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Gods Koninkrijk … wat is dat?  
• Synoniem met Koninkrijk der hemelen (alleen in Matth.)
• Vergeleken met een mosterdzaadje, zuurdesem, schat in de 

akker, enz.
• …geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, 

vrede en vreugde door de heilige Geest. (Rom. 14:17)
• …bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. (1 Cor.4:20)
• ‘…komt niet zo dat u het kunt zien. U zult niet kunnen zeggen: 

“Kijk, hier is het” of “daar is het.” Want het Koninkrijk van God 
• Het is dus niet de kerk is onder u.’ (Luc.17:20-21) 
• Het is daar waar Jezus Koning is

Gods Koninkrijk op jouw werkplek 
Ons leventje leven met Jezus als Koning
JIJ bent Zijn ambassadeur, Zijn levende brief, licht en zout

Dus gedrag dat past in Zijn Koninkrijk
• Goed en integer ons werk doen
• Onze naaste (collega/baas) liefhebben als onszelf
• Collegiaal en betrouwbaar zijn
• Meewerken aan gerechtigheid, vrede en vreugde 
• Zorg hebben voor Zijn schepping – milieubewust zijn
• Verspilling voorkómen – zuinig zijn
• Getuige zijn
• Bidden
• ………….
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Gods Koninkrijk op jouw werkplek 

Alleen of samen? 
• ‘Alleen gaat sneller, maar samen kom je verder’
• Elke christen is uniek
• Onderlinge verschillen kunnen groot zijn
• Dus een uitdaging om samen op te trekken
• Je kunt elkaar steunen, er voor elkaar zijn 
• Dus leg onderling contact en kijk waar je elkaar vindt

Gods Koninkrijk op jouw werkplek 
Hoe vind je geloofsgenoten? 

• Vraag gewoon ‘zijn er hier ook gelovigen?’ 
• Let op de tekst van trouw-, rouw- of geboortekaartjes
• Let op taalgebruik: wel/niet vloeken, soort moppen
• In verkiezingstijd: wie stemt op een christelijke partij?
• Kruisje, Visje-, Alpha-, Er is Hoop- stickers ed. op auto/fiets
• Zelf bidden om medechristenen te vinden
• Via mijn grote netwerk kan soms ook helpen mail gerust
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… en de rol van gebed daarin : waarom? hoe en wat?

• Er is een geestelijke werkelijkheid, ook op je werk.
• Ten diepste zijn we afhankelijk van God.
• God wil 24/7 bij ons leven betrokken zijn, dus ook ons werk
• Ook op het werk zijn er veel dank- en gebedspunten
• Je kijkt anders naar de werkelijkheid.
• Je eigen houding ten opzichte van werk, collega's en God 

Zelf wordt tegen het Licht gehouden.
• Als je samen bidt heb je meer waardevolle contacten met 

(christen)collega’s

… en de rol van gebed daarin : waarom? hoe en wat?

• Je geeft God eer: Hij is Heer, óók in jullie bedrijf!
• Je beïnvloedt je bedrijf positief.
• Door je gebeden verandert er iets in de geestelijke wereld.
• Je gaat verwachtingsvol uitkijken hoe God handelt.
• Je verandert zelf en je geloof groeit.
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… en de rol van gebed daarin : waarom, hoe? en wat?
Bij voorkeur samen
• Met een of meer collega’s   of als dat niet kan   bekenden
• Aan eenparig gebed wordt kracht verleend (Matt. 18:19)
• Hardop en vanuit je hart, als conversatiegebed
• Regelmatig, elke week of tweewekelijks, 30-45 min.
• Met of zonder korte Bijbellezing
• In eigen (pauze)tijd, of vooraf of na werktijd 
• In rustige afgesloten werkruimte of thuis (fysiek of online)
• Evalueer eerlijk en respecteer elkaars verschillen
Let op: onze tegenstander wil (eenparig) gebed stoppen!

… en de rol van gebed daarin : waarom, hoe en wat?
Je bidt samen voor 

• sociale en fysieke veiligheid 
• bedrijfsprocessen
• bedrijfscultuur
• wijsheid
• financiën 
• (re)organisatie(s) 
• bedrijfsleiding
• ondernemingsraad 
• (zieke) collega’s 
• elkaar
• etc.
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Tips
• Er zijn in + 40 beroepsgroepen christennetwerken
• 6 november Themazondag ‘Christen-zijn op je werk’ (flyer)
• Bijbel-app YouVersion met leesplannen o.a. ‘werk’, ‘bidden’
• Samen doorpraten ‘Kroon op je Werk’ kroonopjewerk.org
• Met collega’s over het Evangelie dóórpraten kan via Alpha:

Alpha op de werkplek en Alpha-business
• Alle info op christenzijnopjewerk.nl en bedrijfsgebed.nl
• Op LinkedIn en Facebook staan veel christelijke groepen, o.a. 

‘Christen-zijn op je werk en bedrijfsgebed’ (meld je aan!)
• Nodig mij uit om te linken op LinkedIn (Maarten Pijnacker Hordijk)

'Gods Koninkrijk op jouw werkplek 
en de rol van gebed daarin.’

Vragen  of  opmerkingen:
Graag naar bedrijfsgebed@gmail.com

'Gods Koninkrijk op jouw werkplek 
en de rol van gebed daarin.’


