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- Inleiding op de dienst 

Drie inleidende verhaaltjes over werken: 

Wat bedoelen we met werken? 

Immers de meesten van ons werken niet meer voor het dagelijks brood, maar werken die ook niet? 

Kinderen werken niet? Los van het feit dat ik vind dat kinderen veel te snel en te vroeg serieus werken, 

terwijl het spel de meest wezenlijke bezigheid voor een kind is in een wereld die nog van alles kan 

blijken te zijn en dat leer je niet door toetsen en testen, wil ik stellen dat, hun spel werken is! 

Huisvrouwen/huismannen werken niet? Ik ben van mening van wel. Het zou een bezigheid moeten zijn 

waar je minimaal een basisloon voor zou moeten 

krijgen. 

 
 

Henk van Vliet verblijdde me met het lenen van het 

boek over Russisch realisme, een tentoonstelling in 

het museum van Assen met als centraal schilderij 

De Wolgaslepers als je goed naar het schilderij 

kijkt, heet dat geen werken meer maar afbeulen, 

zeker in onze technologische wereld waarin het 

meeste zware werk door machines wordt gedaan. 

 

 
Maar afbeulen is deze dagen wel het werk van vitale beroepen, mensen in de zorg( denk maar aan 

patiëntenvervoer of mensen overbrengen van het ene bed naar het andere of denk aan de extra 

diensten die mensen in de zorg draaien om de vele zieken te verzorgen, zowel in ziekenhuis als 

thuiszorg als in verpleegtehuizen), chauffeurs en werkers in het transport, de voedselvoorziening. Alle 

verloven in de zorg zijn ingetrokken( wat denkt u van de arts in het Rotterdamse EMC die verkouden 

en ziek, toch na een verblijf in Noord-Italië gesommeerd werd op zijn werk te verschijnen). 

 
Een tweede verhaal 

Wie werken? Alleen bevoegden? Een 100-jarige man belde naar het parochiehuis of er een priester 

langs kon komen. Het antwoord was: “Nee, omdat er geen bevoegde priester was om hem de 

ziekenzalving te geven. Dan is de ziekenzalving niet geldig meneer.” “Heb ik naar geldigheid 

gevraagd?” repliceerde de man en toen ging de pastoraal werkster maar. De man was zielsblij met het 

bezoek en leefde nog twee jaar, waarin hij niet naliet te vertellen wat voor fijn gesprek hij had gehad 

met de pastoraal werkster en hoe fijn de zegen was die zij gaf. 

 

Het laatste verhaal gaat over Angela Maas, een cardiologe voor wie geen plaats was in de maatschap 

van mannelijke cardiologen en tegen o.a. wie de docent-professor zei in het eerste college medicijnen 

dat wat hem betreft vrouwen achter het aanrecht horen. Ze vertelt in haar boek over vrouwenharten 

dat het Aletta Jakobs was die constateerde dat vrouwenharten kleiner zijn en dus een andere diagnose 

behoeven; ze vertelt van een vrouw die drie kantjes met klachten had geschreven, waarover de 

mannelijke cardiologen lacherig deden, maar die tenslotte bij Angela Maas terecht kwam. Daar vertelde 

ze dat ze zich door die mannen niet met een kluitje in het riet liet sturen en ze liet zich door Angela 

Maas onderzoeken die tot de conclusie kwam dat de vrouw wel degelijk een hartkwaal had. Voor haar 

vasthoudendheid als cardiologe( ze had in Kampen een speciaal vrouwenspreekuur ingesteld) kreeg ze 

van het vrouwentijdschrift Opzij de titel Vrouw van het jaar én met ere gezegd een bos bloemen van 

haar mannelijke collega’s. Haar man is gepensioneerd  en zorgt voor de kinderen en glimlachend 

vertelt ze de interviewer: “Ik moet hem zijn werk als huisman ook zelf laten doen, want ik zie de 

kinderen wel eens in vreemde klerencombinaties naar school gaan.” 
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Werken kortom is elke dagvullende bezigheid waarvoor een mens zich gesteld ziet. De vraag voor 

ieder van ons is: Is het een zinvolle bezigheid? Zeker in het licht van Prediker. Welk voordeel heeft de 

werker bij datgene waarvoor hij zich afbeult? 

Aan het begin van de preek stel ik vragen over werken, dan kunt u er vast over nadenken. 
 

- Overweging 

Gemeente van de weg 

Werken is een moeilijk begrip; “Wie niet werkt zal ook niet eten” is sinds mensenheugenis een 

geaccepteerd gezegde geweest. ”Werken in het zweet uws aanschijns.” heeft ons altijd de nodige 

trauma’s opgeleverd. Dan moeten we eerst terug naar de zogenaamd paradijselijke toestand. Daaruit 

blijkt voor velen dat werken sinds de zondeval, ook al zo’n fraai kerkelijk begrip of dogma, een straf is 

in plaats van een zegen. Een paradijselijke toestand is een maatschappij waarin de gebraden haantjes 

uit Gods gaarkeuken je als het ware in de mond vliegen, je hoeft alleen nog maar te kauwen en te 

slikken, je hoeft er zelfs niet meer op uit om je eten en drinken te verzamelen, want voor alles wordt 

gezorgd. Dat is ons beeld van de verzorgingsstaat. Ik kom daar later nog op terug. 

Dus daarom aan u de vraag: Wat is werken? 

Én wie moet werken? 

 
Is er een tijd om te werken en een tijd om met werken te stoppen? 
De filosofe Hannah Arendt heeft het in haar boeken over drie vormen van werken: 

1. Je leeft, ademt, eet en drinkt. Ofwel alle bestaan is arbeid. Daarover twee opmerkingen: 

- In het Middelnederlands zijn de vrouwen de enigen die in arbeid gaan, want in arbeid gaan 

betekent baren, betekent kinderen geboren laten worden. Niks dus dat mannen werken en 

vrouwen kinderen krijgen. 

- De leuze boven de concentratiekampen in WO II ‘Arbeit macht frei’ is een onjuiste weergave 

van de feiten, zelfs een omkering van de feiten. Je moet namelijk vrij zijn om te kunnen 

arbeiden. 

In het Open Pastoraat vinden we dat iedereen recht op arbeid heeft, dat iedereen mag bestaan 

zoals die is, dat er niet een onsje af mag of een onsje erbij moet. Dat dat soms tot 

tegenstellingen leidt, namelijk als we het niet met elkaar eens zijn, nemen we op de koop toe. We 

hebben namelijk geen dogma’s waaraan iemand moet voldoen. Arbeid behoort tot de 

mensenrechten 

 
2. Vervolgens werk je om je brood te verdienen. 

Werken. Soms hebben mensen geen tijd voor andere dingen dan werken, de Wolgatrekkers 

bijvoorbeeld. Daar kun je twee dingen over zeggen. Als je al je tijd moet besteden aan werken, aan 

de kost verdienen, aan het hoofd boven water houden en je zelfs dan nog niet erin slaagt om 

genoeg eten en drinken op de plank te krijgen, dan kun je constateren dat er in onze maatschappij 

mensen zijn die teveel geld en macht krijgen( en dat is iets anders dan verdienen, immers elk mens, 

elke vrouw, elke man, elk kind verdient het om te kunnen leven). Er zijn zelfs mensen die alle recht 

op een menswaardig bestaan wordt ontnomen, gevangenen en dan bedoel ik mensen die ten 

onrechte gevangen zitten, vluchtelingen, mensen in oorlogsgebieden. Maar ook mensen die 

gevangen zitten in geld vergaren in rijk worden door geld te verdienen waarop je geen recht kan 

maken, in mensen uitbuiten als mensenhandelaar, als mensensmokkelaar of als pooier, in mensen 

knechten door ze hun paspoort af te nemen zodat ze van jou afhankelijk zijn, door het aangaan van 

wurgcontracten en door koppelverkoop, door mensen het leven onmogelijk te maken door ze 

doelbewust met chroom-6 te laten werken of met ondeugdelijk militair materieel, door hun 

omgeving te vervuilen, door ze ook in tijden van misoogst te houden aan hun contract, waardoor de 

plaatselijke bevolking geen eten heeft. Werken heeft slechts één doel gezamenlijk je inzetten voor 

het natje en het droogje voor iedereen. Werken behoort tot de mensenrechten. 

 

3. En tenslotte handel je volgens jouw programma, jouw politieke handelen om de wereld in te 

richten zoals jij die voor je ziet. Politiek handelen, dat is alles wat je doet om van deze wereld een 

mooie en aantrekkelijke omgeving te maken zowel voor jezelf als voor de ander en dat is moeilijk 

zat, want waar doe je nu goed aan? 

En dat is een eerste gegeven, immers politiek handelen is niet hetzelfde als gaan voor eigen belang. 

Gaan voor eigen belang zou zijn dat ik als 65-plusser lid wordt van 50 plus omdat die partij mijn 

belang zou behartigen, of dat ik als vermogend en rijk mens lid word van de VVD die belasting- 

verlaging en het rijden van 130 km/u in het programma heeft staan, of dat ik als arbeider lid word 

van de PVDA dan wel van de SP of Groen Links, omdat die partijen opkomen voor de rechten van de 

gewone man, van de arbeider, of dat ik lid word van het CDA dan wel de SGP en de Christen Unie 

omdat die partijen het belang van Christelijke politiek behartigen en van landbouwers of dat ik lid 
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word van FvD of de PVV omdat die partijen opkomen voor Nederland en de Nederlanders. Nee 

politiek handelen kenmerkt zich door hechten aan waarden die voor jou hooggehouden moeten 

worden in belang van allen. U zult mij dan ook geen voorkeur ontlokken anders dan waarden als 

ontmoeting, respect, behartiging van belangen van minderheidsgroepen, het beschermen van de 

kwetsbaren in onze samenleving. Dat is wat er in de Bijbel staat. Een tweede gegeven is dat we 

allemaal zoals we hier en thuis zitten een politiek ideaal moeten nastreven, wat niet hetzelfde is als 

lid van een politieke partij worden. Iemand die zich inzet voor het dierenasiel, voor de voedselbank, 

voor het natuurcentrum, voor het Open Pastoraat, hij of zij probeert van deze wereld een betere 

wereld te maken. 

 

1. Arbeid verrichten we allemaal, want we leven en uw buurman of buurvrouw hier in het Open 

Pastoraat vindt het belangrijk dat u er bent, vindt het wezenlijk u te ontmoeten. 

2. Werk verrichten we ook allemaal ook al zijn we economisch en juridisch gezien niet allemaal in 

het arbeidsproces betrokken. Uw bijdrage in de vorm van werk is net zo belangrijk als die van uw 

buurman/vrouw. Er staat dus niemand onder- of bovenaan in de arbeidsladder, alleen de 

scheefgroei in beloning is een probleem waarvoor we ons politiek zouden moeten inzetten. ( Als je 

leest in de krant van 12 maart dat de baas van Wolters-Kluwer 8 miljoen euro heeft gekregen, 

waarvan 1,3 miljoen aan salaris en de rest aan bonussen, dan snap ik dit niet en Bijbels gezien valt 

dit niet uit te leggen. Wij maar boeken kopen en wij maar data leveren!!). 

3. Politiek handelen doen we ook allemaal. Het enige wat we kunnen en moeten constateren is dat 

niet alleen het communisme failliet is, ook het kapitalisme en waarom? Omdat er mensen zijn die 

alleen maar ikke, ikke roepen uit gebrek aan eigenliefde. Politiek gezien weiger ik te accepteren dat 

er zulke domme mensen zijn. Als twaalf- tot vijftienjarige werkte ik in de zomervakantie bij de boer 

van ’s ochtends 8 uur tot ’s avonds 5 uur en eerlijk gezegd: mijn hele leven lang heb ik nooit zulke 

lekkere boterhammen gegeten als in die zomervakanties, als je werkt smaken boterhammen o zo 

lekker, veel lekkerder dan de dure lunches van mevrouw Nancy McKinstry van Wolters-Kluwer. 

Waarvoor tobt een ieder zich af, was de vraag? Wel voor de vreugde van een lekkere boterham en 

voor de voldoening, dat je dan het leven kunt vieren ondanks alle narigheid. Troosten is hard 

werken, getroost worden is misschien nog wel harder werken, maar doe je best. Als gelovige mag je 

de ander nabij zijn als je in jezelf gelooft, want de preek drie weken geleden zei immers dat je de 

ander alleen kunt helpen als je genoeg eigenliefde betoont. Aan stoppen met vechten tegen jezelf en 

werken met de ander mag je plezier beleven en je wordt gelukkig. 

 

Amen 

 

Onno Albada – 5 april 2020 

 


