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Workshop Roeping –  Weg met zending!? 8/2/2019 
Antje Kieviet (antje.kieviet@wycliffe.nl) 

 

Kennismaken 
Wie ben je en wat heb je met roeping? 

 

Wat is een roeping? 
Roeping is het idee dat iemand heeft dat hij een taak te volbrengen heeft. Deze taak kan zowel 

maatschappelijk of geestelijk zijn zoals bij predikant, priester of zuster. Roeping wordt vaak 

geassocieerd met de uitoefening van een vrij beroep. Het idee van roeping is de laatste decennia sterk 

afgenomen. (Wikipedia)  

 

 

Roeping in de Bijbel 
Welke aspecten komen in deze verzen naar voren? 

 

Gen. 1:27-28 

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als even-

beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwe-

lijk schiep hij de mensen. 28Hij zegende hen en zei 

tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk 

de aarde en breng haar onder je gezag: heers over 

de vissen van de zee, over de vogels van de hemel 

en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 

 

Genesis 12:1-2 

De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, 

verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, 

en ga naar het land dat ik je zal wijzen.  
2Ik zal je tot een groot volk maken,  

ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,  

een bron van zegen zul je zijn. 

 

Richt. 6:11-14 
12De engel van de HEER vertoonde zich aan Gideon 

en zei: ‘De HEER zij met je, dappere krijgsman.’ 
13‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, ‘als de 

HEER ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit 

ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn 

wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders 

hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, 

zeiden ze toch? Nu trekt hij zich in elk geval niets 

van ons aan en zijn we overgeleverd aan de 

Midjanieten!’ 14Toen wendde de HEER zich tot 

Gideon en zei: ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat 

is mijn opdracht.’

1 Sam. 10:20-24 

Samuel liet de stammen van Israël aantreden en het 

lot viel op de stam Benjamin. 21Vervolgens liet hij de 

families van de stam Benjamin aantreden en het lot 

viel op de familie van Matri. Uiteindelijk viel het lot 

op Saul, de zoon van Kis. Ze gingen naar hem op 

zoek, maar ze konden hem niet vinden. 22Daarom 

raadpleegden ze nogmaals de HEER: ‘Waar is de 

man die ontbreekt?’ ‘Daar is hij,’ zei de HEER. ‘Hij 

houdt zich schuil tussen de bagage.’ 23Ze renden op 

hem af en haalden hem tevoorschijn. Toen hij 

tussen het volk stond, stak hij met kop en schouders 

boven iedereen uit. 24Samuel zei tegen de 

Israëlieten: ‘Ziet u wat voor iemand de 

HEER gekozen heeft? In heel het volk is er geen 

tweede als hij!’ En het volk juichte en riep: ‘Leve de 

koning!’ 

 

Jesaja 6:6-8 
6Toen nam een van de serafs met een tang een 

gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op 

mij af. 7Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu 

zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je 

zonden zijn tenietgedaan.’ 8Daarop hoorde ik de 

stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie 

kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, 

stuur mij.’ 
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Jer. 1:4-7 
4De HEER richtte zich tot mij: 5‘Voordat ik je vormde 

in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, 

voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan 

mij gewijd, je een profeet voor alle volken 

gemaakt.’ 6Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het 

woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7Maar de HEER 

antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot 

iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je 

opdraag.  

 

Jona 1:1-2 
1Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van 

Amittai: 2‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die 

grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad 

dat ze daar doen is ten hemel schreiend.’ 3En Jona 

maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg 

van de HEER. 

 

Micha 6:8 

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,  

je weet wat de HEER van je wil:  

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten  

en nederig de weg te gaan van je God.  

 

Mat. 2:13-14 

Kort nadat zij op die manier de wijk genomen 

hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een 

engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het 

kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je 

weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek 

en wil het ombrengen.’ 14Jozef stond op en week 

nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit 

naar Egypte. 

 

Mark. 2:13-14 
13Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een 

grote mensenmenigte kwam naar hem toe, en hij 

onderwees hen. 14Toen hij verderging zag hij Levi, 

de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten, en hij zei 

tegen hem: ‘Volg mij.’ Levi stond op en volgde hem. 

 

Hand. 13:2-3 

Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een 

gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige 

Geest tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter 

beschikking voor de taak die ik hun heb 

toebedeeld.’ 3Nadat ze gevast en gebeden hadden, 

legden ze hun de handen op en lieten hen 

vertrekken. 

 

Hand. 15:36-40 

Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas: ‘Laten 

we teruggaan naar alle steden waar we het woord 

van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het 

daar met de leerlingen gaat.’ 37Barnabas wilde ook 

Johannes Marcus meenemen, 38maar Paulus voelde 

daar niets voor, omdat hij hen in Pamfylië in de 

steek had gelaten en niet langer had deelgenomen 

aan hun zendingswerk. 39Een en ander leidde tot 

grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en 

Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. 
40Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens 

 

1 Cor. 12:28-30 
28God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een 

plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten 

tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan 

is er het vermogen om wonderen te verrichten, de 

gave om te genezen en het vermogen om bijstand 

te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te 

spreken. 29Is iedereen soms een apostel? Of een 

profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen 

wonderen verrichten? 30Of kan iedereen genezen? 

Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen 

die uitleggen?  

 

Ef. 4:11-13 

En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en 

profeten, evangelieverkondigers, herders en 

leraren, 12om de heiligen toe te rusten voor het 

werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van 

Christus opgebouwd, 13totdat wij allen samen door 

ons geloof en door onze kennis van de Zoon van 

God een eenheid vormen, de eenheid van de 

volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen 

volheid van Christus. 
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Hoe kijk jij naar roeping? 
Disruptive t.o.v. leven ---------- o ------------ o ------------ o ------------ o ---------- In de lijn van verwachtingen 

Specifieke taak/plek ------------- o ------------ o ------------ o ------------ o ---------------------------------- Algemeen 

Bijzonder gebeuren ------------- o ------------ o ------------ o ------------ o -------- Gezond verstand/afwegingen 

Iedereen---------------------------- o ------------ o ------------ o ------------ o ------------------------------------ Enkeling 

Individueel ------------------------- o ------------ o ------------ o ------------ o ------------------ Organisatie/gemeente 

 

Stellingen 
1. Een roeping ligt meestal in het verlengde van je kwaliteiten en vaardigheden. 

2. Roeping is niets anders dan een verlangen om bepaald werk te doen/op een bepaalde plek te 

werken. 

3. Een roeping is individueel, je kunt niet voor een ander bepalen of hij/zij een bepaalde 

roeping heeft. 

4. Zonder roeping is het onmogelijk om het vol te houden in zendingswerk. 

5. De roeping van het individu is ondergeschikt aan die van de gemeente. 

6. Beleidsmatig denken binnen organisaties staat het volgen van de roeping van het individu in 

de weg. 

7. Gods roeping voor de gemeente en het individu in die gemeente kunnen niet met elkaar in 

botsing zijn. Het is immers dezelfde God die roept. 

8. Elke gemeente heeft een roeping om bij zending betrokken te zijn. 

 

 

Verhouding tussen roeping individu en gemeente/organisatie 
 Welke verantwoordelijkheid heb je als gemeente/organisatie voor mensen die een roeping 

ervaren die niet aansluit bij het beleid (roeping) van de gemeente/organisatie? 

 Hoe houd/maak je in een tijd van beleid en strategische processen ruimte voor het roepen 

van God? 

 

 

Roeping anno 2019 
 Welke vragen rijzen? 

 Wat moeten we vooral niet kwijtraken? 

 Wat neem je mee uit deze workshop? 
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Voor u gelezen 

Oswald Chambers 
If you are able to tell exactly where you were when you received the call of God and can explain all 

about it, I question whether you have truly been called. The call of God does not come like that; it is 

much more supernatural. The realization of the call in a person’s life may come like a clap of thunder 

or it may dawn gradually. But however quickly or slowly this awareness comes, it is always 

accompanied with an undercurrent of the supernatural— something that is inexpressible and 

produces a “glow.” At any moment the sudden awareness of this incalculable, supernatural, 

surprising call that has taken hold of your life may break through— “I chose you…” (John 

15:16). <https://utmost.org/the-awareness-of-the-call/> 

 

Timothy Keller 
How does this work out for Christian believers? First, a Christian has to consider both of these 

questions: What has God called and equipped me for as my work/career? And how is God calling me 

to serve in and through the church? 

In some rare cases, a person’s church ministry becomes one’s full-time career as well. Then the 

answers to the two questions coincide. In most cases, however, Christians must answer each question 

separately. <https://john.do/tim-keller-calling/> 

 

Rick Warren 
If God asked you to build a giant boat, don’t you think you might have a few questions, objections, or 

reservations? Noah didn’t. He obeyed God wholeheartedly. That means doing whatever God asks 

without reservation or hesitation. You don’t procrastinate and say, “I’ll pray about it.” You do it 

without delay. Every parent knows that delayed obedience is really disobedience. (Purpose Driven 

Life) 

 

Dorothy Sayers 
Let the church remember this: that every maker and worker is called to serve God in his profession or 

trade – not outside it. (…) The official Church wastes time and energy, and moreover, commits 

sacrilege, in demanding that secular workers should neglect their proper vocation in order to do 

Christian work – by which She means ecclesiastical work. The only Christian work is good work wel 

done. (Letters to a diminished church) 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+15:16
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+15:16

