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schillende kerkgenootschappen komen, van evangelisch 
tot christelijk-gereformeerd. Niet iedereen was gewend 
hardop te bidden. Zo zegt Meindert zelf niet zo’n ‘bidder’ 
te zijn. ,,Maar met elkaar samenkomen vind ik wel heel 
belangrijk. Ik bid niet altijd hardop mee, maar dat is niet 
erg.” Henk, die uit een Hervormde gemeente komt, was 
het ook niet gewend hardop te bidden. ,,Het is fijn dat ik 
dat hier geleerd heb, want het verrijkt je gebedsleven.”

Tijdens deze gebedslunch gaat het gebed dit keer de hele 
tafel rond. De vraag is allereerst of er nog gebedspunten 
zijn. Er wordt voor een privé-situatie bij de familie van 
Theo gedankt en er is gebed voor een collega die ernstig 
ziek is, en de familie van een overleden medewerker. 
Maar ook het werk zelf en het managementteam krijgen 
aandacht. Henk: ,,Vier jaar geleden hadden we te maken 
met een reorganisatie. Het is dan fijn dat je daar op je 
werk voor kunt bidden. Iemand uit onze groep moest 
weg. Dat is heel moeilijk, maar door er zo samen over 
na te denken en ermee bij God te komen, kun je het een 
plekje geven.” 

Reacties van collega’s
Weten de collega’s van deze zes mannen dat ze voor hen 
bidden? Meindert: ,,Ja, ik heb het wel eens gezegd. Van 
een niet-gelovig persoon kreeg ik ook eens een negatieve 
reactie.” Gerrit vertelt dat ze ook aan Joop, de vorige 
directeur die ernstig ziek was en inmiddels is overleden, 
verteld hebben dat er voor hem gebeden werd. Soms 
komen er reacties van mensen terug, soms niet. Het 
maakt de gebedsgroep niet uit. Zij blijven iedere twee 
weken bij elkaar komen en bidden. 
Na drie kwartier is het weer tijd om aan het werk te 
gaan. Alle bidders keren terug naar hun eigen bureau 
en gaan weer aan de slag met allerlei onderwerpen op 
het gebied van lucht- en ruimtevaart. Het gebed laten ze 
rusten. God zal nu zijn werk doen.

Hilde Tromp

HHet is donderdagmiddag half een. Bij het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium is de lunchtijd aan-
gebroken. Initiatiefnemer van de NLR-gebedsgroep, 
Joop Gooden (56, aerodynamicus), heeft een vergader-
ruimte gereserveerd en langzaam druppelen de collega’s 
binnen. De één met een Bijbel in de hand, de ander met 
een bekertje soep. Vanmiddag zijn er zes mannen, maar 
Joop vertelt dat er ongeveer tien collega’s zijn die regel-
matig deelnemen.
De man met de Bijbel in de hand is Meindert van 
den Berg (47). Meindert is gegevensbeheerder, maar 
vanmiddag even gespreksleider. ,,Wij vinden het heel 
belangrijk tijdens de bidstond ook uit de Bijbel te lezen”, 
legt Joop uit. ,,We willen met elkaar praten over de 
bijbelse boodschap en zo elkaar opbouwen.” Met al die 
lucht- en ruimtevaartdeskundigen letten de deelnemers 
er wel op dat het geen wetenschappelijke bijbelstudie 
wordt. Vandaag is dat absoluut niet het geval. Meindert 
leest uit 2 Samuel 12 en de groep spreekt over hoe de 
Heer onze zonden vergeeft. Meindert: ,,Je staat er vaak 
niet zo bij stil, maar vergeving ligt al klaar. Het cadeau 
is er, je hoeft het alleen maar aan te pakken.” 

Broeders op het werk
Gerrit van Donk (44, senior applicatiebeheerder) vertelt 
aan de anderen wat hij zo mooi aan het bijbelgedeelte 
vindt: ,,De Bijbel verbloemt niks. Er staat kaal wat er 
aan zonden gebeurd is. Uiteindelijk kunnen mensen 
zichzelf vaak moeilijk vergeven. God wijst wel onze 
fouten aan, maar Hij vergeeft ook.” Er wordt nog even 
doorgesproken over schuld, zonden en behouden-zijn.
Gerrit vertelt dat hij bij de gebedsgroep is gegaan, omdat 
hij zo praktisch uiting kan geven aan de werkelijkheid 
dat geloven niet alleen voor zondag is. ,,Daartoe word 
je ook opgeroepen”, zegt hij. ,,Geloven doe je niet alleen 
voor jezelf in de kerk.” Henk Bollen (53) is ICT’er en zit 
al jaren bij de groep. ,,Het sprak me meteen bijzonder 

aan, omdat je weet dat je met je privéproblemen en 
vragen, maar ook met je werksituatie bij de Schepper 
terecht kunt. Vanuit dat besef is het goed om samen met 
collega’s te praten en te bidden.” 

Theo Algra (56), projectmanager Ruimtevaart, is al sinds 
de oprichting van de gebedsgroep, tien jaar geleden, 
betrokken bij de groep. ,,Vroeger kende je de gelovigen 
binnen het bedrijf eigenlijk niet. Alleen in je kerk had je 
contact met andere christenen, maar de gelovigen op je 
werk zijn ook je broeders en zusters. Het samenkomen 
is heel bemoedigend. We proberen elkaar te helpen 
om bijvoorbeeld het christen-zijn handen en voeten te 
geven. We praten bijvoorbeeld over een juiste houding 
aannemen ten opzichte van het management, maar 
ook hoe je ermee omgaat als er binnen de afdeling veel 
gevloekt wordt.” 

Bijbelse mok
De gebedsgroep geeft niet veel ruchtbaarheid aan de 
bidstond. De leden willen het graag persoonlijk houden. 
Door elkaar en nieuwe collega’s er in gesprekken op 
te wijzen, is de groep bekender geworden binnen het 
bedrijf. Edwin Bloem (40, research- en developmenten-
gineer) is zo persoonlijk uitgenodigd, toen hij door mid-
del van zijn mok ‘herkend’ werd bij de koffieautomaat. 
Edwin: ,,Ik drink expres koffie uit een mok met een bij-
beltekst. Ik had daardoor al eerder leuke gesprekken met 
collega’s gehad. Met zo’n mok vragen mensen vaak of je 
christen bent en dat is makkelijk, want ik ben niet zo’n 
held om er zelf over te beginnen.” ,,Nou”, reageert Henk, 
die steevast een kruisje als ketting draagt om gesprekken 
te openen, ,,zo’n mok moet je anders ook maar durven.” 
Bloem: ,,Ach, voor mij is dat weer een kleine stap.”

En zo mag iedereen bij de groep zichzelf zijn. De deelne-
mers vinden het juist bijzonder dat ze allemaal uit ver-

Bidden op het werk
   ‘Gelovigen op je werk 
    zijn ook je broeders’

Je kunt bidden voor en na het eten, in de kerk en ’s avonds voor het slapen gaan, maar ook 
overdag op het werk. ‘God werkt ook van 9 tot 5’, stelt de website bedrijfsgebed.nl. Daarom 
stimuleren en bemoedigen de initiatiefnemers het bidden op de werkvloer. Bij het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) doen christenen mee: even de wiskundige formules 
opzij, zodat Gods woord open kan gaan.

In elk bedrijf of organisatie met twee of meer 
christenen zou een eigen bidstondgroep 
moeten zijn. Dit is de mening van Maarten 
Pijnacker Hordijk, beheerder en initiatiefnemer 
van de website bedrijfsgebed.nl. Deze site is 
bedoeld christenen te steunen in hun christen-
zijn op het werk.
In 1986 is Maarten op zijn werk bij de NS met 
collega’s gaan bidden en langzaam ontstonden 
er meer gebedsgroepjes binnen de verschillen-
de afdelingen. Ook steeds meer mensen bin-
nen andere organisaties gingen samen bidden 
en nadenken over hun christen-zijn. Inmiddels 
biedt bedrijfsgebed.nl informatie over ‘christen-
zijn op je werk’ en een lijst met bedrijven waar 
gebeden wordt. 
Op zaterdag 14 maart 2009 organiseren 
bedrijfsgebed.nl, ‘Alpha op de Werkplek’ en 
‘Geloven op maandag’ een landelijke dag over 
‘christen-zijn op het werk’.
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