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When a Christian shuns 
fellowship with other 
Christians, the devil 

smiles. When he stops 
studying the Bible, the 
devil laughs. When he 

stops praying, the devil 
shouts for joy.
~ Corrie Ten Boom
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3 dingen die u moet weten over mij

MIJN VROUW  
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MIJN GELOOF
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MIJN
Doel ?





Is het 
Selling?

Is het 
Marketing?

Wat is Netwerken?



Webster omschrijft “Netwerken als:

“HET AANBRENGEN 
VAN VERBINDINGEN 

TUSSEN SOORTGELIJKE 
MENSEN OF GROEPEN’’

“We zijn nu al aan het netwerken!”



Netwerken is het in staat zijn om te helpen of te
profiteren van contacten met personen met wie je
een directe of indirecte relatie hebt, kortom: een
positief proces van wederzijdse ondersteuning.

Het gaat over het koppelen van gemeenschappelijke
interesses die je in het leven tegenkomt, het maken
van verbinding tussen de mensen en groepen die je

dagelijks tegenkomt.

Het gaat over het uitwisselen van informatie, advies, 
ideeën, middelen en hulp aanbieden.  Het gaat over 
her profiteren van die essentiële verbinding en over 

iets terug te geven. 

NETWERKEN





1.  Begin Jouw Netwerk

Hoe begin je met je Netwerk ?

Netwerken begint bij je gezin, familie en vrienden 
en eindigt bijvoorbeeld via Internet !





Er zijn drie woorden die kunnen helpen ontdekken hoe Jezus zijn netwerk creëerde:

Vrienden
De eerste vier discipelen, Simon Petrus, Andreas, 

Jakobus en Johannes hadden een 

gemeenschappelijke achtergrond en hetzelfde 

beroep. Ze waren allemaal vissers!

Groepen

Groepen zijn een goede manier om mensen      

met dezelfde interesse te ontmoeten. Dat is 

precies wat er gebeurd is bij het werven van        

de discipelen van Jezus. Deze sterke fundering 

zorgde voor een zoektocht naar mensen met    

een karakter van andere aard. 

Matteüs was een Romeinse tollenaar en Simon de 

Zeloot was een vurige Joodse nationalist.

Leer
Er waren vele momenten waar Jezus met anderen 

discussies voerde, hen onderwijs gaf en hen 

vroeg hun mening, gedachten en ideeën te delen. 

Hoe begon Jezus Zijn Netwerk?





1.  Begin jouw Netwerk

2. Ken Jouw Netwerk

Hoe Ken Je Je Netwerk ? 



Er zijn vier evangeliën, die geschreven zijn door 

Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. 

Elk van deze boeken vertelt het verhaal vanuit een ander 

perspectief en door de ogen van een ander persoon. 

Maar alle verhalen samen laten ons Jezus kennen ... 

maar wie is Jezus?

De evangeliën nodigen ons uit om Hem te leren kennen, 

te ontmoeten, van Hem te leren en met Hem te leven ook 

vandaag de dag nog! 

Laten we eens kijken, laten we Jezus eens ontmoeten en 

laten we praten over wie Jezus was. 

NOG BETER: Wie is Jezus voor jou?



CKARAKTER

BASISKENNIS

ACTIE

A – B – C’s of JEZUS



CKARAKTER

Hij heeft een KARAKTER dat waarden en 

kenmerken combineert, die ten grondslag 

liggen aan je vermogen om te zien wat er 

gedaan moet worden, het daadwerkelijk 

te doen en daarmee anderen beïnvloeden 

om je te volgen.

CHRISTUS



CHRISTUS - CKARAKTER

Liefde

Vrede

Vergeving

Vertrouwen 

Oprechtheid 
Onderscheidingsvermogen 

Verantwoordelijkheid 

Vreugde 

Discretie 

Compassie 

Eerbied 

Moed 

Diplomatiek 

Overtuiging 

Vriendschap 

Toewijding 

Communiceren 

Begrip 

Goddelijk 

Geduld 

Onderdanig 

Volharding 

Efficiëntie 

Discreet 

Goed voorbeeld 

Altruïsme 

Voorzichtigheid 

Nederigheid 

Discipline 

Gastvrij

Loyaliteit

Betrouwbaar 

Gematigd

Eerlijk 

Zelfbeheersing

Zuiverheid

Heiligheid 

Eerlijkheid 

Dapper 

Vrijgevigheid

Betrouwbaar 

Enthousiasme 

Wijsheid 

Creatief 

Vriendelijkheid

Barmhartig 

Geduld 

Tolerant

Onschadelijk

Optimisme

Toewijding

Respect 

Eerbied

Flexibiliteit

Waardering

Aandacht

Integriteit 

Aanmoediging

Eerlijkheid 

Waarachtigheid 

Initiatief 

Gehoorzaamheid 

Aangenaam 

Ondersteunend

Vriendelijkheid

Genade

Nauwkeurig 

Gedrevenheid

Grondigheid 

Uithoudingsvermogen 

Gevoeligheid 

Beschikbaarheid 

Samenwerking 

Bedachtzaamheid

IJverig

Dankbaarheid 

Trouw 

Tevredenheid

Goedheid

Flair



3. Connect met jouw Netwerk

2.  Ken jouw Netwerk

1.  Begin jouw Netwerk

Hoe verbind je je met je netwerk? 

“Maar vermaant elkander te 
allen dage, zolang als het heden 

genaamd wordt, opdat niet 
iemand uit u verhard worde door 

de verleiding der zonde.” 
Hebreeën 3:13



BASISKENNIS

De basiskennis gebruik je om kennis en 

vaardigheden te verwerken die nodig zijn om 

je werk goed te doen.

BIJBELKENNIS

BIJBELKENNIS - Basis



Er staat 

geschreven: “Een 

mens leeft niet 

van brood alleen, 

maar van alles 

wat de mond van 

de HEER 

voortbrengt.”

Deuteronomium 8: 3

Matteüs 4: 4

Lucas 4: 4

“Er staat ook 

geschreven: 

“Stel de Heer, 

uw God, niet 

op de proef.”

Deuteronomium 6: 16

Matteüs 4: 10

Lucas 4: 8

“Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: 

“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”
Deuteronomium 6: 13

Matteüs 4: 10

Lucas 4: 8

“Dit alles zal 

ik u geven 

als u voor 

mij neervalt 

en mij 

aanbidt.”

“Als u de 

Zoon van 

God bent, 

beveel dan 

die stenen in 

broden te 

veranderen.”

“Als u de Zoon 

van God bent, 

spring dan 

naar 

beneden.”





3.  Connect met jouw Netwerk

2.  Ken jouw Netwerk

1.  Begin jouw Netwerk

4.  Onderhoud Jouw Netwerk

Hoe voed je je Netwerk ?



ACTIE

Je moet een leider zijn en de juiste ACTIES

ondernemen om de taak te volbrengen. Bij het 

realiseren van de taak speelt je karakter een 

belangrijke rol. Met name het ethisch en 

onethisch handelen. 

Almachtige God

ALMACHTIGE GOD - Actie





4.  Onderhoud jouw Netwerk

3.  Connect met jouw Netwerk

2.  Ken jouw Netwerk

1.  Begin jouw Netwerk

5.  Geef aan Jouw Netwerk

Hoe geef je aan je Netwerk ?



…maar elk aan wie veel 

wordt gegeven, van hem 

zal veel worden gevraagd, 

en aan wie ze veel hebben 

toegevoegd, nog veel meer 

zullen ze van hem eisen!
Lucas 12:48





0-5      Geboorte en kinderjaren, familienetwerken 

6-13    Basisschool en buurtnetwerken

14-18  Middelbare school en sportverenigingsnetwerken

19-22  Beroepsonderwijs/Universiteit/Militaire dienstnetwerken

23-25  Netwerken in je eerste baan 

26-30  Netwerken door levenservaring

31-40  Investeren in je netwerk door je carrière-ontwikkeling, kennis en relaties

41-50  Netwerken in je directe buurt en teruggeven

51-55  Geniet van je manier van netwerken en van je opgebouwde netwerkcarrière 

56-65  Bevestig je ‘NetworKing Legacy’ 

66-75  Netwerken in je pensioenjaren

76-85  Blijven bijdragen aan je netwerk

85 +    Oudere, geniet van het leven, help anderen door aan je netwerk te geven

NetworKing is a way of life that starts when you are born and through your life it grows based on your values and norms. 

FASEN VAN JOUW NETWERKLEVENSCIRKEL



ONTWERP JOUW NETWERK SCHILD

Netwerk schild

1.   Je Netwerk Motto

2.   Je grootste (2, 3) kracht als netwerker

3.   Je belangrijkste (2,3) ontwikkelpunten 

als netwerker

4.   Je grootste angst 

‘Als er dit gebeurt, dan zal ik…..’

5.   Je beste  netwerkesultaat tot nu: 

‘Ik ben er echt trots op dat ……..’

6.   Je Netwerk logo (tekening, niet in woorden)

Netwerk Motto (1)

Angsten (4)

Logo (6)

(Geen woorden!)

Trots (5)

Krachten (2) Ontwikkeling (3)



Mijn Netwerk Motto

MIJN NETWERK SCHILD

Mijn Logo 

TERUG GEVEN Mijn Krachten

Mijn Beste ResultatenMijn Angsten

Mijn Ontwikkelpunten

Enthousiasme
Vastberadenheid
Terug Geven
Geloof

Herma 
verliezen

Militaire Dienst
Huwelijk 
Mijn Bedrijf

Militaire Carriere
GB Foundation 
TNWK Platform



NetworKing

kost tijd en 

is gebaseerd op 

vertrouwen en respect



GEEN SMOESJES GRAAG NETWERK

Nou, de manier waarop ik het bekijk, kan 
het gras bij iemand anders groener zijn, 

maar de mensen die er wonen hebben ook 
een veel hogere waterrekening.

Er zullen altijd mensen zijn die klagen dat 
ze gemotiveerder en enthousiaster zouden 

zijn als ze dit of dat maar konden doen.

Iedereen 
heeft/moet 
een prijs te 

betalen. 
Betaal je te 
veel of te 

weinig voor 
je excuses?



Peter Drucker zegt:

“Geld is informatie in actie!”

Charles Ruffolo zegt:

Kennis 
van jouw  
Netwerk 

is

“KRACHT”



Ralph Waldo Emerson

"Our greatest glory is not in 

never failing,
but in                               rising up 
every time      

we   fail."

GET UP !



Bij netwerken telt niet
wie JIJ KENT, maar wie

JOU KENT!

De Kern van Netwerken is:

EN GOD KENT JOU!!!!

“Ik kende u al voordat Ik u vormde in uw moeders buik; 

nog voordat u werd geboren, heb Ik u al bestemd als 

mijn profeet voor de volken op aarde”   
Jeremia 1:5



Netwerken 

met de 

Koning der Koningen

zoals Jezus deed



VRAGEN ?


