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Inleiding
Ineens zie je ze overal verschijnen:
zonnepanelen op daken en ook in
weilanden; elektrische auto’s op de
weg en de bijbehorende laadpalen.
Mensen realiseren zich dat ze zuiniger
met natuurlijke hulpbronnen moeten
omspringen en minder afvalstoffen moeten
uitstoten. Tegelijkertijd vragen mensen
zich af of er wel voldoende rekening wordt
gehouden met gewone hardwerkende
burgers. Ze maken zich zorgen over
hun pensioen, over de toekomst van de
gezondheidszorg, de leefbaarheid van de
buurten waarin ze wonen, de kwaliteit van
het gezinsleven. Het bewustzijn neemt
toe dat we hier in Nederland, maar ook
wereldwijd, voor ingrijpende beslissingen
staan, dat er systeemverandering nodig
is, een verandering van onze manier van
denken en doen. De wereld blijkt eindig te
zijn en ook meer complex dan we dachten.
De moderne, industriële samenlevingsorde,
gebaseerd op wetenschap, technologie en
vrije markt, is aan herziening toe. Alleen
met een verandering van systeem en een
verandering van leefstijl, hoe belangrijk
ook, komen we er niet. Waar het ons in
de huidige hoogmoderne cultuur aan
ontbreekt zijn betekenisvolle woorden, een
geschikt vocabulaire, waarmee we kunnen
articuleren wat een goede manier van
leven is, hoe we met aandacht en respect

voor onze omgeving ons werk kunnen
doen. We hebben alle kaarten gezet op
een technisch-instrumentele rationaliteit
en hebben daarbij de rijkdom die besloten
ligt in de tradities die onze samenleving
gevormd hebben verwaarloosd. Hoe we
ook verlangen naar betekenis en zingeving,
en hoe we ook richting en inspiratie nodig
hebben om tot inkeer te komen en de
juiste beslissingen te nemen, we weten
niet meer zo goed hoe we uit de grote
levensbeschouwelijke tradities kunnen
putten.
Vanmiddag wil ik met u stilstaan bij
de vraag hoe geloof en traditie kunnen
inspireren om goed werk af te leveren,
werk waarin het goede voor de ander en
het goede voor de wereld wordt gezocht
en waarin een bijdrage geleverd wordt aan
een andere manier van denken en doen,
een andere manier van met elkaar en met
de aarde omgaan. Uit welke bronnen van
inspiratie kunnen mensen putten om het
goede te zoeken en onrecht en zinloosheid
te bestrijden? Hoe houden werknemers
het vol om gemotiveerd te blijven en
hun werk met plezier te doen? Welke
bagage hebben professionals nodig om
bij te dragen aan de kwaliteit van leven
in buurten en wijken, aan de vitaliteit van
organisaties en gemeenschappen, aan een
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samenleving die duurzaam is? Een risico
bij het beantwoorden van deze vragen is
dat je al snel een te rooskleurig beeld van
werk gaat schetsen alsof mensen hun werk
zomaar naar de eigen hand kunnen zetten
en zingeving in hun werk kunnen vinden.
Dat wil ik voorkomen. Voor veel mensen
op aarde is werken pure noodzaak. Ze
moeten in hun eigen levensonderhoud en
het onderhoud van hun familie voorzien.
Waarom zouden Filipijnse werknemers die
als lasser zijn opgeleid anders naar het
Midden-Oosten vertrekken om ver van hun
gezin vandaan, in de snikhete zon op een
olieplatform te werken? Waarom verlaten
Filipijnse meisjes huis en haard om in
Japan voor ouderen te gaan zorgen? En
waarom werken er in de kledingindustrie
in Bangladesh zoveel mensen onder
erbarmelijke omstandigheden zonder
dat ze voldoende loon uitbetaald
krijgen? In de meeste Europese landen
zijn de levensomstandigheden beter
en bestaat er een behoorlijk sociaal
vangnet. Maar ook daar wordt werken
vaak als een noodzakelijk kwaad gezien.
De arbeidsdeling is zover doorgevoerd,
en het werk zo gestandaardiseerd, dat
het ingewikkeld is om er nog zin aan te
ontlenen. Tegelijkertijd zijn verwachtingen
rond het werk vaak hoog. Vinden mensen
niet de droombaan van hun leven, dan
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kunnen ze zich gemakkelijk mislukt voelen.
In het denken over normatieve
professionalisering, dat binnen de
Universiteit voor Humanistiek in kringen
rond de leerstoel van Harry Kunneman
is ontwikkeld, wordt over goed werk
gesproken als ‘werk dat deugt en deugd
doet’.1 Die definitie neem ik graag over.
Werk is goed als het vakkundig gebeurt en
als het moreel deugt, als het menswaardig
is. Het moet heilzaam zijn, zowel voor
de betrokkene zelf, als voor diens
omgeving en de wereld waarin we leven.
Bij het nadenken over goed werk wil ik
inspiratie putten uit het christelijk geloof.
Ik verloochen mijn eigen afkomst en de
afkomst van onze hogeschool niet en zal
vooral aansluiting zoeken bij de traditie
van de Reformatie. Dat ik aansluiting zoek
bij de traditie van de Reformatie is niet
omdat ik denk dat andere tradities geen
waardevolle inzichten zouden kunnen
toevoegen. Integendeel! Het heeft er vooral
mee te maken dat ik zelf gegrepen ben door
wat de reformatoren over werk te vertellen
hebben.2 Voor mijn literatuurlijst op de
middelbare school las ik De tornado van Bé
Nijenhuis, een christelijk-existentialistische
roman uit 1956. Een van de personages
die me in het boek boeide was Ezen, een
vrome boerenknecht. Voor mij staat hij

symbool voor iemand die vanuit een diepe
christelijke spiritualiteit zijn werk doet,
een christelijke spiritualiteit die sterk door
de Reformatie gevoed wordt. Ezen verlangt
naar de nieuwe aarde, waarop alles goed zal
zijn. De nieuwe aarde stelt Ezen zich voor
als een plek waar hij eindeloos akkers om
zou mogen spitten, zonder moe te worden.3
Dat ‘spitten en niet moe worden’ is me
altijd bijgebleven. Het inspireert me tot op
de dag van vandaag. Het volmaakte leven,
zoals Ezen dat voor ogen staat, is een leven
waarin mensen volop actief zijn. Werken
hoort bij de mens. Op de nieuwe aarde
ruikt het straks naar vers omgeploegde
klei. Tegelijkertijd gaat werken nu nog
met moeite en verdriet gepaard. Moeite
en verdriet waar we als mensen graag van
verlost willen worden. Een beetje zweten en
zwoegen geeft voldoening, maar het kan ook
teveel worden.
Samen nadenken over wat goed werk is,
en over hoe het christelijk geloof tot goed
werk kan inspireren, sluit nauw aan bij de
kennisagenda van het lectoraat Bezieling
en Professionaliteit dat vandaag ten doop
wordt gehouden. Dit lectoraat, dat een
hogeschoolbrede functie heeft, is opgericht
om de relatie tussen geloof en werk te
versterken en te verdiepen. Wat bezielt en
motiveert mensen om hun professionele

arbeid goed te verrichten? Hoe kunnen ze
onderscheid maken tussen werk dat goed en
heilzaam is en werk dat te wensen over laat
of zelfs verkeerd? Welke nieuwe vormen
kunnen worden ontwikkeld om geloof op
de werkvloer handen voeten te geven?
In deze rede wil ik vijf momenten van
inspiratie noemen die ik aan de christelijke
geloofstraditie ontleen: 1) vakmanschap is
betekenisvol in zichzelf, 2) mensen bestaan
in een diversiteit aan relaties, 3) onrecht
en zinloosheid worden als kwaad benoemd,
4) hoop op een betere wereld zet aan tot
handelen, 5) liefde schept een nieuwe orde.
Het lectoraat Bezieling en Professionaliteit
van de Christelijke Hogeschool Ede
werkt nauw samen met andere partners.
Zo bestaat er op dit moment een
samenwerkingsverband met Woord en
Daad en Lelie zorggroep, twee christelijke
organisaties. Christelijke organisaties zijn
het aan zichzelf en aan anderen verplicht
om steeds opnieuw de vraag te stellen naar
de relevantie van hun geloof voor het werk
dat ze doen. Waar hun bestaan voorheen,
in een verzuilde samenleving, min of
meer vanzelfsprekend was, moeten ze nu
iedere keer opnieuw hun bestaansrecht
laten zien.4 Wat brengen ze in als het gaat
om de opgaven waarvoor we vandaag de
dag als samenleving staan? Wat zou de
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wereld missen als christelijke organisaties
er niet zouden zijn? Het onderzoek van
het lectoraat is zo ingericht dat we niet
alleen kennis opdoen van situaties hier
in Nederland, maar ook willen leren van
landen elders ter wereld, landen die we
ook zullen gaan bezoeken: Filipijnen,
Bangladesh, Burkina Faso. Als we, in de
21e eeuw, over werk spreken, dan kunnen
we dat niet anders doen dan door werk
in mondiaal perspectief te plaatsen. We
leven in een tijd waarin we wereldwijd via
netwerken van productie en consumptie
met elkaar verbonden zijn. Dat we de
noodzaak voelen tot klimaatmaatregelen
en dat we genoodzaakt worden onderwijs,
gezondheidszorg en landbouw opnieuw in
te richten heeft met deze mondialisering te
maken. Laat ik een niet al te fris voorbeeld
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geven: het zou zomaar kunnen dat de
tonijn die u vandaag in de supermarkt
koopt, ruim twee dagen geleden ergens
in de buurt van de Maladiven is opgevist,
en vervolgens door een lokale visser is
doodgeknuppeld om er straks op uw bord
niet al te donker uit te zien.5 Ook het
christelijk geloof heeft een sterk mondiaal
karakter. Demografisch gezien kunnen
Europa of de Verenigde Staten er niet langer
aanspraak op maken dat ze het centrum
vormen van de christelijke wereld. Hoe
denken christenen elders op aarde over
werk en zingeving? Hoe geven zij hun geloof
vorm? En wat kunnen wij, hier in Nederland,
in onze hoogmoderne samenleving, van hen
leren? Op dit soort vragen willen we in het
lectoraatsonderzoek graag antwoord geven.

Vakmanschap
Een eerste moment van inspiratie vormt
de manier waarop in de christelijk traditie,
met name binnen het protestantisme, over
vakmanschap wordt gesproken. In het vak
dat ze beoefenen laten mensen volgens
Maarten Luther (1483-1546) en Johannes
Calvijn (1509-1564) iets van God zien.
Mensen dienen God en brengen God eer,
niet alleen door in de kerk te zitten, te
zingen, Bijbel te lezen of te bidden, maar
ook door het werk dat ze verrichten: het
bewerken van hun akker, de zorg die ze
besteden aan anderen, de voorwerpen
die ze maken of het ondernemerschap
dat ze tonen. Een belangrijke tekst voor
Luther was 1 Korintiërs 7:17, waarin de
apostel Paulus schrijft dat mensen in die
positie moeten blijven waarin ze door
God geroepen zijn, nog voor ze tot geloof
kwamen. Ook het werk dat we dagelijks
doen, zo concludeerde Luther, is werk
waarin we God kunnen dienen. Beroep en
roeping horen bij elkaar.6 Als we bidden om
ons dagelijks brood, dan bidden we niet
alleen om eten op de plank, maar ook om
het graan op de akker, boeren die zaaien
en ploegen, bakkers die brood bakken,
molenaars die meel malen en mensen die
het transport regelen. Gods voorzienigheid,
zijn zorg voor ons dagelijks bestaan, zo stelt
Luther, werkt door de arbeid van mensen
heen. In het beroep of ambacht dat mensen

beoefenen, laten ze iets van God zien. De
verschillende beroepen vormen ‘maskers
van God’.7 Een vergelijkbare waardering
voor het ambacht treffen we aan bij Calvijn.
God heeft ieder mens een taak gegeven, een
levensvorm die bij hem of haar past, aldus
Calvijn. Je roeping volgen betekent trouw en
met aandacht je werk doen en je niet door
eerzucht laten afleiden van je eigenlijke
taak.8
Vakmanschap, zo zeggen de reformatoren,
is iets dat goed is in zichzelf. Het heeft
een eigen waarde en betekenis. Dat heeft
een bevrijdend karakter. Het leven hier
op aarde en het handwerk dat mensen
verrichten krijgt een eigen zelfstandige
status. Dezelfde positieve waardering voor
vakmanschap kom je ook in de Bijbel tegen.
Laat ik als voorbeeld Exodus 31 nemen.
In dat hoofdstuk bevindt het volk Israël
zich in de woestijn. God heeft hen door de
hand van Mozes uit de slavernij in Egypte
bevrijdt. Het volk Israël weet wat het is
om te zweten en te zwoegen in opdracht
van anderen, zonder te genieten van het
werk of profijt te hebben van wat de arbeid
oplevert. Daar, midden in de woestijn,
wordt Mozes geroepen om een tabernakel
te bouwen, een heilige tent waarin God
aanbeden kan worden. God vertelt Mozes
dat hij Besaleël als bouwmeester heeft
11

uitgekozen. Besaleël en zijn team zullen
vervuld worden met de Geest van God.
Ze ontvangen kennis, wijsheid, inzicht en
creativiteit om een goed bouwwerk neer te
zetten. Ze krijgen het talent om ontwerpen
te maken, steen en hout te bewerken, wol
te verven en stoffen te weven (Exodus 35:
30 vv). Nu kan men zeggen dat wat Besaleël
en zijn team overkomt uitzonderlijk is
omdat ze een heiligdom moeten bouwen.
Maar dat neemt niet weg dat handwerk
hier verbonden wordt met het werk van
de Heilige Geest en dat ook op andere
plekken in de Bijbel positief over arbeid
wordt gesproken. De Schepper zelf wordt
vaak met een arbeider of ambachtsman
vergeleken, met iemand die vol liefde en
aandacht betrokken is op het materiaal
dat hij bewerkt. Zo wordt Hij bijvoorbeeld
voorgesteld als een pottenbakker die van
klei voorwerpen boetseert (Jeremia 18:
1-12) of als een boer die met wijsheid en
beleid zijn werk uitvoert (Jesaja 28: 23-29).
Een positieve waardering van vakmanschap
heeft consequenties voor de manier waarop
in de traditie van de Reformatie naar werk
wordt gekeken. Werk is meer dan alleen
maar een bron van inkomen. Het is ook
meer dan een middel om status op te
bouwen of een plekje in de samenleving
te verwerven. Vakmanschap is een manier
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om God te dienen. Door het werk dat je
doet, laat je iets van God zien, ben je een
beelddrager van God. Het is interessant
dat Calvijn, als hij het over de taak van
mensen heeft, over ‘levensvormen’ spreekt.
Vakmanschap kun je alleen beoefenen als
je je onderdompelt in een professionele
praktijk, als je bereid bent de kneepjes van
het vak te leren kennen. Een vak beoefenen
doe je niet in je eentje en ook niet zonder
oefening. Vakwerk, zo leren we van Richard
Sennett is werk dat gedaan wordt omdat
het waarde heeft in zichzelf. Het vereist
discipline en toewijding. Een vakman
stelt er een eer in om gedegen werk af te
leveren. De kwaliteit van het werk en de
kwaliteit van het product staan voorop.9 In
dialoog met het materiaal en in dialoog met
anderen levert een vakman goed werk af,
een product dat een zekere duurzaamheid
en bestendigheid heeft. Veel mensen,
of ze nu gelovig zijn of niet, ervaren in
het werk dat ze verrichten iets van een
roeping. Ze worden aangespoord door een
hogere macht of door een andere instantie
om iets te ondernemen, zien een zekere
doelgerichtheid in hun leven of zetten zich
in voor het publieke belang.10 Professioneel
handelen staat niet op zichzelf, maar
heeft betekenis binnen een bredere
maatschappelijke context. Het is gericht op
een hoger doel, een transcendente waarde.11

Als Woord en Daad, een van de partners
waarmee we in het lectoraat samenwerken,
vakscholen ondersteunt of job booster
programma’s ontwikkelt, dan doet deze
organisatie dat niet alleen om studenten
en cursisten bestaanszekerheid te geven
of meer maatschappelijke mogelijkheden.
Een belangrijk motief is ook dat deze
aanstaande professionals door te werken
meer mens kunnen worden. Natuurlijk,
het is belangrijk dat mensen een stabiel
inkomen hebben of een vaste betrekking.
Maar werk is meer dan dat. Werk geeft
ook waardigheid aan mensen. Door te
werken kun je je talenten ontwikkelen en
voor jezelf en voor anderen zorgen. Door
louter met een economische bril naar
ontwikkelingssamenwerking te kijken,
wordt armoede al gauw een kwestie van
geld. We versmallen werk tot inkomen.
Armoede wordt een economisch construct,
en brengt daarmee een eenrichtingsverkeer
tot stand tussen zogenaamde ontwikkelde
en zogenaamde onderontwikkelde
landen.12 Aan het oog wordt onttrokken
dat rijkdom zich in het leven van mensen
op heel verschillende manieren kan uiten:
de relaties en netwerken waarin men is
opgenomen, de creativiteit waarover men
beschikt, de vrijgevigheid die men heeft of
de geestkracht en morele bronnen waaruit
men kan putten. Op heel wat punten kunnen

mensen in het Noorden in dit opzicht
van mensen in het Zuiden leren. Het is
daarom terecht dat Amatyra Sen en Martha
Nussbaum benadrukken dat ontwikkeling,
en daarmee ook armoede en rijkdom, niet
louter gemeten kan worden in economische
termen. Het gaat erom dat mensen een
betekenisvol en waardig bestaan kunnen
opbouwen.13 Een bestaan waarin ze niet
louter afhankelijk zijn van anderen, maar
vrij kunnen handelen.14
De wijze waarop de reformatoren, en
vooral Luther, spreken over werk heeft in
theologische kring de laatste decennia
tot nogal wat discussie geleid. Met name
Miroslav Volf vormt een toonaangevende
stem in dit debat. Hij is erg kritisch op de
opvatting van werk als roeping en plaatst
daar een benadering tegenover waarin de
nadruk komt te liggen op de gaven van de
Geest, de charismata, oftewel de gaven en
talenten die mensen van God ontvangen.
Niet ‘plicht’ moet het leidende motief zijn,
als het om werk gaat, maar ‘inspiratie’.15
Waar hij zich vooral tegen keert, is dat werk
vereenzelvigd wordt met betaalde arbeid,
een beroep dat men uitoefent. Niet al het
werk dat mensen verrichten is goed. Er
bestaat ook veel zinloos werk, werk waarin
mensen vervreemd raken van zichzelf, hun
bezieling verliezen, of waarin roofbouw
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wordt gepleegd op de schepping. Veel
werk gebeurt binnen een maatschappelijke
setting die door en door corrupt is.16
Volf legt daarom sterke nadruk op het
instrumentele karakter van werk. Werk is
een doelgerichte activiteit waarin mensen
producten en diensten voortbrengen
waarmee ze in de behoeften van zichzelf
en de behoefte van medemensen kunnen
voorzien.17 Het is geen heilige plicht
waaraan ze moeten gehoorzamen. Het
instrumentele karakter van werk sluit voor
Volf overigens niet uit dat mensen geen
vreugde aan werk kunnen beleven. Net
zoals we van eten kunnen genieten zonder
dat we steeds direct de instandhouding
van ons lichaam voor ogen hebben, zo
kunnen we ook van werk genieten zonder
dat daarmee het instrumentele karakter van
werk verdwijnt. Hoe meer mensen in hun
werk kunnen opgaan, hoe meer humaan het
is, aldus Volf, hoe meer het beschouwd kan
worden als iets dat ze van God ontvangen.18
Ik denk dat Volf een belangrijk punt heeft
als hij het sterke verband dat Luther legt
tussen roeping en beroep relativeert. Er
zijn veel meer manieren om aan de roeping
van God gestalte te geven dan de baan die
men heeft. Ook in de wijze waarop mensen
voor elkaar zorgen en elkaar helpen,
bijvoorbeeld in de context van het gezin of
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de context van vrijwilligerswerk, kunnen
ze God dienen.19 Bovendien is niet ieder
werk, of iedere betaalde baan, per definitie
goed. Het kan heel heilzaam zijn om jezelf
te ontwikkelen en af en toe van baan te
veranderen. En als je mensen scholing
aanbiedt of aan een baan helpt, betekent
dat nog niet dat je daarmee ook het systeem
verandert waarin ze functioneren. De vraag
is echter of dit het hele verhaal is. Werk
heeft ook een eigen intrinsieke betekenis.20
We kunnen er het leven mee verrijken. Het
is een manier om aan Gods bedoeling met
mensen gehoor te geven, om de wereld te
bevolken en in cultuur te brengen (Genesis
1:28) om de aarde te bewerken en te
bewaren (Genesis 2:15). Het is goed om een
vak te beoefenen, om te genieten van het
werk dat je doet, zelfs al levert het niets of
nauwelijks iets op. Dat betekent niet dat
bestaande structuren heilig zijn, of dat de
professionele praktijken waarin we ons
voegen niet zouden kunnen veranderen.
In tegenstelling tot Luther is er bij Calvijn
en in de traditie van het Calvinisme oog
voor dat bestaande praktijken steeds
opnieuw hersteld en vernieuwd moeten
worden, willen ze aan hun bedoeling
beantwoorden.21 De vraag moet steeds
zijn hoe goed vakwerk, goede zorg of
goed ondernemerschap op juiste wijze
gestalte kan krijgen. Professionals hoeven

niet voortdurend opnieuw het wiel uit te
vinden, ze kunnen zich voegen naar wat
in bestaande praktijken gangbaar is. Maar
dat ontslaat hen niet van de plicht om van
binnenuit te zoeken hoe ze deze praktijken
kunnen veranderen en beter aan hun
bedoeling kunnen laten beantwoorden.

Johannes Vermeer - De geograaf
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Diversiteit
Een tweede moment van inspiratie vanuit
het christelijk geloof, dat ik hier ter sprake
wil brengen, is dat mensen bestaan in een
diversiteit aan relaties. Willen ze iets tot
stand brengen, dan zijn ze aangewezen op
samenwerking met elkaar. In de diversiteit
aan gaven en talenten die ze ontvangen
hebben, vullen mensen elkaar aan. Waar
de een goed is in handel drijven, heeft de
ander artistieke vaardigheden ontvangen,
of vaardigheden om te besturen of om voor
mensen te zorgen. Heel mooi zien we dat
in het eerdergenoemde voorbeeld van de
bouw van de tabernakel. Besaleël is niet
zomaar een individuele ambachtsman,
maar hij wordt bijgestaan door iemand
anders, Oholiab. En ook werkt hij samen
met een heel team van ambachtslieden. De
bouw van de tabernakel is een collectieve
activiteit, die het hele volk aangaat en
waarbij van alle leden van het volk een
eigen unieke bijdrage wordt gevraagd.22
Het is een voorbeeld van coöperatie, van
samenwerken aan een gemeenschappelijk
doel, waarbij ieder zijn of haar eigen
talenten inbrengt.
Mensen zijn doorgaans heel verschillend. Ze
hebben verschillende talenten ontvangen
en zitten verschillend in elkaar. Juist
doordat iedereen weer een eigen taak en
opdracht heeft kan het samenleven zich
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in alle rijkdom ontplooien. Dat mensen in
relatie tot elkaar geschapen zijn, betekent
bovendien dat ze wederzijds afhankelijk
zijn van elkaar, dat ze elkaar moeten
aanvullen en niet zonder elkaar kunnen.
Johannes Althusius (1557-1638), die aan
het begin van de 17e eeuw een belangrijk
post bekleedde in het Calvinistische Emden,
baseert op dit idee zijn hele politieke
filosofie. Als mensen worden geboren, zo
stelt hij, zijn ze naakt en hulpeloos. Ze
hebben hulp van anderen nodig en dat
zal hun leven lang zo blijven.23 Ze kunnen
niet in hun eentje een volwaardig bestaan
opbouwen, maar moeten dat doen in
symbiose met anderen. Door goederen
en diensten met elkaar uit te wisselen en
elkaars rechten te erkennen, kunnen ze in
onderling overleg een goed en comfortabel
leven leiden.24 Mensen zijn structureel
aangewezen op anderen, tegelijkertijd
brengen ze ook hun eigen talenten en
creativiteit in. Door samen te werken
profiteren mensen van elkaar. Bovendien
hebben ze er behoefte aan om erkenning
te krijgen voor wat ze doen.25 Ze willen dat
hun werk op waarde wordt geschat, dat
er een eerlijke prijs voor wordt betaald
of dat ze waardering krijgen voor wat ze
inbrengen.

Het idee dat mensen elkaar aanvullen en
dat er een diversiteit aan professies bestaat
die elk hun eigen waarde en betekenis
hebben, heeft in de traditie van het
Calvinisme een belangrijke rol gespeeld.
Goede zorg is wat anders dan goed
ondernemerschap, en van een politicus
worden weer heel andere kwaliteiten
verwacht dan van een docent die voor de
klas staat. Al naar gelang de positie die
mensen innemen, hebben ze verschillende
taken en verantwoordelijkheden. Abraham
Kuyper (1837-1920) sprak in dit verband
over soevereiniteit in eigen kring, een
term die tot op de dag van vandaag van
grote betekenis is voor de christelijke
politiek. Het idee van soevereiniteit in
eigen kring heeft binnen kringen van de
reformatorische wijsbegeerte een nadere
uitwerking gekregen in wat de normatieve
praktijkbenadering wordt genoemd.26 In
deze benadering wordt ervan uitgegaan
dat iedere professie een eigen aard
heeft, een eigen normativiteit waaraan
deze professie moet beantwoorden en
waarin deze professie zich van andere
professies onderscheidt. De specifieke
aard of normativiteit van een professie
treedt aan het licht wanneer men naar de
‘kwalificerende functie’ vraagt, oftewel
de bedoeling die in de betreffende
professie centraal staat. Op de Christelijke

Hogeschool Ede bouwen we op deze
benadering voort door in dialoog
met collega’s op zoek te gaan naar
grondwoorden of kernwaarden die typerend
zijn voor de verschillende professies
waar we studenten toe opleiden. Door op
zoek te gaan naar deze grondwoorden of
kernwaarden willen we de ziel van het
vak op het spoor komen en de specifieke
maatschappelijke bijdrage van de
verschillende professionele praktijken
honoreren. We doen dat door middel van
position papers die we in gesprek met
de opleidingen schrijven en die richting
kunnen geven aan curriculumontwikkeling
en nieuwe vormen van onderwijs.
Wat betekent het bijvoorbeeld voor
journalistiekonderwijs aan de Christelijke
Hogeschool Ede dat in de Bijbel gesproken
wordt over ‘wandelen in de waarheid’, dat
waarheid een weg is waarop je gaat? Of wat
betekent het voor communicatieonderwijs
dat zorg dragen voor de goede reputatie van
je naaste een belangrijke Bijbelse notie is?
Ik heb tot nu toe vooral accent gelegd
op de verscheidenheid aan relaties
tussen mensen onderling. Het is tevens
belangrijk om te benadrukken dat mensen
niet alleen in relatie tot elkaar, maar
ook in relatie tot God en in relatie tot
de wereld geschapen zijn.27 Zeker in een
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tijd waarin we geconfronteerd worden
met klimaatverandering en verlies aan
biodiversiteit. Lange tijd was het beeld
dat de ontwikkeling die de moderne
geïndustrialiseerde landen hebben
doorgemaakt, ook moest worden benut om
landen in Azië, Latijns-Amerika en Afrika
tot een hoger welvaartsniveau te brengen.
Tegenwoordig worden we ons er steeds
meer van bewust dat er grenzen zijn aan
de groei en dat we slechts één aarde tot
onze beschikking hebben.28 We zullen
anders met energie en voedsel moeten
leren omgaan en zullen moeten accepteren
dat door globalisering de wereld steeds
onvoorspelbaarder wordt. Mahatma Gandhi
(1869-1948), en ook andere intellectuelen
uit Azië, waarschuwden eerder al dat de
aarde een industrialisatie volgens Westerse
standaard op wereldschaal niet zou kunnen
dragen.29 De relatie van mensen tot God
komt tot uiting in het antwoord dat ze
geven op de roeping die ze hebben, de
bedoeling die God met hen als persoon en
als mens heeft. We hebben het daar in de
vorige paragraaf uitgebreid over gehad. De
relatie tot de wereld komt tot uiting in de
verbondenheid van mensen met de aarde.
De naam Adam verwijst naar adamah, de
grond die door de mens bewerkt wordt. De
mens, zo wordt geschreven in Genesis 2:7,
wordt uit stof genomen en krijgt door God
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een levensadem ingeblazen. Als God na de
zondvloed een verbond sluit met Noach,
sluit hij dat niet alleen met mensen, maar
met alle levende wezens op aarde (Genesis
9:1-17). Ook in Psalm 104 komt mooi tot
uitdrukking dat mensen onderdeel uitmaken
van een wereldwijde cyclus van leven.
De schepping bestaat uit een complexe
samenhang van relaties en binnen dat grote
gebeuren gaan mensen in de ochtend aan
het werk en arbeiden ze tot de avond (vers
23).
Aandacht voor de diversiteit aan relaties
en de eigenheid van al deze relaties, kleurt
hoe vanuit de christelijke traditie naar
het goede leven wordt gekeken. Niet het
welzijn van de individuele persoon staat
centraal, maar een leven in harmonie en
in goede relatie met God, medemens en
schepping. Waar Grieken als ze het over het
goede leven hebben, spreken over geluk,
eudaimonia, spreken Joden en christenen
over shalom, over vrede en recht. Shalom
houdt in dat de verhoudingen goed zijn,
dat mensen tot hun recht komen in relatie
tot elkaar en in relatie tot hun Schepper.30
Dat heeft consequenties voor hoe naar werk
moet worden gekeken. Goed werk wordt
vaak opgevat als werk dat zinvol is, werk
dat goed voelt en waaraan mensen vreugde
en voldoening kunnen beleven.31 Het denken

in termen van shalom voegt daar nog iets
aan toe. Het legt nadruk op de relationele
kant van arbeid en de diversiteit aan
verbanden waarin mensen zich tot elkaar
en tot andere levende wezens verhouden.
Naast dat werk nodig is om in ons
levensonderhoud te voorzien en een manier
is om antwoord te geven op de roeping
die we als mensen hebben, is werk ook in
relationeel opzicht van waarde. Werk heeft,
om een onderscheid te gebruiken dat David
Cosden heeft geïntroduceerd, niet alleen
een instrumentele en een ontologische
betekenis, maar ook een relationele.32
Doordat we een taak in het leven hebben,
kunnen we in de samenleving participeren,
een eigen plek innemen ten opzichte van
anderen. We laten iets van onszelf zien en
profiteren van elkaars inbreng. Werk maakt
ons deelgenoot van het samenspel dat er
tussen levende wezens bestaat.
Om goed te kunnen samenwerken en
van elkaars diensten gebruik te maken is
steeds weer opnieuw afstemming nodig.
Je moet veel oefenen en repeteren om
op elkaar ingespeeld te raken en samen
een gemeenschappelijk ritme vinden.33
Enerzijds vereist een goede coöperatie dat
je in de huid van de ander kunt kruipen,
anderzijds dat je ook een tegenover vormt
voor die ander.34 In onze samenleving

bestaat nogal eens de neiging om aan
economische relaties meer waarde toe te
kennen dan aan andere relaties. Dit leidt
er gemakkelijk toe dat zorgtaken minder
hoog worden aangeslagen of dat onderwijs,
cultuur of kunst louter in economische
termen worden geduid. Het is ook door
deze nadruk op het economische dat de
zorg voor de schepping in het gedrang
komt. Wat uit het zicht verdwijnt, is dat
mensen elkaar op heel verschillende
manieren van dienst kunnen zijn, dat we
verschillende specialismen nodig hebben
om de schepping tot ontwikkeling te
brengen en ten volle van elkaars talenten
te profiteren. Om een goede coöperatie tot
stand te brengen, is het belangrijk dat de
eigenheid van de verschillende professies
erkend wordt, dat erkend wordt dat er
verschillende taken en sferen van leven zijn
waarin mensen kunnen excelleren. Gebeurt
dat niet, dan ontstaat er tirannie: de ene
sfeer van het leven gaat over de andere
sfeer van het leven heersen.35 Als mensen
niet het samenspel zoeken of alles alleen
in economische termen duiden, kan er ook
geen vrede, shalom, bestaan. Belangrijke
maatschappelijke functies komen onder
druk te staan, talenten van mensen
worden miskend en de gegeven natuurlijke
mogelijkheden worden op eenzijdige en
destructieve wijze geëxploiteerd.
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Kwaad
Een derde vorm van inspiratie die ik put
uit het christelijk geloof, is dat onrecht en
zinloosheid als kwaad worden benoemd.
Erkenning van de realiteit van het kwaad
doet recht aan de ervaring van veel mensen
dat de wereld waarin we leven doortrokken
is van chaos en onzekerheid; ziekte, lijden
en dood; macht en geweld. Als Ezen, de
boerenknecht, verlangt om te mogen spitten
zonder moe te worden, dan verlangt hij
ernaar dat pijn, zinloosheid en verdriet
verdwenen zullen zijn; dat werken niet
langer hoeft te frustreren en te belasten, of
met strijd of conflict gepaard hoeft te gaan.
Er zijn situaties in ons eigen bestaan en
in het bestaan van anderen die fout zijn,
situaties waar we ons niet bij neer mogen
leggen. Ook wordt ieder mens in zijn eigen
hart geconfronteerd met neigingen die er
niet hadden moeten zijn. Kwaad wordt
in de Bijbel verbonden met zonde, een
verkeerde gerichtheid van ons hart. We
zijn ijdel, zoeken vaak alleen ons eigen
belang, doen anderen onrecht met onze
woorden en onze daden en exploiteren de
schepping alsof die van onszelf is en alleen
onszelf toekomt. In het voorgaande heb
ik veel nadruk gelegd op diversiteit die
mooi is, diversiteit waarin mensen elkaar
aanvullen en waardoor het samenspel
tussen mensen wordt gevoed. Maar er is
ook veel diversiteit waaruit blijkt dat het
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leven ontspoord is: botsende ambities van
mensen, verschillende opvattingen over wat
goed en nastrevenswaardig is, vormen van
uitsluiting en discriminatie die het goede
samenleven verstoren en als zodanig niet
zouden mogen bestaan.36
Als we eerlijk naar onszelf kijken, zo zegt
Blaise Pascal (1623-1662), dan komen zelfs
onze mooiste en meest christelijke daden
voort uit begeerte en zelfzucht.37 We willen
er een goede reputatie mee opbouwen bij
anderen. Enerzijds is de mens een groots
wezen, is de mens aangelegd om het goede
te doen, anderzijds weten mensen ook
dat ze gevallen zijn, dat ze niet in staat
zijn om zich ook echt aan het goede toe te
wijden. Goed werk staat daarom niet alleen
tegenover ‘slecht’ werk, werk dat onder de
maat is en niet aan de kwaliteitscriteria
voldoet, het staat ook tegenover werk
dat ‘kwaad’ is, verrichtingen van mensen
die voortkomen uit verkeerde motieven,
verrichtingen die dood en verderf in de
wereld brengen en waarin we onszelf of
anderen tot slaaf maken. In Genesis 3 wordt
beschreven hoe het kwaad in de wereld
kwam. De mensen willen als God zijn, en
eten van de boom van kennis van goed
en kwaad. Vanaf dat moment worden de
verhoudingen tussen mens en God, tussen
mensen onderling en tussen mens en

schepping door strijd en door vijandschap
getekend. Het kwaad komt de wereld
binnen. Er ontstaat wantrouwen tegenover
elkaar, mensen worstelen met ziekte, lijden
en dood, het voortbrengen van kinderen
wordt tot een zware last en menselijke
arbeid gaat gepaard met zwoegen en met
tegenslag. Om in hun levensonderhoud te
voorzien, moeten mensen de akker steeds
opnieuw met moeite bewerken. Ze moeten
de strijd aangaan met de dorens en distels
die op het veld groeien.
Dat professioneel handelen gepaard gaat
met weerstand, moeite en strijd is een
gegeven dat we vaker in de literatuur over
goed werk tegenkomen. Als Donald Schön
spreekt over professioneel werk, gebruikt
hij bijvoorbeeld de metafoor van het
moeras.38 Professionals moeten, zo stelt
hij, bereid zijn om moeilijke ingewikkelde
situaties op te zoeken, situaties waarin
geen gemakkelijke antwoorden te vinden
zijn en waar een gevecht moet worden
geleverd. Vaak worden de weerbarstigheid
en moeite die professionals in hun werk
ervaren verklaard uit het feit dat de
wereld ingewikkelder in elkaar zit dan
abstracte theoretische modellen ons doen
laten geloven. Problemen en dilemma’s
zijn doorgaans complex van aard. Er
bestaan geen gemakkelijk technische

oplossingen. Dat is ook het punt dat Schön
zelf maakt. Het verhaal van de zondeval
vertelt echter dat weerstand, moeite
en strijd meer zijn dan alleen maar een
kwestie van complexiteit. De strijd die
wij, mensen, dagelijks ervaren heeft ook
te maken met het feit dat relaties waarin
we tot elkaar en tot de wereld bestaan
niet langer deugen, dat ze gecorrumpeerd
zijn. Met complexiteit op zich hoeft niets
mis te zijn. Complexiteit confronteert
ons met de fundamentele onbepaaldheid
van het bestaan en met de beperktheid
van onze menselijke kenvermogens. Een
analyse in termen van goed en kwaad,
gaat daarentegen een stap verder. Zij gaat
ervan uit dat levende wezens niet alleen
op goede, maar ook op kwalijke manieren
met elkaar verbonden kunnen zijn. Relaties
waarin mensen zich tot elkaar en tot andere
schepselen verhouden, kunnen een mooie
zorgzame kant hebben waaraan we ons
kunnen koesteren en waarover we ons
kunnen verwonderen, maar ze kunnen ook
manipulatieve en destructieve trekken
krijgen, waardoor mensen elkaar en andere
levende wezens in een beklemmende greep
houden.
In het onderzoek dat we in het lectoraat
Bezieling en Professionaliteit uitvoeren,
komen we op verschillende manieren in
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aanraking met zinloosheid en onrecht, met
situaties die er niet zouden moeten zijn
en waardoor het goede gecorrumpeerd
raakt. Tijdens een reis naar de Filipijnen
voor Woord en Daad spraken we met
jongeren die voorheen niets om handen
hadden en op straat leefden. Ze waren,
zo vertellen ze, niet in staat om op een
behoorlijke manier aan het maatschappelijk
leven deel te nemen. Het ontbrak hen aan
liefdevolle relaties, een sociale omgeving
die ontwikkeling stimuleert en skills om
zich op een goede manier op de werkvloer
te gedragen.39 Armoede, zo concludeerden
we eerder al, is niet alleen een kwestie van
inkomen, maar heeft ook met gevoel van
eigenwaarde en menselijke waardigheid
te maken. Zij gaat vaak hand in hand met
onrecht en is uiting van het ontbreken
van shalom: leefomgevingen die worden
verwoest, verhoudingen die zijn verstoord,
situaties waarin mensen, als beeld van
God, hun waardigheid verliezen.40 Mensen
worden kansen en mogelijkheden ontnomen
om anderen van dienst te zijn en te kunnen
participeren in de samenleving. Of ze
sluiten zichzelf uit. Een andere plek waar
we armoede, afwezigheid van shalom,
veel tegenkomen is de sector van zorg,
waarbinnen organisaties als Lelie zorggroep
volop actief zijn. Armoede, afwezigheid van
shalom, meldt zich daar vaak in een gebrek
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aan heelheid, het ontbreken van vitaliteit,
het verlies van netwerken die mensen nodig
hebben om goed te functioneren.41 Mensen
worden geconfronteerd met de aftakeling
van hun lichaam, met ziekte, lijden en
dood. Ze hebben nogal eens de ervaring
dat ze aangewezen zijn op de diensten van
anderen, terwijl ze omgekeerd niet meer
zoveel aan anderen kunnen geven en voor
anderen van betekenis kunnen zijn.42 Wie
ouder wordt of gebrekkig, kan zomaar
ineens buiten de samenleving komen te
staan en de regie over het eigen leven
kwijtraken.
Het goede leven wordt niet alleen bedreigd
door het ontbreken van mogelijkheden
om aan het maatschappelijk leven deel
te nemen, ook een al te grote nadruk op
het belang van werk kan het welbevinden
van mensen verstoren. Het komt in onze
hoogmoderne samenleving, waarin veel
waarde wordt toegekend aan zingeving,
nogal eens voor dat werk een instrument
wordt van zelfverwerkelijking. Mensen
leggen hun hele ziel en zaligheid in hun
werk en het werk gaat in hoge mate de
identiteit van mensen bepalen.43 De status
en waardering waarmee het werk gepaard
gaat en de rijkdom en het succes dat je
met werk kunt bereiken, kunnen echter
gemakkelijk tot een afgod worden.44

Onderlinge wedijver zorgt ervoor dat
mensen verslaafd raken aan hun werk en
elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
Het is met name om deze reden dat
Miroslav Volf zoveel nadruk legde op de
instrumentele betekenis van werk. Werk
mag niet te belangrijk worden, het mag niet
de allesbepalende factor worden in ons
leven. Zelfrealisatie door werk is overigens
alleen voor bepaalde groepen weggelegd.
Ter relativering kan het geen kwaad om
erop te wijzen dat ontplooiing, creativiteit
en flexibiliteit waarden zijn die weliswaar
een bepaalde elite aanspreken, maar niet of
nauwelijks aanslaan bij mensen die niet een
academische opleiding hebben genoten.
Mensen die werken met hun handen stellen
juist waarden als zelfdiscipline, zekerheid,
betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid
centraal. Ze zullen niet zo gauw hun werk
beschouwen als datgene wat hen typeert.45
Een sterke nadruk op zelfrealisatie is niet
zonder gevaar. Mensen die het voor hun

zelfontplooiing van hun werk verwachten
lopen gemakkelijk het risico om af te
branden, of hun motivatie te verliezen.
Als het werk niet aan de verwachtingen
voldoet, of als ze met tegenslag worden
geconfronteerd, hebben ze de neiging
om dat als een persoonlijk falen op te
vatten.46 Hoogopgeleide christenen
en mensen die in de publieke sector
werken, zijn daar, vanwege hun sterke
roepingsbesef, misschien wel extra vatbaar
voor. Zelf behoor ik als gedreven werker
en potentiele workaholic duidelijk ook tot
deze groep. Werknemers met een hoog
roepingsbesef zijn voor organisaties van
onschatbare waarde, maar ze vormen ook
een aanzienlijke risicofactor. Ambitie kan
tot extra spanning en conflict leiden binnen
organisaties. De keerzijde van hoge idealen
is dat mensen roofbouw op zichzelf kunnen
plegen, of dat ze uit frustratie hun kont
tegen de krib gooien.
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Hoop
Een vierde moment van inspiratie uit het
christelijk geloof is dat hoop op een betere
wereld tot handelen aanzet. Christenen
leven vanuit hoop. Ze verwachten dat
kwaad, dood en lijden niet het laatste
woord zullen hebben maar dat met de
terugkeer van Jezus naar deze wereld er
definitief een tijd van shalom zal aanbreken,
een tijd waarin de aarde verlost wordt,
verhoudingen tussen mensen worden
hersteld en vernieuwd en waarin God onder
de mensen zal wonen. Net als in veel andere
wereldreligies wordt in het christelijk geloof
een onderscheid gemaakt tussen de wereld
zoals die is, zoals die hier en nu bestaat,
en de wereld zoals die bedoeld is, zoals die
behoort te zijn en eens ook werkelijkheid
zal worden. Een goed leven vanuit
christelijk perspectief is niet alleen een
leven dat voorspoedig verloopt, en waarin
men vreugde ervaart, maar ook een leven
dat op een goede manier geleefd wordt,
waarin het goede wordt gedaan.47 Het is
een leven dat in dienst staat van shalom,
van liefde tot de naaste, liefde tot God en
liefde tot de schepping. Hoofdstuk 11 van
de Brief aan de Hebreeën beschrijft hoe
geloof in een beter bestaan dat komen gaat
personen heeft aanzet tot bijzondere daden.
De verwachting dat het niet voor niets is
wanneer men zich inzet voor het goede, dat
onze strijd tegen onrecht en zinloosheid
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onderdeel uitmaakt van een groter verhaal,
kan mensen stimuleren om meer dan het
gewone te doen, om geduld te bewaren, het
in de moeite uit te houden, net een extra
stap te zetten. Een dergelijk visioen geeft
diepte aan het bestaan, plaats ons doen en
laten in perspectief, geeft vreugde ondanks
tegenslag die we in het leven kunnen
ervaren. Hoe beroerd het bestaan ook kan
zijn, er is zicht op een betere wereld, een
wereld waarin zaken rechtgezet worden
en waarin het leven in alle diversiteit kan
opbloeien.
Ik besef dat de verwachting van een nieuwe
hemel en een nieuw aarde het christendom
de afgelopen twee eeuwen behoorlijk
wat kritiek heeft opgeleverd. Het is in het
bijzonder op dit punt dat het christelijk
geloof, hoeveel verwantschap er verder ook
is, op gespannen voet staat met het kritisch
humanisme van Harry Kunneman waarin
transcendentie nadrukkelijk een horizontale
invulling krijgt.48 Karl Marx (1818-1883)
stelde dat godsdienst opium is van het
volk. De verwachting van een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde zou mensen helpen
om te ontsnappen aan de ellende waar ze
dagelijks mee worden geconfronteerd.49
En ook Friedrich Nietzsche (1844-1900)
betoogt dat gelovigen zich een hemel
inbeelden als vlucht uit het aardse bestaan.

Hij verwijt gelovigen dat ze de aarde
onvoldoende trouw zijn.50 En dan hebben
we nog niet genoemd dat een beroep op hoe
het leven bedoeld is maar al te gemakkelijk
misbruikt kan worden, en voor eigen gewin
kan worden ingezet. Mensen kunnen God
voor hun wagen spannen, en onder het mom
van religie hun eigen wil tot wet maken.
Of deze verwijten al dan niet hout snijden,
en in welke mate ze betrekking hebben
op ontsporingen van het christendom,
laat ik voor dit moment in het midden.
Het is in ieder geval tekenend voor het
christelijk geloof dat het niet alleen draait
om het voortbestaan van de ziel na de
dood, maar ook om de opstanding van het
lichaam, het lichaam waarmee mensen met
de aarde en met andere levende wezens
verbonden zijn.51 Als het kwaad de wereld
binnen komt, zucht, zo schrijft Paulus, de
hele schepping mee. De schepping ziet uit
naar een nieuwe toekomst, waarin ze niet
langer aan zinloosheid en vruchteloosheid
is onderworpen (Romeinen 8). Als er over
het nieuwe leven gesproken wordt, wordt
er gesproken in termen van bevrijding:
aan gevangenen wordt vrijlating beloofd,
aan blinden wordt herstel van gezicht
gegeven, armen horen het goede nieuws en
onderdrukten gaan niet langer meer onder
het juk van anderen gebukt (Lucas 4:18-19).

Waar het me voor dit moment vooral om
gaat, is dat geloof in een transcendente
werkelijkheid niet automatisch tot
escapisme of wereldmijding hoeft te leiden.
Daarvoor is in het christendom, en naar ik
vermoed ook in andere wereldgodsdiensten,
de verwevenheid tussen de wereld zoals die
bestaat en de wereld zoals die bedoeld is te
complex.52 Hoop op een betere wereld kan
niet anders dan nu al consequenties hebben
voor hoe mensen in het leven staan en hun
beroep uitoefenen. Hoop kunnen we het
beste omschrijven als een actief anticiperen
op een toekomst die komen gaat, het in het
licht van een nieuwe werkelijkheid kansen
en mogelijkheden zien, die anders onbenut
zouden blijven.53 Als we uitzien naar een
belangrijke gebeurtenis, een vakantie die
lonkt, de uitslag van een operatie, of het
weerzien van een goede vriend of vriendin,
dan kleurt dat nu al de houding waarmee
we het leven tegemoet treden, niet alleen
mentaal, maar ook fysiek. We krijgen een
opgeruimd gevoel, bouwen spanning in ons
lijf op, of zetten alles op alles om zaken af
te ronden. Met het visioen van een wereld
waarin shalom zal heersen is het niet
anders. Het visioen richt de blik op hoe
de wereld zou moeten zijn, maakt mensen
beschaamd als ze hun leven niet in het
teken van vrede en recht stellen, motiveert
om te blijven volhouden in de strijd tegen
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onrecht en zinloosheid. Tegelijkertijd
draagt hoop altijd ook iets in zich dat hier
en nu nog niet ten volle gerealiseerd kan
worden. Dat relativeert de inspanningen
die we verrichten en bepaalt ons erbij dat
de wereld niet maakbaar is. Het goede
leven moet ons geschonken worden. Wie
niet hoopt op een betere wereld komt niet
tot actie, maar omgekeerd is het ook zo
dat hoop ons kan bevrijden van een al te
krampachtig vasthouden aan wat we hier
en nu hebben.54 Leven vanuit de belofte
van een nieuwe wereld zorgt ervoor dat
we ook geduld kunnen hebben, dat we niet
hier en nu met alle macht een heilstaat
hoeven op te richten, met alle schadelijke
consequenties die dat kan hebben,
getuige het kwaad dat grote utopieën en
ideologieën hebben aangericht.
Dat geloof in een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde tot handelen kan aanzetten,
en levens van mensen kan veranderen,
laat zich mooi illustreren aan de hand van
de scholing en vorming die christelijke
partners van Woord en Daad in de Filipijnen
geven. Net als veel andere organisaties
bieden ze jongeren in trainingen en
onderwijs technische vaardigheden aan,
en ook life skills, discipline en goede
manieren, waarmee ze zich straks in het
werkveld kunnen redden. Maar ze doen
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ook meer dan dat. Ze prikkelen jongeren
om hun leven te veranderen, om oude
manieren van doen los te laten en op een
nieuwe manier in het leven te gaan staan.
Ze dromen ervan dat jongeren zich inzetten
om zorg te dragen voor de vitaliteit van de
gemeenschappen waartoe ze behoren, dat
ze iets laten zien van de betekenis die zorg
en liefde kunnen hebben. Daarom zetten de
partnerorganisaties vaak niet alleen in op
de vorming van individuele personen, maar
dragen ze ook bij aan de ontwikkeling van
buurten en de kwaliteit van familierelaties,
en trotseren ze situaties die risicovol zijn of
bedreigend. Het gaat de Filipijnse partners
niet slechts om het aanbieden van de juiste
skills, zodat jongeren een betere toekomst
hebben binnen de bestaande structuren,
het gaat hen ook om een verandering van
spiritualiteit, een verandering van het
hart, die effect heeft op de families en de
gemeenschappen waar de jongeren deel
van uitmaken. Gebruikmakend van termen
van Gert Biesta zou je kunnen zeggen dat
de partners van Woord en Daad niet alleen
aan Bildung willen doen, het inwijden van
aanstaande professionals in een bepaalde
cultuur, in de waarden en normen die van
hen verwacht worden op de werkvloer,
maar ook aan Erziehung, het aanmoedigen
van mensen om zelf keuzes te maken en
verantwoordelijkheid te nemen voor wie ze

willen zijn.55 Ze willen het hart van jongeren
zelf raken, het verlangen bij hen aanboren
om zich in te zetten voor de ontwikkeling
en ontplooiing van hun buurt, hun stad en
hun land.
Hoop op een betere wereld hoeft niet alleen
tot verandering te leiden op individueel
niveau, het kan ook een bevrijdend effect
hebben op collectief niveau, op het niveau
van organisaties en gemeenschappen.
In organisaties voert een streven naar
effectiviteit en efficiëntie vaak de
boventoon.56 De druk om goed te presteren
en steeds opnieuw te innoveren is dikwijls
zo hoog dat professionals weinig ruimte
ervaren om hun werk met aandacht te doen,
of om cliënten de tijd en ruimte te geven
die ze nodig hebben. Bovendien wordt het
nogal eens als onprofessioneel ervaren, of
als te tijdrovend, om de eigen inspiratie
en bezieling op het werk in te brengen,
tenzij dat op bijzondere momenten gebeurt
zoals bijvoorbeeld tijdens een dagopening
of op een identiteitsdag. Wat telt zijn de
targets die gehaald moeten worden, het
liefst zoveel mogelijk in meetbare criteria,
waarop mensen kunnen worden afgerekend.
Hierdoor kunnen werknemers het plezier
in hun werk verliezen en kunnen relaties
tussen mensen onder druk komen te staan.
Verandering van perspectief, oriëntatie op

wat echt belangrijk is in het leven, en wat
de eigenlijke bedoeling is van het vak, kan
helpen om de instrumentele rationaliteit
binnen organisaties als werkzame schijn te
ontmaskeren.57 Natuurlijk, het is belangrijk
dat mensen effectief en efficiënt met tijd
en middelen omgaan, maar uiteindelijk
zijn dat slechts afgeleide doelen. Waar
het echt om gaat is dat het werk dat
mensen verrichten bijdraagt aan shalom,
aan het goede samenleven in de juiste
verhoudingen tot God, medemens en
schepping. Toen we het afgelopen jaar
op de Christelijke Hogeschool Ede met
medewerkers focusgroepen hielden over de
identiteit van de organisatie, was behoefte
aan bezieling en inspiratie op de werkvloer
datgene dat we steeds weer terugkregen.
Werknemers hebben genoeg mooie verhalen
gehoord en identiteitsdocumenten gelezen.
Waar ze echt behoefte aan hebben, zijn
plekken waar ze het gesprek kunnen voeren
over waar het vak in de kern om draait en
wat goede vormen zijn om geloof en werk
te integreren. Niet als doel op zich, maar
als integraal onderdeel van het werk, als
een manier om in dialoog met elkaar te
ontdekken hoe je met bevlogenheid en
inspiratie samen goed werk kan afleveren.58
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Liefde
Een vijfde en laatste moment van inspiratie,
dat ik uit de christelijke geloofstraditie
naar boven haal, is dat liefde een nieuwe
orde schept. Het christelijk geloof wordt,
zo hebben we gezien, gekenmerkt door
een verwachting van shalom, een situatie
waarin de onderlinge verhoudingen
goed zijn en waar het leven zich in een
diversiteit aan relaties en verbanden kan
ontvouwen. Wie het over shalom heeft,
heeft het over liefde. Goede relaties kunnen
alleen opbloeien als er liefde is voor elkaar,
als mensen zich om de aarde en om hun
medeschepselen bekommeren. Liefde wordt
in het dagelijks taalgebruik vaak opgevat
als een aantrekkingskracht die we ervaren
tot iets of tot iemand. We houden van een
bepaald lied of van een bepaald schilderij
omdat dat ons zo raakt, of van een bepaalde
persoon omdat die warme gevoelens bij
ons oproept. Dat is een vorm van liefde
die we eros kunnen noemen.59 Er is echter
nog een andere vorm van liefde die verder
gaat dan dat, en die in de christelijke
geloofstraditie agapè wordt genoemd,
liefde die onvoorwaardelijk is, die niet
gebaseerd is op voorkeuren, maar die erop
gericht is dat de ander zo goed mogelijk tot
z’n recht komt, die ernaar streeft om het
welzijn van de ander te bevorderen.60 Dat
is een liefde die gekenmerkt wordt door
een zorg voor elkaar en een zorg voor de
28

wereld om ons heen. Een liefde die, zoals
we in het leven van Jezus hebben gezien,
bereid is om zichzelf op te offeren voor de
ander. Eigenlijk moet ik nog iets preciezer
zijn op dit punt. Nicholas Wolterstorff stelt
terecht dat het bij christelijke liefde niet
primair gaat om ‘zorgen voor’ (care for),
maar om ‘geven om’ (care about).61 Liefde,
in christelijke zin, trekt zich het lot van de
ander aan, is erop uit om het welbevinden
van de ander te bevorderen. Het is een
liefde die niet neerbuigend is, maar de
ander in diens eigenheid respecteert, de
ander volop in z’n waarde laat.
Een belangrijk kenmerk van liefde is dat
liefde meer doet dan op grond van rechten
en plichten verwacht mag worden. Liefde
schept een nieuwe orde, een orde waarin
mensen om de ander geven, ongeacht wat
die ander gepresteerd heeft. In de context
van deze rede waarin goed werk centraal
staat, vormt de parabel van de werkers in
de wijngaard een mooie illustratie. In de
genoemde parabel vertelt Jezus over een
landheer die aan het einde van de dag aan
arbeiders hun loon geeft (Mattheus 20:116). Sommige arbeiders hebben de hele
dag gewerkt, anderen slechts een deel van
de dag of slechts één of enkele uren. Toch
krijgen alle arbeiders evenveel uitbetaald:
een dagloon zoals dat met de werkers die

als eerste begonnen zijn is afgesproken.
De reactie van de werkers die als eerste
begonnen zijn ligt voor de hand: dat is niet
rechtvaardig. De respons van de landheer,
en ook van Jezus, is anders.62 De landheer
heeft, zo stelt Jezus, iedereen eerlijk
volgens de gemaakte afspraken uitbetaald.
Het is zijn goed recht om mensen die
slechts een of enkele uren gewerkt hebben,
ook het volledige bedrag te geven. Wat
de precieze motivatie van de landheer is
geweest, vertelt Jezus er niet bij. Misschien
dacht hij eraan dat het zeker geen pretje
is om gedurende een groot deel van de
dag werkloos in de brandende zon op het
marktplein te staan, of wilde hij iedereen
met voldoende geld naar huis laten gaan
zodat ze goed voor hun familie zouden
kunnen zorgen. Belangrijker is dat Jezus
de wetten van de meritocratie opzijschuift,
de wetten die zeggen dat je betaald krijgt
op grond van je verdienste. Hij kijkt met
andere ogen naar mensen. Hij wil mensen
liefde geven en verwacht van hen dat zij
op hun beurt die liefde weer aan anderen
doorgeven. Natuurlijk, je moet je aan
gemaakte regels en afspraken houden, maar
in liefde kun je een stap verder gaan. Liefde,
zo zegt Paulus, is geduldig en vol goedheid
(1 Korintiërs 13:4). Zij is niet gericht op
eigen prestige, maar zet zich in voor de
ander. Liefde blijft hopen, blijft proberen,

blijft vertrouwen houden in de ander, ook
als dat, gezien de omstandigheden, soms
moeilijk is. Liefde heeft een zelfversterkend
effect: wie zelf voldoende aandacht en
waardering heeft ontvangen, kan ook beter
aandacht en waardering aan anderen
schenken.
Waar liefde is, ontstaat een nieuwe orde.
Dat betekent echter niet dat daarmee een
situatie ontstaat waarin alles maar mogelijk
is of alles geaccepteerd kan worden. Liefde
is, zo vat Paulus de boodschap van Jezus
samen, de vervulling van de wet (Romeinen
13:10). Zij schakelt de wet niet uit, maar
laat de ware bedoeling van de wet zien.
Waar wetten in negatieve zin grenzen
stellen aan mensen, om hen te beschermen
tegenover zichzelf en tegenover elkaar,
daar roept de liefde ons in positieve zin op
om het goede voor de ander te zoeken, om
het welzijn van de ander te bevorderen.
Liefde kan echter ook inhouden dat je
iemand stevig de waarheid vertelt als hij
of zij uit de bocht vliegt of anderen schade
toebrengt. Was dat niet het geval, dan zou
liefde hetzelfde zijn als onverschilligheid.
Binnen christelijke organisaties wordt nogal
eens onderscheid gemaakt tussen identiteit
als een afgebakend veld en identiteit als een
bron. Ik heb daar zelf ook aan meegedaan.63
In het eerste geval is identiteit een kwestie
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van grensbewaking, van in- en uitsluiting.
Een hek markeert waar het vee wel of
niet mag grazen. In het tweede geval,
daarentegen, staat kernbewaking centraal.
Het gaat erom dat je heel expliciet maakt
waar je als organisatie voor staat. Als de
bron goed water geeft zal zij vanzelf het
vee bij elkaar houden. Een afbakening is
dan niet meer nodig. Het is echter nog maar
de vraag hoe heilzaam het is om iedere
vorm van in- en uitsluiting te vermijden.64
Wil je als christelijke organisatie een
gemeenschap van shalom vormen, dan
kun je er niet omheen dat je met het oog
hierop onderscheid maakt tussen gedrag
dat wel geoorloofd is en gedrag dat dat niet
is. Daarmee is overigens niet gezegd dat
dit een eenvoudige klus is. Er bestaan heel
wat verschillende opvattingen over wat
goed werk precies inhoudt. Daar kunnen,
zo leert de ervaring, stevige conflicten over
ontstaan, conflicten waarin mensen elkaar
ook fors kunnen beschadigen. Daarom moet
je als bestuurder of leidinggevende steeds
heel zorgvuldigheid je afwegingen maken.
Soms moet je rigoureus ingrijpen om ervoor
te zorgen dat er geen stinkende wonden
ontstaan. Dat mag echter nooit op een
liefdeloze manier gebeuren, met de botte
bijl.
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Mensen worden in heel verschillende
situaties geroepen om het goede te zoeken
in hun werk.65 Dat vraagt om praktische
wijsheid en creativiteit. Er bestaat
geen blauwdruk over hoe een orde van
shalom, een orde van liefde, er precies
uit zou moeten zien. Ook is liefde, het
zoeken van het goede voor de ander, geen
exclusief christelijke bezigheid. Sterker
nog: christenen, en ook andere gelovigen,
zijn er vaak helemaal niet zo goed in.
Het Bijbelboek Jona barst van goddelijke
humor en ironie wanneer het beschrijft
hoe de grote en gewelddadige stad Ninevé
zich bekeert, terwijl de profeet zelf
geconfronteerd wordt met zijn eigen gebrek
aan liefde omdat hij niet op zo’n bekering
zit te wachten. Wat zorgprofessionals in
ziekenhuizen en verpleeghuizen doen is op
zich al een uiting van naastenliefde zoals
Jezus dat bedoeld heeft.66 Daar hoef je niet
speciaal christelijk voor te zijn. Hetzelfde
kan gezegd worden over goed onderwijs,
over communicatie die de reputatie
van anderen niet schaadt, over een
bedrijfsvoering waarin medewerkers echt
gezien worden. In ieder beroep, in iedere
sfeer van het leven openbaart liefde zich,
als het goed is, op een specifieke manier.

Afhankelijk van de relatie (docent-student,
zorgprofessional-cliënt, ondernemerklant), moet bewogenheid tussen mensen
een eigen inkleuring krijgen. Soms zullen
christenen elkaar opzoeken binnen
organisaties, zoals ze vanaf het begin af aan
al met elkaar optrokken. Een visioen van
shalom kun je nu eenmaal niet in je eentje
leven. Je hebt medegelovigen nodig om je
te bemoedigen en samen een gemeenschap
van liefde te vormen. In andere gevallen
zullen christenen juist een meer seculiere
omgeving kiezen waarin ze als individu

geloof en werk met elkaar verbinden. Wat ik
aan het onderzoek in het lectoraat Bezieling
en Professionaliteit zo aantrekkelijk vind, is
dat we allerlei verschillende contexten gaan
bezoeken. De situatie waarin christenen
opereren in Bangladesh is compleet
anders dan die in de Filipijnen of in een
verzorgingshuis ergens in het centrum van
Rotterdam. Wat kunnen christenen uit heel
verschillende contexten van elkaar leren,
als het gaat om geloof en werk? Hoe kunnen
ze elkaar stimuleren om gemeenschappen
van liefde te vormen?

Pieter Bruegel - De boerenbruiloft
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Onderzoeksagenda
We leven in een tijd van transitie, een tijd
waarin we als samenleving voor ingrijpende
beslissingen staan en waarin we met
complexiteit en grenzen aan de groei
worden geconfronteerd. Systeeminnovatie
en verandering van leefstijl is niet
genoeg. We hebben professionals nodig
die gemotiveerd zijn om goed werk af te
leveren, die bereid zijn om bestaande
patronen te doorbreken en die met zorg
en respect handelen. Professionals die
zich niet bij de bestaande status quo
neerleggen, maar bereid zijn om meer dan
het gewone te doen, die niet bang zijn om
weerstand en moeite op te zoeken. Daar is
inspiratie voor nodig. We zullen opnieuw
een beroep moeten doen op de rijkdom
die besloten ligt in de tradities die onze
cultuur gevormd hebben. In deze rede heb
ik daartoe een bijdrage willen leveren door
vijf momenten van inspiratie te benoemen
die ik aan de christelijke traditie en in het
bijzonder de traditie van de Reformatie
ontleen. Doel van het lectoraat Bezieling
en Professionaliteit is om professionals en
organisaties toe te rusten om de bronnen
van inspiratie die in de christelijke traditie
besloten liggen te ontsluiten. We willen dat
doen door samen met onze partners kennis
te verzamelen, oefenplekken te creëren,
leergemeenschappen in te richten en aan
organisatieverandering te werken.
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Een belangrijk deel van het onderzoek
van het lectoraat wordt uitgevoerd in
samenwerking met andere organisaties.
Ook doen we onderzoek binnen onze
eigen hogeschool. Deze onderzoeken zijn
gebundeld in het project ‘Christelijke
Professie’. Samen met Woord en Daad
willen we instrumentarium ontwikkelen
om projectleiders toe te rusten om in Job
Booster programma’s geloof en werk met
elkaar te verbinden en adequaat te kunnen
acteren in situaties die gekenmerkt worden
door religieuze diversiteit. Ook organiseren
we een conferentie over geloof en werk
met partners in het Zuiden die bij het Job
Booster programma betrokken zijn. Bij
Lelie zorggroep organiseren we hackathons
waarin we toerustingsmaterialen
ontwikkelen over geloof en werk. Tevens
zijn we betrokken bij het schrijven van
een corporate story per huis. Binnen de
Christelijke Hogeschool Ede beleggen we
focusgroepen om te ontdekken vanuit
welke bezieling medewerkers hun werk
doen en waar ze behoefte aan hebben. Ook
schrijven we position papers per opleiding
en werken we aan een nieuw verhaal van de
organisatie. Aan het lectoraat Bezieling en
Professionaliteit is bovendien een postdoc onderzoek verbonden met als titel ‘De
vaardigheid van wijze besluitvorming’. Doel
van dit onderzoek is om meer kennis te

verzamelen over de vaardigheid van wijze
besluitvorming van hbo-verpleegkundigen.
Hoe brengen zij bronnen van inspiratie
in binnen hun professionele handelen,
juist in situaties waarin regels geen
bevredigend antwoord geven op individuele
omstandigheden en behoeften van
zorgvragers?
Het onderzoek dat binnen het lectoraat
Bezieling en Professionaliteit wordt
uitgevoerd heeft een gelaagd karakter.
Verschillende gezichtspunten worden
gecombineerd om tot gedegen
praktijkonderzoek te komen. Geïnspireerd
door de Reflexive Methodology van Mats
Alvesson en Kaj Sköldberg67 brengen we
verschillende methoden van onderzoek
in gesprek met elkaar die elkaar kunnen
aanvullen, versterken en corrigeren. In het
onderzoek dat wij in het lectoraat doen
onderscheiden we drie benaderingen.
Ten eerste verrichten we empirisch
onderzoek waarin we door middel
van interviews, focusgroepen en
veldwaarnemingen de complexiteit van de
situatie in kaart brengen en zoeken naar
wat mensen in beweging zet.
Ten tweede onderzoeken we wat er in
filosofie en theologie is geschreven als het
gaat om zingeving, spiritualiteit en werk.
Waar kunnen we nieuwe inspiratie en

betekenis aan ontlenen? En wat kunnen we
uit de literatuur in kritische zin leren?
Ten derde onderzoeken we hoe we door
middel van actieonderzoek bestaande
praktijken kunnen veranderen en
verbeteren. Op deze manier ontwikkelen we
een eigen wijze van filosofiebeoefening. We
streven een vorm van filosofiebeoefening
na die 1) empirisch geïnformeerd is, 2)
een inhoudelijk-normatief perspectief
inbrengt en 3) praktisch-innovatief is. We
willen niet alleen de wereld observeren
en analyseren, maar ook actief aan
de slag gaan. Het lectoraat Bezieling
en Professionaliteit heeft vooral een
filosofische en theologische insteek.
Tegelijkertijd kunnen we niet zonder
de hulp van andere wetenschappelijke
disciplines, in het bijzonder de
pedagogiek, de onderwijskunde en
de organisatiewetenschappen. Het is
behulpzaam dat het onderzoek aan de
Christelijke Hogeschool Ede sinds kort in
drie clusters is onderverdeeld: zorgen in
relatie, samenleven in relatie en werken
in relatie.68 We kunnen een beroep doen
op onderzoekers uit de verschillende
clusters om kennis die binnen het lectoraat
ontwikkeld wordt te valideren en voldoende
up-to-date te houden.
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Goed werk is, zo zei ik eerder al, een
kwestie van samenspel. Voor goed
praktijkonderzoek heb je echt een team
nodig. Je hebt een team nodig dat niet
alleen bestaat uit onderzoekers, maar ook
uit professionals en mensen die praktische
zaken regelen. Ik ben daarom blij dat het
lectoraat Bezieling en Professionaliteit
inmiddels beschikt over een behoorlijk
aantal medewerkers: Ria den HertogVoortman, Jeanet Oosterhuis-Stoit,
Caroline Oosterwijk-van Velde, Simon
Polinder, Robert van Putten en Evelien
Vermeulen-Smit. Ook ben ik blij met Wim
Blok die als projectleider toeziet op de
samenwerking tussen de eerder genoemde
drie organisaties en met Marc de Leeuw
(Woord en Daad), Saskia Pijl (Lelie
zorggroep) en Arjan van Vugt (Christelijke
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Hogeschool Ede) die als kwartiermakers
namens de organisaties optreden. Tot slot
noem ik hier de medewerkers van het Jan
Luyken Instituut, voor zover die nog niet
genoemd zijn: Elly van den Berg-Thomassen,
Bernhard Reitsma, Gerdien Smit-Messelink
en Herman Oevermans. En ook het team
van collega-lectoren met wie ik de laatste
jaren steeds intensiever, en ook met steeds
meer voldoening, optrek. Het is omdat ik
zoveel collega’s achter en naast me heb
staan, dat ik hier de vrijmoedigheid heb om
vanmiddag het podium te beklimmen om
met trots over de ambities van het lectoraat
te vertellen. Laten we voor nu genieten
van het feestelijke moment dat we samen
hebben, en maandag aanstaande weer met
vreugde en plezier aan het werk gaan!
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