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Gebed rus ons nie 
toe vir die groter 

werk nie; gebed ís 
die groter werk. 

Oswald Chambers 

WERKERSDAG 2022 

 

 1   
 

God werk in en deur my 
beroep, maar Hy doen dit 
deur my te roep om in my 

beroep te werk.  

 2   
 
 

Werk maak saak vir God.   
God maak saak vir werk. 

 3 
 

As God ons roep vir 'n 
taak, sal Hy ons kwalifiseer 

vir die werk. 
Jack Hyles 

 4 

Om gesalf te wees vir 
besigheid is om eenkant 

gesit te wees deur God vir 
diens in die markplek.   

Ed Silvoso 

 5 

Mense moet werk, ‘elkeen na 
aanleiding van sy beroep en 

kantoor’; deur dit dien hulle as 
maskers vir God, waaragter Hy 
homself kan verbloem wanneer 

Hy Sy gawes strooi. 

 6 
 
 
 

My werk is 'n heilige saak. 
God vind genot in dit en 

deur dit. 

 7 
 
 

My beroep dra sy eie eer 
voor God, maak nie saak 

wat dit is nie. 

. 8 
 
 

In al ons doen en late is dit 
Hy wat deur ons werk, en Hy 
sal alleen al die eer vir dit kry. 

 9 
 

Ons verheerlik God by die 
werk wanneer ons vir Hom 
lewe - Hom vertrou, liefhê 

en gehoorsaam. 

 10 
 

'n Onverwagse krag vloei 
deur my werk wanneer ek 
besef dat ek waarlik onder 
goddelike opdrag is om my 
beroep op hande te ontsluit. 

 11 
 

Your job is not merely a place 
to earn a paycheck. It is an 

arena in which God wants to 
use you to influence others 

for the kingdom.   
Henry T. Blackaby 

 12 
 

 

Werk is nie primêr iets wat 
ek doen om te lewe nie, 

maar die ding wat jy lewe 
om te doen. 

 13 

Indien ons identitiet in ons 
werk is, eerder as in 

Christus, sal sukses na ons 
koppe gaan, en mislukking 

sal na ons harte gaan. 
 Tim Keller 

 14 
 

God skenk sy gawes op 
hom wat getrou werk in sy 

beroep en elke poging 
oorgee om die koers van sy 

lewe self te bepaal. 

 15 

 
 

Vader ek kom bid vandag, 
maak my geloof sterk en 

standvastig diep en stewig 
geanker in U. 

 16 

 

Here as ek vandag vir iets 
mag vra, dan sou dit 

mannemoed en gehoorsaam-
heid wees in my dagtaak. 

 17 

 
 

 Arbei soos vir Hom, en 
laat Hom die vrugte 

gee. 

 18 
 
 
 

Talent is 'n gawe, maar 
karakter is 'n keuse. 

 John C. Maxwell  

 19 

Jou sukses stop waar jou 
karakter stop.  Jy kan nooit 

uitstyg bo die beperkinge van 
jou karakter nie.  
John C. Maxwell 

 20 
 

Hoe jy jou lewe leef is jou 
nalatenskap van wat jy 

oor God glo.  
Henry Blackaby 

 21 

Beroep beteken dat die wat 
die naaste aan my is: familie 
en kollegas, deur God gegee 
word: dit is jou naaste wat jy 

moet liefhê. 

 22 
 

Die mens wat deur sy beroep 
sy naaste dien vervul sy taak 
vanuit liefde vir Christus, en 
ontvang dieselfde mate van 
dankbaarheid soos Christus 

ontvang het. 

 23 
 

Gebruik jou werk om jou 
mense te bou, nie jou 

mense om jou werk te bou 
nie.  

Jack Hyles 

 24 
 

Die beste leiers is nederig 
genoeg om te besef dat 

hulle oorwinnings afhanklik 
is van hulle mense.   

John C. Maxwell 

 25 
 

Mense gee nie om wat 
jy weet nie totdat hulle 
weet hoeveel jy omgee 

nie. 
  John C. Maxwell  

 26 
 
 

Om waarde toe te voeg 
tot ander, moet jy eers 

ander waardeer.   
John C. Maxwell 

  27 

Ek het eers vir God gevra 
om my te help.  Toe het ek 
Hom gevra of ek Hom kan 
help om Sy werk deur my 

te doen.    
Hudson Taylor 

OUR ATTEMPTS MAY BE 

FEEBLE. BUT SINCE THE 

POWER OF PRAYER IS IN 

THE ONE WHO HEARS IT 

AND NOT IN THE ONE 

WHO SAYS IT, OUR 

PRAYERS DO MAKE A 

DIFFERENCE. 

 28 

 

'n Mens moet groot genoeg 
wees om jou foute te erken, 

slim genoeg om daaruit munt 
te slaan, en sterk genoeg om 

hulle te korrigeer.  
John C. Maxwell 

 29 

 

Wees pro-aktief vandag om 
ander te vergewe wie 'n 

bron van pyn in jou lewe is.   
Os Hillman 

 

 30 
 

 

Vrees God en werk 
hard.  

David Livingstone  

 31 
 

Dit is die vreugde van 
werk wat goed gedoen 
is wat ons in staat stel 
om ons rus te geniet. 

Elisabeth Elliot 

  WERK WORD 

AANBIDDING 

WANNEER JY DIT AAN 

GOD WY EN DIT 

UITVOER MET 'N 

BEWUSTHEID VAN SY 

TEENWOORDIGHEID.   
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