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HOUTEN – Hoewel Jezus Zijn vol-
gelingen het zout van de aarde 
en het licht van de wereld noemt, 
constateert Maarten Pijnacker 
Hordijk nog steeds verlegenheid 
bij het thema ‘christen-zijn op je 
werk’.

door Maarten Pijnacker Hordijk

Een s nelle berekening leert dat er in 
Nederland ruim 400.000 christenen 
zijn met een betaalde baan. Als je 
er tenminste van uitgaat dat van het 
aantal werkzame personen – begin 
2009 waren dat er 8.336.000 volgens 
het CBS – zo’n vijf procent christen 
is. Wij constateren bij de overgrote 
meerderheid van hen een grote slui-
merende behoefte aan informatie 
over en tegelijkertijd ‘verlegenheid’ 
met het thema ‘christen-zijn op je 
werk’. Hoewel Jezus zijn volgelin-
gen het zout van de aarde en het 
licht van de wereld noemt en chris-
tenen in toenemende mate deel-
nemen aan een christennetwerk of 
gebedsgroepje, willen velen op hun 
werk eigenlijk niet over het geloof 
praten (‘dat is privé’) of ze voelen 
zich juist schuldig (‘eigenlijk zou ik 
er meer over moeten vertellen’). Ze 
denken vooral dat ze hierin alleen 
staan. Naar schatting tachtig procent 
van alle werkende christenen leeft in 
twee werelden: die van de zondag 
(en ‘geestelijke’ activiteiten) en die 
van de maandag (en ‘wereldse’ acti-
viteiten): er is nauwelijks verbinding 
tussen die twee werelden.

Geen steun
Steun vanuit de kerk is er nauwelijks: 
zelden blijkt uit de preek dat de pre-
dikant of voorganger enig idee heeft 
hoe het is om als christen veertig uur 
per week middenin de maatschappij 
te staan, waar je mee geconfron-
teerd wordt en welke dilemma’s je 
ontmoet.

Toch is dit een te somber beeld. 
Want er is een duidelijke kentering 
waarneembaar. We beginnen te 
beseffen dat het om een serieuze 
problematiek gaat, met ongekende 
kansen. Er groeit een hechte samen-
werking tussen organisaties als Al-
pha op de werkplek, Bedrijfsgebed, 
CBMC, christennetwerk|gmv, Ge-
loven op Maandag en IMPACTnet-
werk. Er worden regionale ontmoe-
tingsavonden georganiseerd, een 
centrale congresdag en er is publi-
citeit in veel media. Onlangs is nog 
nagedacht over hoe dit het beste 
een vervolg kan krijgen. Het aantal 
netwerken van christenprofessionals 
stijgt: in 46 clusters en beroepsgroe-
pen staan nu 97 groepen en organi-
saties vermeld. Christenen denken 
daarin na over de verbinding tussen 
hun geloof en hun beroep. Ook het 
aantal bedrijven en organisaties met 
een geregistreerde bedrijfsbidstond 
blijft stijgen: de teller staat mo-
menteel (begin 2010) op 179, maar 
dat is minder dan een promille van 
de 224.155 bedrijven met drie of 
meer werknemers. Ook ‘Alpha op 

‘Christen-zijn op je werk is 
een braakliggend terrein’

AMERSFOORT - Voor het tweede 
achtereenvolgende jaar houdt de 
christelijke datingsite Christian-
Match rond Valentijnsdag een feest 
voor christelijke singles. Maar dit-
maal lijken mannen te aarzelen.
 
Vorig jaar kwamen meer dan 100 
vrijgezelle christenen, veelal in smo-
king of galajurk, tijdens Valentijn in 
Driebergen bij elkaar voor een chi-
que feest waarbij ontmoeting cen-
traal stond. De beslissing om ook dit 
jaar rond Valentijn een feest voor 
christelijke vrijgezellen te organise-
ren, was ingegeven door de enthou-
siaste reacties van destijds.

Het feest wordt ditmaal gehouden 
op zaterdag 13 februari in Amers-
foort. En ook ditmaal is de animo 
groot: zo’n 50 vrijgezelle christelijke 
dames in de leeftijd van 20 tot en 
met 65 jaar hebben inmiddels een 
kaartje gekocht.
 
Het aantal mannen dat heeft aan-
gegeven te zullen komen, blijft ech-
ter flink achter. In een mailing aan 
haar mannelijke achterban roept de 
datingsite heren op de handschoen 
op te nemen: ‘Durf jij 50 vrijgezelle 
dames aan?’ is de confronterende 
vraag van de organisatie, in de hoop 
een evenwichtige verdeling tussen 

mannen en vrouwen te kunnen bie-
den tijdens het feest.
 
Voor de datingsite is het gissen naar 
de reden van de mannelijke aarze-
ling. “We hebben een workshop tan-
go-dansen op het programma staan, 
het zou kunnen dat dat mannen af-
schrikt. Maar vorig jaar hadden we 
een workshop salsa-dansen, en toen 
hadden de heren nog meer plezier 
dan de dames. We denken dat er 
toch een beetje sprake is van koud-
watervrees...”
 
Meer informatie en kaartjes: 
www.christianmatch.nl

Christelijke mannen gezocht

Onrust in 
Maleisië over 
gebruik ‘Allah’
KUALA LUMPUR - Verschillende 
kerken in Maleisië zijn begin ja-
nuari aangevallen met molotov-
cocktails en boze moslims protes-
teerden tegen het gebruik van de 
naam ‘Allah’ door niet-moslims.

Vier kerken zijn in de nacht van 
11 op 12 januari aangevallen met 
brandbommen. Bij een van de ker-
ken brandde een verdieping volledig 
uit. Van de andere drie kerken raakte 
slecht een lichtbeschadigd. De politie 
onderzoekt de aanvallen nog, maar 
het lijkt erop dat ze alles te maken 
hebben met de onrust over het ge-
bruik van de naam ‘Allah’ . 

De Maleisische editie van de rooms-
katholieke krant The Herald ge-
bruikt de naam ‘Allah’ om de christe-
lijke God aan te duiden. De regering 
verbood dat en dreigde de uitgever 
zelfs zijn publicatievergunning te 
ontnemen, maar het hooggerechts-
hof heeft uitgesproken dat het wel 
is toegestaan. Het arabische woord 
‘Allah’ dat door inheemse stammen 
wordt gebruikt om hun christelijke 
God aan te duiden, is ouder dan de 
islam zelf. Begin januari werd de 
website van The Herald gehackt.

Veel Maleisische moslims zijn van 
mening dat alleen moslims de naam 
‘Allah’ mogen gebruiken om hun 
god aan te duiden. Als die naam 
ook door andere gelovigen wordt 
gehanteerd, ontstaat er alleen maar 
verwarring. Ook zou het een manier 
van christenen kunnen zijn om door 
de naam over te nemen te evangeli-
seren onder moslims.

Bij een aantal moskeeën vonden 
protesten door moslims plaats. Die  
verliepen zonder grote problemen. 
Omdat de politie de demonstranten 
had verboden de straat op te gaan, 
demonstreerden ze op het terrein 
van de moskeeën. 

De onrust duurt nog steeds voort. In-
middels zijn ook twee islamitische ge-
bedsruimtes in brand gestoken. Ver-
schillende arrestaties zijn verricht, maar 
telkens duiken er weer nieuwe onrust-
stokers en brandstichters op. In Malei-
sië wonen ongeveer 850.000 rooms-
katholieken. Van de bijna 27 miljoen 
Maleisiërs is 60 procent moslim.

Vrijdag 22 januari was het precies 
tien jaar geleden dat de Christen-
Unie ontstond uit het GPV en de 
RPF. Dit is eind januari gevierd in 
het Beatrix Theater in Utrecht. 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst 
in het Beatrixtheater in Utrecht 
werd er met medewerkers, leden 

en sympathisanten teruggekeken 
op de afgelopen tien jaar, ook was 
er ruimte om naar de toekomst te 
kijken.
Fractievoorzitter Arie Slob: “Het is 
geweldig om ons tienjarig bestaan 
te mogen vieren. 
We zijn nog steeds dankbaar dat de 
RPF en het GPV de verschillen die er 

waren, hebben kunnen overbrug-
gen en uiteindelijk samen zijn ge-
gaan. Het was fijn dat er eenheid 
gevonden werd en dat er een unie 
van christenen gevormd kon wor-
den.”

Volgens Slob is het mooi als politieke 
partijen elkaar vinden en van daar-

uit samen kunnen optrekken, “dat 
is belangrijk gebleken”. De Christe-
nUnie heeft volgens Slob “een paar 
moeilijke beginjaren” gehad, maar: 
“Als je nu kijkt hoe de partij zich in 
de afgelopen jaren heeft kunnen 
ontwikkelen dan kunnen we niet 
anders zeggen dan dat we rijk ge-
zegend zijn. Je ziet de secularisatie 
overal om je heen, maar desondanks 
krijgen we van God zelfs tot in de 
regering toe mogelijkheden om Zijn 
geluid te laten horen.”

ChristenUnie bestaat tien jaar

de werkplek’ en ‘Business Alpha’ 
verheugen zich in een stijgende be-
langstelling. Steeds meer christenen 
ontdekken dat hun waarden en nor-
men óók in hun werksituatie kun-
nen worden toegepast. En dat er in 
de maatschappij openheid is voor 
spiritualiteit en vragen over zinge-
ving. Je kunt tegenwoordig weer 
rustig voor je geloof uitkomen, zo-
lang je er een ander maar niet mee 
lastig valt.

Ook in kerken komt er langzaamaan 
aandacht voor hun leden die in de 
maatschappij functioneren: het gaat 
immers om 60-80% van alle volwas-
sen kerkgangers! Het artikel ‘Helpt 
de kerk bij je werk?’ verscheen in 
verschillende bewerkingen in tien 
christelijke mediapublicaties. Er 
staan op de site Bedrijfsgebed voor-
beeldpreken over ‘Christen-zijn op 
je werk’. In meer dan 700 kerken in 
Nederland hangen posters die chris-
tenen aanmoedigen om samen met 
een christencollega te gaan bidden. 
Toch blijkt het lastig om kerken voor 
‘Christen-zijn op je werk’ te interes-

seren, het lijkt wel of ze hiervoor 
een blinde vlek hebben en meer oog 
voor hun eigen koninkrijkje. Maar 
de potentie voor het Koninkrijk en 
de mogelijke impact is geweldig 
groot! 

Als je deze situatie en ontwikkelin-
gen wat nader bestudeert, kom je al 
gauw tot de conclusie dat een spoe-
dige doorbraak menselijkerwijze niet 
voor de hand ligt. En dat het óók over 
geestelijke aspecten gaat. Daarom is 
er onlangs een gebedsverzoek uitge-
gaan naar alle gebedsorganisaties in 
Nederland. Met daarin de vraag het 
komende jaar strategisch te bidden 
voor een doorbraak op dit gebied; 
dat de blinde vlek bij de kerken en 
kerkleiders voor het thema ‘christen-
zijn op je werk’ zal verdwijnen; dat 
individuele christenen zullen ontdek-
ken dat er tegenwoordig alle vrijheid 
is om ook op maandag op hun werk 
volwaardig christen te zijn.

Strategisch gezien zijn christenen in 
een werksituatie verreweg de groot-
ste en tegelijk de meest verwaarloos-
de groep, met de grootste potentie: 
als zij wérkelijk hun door God ge-
geven plaats gaan innemen, kan er 
geestelijk gezien een revolutie ont-
staan. Want een christelijk traktaatje 
kun je weggooien, een christelijk tv-
programma kun je wegzappen, maar 
een christen die elke week veertig 
uur op zijn werk is kun je niet ‘uit’ 
zetten, die ís ‘licht’ en ‘zout’. 

Drs. Ir. M.H. Pijnacker Hordijk werkt 
bij ProRail in Utrecht. Hij is sinds 
1986 betrokken bij pauzebidstonden 
bij NS in Utrecht en hij is coördina-
tor bedrijfsbidstonden in Nederland. 
Op de website www.bedrijfsgebed.
nl bundelt hij alles rondom christen-
zijn op je werk en bedrijfsgebed, 
met ondermeer de overzichtslijsten, 
allerlei artikelen, tips en (preek)voor-
beelden, een agenda en boekenlijst, 
veel links en posters. 

Hoewel Jezus zijn volgelingen het zout van de aarde noemt, willen  
velen op hun werk eigenlijk niet over hun geloof praten. 


