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Een christelijk foldertje kun 
je weggooien, een christe-
lijk tv-programma kun je 

wegzappen, maar een christen 
op je werk kun je niet ‘uit’ zet-
ten’: christen ben je 24 uur per 
dag, 7 dagen per week. Deze 
uitspraak geeft aan hoe groot de 
potentiële invloed is van christe-
nen in hun gewone werksituatie. 
Jezus noemt zijn volgelingen het 
zout en licht van de wereld. 

Steeds meer christenen ont-
dekken dat hun normen en waar-
den ook in hun werksituatie kun-
nen worden toegepast. En dat er 
in de maatschappij openheid is 
voor spiritualiteit en vragen over 
zingeving. Je kunt tegenwoordig 
weer rustig voor je geloof uitko-
men, zolang je er een ander maar 
niet mee lastig valt. Christenen 
nemen in toenemende mate deel 
aan een christennetwerk of ge-

bedsgroepje. Ook ‘Alpha op de 
werkplek’ en ‘Business Alpha’ 
verheugen zich in een stijgende 
belangstelling. 

Christen-zijn op het werk 
staat volop in de belangstelling. 
De website www.bedrijfsgebed.nl 
meldt dat er het afgelopen jaar in 
de media opnieuw veel expliciete 
aandacht voor dit onderwerp was. 
In maart 2009 was er in Houten 
een speciale congresdag ‘Chris-
ten zijn op je werk’ met ds. Ron 
van der Spoel, als gezamenlijk 
initiatief van Alpha op de werk-
plek, Bedrijfsgebed, CBMC en Ge-
loven op Maandag. Die kreeg een 
vervolg in een tweede serie van 
drie ontmoetingsavonden ‘God 
werkt óók van 9 tot 5’ in novem-
ber in Drachten, Eindhoven en 
Schiphol-Rijk. Bij dit succesvolle 
initiatief sloten zich ook christen-
netwerk/gmv en IMPACTnetwerk 

aan. Er wordt nagedacht over hoe 
dit het beste een vervolg kan krij-
gen in 2010.

Het aantal bedrijven en orga-
nisaties met een geregistreerde 
bedrijfsbidstond steeg opnieuw 
fors, van 165 begin 2009 naar 178 
begin 2010. Er zijn 15 nieuwe bid-
stondgroepen aangemeld.

Ook in kerken komt er lang-
zamerhand aandacht voor haar 

leden die in de maatschappij 
functioneren: het gaat om enkele 
honderdduizenden mensen! Het 
artikel ‘Helpt de kerk bij je werk?’ 
verscheen in verschillende be-
werkingen in 10 christelijke me-
diapublicaties. Er staan op de site 
voorbeeldpreken over ‘Christen-
zijn op je werk’. In meer dan 700 
kerken in Nederland hangen pos-
ters die christenen aanmoedigen 

samen met een christen-collega 
te gaan bidden. Het blijkt lastig 
om kerken voor ‘Christen-zijn op 
je werk’ te interesseren, het lijkt 
wel of ze hiervoor een blinde vlek 
hebben en meer oog voor hun ei-
gen koninkrijkje. Maar de poten-
tie voor het Koninkrijk en de mo-
gelijke impact is geweldig groot.

De website www.bedrijfsge-
bed.nl fungeert als belangrijke 
informatiebron voor alles rond-
om christen-zijn op je werk en 
Bedrijfsgebed, met onder andere 
overzichtslijsten, allerlei arti-
kelen, tips en voorbeelden, een 
agenda en boekenlijst, veel links 
en posters. 

Maarten Pijnacker Hordijk

www.bedrijfsgebed.nl
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Christen zijn op je werk

Hoe praat je met collega’s over je geloof? En hoe 

begin je een bedrijfsgebed op je werk? Er komt 

steeds meer aandacht voor hoe je christen bent op je 

werk. Alleen de kerken blijven nog achter.

Blinde vlek bij kerken

Hoe weet je collega dat je 
christen bent?
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Samenleving

 In beeld

Loosdrechtse  
plassen

Hier in Groningen is het 
lekker koud geweest, de 
afgelopen weken. Ik had 

me erg verheugd op hard en 
donker ijs. Tochten schaatsen 
door de weilanden en meren en 
plassen oversteken. Maar het zat 
er niet in. Tenminste, hier in het 
noorden niet, omdat er veel te 
sneeuw op het ijs was gevallen 
was het niet geschikt om daar 
met de schaatsen overheen te 
zoeven. In die zin ben ik een 
écht Fries. 

Daarom heb ik de stoute 
schoenen aangetrokken en ben 
een dag niet naar school geweest. 

‘s Ochtends vroeg op de trein ge-
stapt richting Hilversum en daar 
met een vriendin op de fiets naar 
de Loosdrechtse plassen gefietst. 
Ik heb daar een fantastische mid-
dag gehad. Schaatsend over de 
plassen met om je heen alleen 
maar natuur. Het gaf een prach-
tig gevoel om daar te zijn. Het was 
erg rustig dus had je echt het idee 
dat je bijna alleen op de wereld 
was. 

Met een muts op mijn hoofd 
en schaatsen op de rug, fietsen we 
samen terug na een indrukwek-
kende middag. Wat is schaatsen 
toch een geweldige sport.

Jorick Feenstra
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