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24.  Arbeider 
 

Kringleider

 
DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER 

1. De kringleden helpen aanvaarden dat alle christenen 
geroepen worden om een taak in Gods Koninkrijk te 
hebben, dus om een arbeider te zijn. 

2.  Ze hebben de mogelijke taken in Gods Koninkrijk 
besproken en zich voorgenomen betrokken te zijn. 

 
I. AANBIDDING (14 min.) 

1. Gebed. 

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden 
van Gods tegenwoordigheid en te luisteren naar zijn stem. 

2. Meditatie. 

Aanbidding is je toewijden aan Gods beloften. 

Thema: Aanspraak maken op Gods beloften. 

Lees onderstaande Bijbelgedeelten. Lees de uitleg voor of 
leg het in eigen woorden uit. 
 
a. Zekerheid van verlossing. 
1 Johannes 5:11-13.  
11 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven 
geschonken en dat leven is in zijn Zoon.  
12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van 
God niet heeft, heeft het leven niet. 13 Dit alles schrijf ik 
u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die 
gelooft in de naam van de Zoon van God. 
 
God belooft dat jij voor eeuwig bij Hem zult behoren. 
 
b. Zekerheid van gebedsverhoring. 
Johannes 16:24  
24 Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, 
maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je 
vreugde volmaakt zijn. 
 
Jezus belooft dat jouw gebeden gehoord en verhoord 
worden. 
 
c. Zekerheid van overwinning. 
1 Korintiërs 10:13  
13 U hebt geen beproevingen (HSV: verzoeking)1 te 
doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is 
trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt 
beproefd (HSV: verzocht): Hij geeft u mét de beproeving 
(HSV: verzoeking) ook de uitweg, zodat u haar kunt 
doorstaan. 
 

                                                           
1 Het woord in Grieks heeft beide betekenissen!  

God belooft dat je nooit boven jouw vermogen verzocht 
of beproefd zal worden en dat je altijd een uitweg uit de 
verzoeking of beproeving gegeven zal worden. 
 
d. Zekerheid van vergeving / herstel. 
1 Johannes 1:9 
9 Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en 
rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen 
van alle kwaad. 
 
De Bijbel belooft vergeving en reiniging van zonden. 
 
e. Zekerheid van Gods leiding. 
Spreuken 3:5-6  
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op 
eigen inzicht. 6 Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan 
baant Hij voor jou de weg. 
 
De Bijbel belooft dat God je zal leiden op de weg die jij 
gaan moet. 

3. Aanbidding. 

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee 
zinnen) God aanbidden. Dank God voor zijn beloften. Je 
kunt bijvoorbeeld zeggen dat je gelooft in zijn beloften en 
leeft of wilt leven met zijn beloften. Je kunt aanspraak 
maken op een bepaalde belofte en of uitspreken dat je 
uitziet naar de vervulling van zijn beloften in jouw leven. 
 
II. INLEIDING THEMA (1 min.) 

Het thema voor deze bijeenkomst is: 
Arbeiders. 

Lees voor of leg uit. 

1. Het grote gebrek aan arbeiders. 

De grote nood in de wereldgeschiedenis is telkens weer een 
groot tekort aan arbeiders in het Koninkrijk van God! Jezus 
zegt, “De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders” 
(Matteüs 9:37)! 

2. Definitie van een arbeider. 

Een arbeider is een discipel, die de verantwoordelijkheid 
voor zijn eigen geestelijke groei accepteert en daarmee 
doorgaat, en die helpt om ‘verloren mensen’ te behouden en 
‘behouden mensen’ tot volwassenheid op te bouwen. Er is 
een grote verscheidenheid aan arbeiders in Gods Koninkrijk. 
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III.UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.) 

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen 
of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille 
tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft. 
Thema: Arbeiders 

Dag 1 Matteüs 4:18-25. 
Een arbeider is een visser van mensen. 

Dag 2 Johannes 4:34-38. 
Een arbeider zaait en oogst. Er is altijd ergens een 
oogst! 

Dag 3BS 1 Korintiërs 3:5-11. 
Een arbeider legt het fundament of bouwt erop 
voort. 

Dag 4 1 Tessalonicenzen 2:1-12. 
Een arbeider koestert als een moeder en spoort 
aan als een vader. 

Dag 5 1 Timoteüs 4:6-16. 
Een arbeider legt zich toe op oefening en op 
vordering maken. 

Dag 6 2 Timoteüs 2:1-7. 
Een arbeider is betrouwbaar en kan onderricht 
geven. 

Dag 7 Deuteronomium 1:9-17. 
Kenmerken van een arbeider onder het volk. 

Dag 8 Psalm 78:1-8. 
Kenmerk van een arbeider in het gezin  
(vgl. vers 70-72). 

Dag 9 Matteüs 9:35-38. 
Bid voor meer arbeiders 

Dag 10 Matteüs 10:5-23. 
Train meer arbeiders.  

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.) 

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling 
van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra 
gespreksstof dienen. 

1. Bespreking studie 

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de 
onderstaande vragen: 

Thema: Geestelijke vermenigvuldiging. 

a.  Wat is een ‘arbeider’? 
b.  Hoe vond geestelijke vermenigvuldiging in het Oude 

Testament plaats? 
c.  Hoe bracht Jezus geestelijke vermenigvuldiging in de 

praktijk? 
d.  Hoe was er in het Nieuwe Testament sprake van 

geestelijke vermenigvuldiging? 
e.  Wat maakt het werk van zaaiers en maaiers in 

evangelisatie onafscheidelijk? 

f.  Hoe worden nieuwe gemeenten of huisgemeenten 
vermenigvuldigd? 

g.  Waar draait het eigenlijk allemaal om bij geestelijke 
vermenigvuldiging? 

2. Toewijding 

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en 
hun antwoord opschrijven in hun map: 
“Aan welke taak in de christelijke gemeente, vereniging, 
organisatie wil jij je geven het komende jaar?” 
Bespreek je voorkeur met de andere groepsleden en leiders 
van de gemeente. 

3. Persoonlijke uitwisseling 

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en 
toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over 
(zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat 
iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder? 
 
V. MEMORISATIE (5 min.) 

1. Overhoring. 

Laat de kringleden twee aan twee elkaars 
memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen). 
2. Memorisatie van nieuw Bijbelvers. 
Verduidelijk het memorisatievers. 
 

ARBEIDERS 

Efeziërs 4:12 

…om de heiligen toe te rusten 
voor het werk in zijn dienst. 

Zo wordt het Lichaam van Christus opgebouwd 
 

Efeziërs 4:12 (NBV) 
 

3. Repetitie van de Bijbelboeken. 

Alle 27 boeken van het Nieuwe Testament 
4 Evangeliën: 

Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes. 
1 geschiedenisboek: 

Handelingen. 
13 brieven van Paulus: 

Romeinen, 1+2 Korintiërs, Galaten, Efeziërs, 
Filippenzen, Kolossenzen, 1+2 Tessalonicenzen, 
1+2 Timoteüs, Titus, Filemon. 

8 algemene brieven: 
Hebreeën, Jakobus, 1+2 Petrus, 1+2+3 Johannes, 
Judas. 

1 apokalyps: 
Openbaring. 
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VI. BIJBELSTUDIE (45 min.) 

Thema: Arbeiders 

1. Bijbelstudie. 

 Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer: 

1 Korintiërs 3:5-15. 

5 Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet 
meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, 
beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. 6 
Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God 
heeft doen groeien. 7 Het is niet belangrijk wie plant of 
wie begiet; alleen God is belangrijk, want Hij doet 
groeien. 8 Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, 
al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de 
moeite die ze zich hebben gegeven. 9 Dus wij zijn 
medewerkers van God en u bent zijn akker. 
 
U bent een bouwwerk van God. 10 Overeenkomstig de 
taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een 
kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen 
bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij 
bouwt, 11 want niemand kan een ander fundament leggen 
dan er al ligt – Jezus Christus Zelf. 12 Of er op dat 
fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en 
edelstenen of met hout, hooi en stro, 13 van ieders werk 
zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het 
oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het 
licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders 
werk waard is (HSV: En hoe ieders werk is, zal het vuur 
beproeven). 14 Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, 
zal hij worden beloond. 15 Wanneer het verbrandt, zal hij 
daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, 
maar door het vuur heen (HSV: Hijzelf zal echter 
behouden worden, maar wel zo, als door vuur heen). 

2. Nadruk. 

Je bent geroepen om een dienaar van God te zijn voor een 
taak die God aan je toebedeeld heeft. 

3.Uitleg voor de kringleider. 

3:5-9 
Christenen zijn allen ‘dienaren’ van God, maar hebben 
verschillende taken van God gekregen. Je taak en je plaats 
in de christelijke gemeenschap (gemeente) wordt 
uiteindelijk door God bepaald. 
 
Arbeiders die planten en arbeiders die daarna voor de 
planten zorg dragen. Paulus plant nieuwe planten en 
Apollos verzorgt de planten. Maar alleen God doet een 
plant groeien! 
 

Dienaren zijn voor God gelijk, d.w.z., ze behoren 
hetzelfde doel te hebben, namelijk, dat er steeds meer 
nieuwe planten komen en dat deze planten groeien en 
vrucht dragen. 
 
Aan het eind van zijn leven krijgt elke arbeider zijn eigen 
loon naar zijn eigen werk. Christenen die planten en 
verzorgen zijn de ‘medearbeiders van God’. En christenen 
die geplant werden en verzorgd worden zijn de ‘akker van 
God’ en het ‘bouwwerk van God’. 
 
5:10-15 
Arbeiders die het fundament leggen en arbeiders die daarop 
bouwen. Paulus was een kundige bouwmeester die het 
fundament legde in de levens van nieuwe mensen, d.w.z., 
hij verkondigde het evangelie en hielp nieuwe mensen om 
Christus in hun hart en leven aan te nemen. Jezus 
Christus is het énige fundament dat standhoudt voor elk 
mens, die Hem aanneemt. 
 
Andere christenen bouwen verder op dit fundament. Zij 
doen nazorg, bemoedigen, geven onderricht en wijzen 
mensen terecht, maken de nieuwe christenen tot 
discipelen en rusten hen uiteindelijk toe voor een bepaalde 
bediening. 
 
Maar deze christenen moeten wel goed opletten HOE zij 
op het fundament, Jezus Christus, bouwen. Wanneer 
christenen zwakke materialen gebruiken en zwak bouwen, 
dan zal hun werk Gods vuurtest (het laatste oordeel) niet 
kunnen doorstaan en vernietigd worden. De kwaliteit van 
het werk of de bediening van elke arbeider zal met Gods 
vuur getest worden. 
 
Alleen de beste materialen (bv. de kennis en het uitleven 
van de Bijbel) en de beste bouwwerken (bv. groeiende 
christenen en volwassen christenen) zullen Gods vuurtest 
m.b.t. hun werken (bediening) kunnen doorstaan. Hun 
werken zullen blijven voortbestaan (Openbaring 14:132). 
 
VII. GEBED (8 min.) 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat 
iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) 
naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van 
Hem leerde. 
 
Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) 
en voor anderen (Kolossenzen 4:12). 
 

                                                           
2 Openbaring 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf 
op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer 
sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun 
inspanningen, want hun daden vergezellen hen. 
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VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.) 

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer 
uit. 
 


