
MIJN MISSIE OP HET “MARKTPLEIN”.

Hand. 20:24 “Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf , als ik slechts
mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen

heb om het evangelie der genade Gods te betuigen .”

I. WAT IS MIJN MISSIE OP HET MARKTPLEIN?

 (Jezus)”…. gij zult mijn getuigen zijn ……………tot het uiterste der aarde.  Hand.1:8
het is “GETUIGE”: Delen wat God heeft

  “ Ik stuur hen de wereld in, zoals U Mij de wereld hebt ingestuurd.” Joh 17:18

  Realiseer je: Ik ben 

II.  WAAROM IS DIT ZO BELANGRIJK? 

 1. We hebben een                                                                            boodschap!
  “Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden."   Maar als zij niet in Hem 
geloven, hoe kunnen zij Hem dan aanroepen? En als zij nooit van Hem gehoord hebben, hoe 
kunnen zij dan in Hem geloven? Als niemand hun over Hem vertelt, hoe kunnen zij het dan 
horen?” Rom.10:13,14

“De Geest van de Here is op mij. Hij heeft mij de opdracht en de kracht gegeven om arme 
mensen goed nieuws te brengen.   Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen 
zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en 
dat de tijd van Gods genade is aangebroken." Luc.4:18,19

   2. Mensen staan ______________________  om het te horen.
“Hij was diep geroerd toen Hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. 
Zij leken op een kudde schapen zonder herder.  "Wat is de oogst toch groot!" zei Hij tegen 
Zijn discipelen. "En wat zijn er weinig arbeiders!” Matt. 9:36-37

III.  HOE BEN IK EEN GETUIGE OP MIJN WERK?

1. Door de  _______________________________   .
  “Wat ieders werk waard is, zal blijken op de dag van het oordeel, want het vuur waarmee 
die dag verschijnt, zal ieders werk testen en de kwaliteit ervan aantonen” 1 Kor.3: 13

2. Door mijn                                                                               
“Doe wat u doen moet zonder te mopperen of tegen te spreken….
U moet als sterren aan de hemel schitteren te midden van verdorven en ontaarde mensen”.
Fil.2:14,15
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3. Door        

“Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede 
nieuws door te geven”. Col.4:5
“Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft, als 
daarom gevraagd wordt. Maar doe het wel vriendelijk en met het nodige respect”.
1 Petr.3:15

Overwegingen: 

“Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, 
liefde en zelfbeheersing.
 Schaam je niet om van onze Heer te getuigen, schaam je ook niet voor Mij die om hem 
gevangen zit. Maar draag je deel in het lijden voor de zaak van het evangelie met de kracht 
die God je geeft”. 2 Tim. 1: 7,8 

Vragen voor persoonlijke overdenking of ter behandeling in de kring.
1. Wat was je meest positieve ervaring met ‘getuige zijn’ in je werkkring?
2. Heb je ook negatieve ervaringen opgedaan?

Hieronder staan drie citaten. Wat betekent ieder citaat voor jou?
3. “Heb je geen verlangen om anderen te redden? Vraag je dan eens af of je zelf wel 

gered bent”  ― Charles H. Spurgeon
4. “We zouden meer bezorgd moeten zijn om de verlorenen te redden, dan om de 

geredden te pamperen."   ----Thomas Gee
5. “Als je door God gezegend en gebruikt wilt worden, moet je bereid zijn om met een 

ontwrichte heup te lopen, want God gebruikt bij voorkeur ‘zwakke’ mensen." ---Rick 
Warren

6. Welke barrières ervaar jij zelf bij getuigen in je werkomgeving?
7. Hoe zouden die barrières kunnen worden verlaagd?
8. In hoeverre bid jij wel eens voor collega’s?
9. Vind je dat er in je eigen gemeente voldoende mogelijkheden zijn om collega’s/ 

vrienden/bekenden voor uit te nodigen? ( Denk aan bijvoorbeeld aan laagdrempelige 
diensten, alpha cursus, doordeweekse samenkomsten met een thema dat ook 
buitenkerkelijken aanspreekt, CelebrateRecovery  o.i.d. ) Zijn er onbenutte 
mogelijkheden? 

10. Reik elkaar tips aan. Bijvoorbeeld verwijzen naar een website als www.ikzoekgod.nl 
etc.  
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http://www.ikzoekgod.nl/
http://www.goodreads.com/author/show/2876959.Charles_H_Spurgeon
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