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24. Arbeiders Stille tijd 

Dag 1 Matteüs 4:18-25. 

Een arbeider is een visser van mensen. 

18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk 

Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in 

de zee werpen, want zij waren vissers. 19 En Hij zei tegen hen: Kom 

achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken. 20 Zij lieten meteen 

de netten achter en volgden Hem. 21 Hij ging vandaar verder en zag 

twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en 

Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij 

hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen. 22 Zij lieten 

meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.  

23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen 

en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte 

en elke kwaal onder het volk. 24 En het gerucht over Hem 

verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er 

slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen 

waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en 

verlamden; en Hij genas hen. 25 En grote menigten volgden Hem, uit 

Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan. 

 

Dag 2 Johannes 4:34-38. 

Een arbeider zaait en oogst. Er is altijd ergens een 

oogst! 

34 Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die 

Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng. 35 Zegt u niet: Nog vier 

maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk 

naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. 36 En wie oogst, 

ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich 

samen verblijden zowel wie zaait als wie oogst. 37 Want hierin is de 

spreuk waar: De één zaait, de ander oogst. 38 Ik heb u uitgezonden 

om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen; anderen hebben 

zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning 

binnengehaald. 

 

Dag 3BS 1 Korintiërs 3:5-11. 

Een arbeider legt het fundament of bouwt erop 

voort 

5 Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie 

u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen 

gegeven heeft? 6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God 

heeft laten groeien. 7 Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die 

begiet, maar God, Die laat groeien. 8 En hij die plant en hij die 

begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen 

overeenkomstig zijn eigen inspanning. 9 Want Gods medearbeiders 

zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. 

10 Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als 

een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt 

daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. 

11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, 

dat is Jezus Christus. 

 

Dag 4 1 Tessalonicenzen 2:1-12. 

Een arbeider koestert als een moeder en spoort 

aan als een vader 

1 Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u dat die niet 

tevergeefs is geweest. 2 Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden en in 

Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in 

onze God vrijmoedigheid gekregen om het Evangelie van God tot u te 

spreken, temidden van veel strijd. 3 Want onze vermaning kwam niet 

voort uit dwaling, of uit onzuivere motieven, en ging ook niet met 

bedrog gepaard, 4 maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het 

Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te 

behagen, maar God, Die onze harten beproeft. 5 Want wij hebben 

nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen 

voorwendsel voor hebzucht. God is getuige! 6 Wij zochten ook geen 

eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen, hoewel wij, als 

apostelen van Christus, u tot last hadden kunnen zijn, 7 maar wij zijn 

in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen 

koestert. 8 Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet 

alleen het Evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u 

ons lief geworden was. 9 U herinnert zich immers onze inspanning en 

moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand 

van u tot last te zijn, hebben wij u het Evangelie van God gepredikt. 

10 U bent getuige, en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk 

wij geweest zijn bij u die gelooft. 11 Zo weet u hoe wij elk van u 

afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn 

kinderen. 12 Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, 

Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid. 

 

Dag 5 1 Timoteüs 4:6-16. 

Een arbeider legt zich toe op oefening en op 

vordering maken 

6 Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar 

van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en 

door de goede leer, die u nagevolgd hebt. 7 Maar verwerp de onheilige 

en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. 8 Want de 

oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is 

nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en 

van het toekomende leven heeft. 9 Dit is een betrouwbaar woord en 

alle aanneming waard. 10 Want daarvoor spannen wij ons ook in en 

worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de 

levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder 

van de gelovigen. 

11 Beveel deze dingen en onderwijs ze. 12 Laat niemand u minachten 

vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de 

gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in 

reinheid. 13 Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het 

onderwijzen, totdat ik kom. 14 Veronachtzaam de genadegave niet die 

in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de 

raad van ouderlingen. 15 Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw 

vorderingen op elk gebied openbaar worden. 16 Geef acht op uzelf en 

op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel 

uzelf behouden als hen die u horen. 
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Dag 6 2 Timoteüs 2:1-7. 

Een arbeider is betrouwbaar en kan onderricht 

geven 

1 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus 

is. 2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat 

toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te 

onderwijzen. 3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus 

Christus. 4 Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de 

zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem 

voor de krijgsdienst aangenomen heeft. 5 En ook als iemand aan een 

wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in 

acht heeft genomen. 6 De landbouwer die zware arbeid verricht, moet 

als eerste in de vruchten delen. 7 Denk na over wat ik zeg, maar laat 

de Heere u inzicht geven in alle dingen. 

 

Dag 7 Deuteronomium 1:9-17. 

Kenmerken van een arbeider onder het volk 

9 Ik heb in die tijd tegen u gezegd: Ik alleen kan u niet dragen. 10 De 

HEERE, uw God, heeft u talrijk gemaakt, en zie, u bent heden zo 

talrijk als de sterren aan de hemel. 11 Moge de HEERE, de God van 

uw vaderen, aan uw aantal toevoegen duizendmaal wat u nu bent, en 

moge Hij u zegenen, zoals Hij tot u gesproken heeft! 12 Maar hoe kan 

ik alleen uw moeite, uw last en uw rechtszaken dragen? 13 Geef voor 

uzelf, ingedeeld naar uw stammen, wijze, verstandige, ervaren mannen, 

dan zal ik hen tot hoofd over u aanstellen. 14 Toen antwoordde u mij 

en zei: De zaak die u hebt gezegd te doen, is goed. 15 Dus nam ik uw 

stamhoofden, wijze en ervaren mannen, en stelde hen tot hoofd over u 

aan, leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en 

leiders over tien, en beambten voor uw stammen. 16 Ook beval ik in 

die tijd uw rechters: Luister naar de geschillen tussen uw broeders, en 

oordeel rechtvaardig tussen een man, zijn broeder en de vreemdeling 

die bij hem is. 17 U mag niet partijdig zijn in de rechtspraak: zowel de 

kleine als de grote moet u aanhoren. U mag voor niemand bevreesd 

zijn, want de rechtspraak behoort aan God. Maar de zaak die voor u te 

moeilijk is, moet u bij mij brengen en ik zal die aanhoren.’  

 

Dag 8 Psalm 78:1-8. 

Kenmerk van een arbeider in het gezin (zie ook 

vers 70-72) 

1 Een onderwijzing van Asaf.  

Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore,  

neig uw oor tot de woorden van mijn mond.  

2 Ik wil mijn mond met spreuken opendoen  

en van aloude verborgenheden doen overvloeien,  

3 die wij gehoord hebben en weten  

en onze vaders ons verteld hebben.  

4 Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen,  

maar aan de volgende generatie  

de loffelijke daden van de HEERE vertellen,  

Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.  

5 Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob,  

een wet vastgesteld in Israël;  

die heeft Hij onze vaderen geboden  

om ze hun kinderen bekend te maken,  

6 opdat de volgende generatie ze zal kennen,  

de kinderen die geboren zullen worden,  

en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen;  

7 zodat zij hun hoop op God stellen  

en Gods daden niet vergeten,  

maar Zijn geboden in acht nemen,  

8 en niet worden als hun vaderen:  

een opstandige en ongehoorzame generatie,  

een generatie die zijn hart niet richtte op God 

en van wie de geest niet trouw was aan God. 
70 Hij verkoos Zijn dienaar David  

en haalde hem bij de schaapskooien vandaan.  

71 Van achter de zogende schapen deed Hij hem komen  

om te weiden Jakob, Zijn volk,  

en Israël, Zijn eigendom.  

72 Hij heeft hen geweid met een oprecht hart  

en hen geleid met zeer bekwame hand. 

 

Dag 9 Matteüs 9:35-38. 

Bid voor meer arbeiders 

35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in 

hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en 

genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 36 Toen Hij de 

menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, 

omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder 

hebben. 37 Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, 

maar er zijn weinig arbeiders. 38 Bid daarom tot de Heere van de 

oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. 

 

Dag 10 Matteüs 10:5-23. 

Train meer arbeiders 

5 Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg 

begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de 

Samaritanen binnengaan, 6 maar ga liever naar de verloren schapen 

van het huis van Israël. 7 En als u op weg gaat, predik dan: Het 

Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Genees zieken, reinig 

melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets 

ontvangen, geef het voor niets. 9 Voorzie u niet van goud of zilver of 

kopergeld in uw gordels, 10 of van een reiszak voor onderweg of twee 

stel onderkleren of sandalen of een staf. Want de arbeider is zijn 

voedsel waard. 11 Welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, 

onderzoek wie het daarin waard is; en blijf daar, totdat u weer 

vertrekt. 12 En als u een huis binnengaat, begroet het dan. 13 En als 

dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen, maar als het 

dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. 14 En als 

iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan 

uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. 15 Voorwaar, 

Ik zeg u: Het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker 

zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad.  

16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus 

bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. 17 Maar wees op 

uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan 

raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. 18 En u 

zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van 

Mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. 19 Maar wanneer zij 

u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, 

want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. 

20 Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, 

Die in u spreekt. 21 De ene broer zal de andere broer overleveren om 

gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen 

de ouders opstaan en hen doden. 22 En u zult door allen gehaat 

worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het 

einde, die zal zalig worden. 23 Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, 

vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw 

rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de 

Zoon des mensen gekomen is. 


