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• bidden

In Nederland groeit in kerken 
het besef dat haar leden door de 
week middenin de wereld staan 
en meer missionaire kansen heb-
ben. Er is daarom een groeiende 
behoefte aan veel meer steun bij 
‘christen zijn op je werk’ vanuit 
de kerk, zegt Maarten Pijnacker 
Hordijk van Bedrijfsgebed.nl. 

door Maarten Pijnacker Hordijk

Zijn mensen die ‘fulltime christen 
zijn’ zoals voorgangers en zendelin-
gen, geestelijker en dus belangrijker 
dan ‘gewone christenen’? Velen me-
nen van wel. Dit vinden we al terug 
in de vroeg-christelijke kerk bij kerk-
vader Augustinus. Daar kwam onder 
invloed van het neo-platonisme het 
idee op dat materie niet belangrijk 
is, maar alleen het geestelijke. Dit 
heeft onze theologie doortrokken en 
bepaalt mede onze hedendaagse kijk 
op de werkelijkheid. In onze ogen is 
de ‘geestelijkheid’ veelal geestelijker 
(en dus belangrijker) dan ‘de rest’. 
We kennen zelfs intuïtief een zekere 
rangorde toe aan een aantal christe-
lijke functies. Bovenaan staat onze 
geestelijke leider, gevolgd door de 
zendeling of missionaris, de fulltime 
kerkelijk werkers, de ‘tentenmaker’ 
die weliswaar een ‘gewoon beroep’ 
heeft, maar er eigenlijk is om het 
Evangelie bekend te maken. Daarna 
komt degene die een geestelijk ambt 
vervult als ouderling, oudste of ker-
kelijk werker en ten slotte, helemaal 
onderaan, de ‘gewone christenen’... 
Ruwweg dus het onderscheid tussen 
‘clerus’ en ‘leken’. Sinds de Refor-
matie is het priesterschap van álle 
gelovigen in de Bijbel weliswaar her-
ontdekt, maar helaas niet voldoende 
uitgewerkt. 

Toerusting is nodig
Deze diep in onze christelijke en 
kerkelijke culturen verankerde visie 
bepaalt hoe we met elkaar omgaan. 
Er is bijvoorbeeld wel aandacht voor 
de activiteiten binnen de kerk, waar-
voor dan ook gebed wordt gevraagd 
en mensen worden toegerust. Maar 
er is nauwelijks aandacht voor wat je 
nodig hebt om als christen te func-
tioneren op je werkplek. Terwijl je 
juist daar een groot deel van je tijd 

doorbrengt en met veel mensen in 
contact komt. Voor de zondagschool 
wordt gebeden, maar de leraren 
op ‘gewone scholen’ vergeten we 
gemakkelijk in ons gebed. Aan de 
wand hangt een wereldkaart met de 
zendelingen die we ondersteunen, 
maar de vele honderden christenen 
die een ‘gewone baan’ hebben en 
diezelfde wereld over trekken, zijn 
onzichtbaar en krijgen hoegenaamd 
geen aandacht. Er zijn weinig pre-
ken over ‘geloven op maandag’, er 
is nauwelijks onderwijs over ‘christen 
zijn op je werk’, en er is een povere 
pastorale zorg voor deze werkers in 
de frontlinie... ‘Gewoon werk’ wordt 

nog te weinig gezien als een kans en 
opdracht en te veel als een min of 
meer noodzakelijk kwaad om in ons 
onderhoud te voorzien en de kerk te 
financieren.

Het moge duidelijk zijn: de Bijbelse 
visie staat haaks op onze theologie 
van werk en arbeid. Adam en Eva 
kregen 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 ontlenen 
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. Ver-
der in het Oude Testament vormt het 
leven één geheel, is er wat betreft 
werk geen onderscheid tussen het 
‘natuurlijke’ en ‘geestelijke’. Denk 
aan Jozef, David, Nehemia, Amos, 
Daniël, Esther en een bijbelboek als 
Spreuken. In het Nieuwe Testament 
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.” (Mat. 5:6) Voor God is 
het dus niet belangrijk wat we doen, 
of waar, maar met welke houding en 
motieven we dingen doen. Hoe kan 
de kerk/gemeente daarin helpen? 
Een aantal tips.

1. Ontdek de Bijbelse visie op ar-
beid
Werk is voor God belangrijk, en 
maakt deel uit van Gods oorspronke-
lijke plan met de mens. Onze eerste 
roeping is kind van God te zijn. Dat 
bepaalt wie we zijn, het soort werk 
dat we doen heeft daarmee niks te 
maken. Het werk van broeders en 
zusters in Christus verdient onder-
steuning, waar ze zich ook bevin-
den en wat ze ook doen. Dus zowel 
wanneer ze bij elkaar zijn in kerken 
en kleine groepen, als wanneer ze 
verspreid in de wereld zijn. Op je 
gewone werkplek kun je geestelijk 
groeien, kunnen geestelijke gaven 

•  Eddy de Pender: Help! Het is 
weer maandag, uitgeverij Buij-
ten & Schipperheijn

•  Mark Gr eene: YES! ‘t Is weer 
maandag, uitgeverij Medema

•  E-book ‘YES! ‘t Is weer maan-
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www.medema.nl
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Boekentips

Wat kan ik vinden op bedijfsgebed.nl?

Bedrijfsgebed.nl is een site die bedoeld is om christenen te steunen in hun 
werksituatie. Op de site staat alle relevante info, zoals de lijst van Netwer-
ken van christen-professionals, de lijst met bidstondgroepen bij bedrijven 
en organisaties in Nederland en België, veel praktische tips, veel links, een 
agenda, een boekenlijst, informatie over ‘Alpha op de werkplek’ en ‘Busi-
ness Alpha’, een overzicht van publicaties over Bedrijfsgebed en christen 
zijn op je werk, en de ‘Posters bedrijfsgebed’

Helpt de kerk bij je werk?

• hulp

APELDOORN – Stichting Epafras 
organiseert in 2008 nog vier 
WWJB (Weet Wie Je Bent)-toe-
rustingsconferenties voor chris-
tenen, in Amerongen (Gld.) en 
Bantega (Fr.). Met diverse spre-
kers en de mogelijkheid tot zelf 
doorpraten in groepen en te bid-
den, te lofprijzen en ‘tot rust te 
komen bij God, in een omgeving 
waar iedereen zichzelf kan zijn’.  

Thema’s van de conferenties in 
Conferentiecentrum Bethanië in 
Amerongen zijn: ‘De kracht van in-
timiteit’ (27 t/m 29 juni) en ‘In de 

hand van de pottenbakker’ (29 t/m 
31 augustus). Sprekers zijn respec-
tievelijk Koos de Jong & Wilkin van 
der Kamp, Lisette van Groeningen 
en Martin Sloots. In 2003 opgericht 
als evangelisatiewerkgroep, is Epa-
fras sinds 2006 een stichting voor 
toerusting en evangelisatie. Zij wil 
mensen toerusten tot een leven van 
vertrouwelijke omgang met God (‘in-
timiteit’) door hen hun identiteit in 
Christus te helpen ontdekken. 

Daartoe bieden de conferenties, be-
halve genoemde lezingen, een pe-
riode om tot rust te komen bij God 
en de mogelijkheid door te praten 
in kleine groepen. Er is ook tijd voor 

lofprijzing, aanbidding en gebed. 
Het toerustingswerk van Epafras is 
gefundeerd op Galaten 2:20 “Met 
Christus ben ik gekruisigd, maar niet 
meer ik, maar Christus leeft in mij”. 
“Ieder mens gedraagt zich naar het 
beeld dat hij van zichzelf heeft”, 
zegt Epafras-stichter en -voorzitter 
Jan Kramer. “Mensen zijn het slacht-
offer van de gebrokenheid in deze 
wereld. Hun te laten zien wie ze 
zijn in Christus, en hun waarde voor 
Hem, kan een stuk genezing bewer-
ken. Wie zichzelf kind van God weet, 
zal daadwerkelijk in de vrijheid en 
overwinning leven.” Ook met haar 
oorspronkelijke doel, evangelisatie, 
houdt Epafras zich nog steeds bezig. 

Met evangelisatieavonden, die wor-
den gevuld met gebed, aanbidding, 
bijbelstudie en evangelisatiewerk. 
“God roept ons op heilig te zijn in 
Christus en deel te hebben aan Zijn 
erfgoed”, aldus Kramer, “wat voor 
Christus geldt, geldt ook voor chris-
tenen. Weet Wie Je Bent in Christus 
Jezus, dat is je kracht!” 

In Conferentiecentrum Tjongerhus in 
Bantega is 3 t/m 5 oktober de man-
nenconferentie ‘Jacob’ (spreker nog 
onbekend) en 7 t/m 9 november de 
vrouwenconferentie ‘Naomi’, waar 
Georgine Hartnack zal spreken. Aan-
melden voor de conferenties kan via 
www.wwjb.nl.

Toerustingsconferentie: ‘Weet wie je bent’
Epafras wil gebrokenheid helpen genezen

zich ontwikkelen en is plaats voor 
bedieningen en evangelisatie. 

2. Geef in de kerk aandacht voor 
het werk
In de preken op zondag en in het on-
derwijs kunnen we stelselmatig aan-
dacht geven aan thema’s als ‘christen 
zijn op je werk’ en de roeping van 
christenen op hun werk. Hoe kun je 
het werk als bedieningsterrein zien? 
Hoe kun je getuigen? Hoe ga je om 
met leidinggevenden? Hoe spreek je 
de waarheid? Enzovoort. 

3. Rust christenen die werken toe
Help hen het Evangelie in praktijk 
te brengen en door te geven in hun 
dagelijkse werkomgeving. Stimuleer 
het geloofsbewustzijn en het besef 
van Gods tegenwoordigheid, ook op 
de werkplek! Om weerstand te bie-
den zodat ze niet gelijkvormig aan 
de wereld worden, en om initiatie-
ven te ontplooien om hun werkplek 
te veranderen. Luister naar de be-
hoeften van de werkers en bid voor 
ze. Vraag regelmatig wat de belang-
rijkste kwesties zijn op het werk of 
school. Vraag hoe de kerk hen beter 
zou kunnen steunen op deze gebie-
den.
Maak gebruik van de diensten van 

organisaties die zich hierin gespecia-
liseerd hebben, zoals www.geloven-
opmaandag.nl.

4. Moedig christenen aan om sa-
men te bidden op het werk
Wijs christenen op de mogelijkheid 
om samen met collega’s een Alpha-
cursus te doen of om een gebeds-
groep te starten. Moedig christenen 
aan om contact te zoeken met ande-
re christenen in eenzelfde beroeps-
groep of situatie. Lees goede boeken 
over dit onderwerp, en behandel die 
bijvoorbeeld samen en op een stu-
diekring. Te overwegen is om een 
gespreksgroep te starten met christe-
nen uit andere kerken.

Het mag duidelijk zijn, we staan nog 
maar aan het begin van noodzakelij-
ke veranderingen. En het kwartje is 
nog lang niet bij iedereen gevallen. 
Maar... we kunnen wel allemaal ons 
steentje bijdragen. Wat doet u? 

Maarten Pijnacker Hordijk is al van-
af 1986 betrokken bij bedrijfsbid-
stonden. 
Hij publiceert regelmatig en bundelt 
alle info op www.bedrijfsgebed.nl

‘Er is nauwelijks 
aandacht voor 

wat je nodig hebt 
om als christen te 
functioneren op je 

werkplek. Terwijl je 
juist daar een groot 

deel van je tijd 
doorbrengt’
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