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Bidders op het werk 

door Hanne Sok-van Marrum 

Thuis en in de kerk bidden we regelmatig voor 'gewas' en 'arbeid'. We hebben er zelfs een 

speciale bid- en dankdag voor. Minder bekend is dat wekelijks in heel Nederland collega's in 

een middagpauze samen bidden op het werk.  

 

Zo ook bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa) in Wageningen, de werkplek van Bert 

Vierbergen. Hij vertelt: "Meestal kijken we op maandagmorgen in onze agenda om een moment te 

plannen dat we er allemaal zijn. We zijn doorgaans met z’n vieren, af en toe zijn er gasten bij."  

 

Op de vraag hoe ze elkaar hebben gevonden antwoordt Bert: "In de ambtenarij kun je helaas weinig 

van je identiteit laten zien. Ik ben in 1990 met Alwin de Haas de gebedsgroep begonnen. We kwamen 

door raakvlakken in het werk aan de praat en kregen al snel door dat we allebei christen zijn. Als we 

merken dat mensen een kerkelijke achtergrond hebben, nodigen we ze meestal uit om deel te nemen 

aan de gebedsgroep."  

 

In principe kan elke collega zich aansluiten. Leidinggevende collega’s vinden dat echter moeilijk. "We 

komen samen met mensen van verschillende afdelingen en we delen ook ons werk met elkaar. 

Daardoor wekt de gebedsgroep bij degenen die niet meedoen gemakkelijk wantrouwen. Vooral voor 

leidinggevenden is het daarom moeilijk om zich aan te sluiten."  

 

Hoe ziet een gebedsbijeenkomst eruit? 

"We kijken naar de gebedsonderwerpen van de week ervoor. Vervolgens wisselen we persoonlijke 

dingen met elkaar uit en bespreken waarvoor we willen bidden. De gebedspunten gaan van 

wereldwijd tot heel privé. Geregeld is er meer te danken dan te bidden. We noemen alles wat ons 

bezighoudt. Vervolgens verdelen we de punten en bidden met elkaar. We spreken af wie er begint.  

 

Voorafgaand aan onze bijeenkomst bereid ik me voor. Ik zoek voor mezelf even een moment van rust 

om na te denken over wat ik samen met de anderen aan God zou willen voorleggen. Het is belangrijk 

om de tijd te nemen, maar in een werksituatie schiet dat er wel eens bij in." 

 

Leren van collega's 

Aanvankelijk moest Bert wennen aan het gebed van zijn evangelische collega’s. "Hier en daar merkte 

je dat het een beetje schuurt. We kunnen elkaar echter vinden in het verzoenend werk van Jezus 

Christus. Dat verbindt ons. Het taalgebruik is ook verschillend. We laten elkaar daar vrij in én we leren 

van elkaar. Zo heb ik geleerd om vrijer te spreken, en minder in oudere termen. Andersom leren 

collega's van mij. We scherpen elkaar aan en dat wordt op prijs gesteld door ons allemaal. Het is 

gewoon heel leerzaam! Uiteindelijk is het doel dat God door ons gebed aan Zijn eer komt." 
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De reacties van andere collega’s op de gebedsgroep zijn wisselend. De grootste groep praat er niet 

over. Er is ook een deel dat laat merken dat ze het niet leuk vinden. "Bijvoorbeeld door bepaalde 

opmerkingen. Je scheidt je met zo'n gebedsgroep af van de rest en dat wekt bij sommige mensen 

argwaan. We worden gelukkig niet echt tegengewerkt. Er zijn ook mensen die er blij mee zijn, die 

sturen wel eens een mailtje om dat te laten weten. In de kantine is tussen de middag wel ruimte om te 

bidden voor je eten, hoewel minder dan vroeger. Ik doe het meestal wel, maar het is er nogal rumoerig 

en als er veel mensen praten vind ik het niet eerbiedig om te bidden. Vroeger nam men nog wel eens 

de moeite te stoppen met praten, maar dat komt nu vrijwel niet meer voor." 

 

Is er verschil in je gebed op het werk ten opzichte van thuis of de kerk? 

"Heel praktisch: thuis bid ik niet in een kringgebed. Dat is een verschil. Daarnaast bid ik thuis voor mijn 

eigen kerkelijke gemeente en daar leg ik hier met mijn collega’s niet de nadruk op. Als er echt 

problemen in onze gemeenten zijn, dan bespreken we die wel met elkaar. Het beleven van mijn geloof 

op het werk is anders. Thuis en in de kerk kan ik vrij praten, maar hier moet je soms oppassen met 

wie je praat en wat je zegt. Eigenlijk wordt er op de werkvloer niet zo heel veel over het geloof 

gepraat. Het is gewoon geen onderwerp hier. " 

 

Luther zegt: ‘Als we het extra druk hebben, maken we extra tijd vrij voor gebed.’ 

"Als je dat neemt voor de werksituatie zie ik dat niet zo. Luther bedoelt natuurlijk: als je veel werk hebt 

en het druk hebt, heb je veel om voor te bidden. Maar op het werk is het niet zo dat je voor elke klus 

tijd krijgt om te bidden. Eén van onze gebedsleden doet dat wel zoveel mogelijk; hij vindt regelmatig 

de rust om te bidden. Voor thuis geldt wel meer wat Luther aangeeft. Daar is meer tijd en ruimte voor 

gebed, al kan een gezinssituatie ook veel drukte geven." 

 

Twee of drie 

In de Bijbel staat: ‘Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben Ik in hun midden.’  

De gebedsgroep ervaart dit ook zo. "We zijn lange tijd met z’n tweeën geweest. Voor het bidden 

maakt het geen verschil of je met twee bent of met meer. Je ervaart het contact met God en kunt alles 

aan Hem voorleggen. Voor het contactmoment is het wel plezieriger als je met meer mensen bent." 

 

Heeft het bidden invloed op de sfeer, openheid of de manier waarop je je werk doet met collega’s? 

"Het bidden leidt niet tot een andere manier van werken met de leden van de gebedsgroep in 

verhouding tot andere collega’s. Wel weet je meer van elkaar door de openheid tijdens de 

gebedsbijeenkomst. We bidden ook voor niet-gelovige collega’s die bijvoorbeeld ziek zijn. Dan bidden 

we om genezing, maar bovenal of diegene tot geloof mag komen. We vertellen hen meestal achteraf 

dat we voor hen hebben gebeden. Meestal reageren ze dan wat onverschillig, maar soms vinden ze 

het positief." 
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Op de vraag wat hem drijft, antwoordt Bert: "Het is gewoon heel belangrijk om één keer in de week 

een zegen te vragen over specifieke dingen op het werk. Ook het opzoeken van geloofsgenoten op de 

werkvloer vind ik erg belangrijk. Als je de mogelijkheid hebt, is het zelfs een opdracht. En ik kan het 

iedereen aanraden!"  

 

Bert Vierbergen (52) is lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Ede. Sinds 1984 werkt hij bij de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa) in Wageningen, waar hij zich vooral bezighoudt met 

insecten die schadelijk kunnen zijn voor de land- en tuinbouw. Bert is getrouwd, vader van vier 

kinderen en opa van twee kleinkinderen.  

   

Bedrijfsgebedsgroepen vinden 

Aansluiten bij een bedrijfsgebedsgroep in Nederland is eenvoudig. Op de websites 

www.bedrijfsgebed.nl en www.rijksgebed.nl staan overzichten van gebedsgroepen alfabetisch op 

bedrijfsnaam, vestigingsplaats en provincie. Ook is er ondersteuning beschikbaar voor diegenen die 

een gebedskring op hun werk willen oprichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


