het licht en de korenmaat

‘Gij zijt het licht der wereld; een stad die bovenop een
berg ligt kán niet verborgen blijven; ook steken ze geen
lamp aan en zetten die dan onder de korenmaat; nee, op
de luchter, en dan is hij een lamp voor allen in het huis;
zo moet uw lamp een licht zijn voor het aanschijn van de
mensen…’
– Matteüs 5:14-16
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Dit is de ware vreugde van het bestaan,
instrument te zijn voor iets
wat groter is dan jezelf
dat je zelf als een machtig streven erkent…
een natuurkracht te zijn in plaats van
een koortsachtig, egoïstisch kluitje
dwalingen en grieven,
dat zich erover beklaagt dat
de wereld jou niet gelukkig maakt.
– George Bernard Shaw 1
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Er zijn van oudsher vele wegen bekend om het menselijk potentieel dat in ons is
te verwezenlijken en de weg naar de eigen ziel te vinden. Zeker in deze tijd is het
aanbod op het gebied van persoonlijke en spirituele ontwikkeling enorm. Veel
van de wijsheid die eeuwenlang in de esoterische tradities voor het grote publiek verborgen is gehouden, is in de afgelopen vijftig jaar vrij toegankelijk geworden voor de zoekers onder ons. Talloos zijn de vormen van meditatie, gebed,
visualisatie, lichaamswerk, sjamanisme en spirituele therapie, waar wij ons aan
kunnen laven. Wat deze vormen gemeenschappelijk hebben is dat al deze vormen van ons vragen ons terug te trekken uit het dagelijks leven. Zij roepen ons
op ons te begeven naar een speciale plek, waar vervolgens een speciale sfeer gecreëerd wordt; daar wordt de ziel uitgenodigd tevoorschijn te treden. Dit is een
aantrekkelijke, belangrijke en voor velen onder ons ook noodzakelijke weg. Er
is echter ook nog een andere, veel minder bekende weg naar onze ziel, en dat is
de weg van het werk. Hierbij zonder je jezelf juist niet af van je omgeving, maar
geef je je er juist volledig aan over. Hier dien ik te zijn, hier in mijn dagelijkse werkelijkheid is mijn ziel te vinden en mijn bestemming te bereiken. Mijn ziel is niet alleen
mijn toevluchtsoord, mijn veilige haven, maar zij is bovenal mijn werkgever.
Alle werkelijke spiritualiteit en persoonlijke groei krijgen pas betekenis als
zij leiden tot een levensinstelling en tot levensvormen die de ziel dienen. Hoeveel je ook weet van engelen, aura’s, meditaties of helende energie, om maar wat
te noemen, het heeft niets om het lijf als je er niet naar handelt in het dagelijks
leven. Werk is bij uitstek het gebied waarin je gevraagd wordt te handelen. In je
werk geef je een voorbeeld van dat waar je in gelooft en geef je vorm aan wat je
drijft.

De betekenis van werk in de verschillende tradities
In een aantal van de wijsheidstradities wordt deze weg via werk naar de ziel
expliciet benoemd. Zo is er in de oudste wijsheidstradities van de wereld, het
hindoeïsme, naast de in Nederland bekende weg van de hatha yoga, ook de karma yoga, bedoeld voor mensen met een actieve inslag.2 De hatha yoga neemt
het menselijk lichaam als uitgangspunt en gebruikt allerlei psychosociale oefeningen, terwijl de karma yoga het dagelijks werk als oefening ziet. Ook de be-
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nedictijnen uit de christelijke traditie erkennen het belang van het werken in de
wereld. Hun lijfspreuk luidt niet voor niets: ora et labora; bid en werk. Een spreuk
die ook gebezigd werd door de oude alchemisten, voor wie de werkplaats van het
laboratorium tevens de werkplaats van de ziel was. Werken in de materie was
voertuig voor het werken in de geest. In die zin spraken de alchemisten over Het
Grote Werk.3
Als de alchemist in zijn Grote Werk pogingen deed om duistere, zware metalen om te zetten in lichtere, dan was hij tegelijkertijd ook in zijn innerlijke
werkplaats bezig duisternis in licht om te zetten. Terwijl hij in een retort allerlei stoffen aan het verhitten was, zodat ze al kokend, gereinigd en gezuiverd
konden worden, ervoer hij tegelijkertijd hoe hij in zijn eigen bestaan door het
levenslot gekookt en gezuiverd werd. Niets ging buiten hemzelf om. De sleutel
van alle voortgang lag primair in zijn eigen innerlijk. Als zijn werk stagneerde, keek hij om te beginnen naar binnen, naar wat hij zelf misschien had gedaan of nagelaten. Hij begon altijd bij zichzelf en liet het daar niet bij: wat hij
in zichzelf begon, liet hij eindigen in de buitenwereld, in het werk waar hij mee
bezig was.

— Het chassidische verhaal over de herbergier
In de chassidisch Joodse traditie is er het prachtige leerverhaal over een overijverige
leerling van een rabbi. Deze leerling is dag en nacht bezig met het bestuderen van de
geschriften, de geheime betekenis van de letters en de getallen, de visualisaties over
de Troonwagen, en wat al niet meer. Op zekere dag komt hij bij zijn rabbi om advies te
vragen over hoe hij verder kan. De rabbi ziet hem aan, en zegt: ‘Ik heb je alles geleerd wat
ik weet, ik kan je nu alleen nog doorverwijzen naar mijn leermeester, de grootste die ik
ken. Hij heeft een herberg in een dorpje op een dagreis hiervandaan. Ga naar hem toe
en vraag hem om advies.’ Als de leerling aankomt in de herberg, besluit hij om, voordat
hij zich bekend gaat maken, de herbergier te observeren. Hij is benieuwd wat deze rabbi
allemaal doet om God te vinden en waarom hij zo’n grote rabbi is. Zo gaan er dagen
voorbij, maar hij ziet de goede man niets speciaals doen. De gehele dag is hij bezig met
het werk in de herberg, het ontvangen van gasten, het koken van maaltijden, het doen
van de afwas. Hij studeert niet in de Thora, doet geen speciale gebeden of meditaties en
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heeft ook geen leerlingen om zich heen. Na vijf dagen besluit de leerling terug te keren
naar zijn rabbi; hij zal wel een vergissing hebben begaan. Hij vertelt het hele verhaal
aan hem en eindigt met: ‘Hij was enkel bezig met het dagelijks werk.’ Daarop zegt de
rabbi: ‘Juist. Dat is waar het over gaat. Dat is wat hem tot zo’n grote rabbi maakt. Neem
een voorbeeld aan hem en zoek een betrekking in de wereld!’ 4

Deze weg van de herbergier die tevens rabbi is staat centraal in dit boek. Het
werk is één van de gebieden waar de ziel tot ontwikkeling kan komen en waar
je uitdrukking kunt geven aan je bezieling. Door je volledig uit te drukken in je
werk en een werkelijke verbinding aan te gaan met je collega’s, word je zichtbaar
in je wensen, je kracht en je onzekerheid. Bovenal kun je uitdrukking geven aan
de bezieling in je werk door er een vorm van gebed en meditatie van te maken.
Werk als een geestelijke discipline waarin je voortdurend het gesprek zoekt met
het hoogste in jou en in de mensen om je heen, en waarin je je steeds weer onthecht van het laagste.

Werk als leerschool
Zoals het terrein van de familie, de liefdesrelatie en het gezin, specifieke gebieden zijn met een geheel eigen karakter en krachtenveld waar de ziel zich in kan
uitdrukken en waarin je kan leren, zo is werk dat ook. Het specifieke van het
werkgebied is dat je de mensen waar je mee werkt veelal niet zelf hebt uitgekozen. Daardoor doet het een veel groter beroep op je vermogen om verbinding te
maken voorbij sympathie en antipathie, en op je vermogen om op een zuivere
manier te communiceren. Ook is werk direct verbonden met je levensonderhoud, wat maakt dat je er op een heel existentieel niveau afhankelijk van bent
en dat geld en resultaat een belangrijke rol spelen. Voordat je het weet heb je op
je werk een pact gesloten met de duivel van het moeten overleven, en ben je tot
een loonslaaf geworden. Ten slotte heb je in het werk doorgaans veel te maken
met krachten en machten die je maar zeer ten dele kunt beïnvloeden: de markt,
je baas, andere afdelingen of teams, enzovoort. Krachten en machten waar je gemakkelijk een speelbal van wordt en die alles van je vragen om te blijven staan
in je geloof in je eigen scheppingskracht en zelfstandigheid.
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