzaamt; met eerbied en met heel je hart. 

6. Wees niet schijnheilig, en gehoorzaam je werkgever niet 
alleen als hij je ziet. Maar gedraag je als een dienstknecht van 
Christus. En doe met heel je hart wat God van je vraagt. 

7. Doe je werk met plezier, alsof je werkt voor de Heer, en niet 
voor mensen. 

8. De Heer vindt het niet belangrijk of je een werknemer bent of 
een vrij mens. Hij zal je uiteindelijk belonen voor de goede 
dingen die je doet. (Het goede dat je doet zal door de Heer 
beloond worden.) Dat is zeker. 

9. Werkgevers, dreig je werknemers niet met straf, maar 
behandel hen goed. Bedenk dat jullie allemaal dezelfde Heer in 
de hemel hebben. Hij zal iedereen op dezelfde manier 
beoordelen. 



3X D 

• Doe je werk met plezier 

 

• Doe je werk van harte 

 

• Doe je werk als voor de Heer 

 



3X G 

• Gehoorzaam Christus 

 

• Gehoorzaam je werkgever 

 

• Gehoorzaam elkaar 

 



Werk 

En kerk 

Zijn samen sterk 

Voor, door dezelfde Heer 

Immermeer 
(naar Efeze 6 vers 5-9 en 1 Cor. 15 vers 58) 



Tot slot 

•Daarom, mijn geliefde broeders (en zusters), 

  wees standvastig onwankelbaar,  

  altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de  

  wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is  

  in de Heere.  

          (1 Cor. 15 vers 58) 

 



Vragen om over na te denken  
(voor de huiskring?) 

 

• Wat zijn jouw sterke kanten voor de Kerk / je gemeente, 
school en werk? 

    

• Wat zijn jouw zwakke kanten op school, werk en kerk? 

 

• Waar zou je in willen groeien? 

 

• Hoe laat je blijken dat de Heer nr. 1 is in je leven? 
 



Heel mijn leven wil ik wijden 
Om in de dienst van mijn Heer te strijden, o ja, 

En wat ik ben en wat ik doe is door gena, is door gena. 

Als Jezus niet zijn bloed had gegeven  
Hoe zouden wij dan in deze wereld leven. 

Vol van duisternis die de satan heeft gebracht, 

Maar halleluja, Jezus overwon hem door Zijn kracht. 
Daarom, wil ik heel mijn leven  wijden 

Om in de dienst van heer te strijden, o ja, 

En wat ben en wat ik doe, is door gena. 
 


