
Voor derde keer Christen-zijt op je werk
Zondag ll november wordt voor de

derde maal een landelijke themazon-

dag Christen-zijn op je werk georga-

niseerd. Twee jaar geleden deden er

22 kerken aan mee. Vorig jaar waren.
dat er 38. Het aantal van dit jaar is
nog niet bekend.

De werkgroep Christen-zijn op je werk

hoopt op deze manier (opnieuw) aan-

dacht te krijgen voor de uitdagende

vraag hèe je op een goede manier chris-

ten kunt zijn op je werk. Aan alle ker-

ken en gemeenten wordt gevraagd op

I 1 november (of op een andere datum

als dat beter schikt) daarbij stil te staan

en daarover te preken.

Christenen zijn een groot deel van hun

leven bezig met werk. Velen hebben een

zekere 'verlegenheid' met dit thema, en

leven in twee werelden: die van'de kerk

en die van 'het werkl Zij hebben daarbij

allerlei vragen met betrekking tot de re-

latie tussen geloof en werk. Spreekt de

Bijbel hierover en hoe dan? Is werk een

zegen of een vloek? Is er iets te zeggen

over de inhoud van het werk, de manier

waarop het werk verricht wordt, de hou-

ding ten opzichte van anderen, de (on)

mogelijkheden om je geloof te belijden

en/of te verkondigen, enz. En hoe kun
je christen-zijn op je werk, moet je daar

evangeliseren of juist niet, kun je samen

met collega's bidden? Allemaal vragen

die bewust ofonbewust een rol spelen in

het leven van de gelovige werknemer en

werkgever.

In de week voorafgaand aan deze the-

mazondag wordt er op woensdag 7

november in veel kerken dank uitge-

sproken naar God op de 'Dankdag voor

gewas en arbeid'. Daarom wordt juist

op de zondag direct nà Dankdag de

relatie tussen geloof en werk centraal

gesteld.

Voor diegenen die op zondag tijdens

de diensten aandacht willen besteden

aan het thema 'Christen- zijn op je
werk' is er een speciale informatieve

website ingericht met onder anderen te

gebruiken preekschetsen, toespraken,

Bijbelteksten, liederen en verdiepende

literatuur(verwijzingen). Op die web-

site kan men zich ook vrijblijvend aan-

melden om mee te doen.

Via een hiervoor ontwikkelde enquête

kan men van tevoren onderzoek doen

naar de stand van zaken in de eigen

kerk: hoe beleven gemeenteleden hun

christen-zijn op hun werk? De resulta-

ten zijn weer te gebruiken in de preek.

Om met eikaar verder te komen na de

landelijke themazondag is allerlei ma-

teriaal beschikbaaÍ voor kringen en ge-

spreksgroepen. Zo is er een boekenlijst

met ruim 30 Nederlandstalige boeken

rond het thema 'Christen-zijn op je
werkl Sommige zijn heel geschikt voor

gezamenlijk gebruik.

www.christenzijnopj ewerk. nl

Energie

Kerken in Nederland kunnen

energieverbruik met 25 procent

beneden brengen. Daardoor daa

uitstoot van kooldioxide (CO2) m

procent. Dat blijkt uit een onder

dat onder 25 van de 46 kerken ir

is gedaan.

Vader/moedet

ln Frankrijk worden de woorder

der' en 'moeder' uit officiële c

menten gschrapt zodra het hr

huwelijk in Frankrijk is toeges

Vanaf dat moment wordt nog sk

de aanduiding 'ouder' gebruikt

blijkt uit een ontwerpwet. ln 5r

land wordt ook overwogen het

mohuwelijk in te voeren en de

Church of Scotland heeft al get,

schuwd dat daar dan ook'vade
'moeder'in de ban worden gedai

Systematisch

ln Europa is sprake van een 's

matische christenvijandigheidi
bovendien toeneemt. Dat heeft

dinaal Peter Erdó, voorzitter va

Europese Raad van Bisschoppe

aartsbisschop van Boedapest. ge

tijdens een synode oveÍ evang,

tie. ln bijna alle Europese lander

men gevallen voor van discrimi

en geweld tegen christenen, n
hij. De media geven volgens

vaak een vertekend of onheus t

van het christelijk geloof.

'Opleuken van samenkomsten met frutsels en fratsen is heill oze weg

Het leuker en daardoor laagdrempe-

liger maken van het Evangelie is een

heilloze weg.

Dat betoogt voorganger J.L. Post van de

Baptistengemeente Amsterdam-West-

Hij schrijft dat in een nieuwe rubriek

in het blad BaptisíenNu, het vijf keer

per jaar verschijnende tijdschrift van de

Unie van Baptistengemeente.

Post: "Als je de grote woorden van het

kruis en de opstanding van lezus Chris-

tus laagdrernpelig wil maken, ioopt dat

onherroepelijk uit op het verl<ruanselen

van het heilige en het vervormen van

het Evangelie tot een boodschap van

goedkope genade. Daarom beschouw ik

het als een heilloze weg om het Evange-

lie klanwriendelijk en laagdrempelig te

willen maken en samenkomsten op te

leuken met allerlei frutsels en fratsenl'

Post voert vijf redenen aan die volgens

hem pleiten tegen laagdrempeligheid.

Zijn derde reden is bepaald prikkelend

te noemen. Post: "Stel op een zondag-

morgen zien de buurtbewoners bij het

gebouw van de plaatselijke baptistenge-

meente twee lijkwagens voorrijden. AIs

ze dan later nawaag doen, krijgen ze te

horen dat een broeder en zuster tudens

de samenkomst ontmaskerd zijn vanwe-

ge huichelarij, waarna de Here God hen

ter plekke dood heeft doen neervallen.

Natuurlijk huiveren wij bij zulk een sce-

nario. Niettemin is dit wel de gang van

zaken zoals die in Handetingen 5 heeft

plaatsgevonden. Waar Ananias, en la-

ter ook Saffira, dood werden afgevoerd.

Hoezo laagdrempeligheid?"

Als vijfde en laatste reden voert de

Amsterdamse voorganger aan dat een

gemeente er niet naar moet streven

aantrekkelijk te zijn middels laagdrem-

peligheid, maar dat ze er veeleer naar

moet streven aantrekkelijk te zijn voor

de Bruidegom. "Vanuit bet besef dat de

gemeenle op weg is naar de trouwdag,

dient zlj enkel en alleen voor haar Brui-

degom aantrekkeLijk te zij ni'

Volgens Post zit aclÍer het verlang

naar laagdrempeligheid "vaak de we

niet voor ouderwets te willen word

aangezien. Cultureel aantrekkelijk w

len zijn voor de ongeiovige omgevir

Wat in de praktijk juist vaak leidt r

een knieval voor die omgeving met r

resultaat een toenemende wereld-gelij

vormigheid. De gemeente dient te besr

fen dat straks, op die grote dag, sleci

één oordeel van belang is: dat van

hemelse Bruidegom. En deze Bruic

gom daarbij volop inzet op heiligheid

reinheidl'

www.baptisten-nl


