
In een kerkelijke gemeente 
lijkt wel een het beeld te 
bestaan dat ‘fulltime chris-

tenen’ zoals predikanten en 
zendelingen, geestelijker en 
dus belangrijker zijn dan gewo-
ne gemeenteleden. We ken-
nen zelfs intuïtief een zekere 
rangorde toe aan een aantal 
christelijke functies. Bovenaan 
staat de predikant. Dan komt de 
zendeling die meestal fulltime 
en ergens ver weg voor God 
werkt. Vervolgens krijgen we 
de fulltime kerkelijk werkers. 
Dan de ‘tentenmaker’ die in 
een voor het evangelie geslo-
ten land weliswaar een ‘gewoon 
beroep’ heeft, maar er eigenlijk 
is om het evangelie bekend te 
maken. Daarna komt degene 
die een kerkelijk ambt vervult 
als ouderling of diaken. En ten-
slotte, helemaal onderaan, de 
‘gewone christen’... Ruwweg 
dus het oude patroon van gees-
telijken en ‘leken’ waar de 
Reformatie zo tegen was. 
Deze tegenstelling gaat al terug 
tot de vroegchristelijke kerk 
bij kerkvader Augustinus. Daar 
kwam onder invloed van het neo-
platonisme de idee op dat mate-
rie niet belangrijk is, maar alleen 
het geestelijke. Dit heeft de the-

ologie doortrokken, en bepaalt 
mede onze hedendaagse kijk op 
de werkelijkheid. Sinds de Refor-
matie is het priesterschap van 
álle gelovigen in de Bijbel wel-
iswaar herontdekt, maar helaas 
niet voldoende uitgewerkt.

Kindernevendienst
Vreemd eigenlijk dat we 35 mi-
nuten lesgeven in de kinderne-
vendienst geestelijker lijken 
te vinden dan 35 uur per week 
voor de klas staan. Opvallend 
ook: voor de kerk is werk vaak 
nog iets dat tijd en energie kost 
en afleidt van de hoofdzaak, het 
evangelie verkondigen en bij-
belse gerechtigheid uitdragen. 
En voor gewone gemeenteleden 
is de kerk nogal eens een vorm 
van vrije tijdbesteding... 
De Bijbelse visie staat haaks op 
onze theologie van werk en ar-
beid. Adam en Eva kregen nota 
bene al vóór de zondeval van God 
de opdracht om te heersen en te 
werken (Gen. 1: 26, 28 en 2: 15, 

19). De waarde van ons werk ont-
lenen we dan ook aan God zelf, 
die als Schepper werkzaam is. 
In ons werken mogen we Hem 
weerspiegelen en met Hem een 
ruimte scheppen waar de mens 
kan bloeien. En daarom is God 
ook geïnteresseerd in wat wij 
doen en wil Hij betrokken zijn. 
Ook verder vormt in het Oude 
Testament het leven één geheel, 
is er wat betreft werk geen on-
derscheid tussen het ‘natuur-
lijke’ en ‘geestelijke’. Denk aan 
Jozef, David, Nehemia, Amos, 
Daniël, Esther en een Bijbelboek 
als Spreuken. In het Nieuwe Tes-
tament is het niet anders. ‘Wat u 
ook doet, doe het van harte, alsof 
het voor de Heer is...’ (Kol. 3: 23), 
‘Maar zonder Mij kun je niets 
doen.’ (Joh. 15: 5), ‘Zo moet jullie 
licht schijnen voor de mensen, 
opdat ze jullie goede daden zien 
en eer bewijzen aan jullie Vader 
in de hemel.’ (Matth. 5: 16). Jezus 
noemt ons ‘het zout der aarde’ en 
‘het licht van de wereld’ (Matth. 
5: 13-16). Voor God is het dus niet 
belangrijk wat we doen, of waar, 
maar wie we zijn en met welke 
houding en motieven we dingen 
doen. 

Steun
Steeds meer christenen ontdek-
ken dat je óók op je werk eerst 
Gods Koninkrijk en Zijn gerech-
tigheid moet zoeken, en dat de 
geestelijke werkelijkheid van 
zondag óók aanwezig is op je 
werk op maandag (…). Ze gaan 
anders kijken naar hun werk en 
al die collega’s die je dagelijks 
ontmoet. Vragen zich ook veel 
vaker af ‘Heer, wat wilt U dat ik 
doen zal?’ Het zou goed zijn als 
er binnen de kerken evenveel 
aandacht komt voor het werk 
buìten de kerk als daarbinnen. 

De kerk kan hen op hun ‘gewo-
ne werk’ steunen door hen heel 
nadrukkelijk aandacht geven in 
hun midden-in-de-wereld-staan. 
En dat kan het beste op een he-
leboel manieren tegelijk. Een 
aantal tips.
* ontdek de Bijbelse visie op 
arbeid. Werkende christenen 
verdienen ondersteuning, of ze 
nou bij elkaar zijn in kerken en 
kleine groepen, of verspreid in 
de wereld bezig zijn. 
* Vraag om in de preken op zon-
dag en in het gemeenteonder-
wijs stelselmatig aandacht te ge-

ven aan ‘christen zijn op je werk’ 
en de roeping van christenen op 
hun werk. Thematisch onder-
wijs kan daarbij helpen. Denk 
aan bijvoorbeeld: bijbelse visie 
op arbeid; roeping; getuigen op 
het werk; omgaan met chefs; 
manipulatie; gezag dragen; rust; 
geld en schulden; eerlijkheid; 
seksuele verleiding; de waarheid 
spreken. Op je gewone werkplek 
kun je geestelijke groeien, kun-
nen geestelijke gaven zich ont-
wikkelen en is - binnen grenzen 
- plaats voor evangelisatie.
* Rust christenen toe voor de taak 
die ze - geestelijk gezien - door de 
week hebben op hun werk. Help 
hen het evangelie in praktijk te 
brengen en dóór te geven in hun 
dagelijkse werkomgeving, zoals 
in een Alpha-op-de-werkplek en 
Business-Alpha. Er is weer ruim-
te voor spiritualiteit! Stimuleer 

het geloofsbewustzijn en het be-
sef van Gods tegenwoordigheid, 
ook op de werkplek! 
* Luister naar de behoeften van 
de christenwerkers en bid voor 
ze. Vraag regelmatig wat de be-
langrijkste kwesties zijn op het 
werk/ school. 
* Maak gebruik en bezoek activi-
teiten van organisaties die zich 
hierin gespecialiseerd hebben, 
zoals www.gelovenopmaandag.
nl en de CBMC.
* Zoek op je werk en in je beroeps-
groep contact met mede-christe-
nen en ga ook samen bidden in 

een bedrijfsbidstondgroep.
* Hang op het prikbord van je 
kerk een poster Bedrijfsgebed, te 
downloaden van de website.
* Lees goede boeken over dit 
onderwerp, en behandel die bij-
voorbeeld samen op een (inter-
kerkelijke) studiekring. 
Ga hiermee aan de slag! Durft u 
het aan?

Maarten Pijnacker Hordijk

Maarten Pijnacker Hordijk is sinds 

1986 betrokken bij bedrijfsbidston-

den. Op de website www.bedrijfsge-

bed.nl staan diverse publicaties van 

hem bedoeld om christenen te steu-

nen in hun werksituatie.
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Ontmoetingsavonden

In de komende maanden zijn er drie gelijksoortige avonden 
over het onderwerp geloven op je werk. Thema’s: Alpha op de 
werkplek (Thiemo de Lange en Jan Bakker), Geloven op Maan-
dag (Eddy de Pender) en Bedrijfsgebed (Maarten Pijnacker Hor-
dijk). De avonden zijn in Den Haag (do. 25 september), Zwolle 
(di. 28 oktober) en Utrecht (ma. 10 november). Tussen 18 en 
21.30 u is er o.a. een maaltijd met aandacht voor elkaar en 
praktische tips en gebed. Info en opgave via info@bedrijfsge-
bed.nl.
Wie zich verder wil oriënteren op dit onderwerp kan in de vol-
gende boeken meer informatie vinden:
Preken voor paarden van Kent Humphreys, Uitg. Barnabas Jong-
bloed, Heerenveen € 16,50; Help! Het is weer maanda’ van Eddy 
de Pender, Uitg. Buijten & Schipperheijn, € 15,90, YES! ‘t Is weer 
maandag van Mark Greene Uitgeverij Medema € 15,95 en Mo-
derne Koningen van John S. Garfield en Harold R. Eberle uitg. 
Bread of life € 12,50.

z   Laat er binnen de kerken 
evenveel aandacht komen 
voor het werk buíten de 
kerk als daarbinnen

Voor God is het dus niet belangrijk wat we doen, of waar, maar wie we zijn en met welke motieven we dingen doen. 
Foto Frans Andringa

Kerkelijke meelevende 

christenen krijgen 

soms het verzoek een 

extra taak op zich te 

willen nemen. Je krijgt 

dan soms het gevoel 

te moeten kiezen: òf je 

gaat meer in de kerk 

doen en kiest ‘dus’ 

voor God, òf je kiest 

voor je carrière en 

‘dus’ voor jezelf. Dat 

lijkt een logische con-

clusie maar berust vol-

gens Maarten Pijnac-

ker Hordijk op een 

ernstige misvatting.

God werkt ook tussen 9 en 5
Kerk en werk: een haat- of liefdeverhouding?
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