
“Wat julle 
ook al doen 

doen alles tot 
eer van God.” 

1 Kor 10:31 

Is jou besigheid of  
werk jou roeping?

•   “As iemand jou op die regter-
wang slaan, draai ook die an-
der wang na hom toe.”

• As iemand jou...onderklere eis, 
gee hom ook jou boklere.
• As iemand jou dwing om sy 
goed een kilometer ver te dra, 
dra dit vir hom twee kilometer 
• Julle moet julle vyande liefhê, 
en julle moet bid vir dié wat vir 
julle vervolg, 
• As julle net dié liefhet wat vir 
julle liefhet, watter loon kan julle 
dan nog verwag? 
• As julle net julle broers groet, 
wat doen julle meer as ander? 
Maak die heidene nie ook maar 
net so nie? 

SAKE

CHRISTENSKAPin die werksplek
—deur David Malherbe

•  Die Here kan jou help 
om ’n ander werk te 
vind 

•  Hy kan jou in ’n moeilike omgewing 
gebruik (nie misbruik nie) om Sy lig 
deur jou getuienis (wat nie noodwen-
dig woorde hoef te wees nie) in ’n 
donker plek te laat skyn

•  Doen jou werk so uitnemend as wat jy 
kan 

•  Doen jou werk sodanig dat ander jou 
sal respekteer 

• Behandel almal met respek 
•  En seker die heel moeilikste om te 

doen as jou werk soos ’n vyand voel, 
tree in die teenoorgestelde gees op 
(Matt 5:39-47)

En as jy ongelukkig  
in jou werk is?

In Fil 2:5 sê Paulus:  
“Dieselfde gesindheid moet 
in julle wees wat daar ook 

in Christus Jesus was.” Jesus 
het as Leermeester  

Sy dissipels se voete gewas. 
Johannes 13

“En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos 
vir die Here en nie vir mense nie...” Kol 3:23

Hoe bepaal ek God 
se plan vir my lewe?
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As volgelinge van Jesus wil ons 
graag ons geloof in ons werk 
uitleef eerder as om dit te kom-

partementaliseer (sekulêr en geestelik). 
Party mense reken dat net predikante en 
ander geestelike werkers hul geloof in hul 

beroepe kan uitleef.
Die teendeel is egter waar. God het elkeen 

van ons nodig om Sy koninkryk op aarde te 
laat kom. Jesus sê self in Matteus 6:10 ons 
moet bid dat God se wil op die aarde sal ge- 
skied, net soos dit in die Hemel gebeur. Die 

enigste manier waarop ons dit kan laat gebeur, 
is as ons Sy meesterplan volg. Jesus het Sy 
Vader se meesterplan gevolg toe Hy in die tuin 
van Getsemane gebid het: “Vader...laat u wil 
geskied.” Matt 26:42.

Wat is God se meesterplan dan vir ons? Vol-
gens Richard Bolles in ‘What Colour is your Para-
chute?’, is ons doel op aarde drieledig van aard. 
Eerstens is dit om God te ken, Sy teenwoor-
digheid te geniet en Sy hand in al Sy werke te 
sien. Tweedens moet ons daagliks stapsgewys 
die leiding van die Heilige Gees volg om van 

hierdie wêreld ’n beter plek te 
maak. En derdens moet ons 
ons unieke gawes en talente 

vir Sy doel gebruik – volgens 
die behoeftes wat Hy aan ons 

openbaar en op die plek 
waar Hy ons geplaas het of 
waarheen Hy ons stuur. 

Daarom behoort my be- 
sigheid of werk hoofsaaklik 

’n geleentheid te wees om 
God te dien. Paulus sê: “En wat 
julle ook al doen, doen dit van 

harte soos vir die Here en nie 
vir mense nie...” Kol 3:23.  

Daarom is nie net predikante 
en sendelinge geroep om 
die Here voltyds te dien nie, 
maar ons almal, volgens die 
gawes wat ons van Hom ont-
vang het.

R.G. LeTourneau se suster, ’n 
sendeling in China, het hom uit-
gedaag om voluit vir Christus te lewe. Hy 
was egter in die grondverskuiwingsbedryf 
betrokke en het gevoel dat hy nie veel in 
God se koninkryk beteken nie. Ná ’n lang 
gesprek en gebed saam met sy predikant 
het hy besluit om as sakeman vir God te 
werk. Sy bedryf, Caterpillar, het ’n wêreld-
leier in grondverskuiwingsmasjinerie ge-
word. Hy het meer as 300 patente geregi- 
streer (wat vandag nog gebruik word) en 
het later in baie lande sy getuienis gele-
wer van hoe God hom in die sakewêreld 
gebruik het.

Twee predikantseuns, die Wright- 
broers, se passie vir masjiene het meege-
bring dat hulle die eerste vliegtuig gebou 
het. Ons almal wat vandag per vliegtuig 
reis, is dankbaar dat hulle hulle passie 
uitgeleef het. Laat ons die Here se wil na-
streef en Hom verheerlik deur 
ons werk vir Hom te doen. 

•  Kyk met watter gawes, vaardighede, talente, ver-
moëns en vorige ondervinding die Here jou toe-
gerus het. 

•  Wees bewus van behoeftes rondom jou wat 
binne jou vermoë val om aan te spreek.

•  Wat is die diepste begeertes van jou 
hart? God gee ons gewoonlik ’n diep 
begeerte  om dít te doen waarvoor Hy 
ons roep.
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