24. Arbeiders
Dag 1

Stille tijd

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

Dag 4

18 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus
genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het
meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal
van jullie vissers van mensen maken.’ 20 Ze lieten meteen hun netten
achter en volgden hem. 21 Even verderop zag hij twee andere broers,
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met
hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep
hen 22 en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en
volgden hem.
23 Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen,
verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere
ziekte en elke kwaal onder het volk. 24 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld
werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken
en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen. 25 En grote
groepen mensen volgden hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem
en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.

Dag 2

1 U weet zelf, broeders en zusters, dat ons bezoek aan u niet tevergeefs
is geweest. 2 Ondanks de mishandelingen en beledigingen die wij,
zoals u bekend is, in Filippi te verduren hadden, vonden we in vertrouwen op onze God de moed u bekend te maken met zijn evangelie.
Daarvoor hebben we ons tot het uiterste ingespannen. 3 Onze oproep
berust niet op een dwaling, op oneerlijkheid of bedrog. 4 Wij spreken
alleen omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons het evangelie heeft toevertrouwd – niet om mensen te behagen, maar God, die
de mensen doorgrondt. 5 U weet dat we u nooit naar de mond hebben gepraat en dat onze woorden nooit een dekmantel voor hebzucht
waren. God is onze getuige. 6 We hebben ook niet geprobeerd de
gunst van mensen af te dwingen, niet bij u en niet bij anderen.
7 Hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten
gelden, zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster
die haar kinderen koestert. 8 In die gezindheid, vol liefde voor u,
waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie, maar
ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden. 9 U herinnert u, broeders en zusters, hoe we ons hebben ingezet en ingespannen, hoe we Dag en nacht hebben gewerkt om niemand van u tot last
te zijn. Op die manier hebben we u het evangelie van God verkondigd. 10 U kunt getuigen, en God zelf, hoe toegewijd, hoe oprecht en
zuiver we bij u, die tot geloof gekomen bent, hebben geleefd. 11 U
weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen.
12 We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt
zo te leven dat u God eer bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en
luister.

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

34 Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij
gezonden heeft en zijn werk voltooien. 35 Jullie zeggen toch: “Nog
vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk om je heen,
dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! 36 De maaier krijgt
zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de
zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. 37 Hier is het gezegde
van toepassing: De een zaait, de ander maait. 38 Ik stuur jullie eropuit
om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven
doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’

Dag 3BS

Dag 5

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

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

6 Wanneer je dit alles aan de broeders en zusters voorhoudt, zul je een
goede dienaar van Christus Jezus zijn, gevoed door de woorden van
het geloof en de juiste leer, waarvan je een trouw aanhanger bent.
7 Verwerp heilloze bakerpraat en verzinsels. Oefen jezelf in een vroom
leven. 8 Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut
van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt
voor dit leven en het leven dat komen zal. 9 Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. 10 Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de
levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.
11 Draag dit alles over in je onderricht. 12 Sta niemand toe dat hij
vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en
zuiverheid. 13 In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op
het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onderricht.
14 Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar
aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder
handoplegging, heeft uitgesproken. 15 Richt je hierop, maak het je
eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt.
16 Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je
zowel jezelf als hen die naar je luisteren.

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.
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1 Tessalonicenzen 2:1-12.
Een arbeider koestert als een moeder en spoort
aan als een vader
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Dag 6

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

Dag 9

35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in
de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en
genas iedere ziekte en elke kwaal. 36 Toen hij de mensenmenigte zag,
voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos
uitzagen, als schapen zonder herder. 37 Hij zei tegen zijn leerlingen:
‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38 Vraag dus de
eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te
halen.’

1 Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. 2 Geef
wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan
betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.
3 Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. 4 Iemand
die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten,
want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. 5 Een atleet
wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. 6 De boer
die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. 7 Denk na
over wat ik je heb gezegd; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles
ook begrijpt.

Dag 7

Dag 10

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

1 Een kunstig lied van Asaf.
Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond.
2 Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang
verborgen is. 3 Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders
hebben het ons verteld.
4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het
komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de
HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan.
5 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet
af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren.
6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren
moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen.
7 Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten
en zich richten naar zijn geboden. 8 Dan zouden zij niet worden als
hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van
hart en geest,
een geslacht dat God ontrouw was.
70 Zijn keuze viel op David, zijn dienaar, hij riep hem weg bij de
schapen, 71 haalde hem achter de zogende ooien vandaan en maakte
hem herder van Jakob, zijn volk, van Israël, zijn eigen bezit.
72 Hij was een herder met een zuiver hart, met vaste hand heeft hij
hen geleid.
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Matteüs 10:5-23.
Train meer arbeiders

5 Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies:
‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse
stad. 6 Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van
Israël. 7 Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is
nabij.” 8 Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! 9 Neem in je beurs geen gouden,
zilveren of koperen munten mee, 10 schaf je voor onderweg geen
reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een
arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. 11 In
elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard
is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. 12 Groet de
bewoners van het huis dat je binnengaat. 13 Laat jullie vrede over dat
huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat
dan die vrede naar je terugkeren. 14 En als ze je niet willen ontvangen
noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad
en schud het stof van je voeten. 15 Ik verzeker jullie: de Dag van het
oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan
voor die stad.
16 Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus
scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.
17 Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen
en je geselen in hun synagogen. 18 Jullie zullen omwille van mij
worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis
moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. 19 Wanneer
ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of
wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment
worden ingegeven. 20 Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken,
het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. 21 De ene broer
zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen
hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun
ouders keren en hen laten terechtstellen. 22 Jullie zullen door iedereen
worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het
einde zal worden gered. 23 Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad,
vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van
Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.

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

9 Daarna heb ik tegen u gezegd: ‘Ik alleen kan de verantwoordelijkheid voor u niet dragen. 10 De HEER, uw God, heeft u zo in aantal
doen toenemen dat u nu zo talrijk bent als de sterren aan de hemel,
11 en moge hij, de God van uw voorouders, u nog duizendmaal zo
talrijk maken en u zegenen zoals hij heeft beloofd. 12 Maar hoe zou ik
alleen de last van uw problemen en geschillen kunnen dragen? 13 Wijs
daarom in elke stam bekwame, verstandige en ervaren mannen aan,
dan zal ik hen als leiders over u aanstellen.’ 14 Toen antwoordde u:
‘Uw voorstel is goed, dat zullen we doen.’ 15 Daarop koos ik de hoofden van uw stammen uit, bekwame, ervaren mannen, en gaf hun de
leiding over groepen van duizend man, van honderd, van vijftig en
van tien; anderen stelde ik voor uw stammen als schrijver aan. 16 De
rechters gaf ik toen deze instructie: ‘Hoor beide partijen en doe rechtvaardig uitspraak, zowel tussen twee volksgenoten als wanneer er een
vreemdeling bij betrokken is. 17 Oordeel zonder aanzien des persoons, hoor de arme evengoed als de rijke. Laat u door niemand bang
maken, want u spreekt recht namens God. Wanneer iets u te moeilijk
is, leg het dan aan mij voor en ik zal me erover buigen.’

Dag 8

Matteüs 9:35-38.
Bid voor meer arbeiders

Denk na over Matteüs 9:38.
38 Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om
de oogst binnen te halen.’
Bid dat de Heer van de oogst arbeiders uitzendt in zijn oogst!
Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet
(Psalm 5:4)
4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij
tot u en wacht.
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