
Je dagelijks werk: Gods werk! 
 
Marike Schoneveld 
 
 
Inleiding 
In de kerk hebben we het vaak over ons geestelijk leven… toch staan de meesten van ons de meeste 
uren van de week in ‘het gewone’ leven. Hoe zit dat eigenlijk? Betekent dat dat we in twee werelden 
leven? Nee natuurlijk niet, christen zijn we ook op het werk. En het is super mooi als we gelegenheid 
vinden om daarvan te getuigen. Of we door onze levenshouding iets van Gods liefde mogen laten 
zien. Maar is dat het dan? Want wij zijn óók zondige mensen, niet perfect, en dat merken onze 
collega’s natuurlijk ook. Ik geloof dat God nog meer plannen heeft met ‘werk’. 
 
In dit artikel willen we op zoek gaan naar een bredere blik op dit thema. Hierbij gebruik ik 
verschillende bronnen: de Bijbel, het boek ‘Goed werk, ons dagelijks werk en Gods plan voor de 
wereld’ van Tim Keller, én mijn persoonlijke ervaringen in mijn dagelijks werk en de uitwisselingen 
die ik daarover met andere christenen had die mij hebben geïnspireerd. 
 
Gods blik op werk voor en na de zondeval 
In het scheppingsverhaal treffen wij God ‘aan het werk’. Hij schiep onze aarde stap voor stap, en op 
de zevende dag rustte Hij en genoot Hij van het werk van Zijn handen. Ook de mensen die hij schiep, 
werden aan het werk gezet. Adam en Eva leefden in nauw contact met God, maar hadden ook de 
taak om ‘over de schepping te heersen’. Door de zondeval komt de zonde, en wordt werk ‘een zware 
last’. God erkent hiermee de waarde van werk, van creëren, onderhouden; al hebben wij in het hier 
en nu te maken met de effecten van zonde, ook op ons werk. Ik durf te stellen: werken is iets goeds, 
iets van God gegeven, maar door de effecten van de zonde heeft ‘werk’ zijn goedheid (ten minste ten 
dele) verloren. Ik denk aan de bankencrisis, ik denk aan een economie die draait op vervuilende 
industrieën, omdat geld belangrijker is geworden dan het dienen van de maatschappij. Ook 
persoonlijk kan ‘werk’ tot een zonde worden. Bijvoorbeeld: je werk is je identiteit geworden; je bent 
je baan geworden. Dat is afgoderij. Je werk is belangrijker geworden dan God. Laten we overigens 
niet vergeten dat ook het geestelijk leven niet immuun is voor deze zonde. Je kan ook je identiteit 
ontlenen aan je positie in de kerk bijvoorbeeld. Dus zonde beïnvloedt niet alleen ‘werk’ maar ook 
‘kerk’. 
 
Gods zegeningen door ‘goed werk’ 
God heeft ons geschapen als werkende wezens. Hij schiep deze wereld om in te werken en te rusten. 
En dat is werk in brede zin. Zou het een knipoog zijn dat Jezus opgroeide als zoon van een 
timmerman? De verbinding tussen zijn Vader in de Hemel en de ‘vader’ op aarde, ligt misschien meer 
voor de hand dan wij op het eerste gezicht denken. God schiep de aarde, Jozef creëerde 
gebruiksvoorwerpen van hout.  Tim Keller heeft het in die zin over ‘goed werk’; als wij met de 
vaardigheden waarmee we geschapen zijn door God, goed werk doen (een aannemer bouwt een 
degelijk huis, een boekhouder houdt accuraat de cijfers bij) kan God daardoorheen zijn plan met de 
wereld vormgeven. Een mooi voorbeeld vind ik Jozef (ditmaal bedoel ik de zoon van Jakob uit het 
Oude Testament): door te werken als slaaf, en later als gevangene. In de Bijbel wordt uitdrukkelijk 
vermeld dat Jozef doordat hij GOED werk deed, zowel bij zijn eigenaar waar hij slaaf was als later in 
de gevangenis, meer verantwoordelijkheden kreeg. Door zijn inzet kon God Jozef inzetten voor Zijn 
grote Reddingsplan. Daarbij zijn de zegeningen van ‘goed werk’ niet alleen voor Abraham en zijn 
nakomelingen (de Israëlieten) of later de christenen. Wanneer Jozef onderkoning wordt, door 
Goddelijk ingrijpen, wendt hij op basis van een droom en het inzicht in deze droom die hij van God 
ontving,  zijn ontwikkelde werkethos en verstand aan. Hij laat graanvoorraden opslaan waardoor 
Egypte en omliggende landen gered worden van een hongersnood. Uiteindelijk leidt het verhaal van 



Jozef in het grote Reddingsplan van God tot onze redding; het volk van Israël groeit in Egypte, wordt 
uitgeleid naar het beloofde land, en uiteindelijk wordt uit dit volk Jezus, onze redder, geboren. 
.  
 
Jezus’ visie  
In het nieuwe testament stelt Jezus dat wij ons licht niet onder de korenmaat mogen zetten. We 
kennen ook de gelijkenis van de dienaren die talenten gebruiken om deze te vermeerderen in 
vergelijking met de dienaar die zijn talent (zilverstuk) in de grond stopt uit angst voor zijn Heer. Als de 
heer des huizes terugkomt (een vergelijking met Jezus die terugkomt naar deze aarde), is hij 
teleurgesteld in de angstige dienaar die zijn talent in de grond stopte. Jezus spreekt erover dat Zijn 
Koninkrijk nu al op aarde gekomen is. Zou dat vertaald kunnen worden met een opdracht aan ons, 
om nu al licht te verspreiden, niet enkel met de belofte van de verlossing straks, maar dat we nu al 
vanuit dat licht mogen werken, en licht te verspreiden door ‘goed werk’? Een klein stukje van de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde nu al, heel praktisch, door ‘goed werk’ te laten zien?  
 
Een onuitputtelijke bron 
Tegelijk biedt het evangelie een gezond evenwicht, door het voorop stellen van het Koninkrijk van 
God. Uit ‘goed werk’ van Tim Keller: “Zonder het evangelie moeten wij ons leven lang zwoegen, niet 
om met vreugde te zien dat wij anderen dienen, evenmin om met voldoening vast te stellen dat we 
iets goeds hebben verricht, maar alleen om naam te maken en gezien te worden. Wat heeft het 
anders voor zin. Wij mogen weten dat ons werk iets spiegelt van de mooie toekomst. Sterker nog als 
we de gelijkenis van de talenten bekijken: God wil niet dat wij de door Hem geschonken capaciteiten 
in de grond stoppen, maar dat we ermee werken, vrucht dragen. Midden in deze wereld. Daarnaast 
mogen we putten uit een onuitputtelijke bron van vreugde, en hoeven wij ons niet voort te laten 
jagen. Het is niet voor niets dat God een sabbat instelt. Dat hijzelf ook in het scheppingsverhaal rust 
na zijn werk.” 
 
Goed werk in een gevallen wereld 
Zelf vond ik het lange tijd maar lastig, werken in de wereld. Ik zocht zelfs een tijdje naar een baan in 
de christelijke wereld, omdat dat me fijner en veiliger leek. God had een ander plan. Hij leerde me via 
christenen en niet-christenen die met me opliepen (goed werk van niet-gelovigen kan óók tot zegen 
zijn!) inzien dat het vooral mijn eigen onzekerheid was; en hoe relevant mijn geloof juist is voor mijn 
werk. Nu krijg ik soms de vraag ‘geloof jij?’ of ‘jij bent zo gepassioneerd in je werk, waarom?’. 
Uiteraard maak ik ook fouten, en ben ik zeker geen heilige, en dat pretendeer ik ook niet. Ik probeer 
wel altijd aanspreekbaar te zijn. Tim Keller vertelt in zijn boek ook over gewetensnood bij christenen 
die ‘goed werk’ willen leveren. Je komt ook zonde tegen in het werk, en hoe verhoud je je daar dan 
toe? Dat is niet altijd even eenvoudig, en niet per se zwart of wit. Ik wil hier nu geen verhandeling 
houden hoe je daarmee om moet gaan. Wat ik wel belangrijk vind: hoe kunnen we elkaar als 
broeders en zusters steunen, bemoedigen en van en met elkaar leren in deze situaties. 
 
Stap uit je boot! 
Ik werd onlangs bemoedigd door een preek over Marcus 6, waar Jezus op het water loopt. De 
discipelen worden na de wonderbare spijziging naar Betsaïda gestuurd, met hun boot. Jezus ging zelf 
de berg op om te bidden. Het was mij nooit opgevallen, maar de leerlingen en Jezus komen na het 
avontuur (de discipelen komen in de storm, Jezus komt over het water naar ze toegelopen) aan in 
Gennesaret. Betsaïda was een bruisende stad, Gennesaret een achtergesteld gebied. Als ze daar 
aankomen, kan Jezus meteen aan het werk, hij geneest velen. De voorganger vertelde dat de 
meesten van ons een Betsaïda hebben, het leven waar we van dromen, daar waar we naartoe willen. 
Vaak komen onze dromen niet uit, en belanden we op andere plekken dan we zelf voor ogen 
hadden: Gennesaret. Desondanks stapt Jezus uit de boot, en doet vele goede werken. De voorganger 
vergeleek het met onze persoonlijke dromen, en dat we als onze levensboot ergens anders 
aanmeert, we uit onze boot mogen stappen en mogen dienen. En ik vraag me hardop af of het ook 



op het werkende leven van toepassing kan zijn. We kunnen dromen van de hemel op aarde, een 
afgescheiden plek waar we heilig in kunnen leven. Toch is onze boot gestrand in deze gevallen 
wereld. Roept Jezus ons niet om onze boot te verlaten en te dienen?  
 
Luister… 
Dit werd nog eens onderstreept door een andere preek, waarin ‘heb je naaste lief als jezelf’, in deze 
tijd van mondiale problemen, werd benadrukt. We mogen de terugkomst van Jezus verwachten… 
Maar ondertussen zijn we wel het lichaam van Christus op aarde. In dit alles zijn wij geroepen om lief 
te hebben, te luisteren… waar kan dat beter dan op je werk! 
 
Impact 
Wanneer wij uit putten uit Gods onuitputtelijke bron van vreugde, wanneer wij afstemmen op de 
frequentie van de Heilige Geest, is God in staat om oneindig veel meer te doen door ons heen dan wij 
voor mogelijk houden (vrij naar Efeziërs 3: 20). Daar mogen wij ons naar uitstrekken. Het Koninkrijk ís 
er al, en wij mogen daar in ons dagelijks werk iets van laten zien, in alle onvolkomenheid, maar in het 
vertrouwen dat God werkt door ons heen. En wanneer ons werk dan impact heeft, en dat hééft het, 
geloof ik, als we putten uit Zijn Bron, dan komt Hem alle eer toe.  
 
Info 
Naar aanleiding van dit artikel organiseren we een inspiratieavond op dinsdag 10 januari van 20-
21.30 uur, online. Tineke Wuister (zie www.tinekewuister.nl) uit Eindhoven zal komen spreken over 
dit onderwerp. Daarna is er gelegenheid om uit te wisselen, en we zullen inventariseren of en zo ja 
hoe er behoefte is aan een vervolg.  
 
Andere informatiebronnen 
“Goed werk”van Tim Keller 
www.kroonopjewerk.nl met studiemateriaal, er is ook een app 

http://www.tinekewuister.nl/
http://www.kroonopjewerk.nl/

