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Tim Keller spreekt al meer dan 20 jaar intensief met studenten, werknemers en leiding-

gevenden over het onderwerp werk en roeping. Zijn ervaring heeft hij neergelegd in een boek 

voor iedereen.  

 

Heel uiteenlopende meningen 

Wanneer je een christen bent die gelovig probeert om te gaan met zijn werk, dan kan het 

zomaar gebeuren dat je de meest uiteenlopende meningen zit af te wegen. 

God dienen op je werk doe je als volgt: 

1). Door sociale gerechtigheid te bevorderen in de wereld 

2). Door zelf eerlijk te zijn en te evangeliseren onder je collega’s 

3). Door gewoon bekwaam en voortreffelijk werk te leveren 

4). Door mooie dingen te scheppen 

5). Door te werken vanuit een christelijke motivatie om God te verheerlijken en door de 

cultuur dienstbaar te maken aan dat doel 

6). Door te werken met een dankbaar en door het evangelie veranderd hart, of het nu meezit 

of tegenzit 

7). Door datgene te doen waar jij het meest blij en bezield van wordt 

8). Door zoveel mogelijk geld te verdienen, zodat je zo veel mogelijk kan weggeven aan 

anderen. 

 

In hoeverre sluiten deze meningen nu bij elkaar aan of sluiten ze elkaar uit: Dat is een 

moeilijke vraag, want voor elk ervan is Bijbelse onderbouwing te vinden. Wie biedt een uitweg 

uit deze ingewikkelde vragen? 

 

Twee principes 

Keller heeft niet de illusie dat al deze verschillen worden opgelost in dit boek. Hij begint met 

twee waarnemingen over de stellingen die hierboven op een rijtje zijn gezet. 

1). Als je elk van die stellingen aanpast door er ‘in de eerste plaats’ aan toe te voegen, dan 

sluiten de inzichten elkaar inderdaad uit. Dan moet je er één of twee kiezen en de rest laten 

vallen. Maar als je de stellingen laat zoals ze zijn en ervan uitgaat dat elk ervan één manier is 

om God te dienen met je werk, dan vullen de verschillende uitspraken elkaar uiteindelijk aan. 

2). Deze factoren nemen de ene keer een heel andere vorm en soortelijk gewicht aan dan de 

andere keer, afhankelijk van je specifieke roeping, cultuur en plaats in de geschiedenis. 

 

Wanneer we deze twee principes in gedachten houden, kunnen we de verschillende 

stromingen, uitspraken en waarheden gaan hanteren als een gereedschapskist voor de bouw 

van een model om geloof en werk te integreren op jouw terrein, tijd en plaats. 
 

De Bijbel geeft hoop voor werk 

Dit boek heeft tot doel om je met de rijkdom van wat het christelijk geloof – direct en 

indirect – te zeggen heeft over ‘God dienen met je werk’ te zeggen en je te verleiden tot 

dromen en daden. De Bijbel is helemaal doortrokken van wijsheid, handreikingen en hoop voor 

iedereen, of je nu leert om te werken, probeert om te werken, op zoek bent naar werk of 

bezig bent met werk. En wanneer we zeggen dat de Bijbel ‘hoop geeft’ voor werk, dan zeggen 
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we er direct bij dat werk inderdaad heel frustrerend en ingewikkeld kan zijn en dat we een 

heel diepe geestelijke hoop nodig hebben wanneer we aan de slag gaan met de uitdaging van 

onze roeping in de wereld. 

 

Drie centrale vragen 

In de drie delen van dit boek probeert Keller antwoord te vinden op de volgende drie vragen: 

1). Waarom wil je werken? (Dat wil zeggen: waarom moeten wij werken om voldoening te 

vinden in ons leven?) 

2). Waarom is het zo moeilijk om te werken? (Dat wil zeggen: waarom is het vaak zo 

vruchteloos, zinloos en ingewikkeld?) 

3). Hoe kunnen we deze moeilijkheden overwinnen en voldoening in ons werk vinden aan de 

hand van het evangelie? 
 

Boek kopen 
Te koop o.a. via https://www.hertog.nl/artikel/9789051944662/Goed-werk/  

Boekbespreking: http://www.oosterkerkzeist.nl/wp-

content/uploads/2017/08/Boekbespreking-GOED-WERK-Tim-Keller.pdf. 

 

Deel 1 Gods plan met werk 

Bijeenkomst 1 De bedoeling van werk 

Bijeenkomst 2 De waardigheid van werk 

Bijeenkomst 3 Werk als dienstverlening 

  

Deel 2 Onze problemen met werk 

Bijeenkomst 4 Als werk vruchteloos wordt 

Bijeenkomst 5 Als werk egocentrisch wordt 

Bijeenkomst 6 Als werk een afgod wordt 

  

Deel 3 Evangelie en werk 

Bijeenkomst 7 Een nieuwe benadering van werk 

Bijeenkomst 8 Een nieuw kompas voor werk 

Bijeenkomst 9 Nieuwe kracht voor werk 
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Achtergrondinformatie over ‘geloof en werk’ 
 

Boeken 

1). Goed werk – ons dagelijks werk en Gods plan voor deze wereld (Tim Keller) 

2). Prediker voor managers (Jan Hoogland en Maarten Verkerk) 

https://www.managementboek.nl/boek/9789025961169/prediker-voor-managers-jan-

hoogland) 

3). Uitdagingen van deze tijd in bijbels perspectief – John Stott 

(arbeid, discriminatie, christelijk leiderschap) 

https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/geloofsopbouw/uitdagingen-van-

deze-tijd-in-bijbels-perspectief-john-stott/  

4). Opbouwend leiderschap (Nehemia) – J.I. Packer 

https://www.zoekeenboek.nl/boek/666804660/j-i-packer/opbouwend-leiderschap/  

5). Christelijk leiderschap (1 Korinthiërs 1 – 4) – John Stott 

https://christenboek.blogspot.com/2006/09/christelijk-leiderschap-john-stott.html  

6). Imagine Church, Neil Hudson – 24/7 discipelschap, ook in je dagelijks werk 

https://ivpbooks.com/imagine-church  
 

Websites 

1). Centrum geloof en werk (https://www.geloofenwerk.nl/) 

2). http://www.christenzijnopjewerk.nl/ 

3). http://www.geloofinjewerk.nl/christen-zijn-op-je-werk/ 

4). Christelijke waarden in het bedrijfsleven: 

https://www.allabouthisbusiness.com/dutch/christelijke-waarden-in-het-zakenleven.htm 

5). Bedrijfsgebed 

http://www.bedrijfsgebed.nl/  

6). Christenen op de werkvloer 

https://cip.nl/73690-christen-zijn-op-je-werk-lastig-of-juist-helemaal-niet  

 

Filmpjes 

http://christenzijnopjewerk.nl/hulpbronnen/filmpjes/  

 

Netwerken, loopbaanbegeleiding 

1). https://www.cgmv.nl/portal-over-het-bedrijf/cgmv-voor  

2). https://www.rmu.nu/waarom-rmu 

 

 

https://www.managementboek.nl/boek/9789025961169/prediker-voor-managers-jan-hoogland
https://www.managementboek.nl/boek/9789025961169/prediker-voor-managers-jan-hoogland
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/geloofsopbouw/uitdagingen-van-deze-tijd-in-bijbels-perspectief-john-stott/
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/geloofsopbouw/uitdagingen-van-deze-tijd-in-bijbels-perspectief-john-stott/
https://www.zoekeenboek.nl/boek/666804660/j-i-packer/opbouwend-leiderschap/
https://christenboek.blogspot.com/2006/09/christelijk-leiderschap-john-stott.html
https://ivpbooks.com/imagine-church
http://www.christenzijnopjewerk.nl/
http://www.geloofinjewerk.nl/christen-zijn-op-je-werk/
https://www.allabouthisbusiness.com/dutch/christelijke-waarden-in-het-zakenleven.htm
http://www.bedrijfsgebed.nl/
https://cip.nl/73690-christen-zijn-op-je-werk-lastig-of-juist-helemaal-niet
http://christenzijnopjewerk.nl/hulpbronnen/filmpjes/
https://www.cgmv.nl/portal-over-het-bedrijf/cgmv-voor
https://www.rmu.nu/waarom-rmu

