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Gedreven door 
Gods idealen

Het vierde kenmerk van de Jeruzalem-ondernemer is dat zijn werk verbonden 
is met gerechtigheid. Hij wil recht doen aan mensen, God en de schepping, 
zodat alles zijn plek mag innemen, zoals door God bedoeld.10

God rust mensen en ondernemers toe voor een specifieke taak en roeping, 
zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien. Hij geeft kwaliteiten, ta-
lenten en vaardigheden. Nimrod gebruikt deze kwaliteiten voor zichzelf, hij 
bouwt zijn eigen koninkrijk. De hoer van Babylon ziet deze kwaliteiten als 
mogelijkheden om zelf rijk te worden en invloed en macht te krijgen. Ze 
bouwt voor zichzelf een paradijs en lusthof. 

God is de totaal Andere. Hij schenkt Zichzelf aan de mensen van de stad 
Jeruzalem. Hij schenkt deze mensen Zijn glorie en luister. Hij kleedt niet 
Zichzelf met mooie en dure kleren, maar de mensen. Hij kleedt hen met 
witte kleren. Die staan voor al het goede en de rechtvaardige daden waar-
toe God de mensen in staat heeft gesteld.196

Gerechtigheid is het fundament van Gods regering. Op de nieuwe aarde 
worden straks alle dingen rechtgezet en komen ze tot hun bestemming. 
De schepping, de menselijke waardigheid en de structuren worden her-
steld, zodat er vrede is, overvloed en welzijn. De mens heeft daarnaast zijn 
dienende taak als leider van de schepping op de juiste wijze weer ingeno-
men met Jezus, de ware mens, als Koning.

Het is deze houding van God en de samenleving die Hij bouwt, die de  
Jeruzalem-ondernemer inspireert. Daarbij vallen twee dingen op:

11  De vrucht van zijn ondernemerschap is gerechtigheid. Hij wil recht doen aan mensen, 
God en de schepping, zodat alles zijn plek mag innemen, zoals door God bedoeld.
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1. God werkt aan gerechtigheid. Hij wil recht doen aan mensen, Zichzelf en 
de schepping, zodat alles zijn plek mag innemen, zoals door Hem bedoeld

2. Het gaat God om het welzijn van mensen, het algemeen belang en hier-
in ligt ook Zijn eigen eer en naam

Als Jeruzalem-ondernemers, gedreven door zijn Geest, zien wij verlangend 
uit naar deze toekomst en omdat deze toekomst ons ideaal is, willen we 
hier in ons huidige leven al gestalte aan geven. We willen ons leven niet la-
ten bepalen door ons verleden, maar door de toekomst. Afhankelijk van de 
omstandigheden zijn er voor ons ondernemers verschillende mogelijkheden 
om gerechtigheid vorm te geven. Dit kan door een ‘code of conduct’, het for-
muleren van kernwaarden en/of ‘guiding principles’. Het kan door gerechtig-
heid te verwerken in je verdienmodel en tot de basis van je bedrijf te maken.

Winst is een resultaat
In Babylon (en in het grootste deel van het bedrijfsleven) ligt de focus 
uitsluitend op de financiële doelen. Rijk worden is het uitgangspunt van 
menig ondernemer en bedrijf. Aandeelhouderswaarde is doorslaggevend. 
Uiteraard speelt winst een belangrijke rol. Een bedrijf functioneert immers 
in een economische omgeving en heeft winst nodig om te kunnen blijven 
voortbestaan. Toch leidt een enkelvoudige focus op winst en winstmaxi-
malisatie al snel tot allerlei ongewenst gedrag. Ik zal dit duidelijk te maken 
met het volgende model. 
In een gezond bedrijfsmodel staat de klant centraal. Stel, iemand heeft 
een behoefte. Als slimme ondernemer, zakenman of bijzonder begaafd 
handwerksman kan ik in deze nood of wens voorzien. Daarvoor ontwikkel 
ik een product of dienst en verkoop dit aan de klant. De wens van de klant 
is leidend. De klant is het uitgangspunt van mijn handelen en zijn behoef-
tebevrediging mijn doel. Mijn dienst of product is een middel om aan de 
behoeften van de klant te voldoen en deze tevreden te stellen.

De klant
Het doel en bestaans-
recht van een bedrijf

Het product en de dienst
Het middel om de klant te 
dienen

Winst
Het resultaat 

De vergoeding die we voor deze dienst of service ontvangen, is hoger dan 
de kosten en het verschil noemen we winst. Het resultaat van een goede 
dienstverlening en bedrijfsvoering. Gezonde financiën zijn een randvoor-
waarde voor een duurzaam bedrijf. We hebben winst en een positief resul-
taat nodig om van te kunnen leven. We moeten kunnen blijven investeren 
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in research en development, in nieuwe kansen, in nieuwe projecten en 
nieuwe bedrijven. We moeten kunnen sparen voor ouderdom en ziekte. We 
hebben reserves nodig voor de slechte jaren, want die zullen komen. Van-
uit onze winst betalen we belasting. Daarmee dragen we bij aan het welzijn 
van land waarin we opereren. We keren dividend uit aan de aandeelhou-
ders, die het bedrijf financieren en daarmee de bedrijfsuitoefening mogelijk 
maken. Een goede en gezonde winst maakt allerlei goede dingen mogelijk 
en toont het bestaansrecht van het bedrijf aan. Winst is echter nooit een 
doel in zichzelf. Ze heeft een functie en is een resultaat.

De klant als geldautomaat
Wat gebeurt er als winst en winstmaximalisatie het doel worden? De klant 
is dan niet meer het doel van het bedrijf, maar het ultieme middel om geld 
te verdienen. We gaan de klant zien als een geldautomaat, als een instru-
ment tot winst, maar niet meer als een mens die we kunnen helpen met 
onze dienst en dienstverlening. De klant schuift van doel naar middel.
Als de klant slechts een middel is tot winst, dan is het product, onze ser-
vice of dienst, niet zo belangrijk meer. De enige reden dat we aandacht 
besteden aan een product of dienst, is dat we het moeten kunnen verko-
pen. Zolang wij de dienst of het product kunnen verkopen, is het goed. Het 
welzijn van de klant is geen uitgangspunt meer of van ondergeschikt be-
lang. Denk aan onnodige verzekeringspolissen, waarbij we gebruik maken 
van angst als aankoopmotief, maar waar de klant niet beter van wordt. 
Soms verandert ook de kwaliteit van de service of het product, maar zo-
lang we maar binnen de afgesproken uitgangspunten, wettelijke kaders en 
normen blijven is alles geoorloofd. En dus kan het gebeuren dat infrastruc-
turele werken of ICT-projecten zo worden uitgevoerd, dat er een inferieur 
product komt of een forse kostenoverschrijding. Terwijl dit bij de bouwer 
op het moment van inschrijven al bekend was. Contracten worden vooraf 
al gescand door de juridische afdeling om achteraf meerwerk en extra 
opbrengsten mogelijk te maken. Het kan ook zijn dat we zo beknibbelen op 
de kostprijs van een product, dat de kwaliteit op een gegeven moment niet 
meer voldoet aan dat wat verwacht mag worden. Soms wordt er moedwil-
lig gefraudeerd en komen we in het criminele en buitenwettelijke terecht. 
De klant heeft in dit denken geen intrinsieke waarde, maar alleen waarde in 
relatie tot de winst en het winstcijfer. Het volgende model is ontstaan.

Winst
Is het doel geworden

De klant
Is het middel geworden

Het product en de dienst
Zijn kosten geworden 
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Voorbeelden te over. Denk aan het sjoemelen met emissie-eisen. Denk 
aan het melanine-schandaal met babymelk, waardoor kinderen ziek wer-
den en sommigen overleden197. Denk ook aan bepaalde farmaceutische 
bedrijven die andere bedrijven opkopen om een monopoliepositie te creë-
ren en de prijs van het medicijn te kunnen verhogen. Sommige bedrijven 
sluiten zelfs de R&D-afdelingen. De omzet en winst van dit type bedrijven 
vliegen omhoog. Al snel wordt het bedrijf de lieveling op de beurs. Andere 
extreme voorbeelden zijn vormen van kinderarbeid en nieuwe vormen van 
slavenhandel, waarbij uitbuiting van onmondige mensen uit arme landen 
een rol speelt.

Niemand voelt zich echt gelukkig bij deze cultuur. Het onbehagen is groot. 

Zoeken naar alternatieven
De vraag die ik vaak krijg: kunnen we in het eerste model wel overleven en 
crises doorstaan? 
Ook wanneer we als toeleverancier prijsdruk ervaren van onze opdracht-
gevers zijn er andere wegen dan alleen een kostenbesparing. Prijsdruk 
kunnen we als toeleverancier ontlopen door innovaties en door waarde toe 
te voegen in plaats van waarde weg te halen. 
Tijdens de crisis van 2009-2014 was het in de bouw normaal om onder-
aannemers onder druk te zetten en uit te buiten. Veel hoofdaannemers 
misbruikten hun machtspositie in de keten. Ze gebruikten hun positie om 
de tarieven te heronderhandelen. Soms betaalden ze de laatste facturen 
niet. Ze dreigden met rechtszaken. De onderaannemers moesten maar 
even slikken en later zou het wel goed komen. De juridische afdeling bij 
deze bedrijven groeide. Een nieuw verdienmodel werd het uitpluizen van 
het bestek op fouten. Waren de fouten gevonden, dan werd er extra laag 
ingeschreven en werd de winst via meerwerk veiliggesteld. Het dienen van 
de klant door te bouwen was niet meer het verdienmodel, maar de juridi-
sche doorrekening van een bestek en het heronderhandelen van de prijs 
met onderaannemers en toeleveranciers.
Toch waren er in deze moeilijke tijden ook positieve uitzonderingen die 
zich richtten op waardevermeerdering en kwaliteit. Zo sprak ik een bouw-
ondernemer die tijdens de crisis van 2009-2014 zijn onderaannemers 
en leveranciers uitnodigde om al in het proces van prijsvorming mee te 
denken in de projecten. Ze zochten naar alternatieve manieren van wer-
ken, beter en efficiënter. Innovaties vonden plaats. Er ontstond door deze 
betrokkenheid een betere samenwerking en een lagere kostprijs doordat 
vermijdbare kosten en faalkosten ook werkelijk vermeden werden. Het 
leverde vaak, naast een lagere kostprijs, een hogere kwaliteit op. Deze 
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aannemer wist in de crisis zijn prijzen te verlagen, zijn marktaandeel uit 
te breiden, te innoveren en de kwaliteit van de producten te verbeteren. 
Druk en tegenslag leidden hier tot een verbetering. 

We moeten erop bedacht zijn welke cultuur we scheppen als we het den-
ken van Babylon toelaten. ‘Kleine’ daden worden voorbeelden voor de 
branche en daarbuiten. Personeel neemt het gedrag van de baas over.198 
Slimme trucjes worden gewoonten en mensen rechtvaardigen zich met 
het gedrag van anderen. Welke wereld bouwen we met ons gedrag? Een 
kleine overtreding is vaak een daad te groot om te plegen, omdat ze leidt 
tot een cultuurverandering. De wereld van de bouw wordt nooit meer de 
wereld van voor 2008. In de crisis zijn er definitief wissels omgezet in cul-
tuur en mentaliteit. Sommigen zien dit als winst, anderen als verlies. 

Gerechtigheid in bedrijf
Als gerechtigheid ons uitgangspunt en onze drive is, als het streven naar 
gerechtigheid aan de basis komt te staan van onze bedrijfsdoelstelling, 
hoe verandert dit dan ons denken en ons verdienmodel of bedrijfsmodel? 
Waar gaat het christelijke denken over gerechtigheid verder dan Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), dat de financiële uitkomst 
van het bedrijf nog steeds ziet als de primaire doelstelling van dat bedrijf? 
De sociale doelen worden betaald en gerealiseerd vanuit de financiële 
doelstelling en de beoogde resultaten.
Een mooi voorbeeld is een bedrijf als Bosch met een omzet van 78 miljard 
en een EBIT11 van 5,3 miljard.199 Eigenaar van dit bedrijf is een stichting, 
die zich vooral richt op de ontwikkeling van sociaal kapitaal.200 In sommi-
ge stichtingen van bedrijven participeren ook andere bedrijven om meer 
slagkracht te krijgen. Een voorbeeld hiervan is een ‘kleine’ stichting, zoals 
de Focusplaza Foundation.201 Deze stichting richt zich op sociaal econo-
mische verbetering van de leefsituatie van de allerarmsten in Afrikaanse 
landen. Ongeacht hun afkomst of religie. Verduurzamen van inkomen 
en zelfredzaamheid is haar doel. Daarnaast werken ze met partners die 
investeren in leiderschapsontwikkelingen om een cultuurverandering en 
een verandering van mentaliteit te stimuleren. 

Bij MVO houden we voor het behalen van onze financiële doelstellingen 
rekening met onze omgeving, maar de financiële doelstellingen zijn nog 
steeds het uitgangspunt. Zie onderstaand plaatje.

11 Earnings before intrest and taxes. De bedrijfswinst, zonder de aftrek van rente en belasting
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Financieel 
Kapitaal

Profit

Natuurlijk 
Kapitaal 
Planet 

Menselijk 
Kapitaal 
People

Gedreven door betekenis
In een bedrijf waarbij de drijfveer veranderd is van een financiële doel-
stelling naar een ideële doelstelling die groter is dan het bedrijf en haar 
bestaan, komt de betekenis centraal te staan. Betekenis kunnen we op 
verschillende manieren definiëren, maar meestal is ze nauw verbonden 
met de persoonlijke drijfveren van de ondernemer. Simon Sinek zegt in 
zijn beroemde TED-toespraak, How great leaders inspire to action: ‘People 
don’t buy what you do, but why you do it’. Hij zegt hiermee dat de persoonlijke 
waarden van een ondernemer of een onderneming een USP12 kunnen wor-
den en daarmee een verdienmodel. Uit ervaring weet ik dat dit kan werken.

Zo was er een ondernemer, Paul, die gedreven werd door zijn streven naar 
perfectie. Zijn levensmotto was dat dingen waar en waarachtig moesten 
zijn. Hij streefde naar de hoogst mogelijke kwaliteit en leverde altijd op tijd 
en conform afspraak. Paul zat in een branche waar weinig onderschei-
dingsvermogen mogelijk is op basis van het geleverde product. Hij was 
niet de goedkoopste, maar het ging hem goed.
Toen ze Paul vroegen waarom zijn klanten bij hem kochten, terwijl hij een  
hogere prijs hanteerde in een transparante markt van grondstoffen en 
halffabricaten, wist hij dit eigenlijk niet. Als perfectionist vond Paul dit een 
goede vraag en hij ging het onderzoeken. Hij belde verschillende klanten 
en zijn belangrijkste klanten bezocht hij persoonlijk.
Wat bleek? Bijna al zijn klanten kochten bij hem omdat hij altijd op tijd was, 
omdat altijd alles klopte. De meesten wisten dat hij als eigenaar een perfec-
tionist was en streefde naar de hoogste kwaliteit. Dat gaf hun de garantie 
dat alles perfect werd uitgevoerd, zoals afgesproken. Hij leverde altijd op 
tijd. Dat was nodig, want de afnemers konden zich geen vertragingen, extra 
voorraden en extra kosten veroorloven. De facturatie was digitaal gekoppeld 

12 Unique selling point
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aan de afleverbon die de klant accordeerde, en bovendien altijd correct, 
daarom hoefden ze de facturen niet meer te controleren. De kwaliteit van 
het geleverde product was constant, daar konden ze op vertrouwen. Het 
waren niet het product en de prijs waarom ze kochten, maar de persoonlijke 
waarden van Paul. Op dat moment realiseerde hij zich dat hij met deze stijl 
van werken en dit imago eigenlijk elk product kon verkopen. Zijn persoonlijke 
overtuigingen waren de basis van zijn succes.

Een bekend voorbeeld van een bedrijf waar betekenis centraal staat is 
Tony Chocolonely, met zijn streven naar 100% slaafvrije chocolade.202 Het 
bedrijf is momenteel (2019) marktleider in Nederland. Een ander prachtig, 
jong en veelbelovend bedrijf waar betekenis centraal staat, is Bambook.203 
Vier jonge jongens zijn het bedrijf begonnen met het idee dat ze papier-
verspilling willen tegengaan. Ze produceren nu schriften die duurzaam en 
herbruikbaar zijn. De schriften worden in een sociale werkplaats gemaakt. 
De distributie doen ze – waar mogelijk – met fietskoeriers. Ze werken 
aan bebossing en planten bomen voor ieder verkocht schrift. In het begin 
sprak ik met één van de founders over winstmaximalisatie, omzetvergro-
ting en productie in China, maar daar wilde hij niets van weten. Het ging 
hem en zijn vrienden om het ideaal, ‘wakker worden in een wereld zonder 
verspilling’. Nu vijf jaar verder, staan ze in de Innovatie Top 100, groeien ze 
als kool, hebben impact, zijn bekend, gaan de internationale markt op en 
hebben gezonde financiële resultaten. Werken vanuit betekenis loont. 

In een dergelijke bedrijfsvoering staan de financiële doelstellingen niet cen-
traal, maar het ideaal. ‘The need is the call’, zoals een goede vriend mij eens 
vertelde. Winst is een resultaat en financiën zijn middelen.

Veel bedrijven hebben deze transformatie al gemaakt. IKEA bijvoorbeeld 
formuleert haar doelstelling als volgt: ‘We are driven both by the vision to cre-
ate a better everyday life for the many people, and by our strong values, which 
include togetherness, simplicity, leading by example and giving and taking 
responsibility.’ 204 In hun jaarverslag leggen ze hier verantwoording over af.
Tegenwoordig zijn waarden als duurzaamheid, gezond leven, oog voor 
de schepping en mensvriendelijk produceren, drijvende krachten achter 
verdienmodellen geworden. Ze komen erbij, naast de klassieke waarden 
van uitmuntendheid en betrouwbaarheid. Ideële waarden werken echter 
alleen, als we ze ook werkelijk zo beleven. Dat we zijn wie we zeggen te 
zijn. Het is belangrijk dat het productieproces en onze bedrijfsvoering in 
elk detail volgens deze waarden wordt vormgegeven en dat ze ook onder 
financiële druk overeind blijven. De uitdaging is om dit echt te laten zijn 
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Doelstelling en 
betekenis 
Purpose 

Natuurlijk 
Kapitaal 
Planet

Sociaal 
Kapitaal  
Public

Een bedrijf dat gedreven wordt door een betekenis en 
verschillende kapitaalsoorten wil vermenigvuldigen.

Financieel 
Kapitaal

Profit

Menselijk 
Kapitaal 
People

en te laten blijven, ook in moeilijke omstandigheden en er geen verkoop-
truc van te maken.

Zo was er een bankdirecteur die zijn personeel in de bankencrisis toesprak 
en zei: ‘We moeten de bank hervormen. We moeten meer oog krijgen voor het 
belang van de klant en de samenleving. We kunnen het ons niet meer veroor-
loven om op de oude voet door te gaan.’ Hiermee maakte hij iedereen in de 
zaal enthousiast. Tot hij met zijn afsluitende zin kwam: ‘Maar de hoofdzaak 
is en blijft winst, winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde’. Iedereen in 
de zaal wist op dat moment wat hij met deze afsluitende zin bedoelde. 
Daarmee veranderde er niets wezenlijks bij deze bank. En een volgend 
schandaal liet daarom niet lang op zich wachten.

Economics of mutuality, waarbij zingeving centraal staat
Sommige bedrijven gaan verder dan alleen betekenis tot het uitgangspunt 
van hun handelen te maken. Ze proberen verschillende vormen van kapi-
taal te vermenigvuldigen en elkaar te laten versterken. We noemen dit de 
‘economics of mutuality’.205

Het gaat er hierbij niet alleen om dat de betekenis het uitgangspunt en ver-
dienmodel is, maar ook dat er aan alle vormen van kapitaal waarde wordt 
toegevoegd door het handelen van het bedrijf. Daarbij is het ook goed om 
te weten dat de verschillende vormen van kapitaal elkaar versterken en van 
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elkaar afhankelijk zijn. Bruno Roche13 onderscheidt vier verschillende soor-
ten van kapitaal in zijn boek Completing Capitalism206: Menselijk kapitaal (de 
individuele mens), sociaal kapitaal (de samenleving), natuurlijk kapitaal (de 
schepping en grondstoffen) en financieel kapitaal. Om als bedrijf waarde 
aan alle kapitaalsoorten te kunnen toevoegen, hebben we meetbare en 
bestuurbare indicatoren nodig.

Wederkerigheid en interactie
De uitdaging voor de christelijke ondernemer is om deze kapitaalsoorten 
(inclusief het nog niet genoemde spiritueel kapitaal) elkaar te laten verster-
ken vanuit de betekenis die hij met zijn bedrijf wil hebben. Dat er een soort 
wederkerigheid ontstaat tussen deze kapitaalsoorten. Daarmee hebben 
we een meer holistische benadering van ons bedrijf en doen we meer 
recht aan het volle leven. Dit maakt het leven mooier en overvloediger. Het 
geeft meer plezier en betekenis. 

Menselijk kapitaal
Laten we wat nader kijken naar de verschillende vormen van kapitaal. 
Om te beginnen het menselijk kapitaal. Dat gaat over het individuele 
belang van de verschillende mensen. Bijvoorbeeld: het welzijn van de 
medewerkers, het welzijn van de arbeiders bij de toeleveranciers, de 
sociale cohesie in het bedrijf en de mate waarin er binnen de teams aan 
doelstellingen gewerkt kan worden. Het kan gaan over het beperken van 
ziekteverzuim, betere opleidingen, interne promotiekansen en kansen 
voor persoonlijke ontwikkeling. Maar ook kan het gaan over het eigen 
initiatief om betrokken te zijn bij de betekenis van het bedrijf en haar 
doelstellingen.
Gezond en gemotiveerd menselijk kapitaal draagt bij aan de ontwikkeling 
van financieel kapitaal. Gezonde, goed opgeleide en ethisch ontwikkel-
de mensen dragen bij aan de goede verhoudingen in de samenleving. 
Gemotiveerde mensen die kunnen verbinden en in een team kunnen 
samenwerken, hebben een positieve invloed op het sociaal kapitaal, het 
financieel kapitaal en het menselijk kapitaal. Mensen met verantwoorde-
lijkheidsgevoel en visie voor de toekomst kunnen betekenis ontwikkelen 
en toevoegen en dragen ook weer bij aan het sparen en verzorgen van 
het natuurlijk kapitaal. 

13 Mars Chief Economist and Catalyst Managing Director. https://economicsofmutuality.
com/team-bruno-roche. 
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Gerechtigheid is ook recht doen aan mensen. Hoe doen wij recht aan de 
waardigheid van de mens? Dit heeft onder andere te maken met ons per-
soneelsbeleid. Thema‘s in de moderne westerse economieën zijn in dat 
verband vooral werkdruk, stress, veerkracht, de persoonlijke ontwikkeling 
van mensen, de instrumentalisering van de mens, het geven van betekenis 
en zingeving en het leven vanuit verbinding en liefde. 
In minder-geprivilegieerde landen gaat het vaak nog over de arbeidsom-
standigheden, moderne slavernij en voldoende salaris om van te kunnen 
leven en het bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving. We mo-
gen verwachten dat de economische ontwikkeling door bedrijven ook 
waarde toevoegt aan mens en samenleving. 

Als consument willen we graag openheid en transparantie over de om-
standigheden waaronder onze producten of halffabricaten geproduceerd 
worden. Blockchain-technologie kan ons hierbij helpen. Het geeft unieke 
codes aan producten en/of halffabricaten, waarmee de oorsprong traceer-
baar is en we informatie krijgen over de kwaliteit en opbouw van het pro-
duct. Zo kunnen we het product of het halffabricaat blijven volgen. 
Je kunt deze technologie ook inzetten voor een circulaire economie. Elk 
onderdeel van bijvoorbeeld een huis of auto is hiermee traceerbaar en 
herbruikbaar. Via een databank kunnen we het product volgen en kan het 
gevonden worden. Daardoor kan het product opnieuw gebruikt of op een 
juiste manier verwerkt worden. Zomaar een voorbeeld hoe technologie 
kan helpen bij het thema gerechtigheid. 

Sociaal kapitaal
Bij sociaal kapitaal gaat het over het gemeenschappelijk belang en over de 
samenleving waarin we werken. Investeren we in deze gemeenschap, onze 
sociale omgeving, dan draagt dat bij aan het individuele belang van de 
medewerkers. Commitment, motivatie en goodwill stijgen. 

Bijvoorbeeld: als een samenleving zich economisch ontwikkelt, stijgt 
het inkomen en de koopkracht. Deze stijgende koopkracht maakt dat de 
consumptie toeneemt. Hier hebben ondernemers en de lokale overheden 
weer baat bij. De ondernemer ziet zijn omzet groeien en de lokale over-
heid zijn inkomsten op belastingen. Dat lijkt logisch, maar er zijn grote 
en invloedrijke ondernemers en leiders van landen die alleen bezig zijn 
met oogsten en niet met zaaien en bemesten. Het land wordt armer, de 
goed-opgeleide mensen emigreren en de koopkracht neemt af. Deze rijke 
ondernemers en leiders gaan met hun kapitaal naar het buitenland om 
daar geld te verdienen. Of ze willen hun kapitaal vermenigvuldigen in de 
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internationale financiële economie. Terwijl ze met hun kapitaal ook diep-
te-investeringen in hun land hadden kunnen doen. Daarmee hadden ze 
het land kunnen opbouwen, waarbij het financieel kapitaal op meer ter-
reinen zou renderen. Zelf zouden ze hier op termijn ook van profiteren. In 
gesprekken snappen ze het model en geven toe dat dit de goede weg zou 
kunnen zijn, maar vervolgens kiezen ze toch voor het korte-termijn-rende-
ment.

Hoe kunnen we als Jeruzalem-ondernemer met onze bedrijfsvoering bij-
dragen aan het sociaal kapitaal? Een model is bijvoorbeeld het ontwerpen 
van een soort van (micro)franchiseformule, waarbij mensen onderne-
mingskansen krijgen. De formule kan bijdragen aan de gemeenschap door 
met een bedrijf in de noden van de gemeenschap te voorzien. Daarnaast 
genereert het bedrijf inkomen, zelfvertrouwen en ontplooiingskansen voor 
de medewerkers. Het helpt mensen uit de armoede en geeft daarmee 
kansen aan hun kinderen. De franchise helpt het moederbedrijf financieel 
door het vergroten van haar afzetmarkt. Door de franchiseformule hebben 
we ook inzicht op de manier waarop het bedrijf gerund wordt en kunnen 
we voorschriften opstellen over verspilling en materiaalgebruik. Op deze 
wijze wordt er waarde toegevoegd aan de verschillende kapitaalvormen 
en kunnen we minder ontwikkelde samenlevingen én het oorspronkelijke 
bedrijf laten groeien.
Door grondstoffen te verwerken tot een eindproduct op de plek waar deze 
grondstoffen gewonnen worden, creëren we lokaal werkgelegenheid en 
inkomen. Te veel zien we nog regeringen ruwe grondstoffen exporteren en 
dure eindproducten inkopen. Denk aan een land dat olie verkoopt, maar 
geen raffinaderijen heeft. Het verkoopt goedkope olie en moet dure ben-
zine importeren. Hiermee mist het werkgelegenheid en belastingen, en 
ontwikkelt het een eenzijdige en afhankelijke economie die gevoelig is voor 
prijsschommelingen. Ik lees over arme landen met voldoende landbouw-
grond, die deze grond verpachten aan een ander land. De lokale bevolking 
heeft honger en de regering koopt duur voedsel van het land waaraan ze 
de grond verpacht hebben. In plaats van de grond te verpachten kunnen ze 
ook het eindproduct leveren aan de gebruikers die het nodig hebben. Hier-
mee creëren ze én economie én werkgelegenheid. Het korte-termijn-eigen-
belang maakt teveel leidinggevenden blind voor het lange-termijn-belang 
van het land of het bedrijf. 

Wanneer tijdens Gods eindoordeel de volkeren voor Zijn troon verschijnen, 
worden de mensen beoordeeld op hun omgang met hun gemarginaliseerde 
medemens.207 De mate waarin we als mens en samenleving zorgdragen 
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voor de kwetsbare mens is het beoordelingscriterium. Vroeger dacht ik 
altijd dat zorg voor de armen en de kansarme mensen ging over charitas, 
liefdadigheid. Eerst worden we zelf rijk en dan geven we het geld weg. Te-
genwoordig denk ik dat het beter is om een gezonde holistische economi-
sche ontwikkeling te bevorderen, waardoor mensen kunnen werken en zelf 
in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarom is het belangrijk bedrij-
ven te stichten en mensen werk te geven. Een gezonde economie met een 
gezonde participatie van alle inwoners is de snelste en beste weg naar het 
vervullen van deze opdracht van Jezus208, om zorg te dragen voor hen die 
geen kleren hebben, geen voedsel en geen water. Een gezonde economie 
geeft ons ook de mogelijkheid om te investeren in infrastructuur, scholen, 
ziekenhuizen, vluchtelingen en rehabilitatieprogramma’s voor gevangen. 
Daarmee kunnen we als bedrijven en samenleving voldoen aan de opdracht 
uit het evangelie van Matteüs 25. Tenminste, als we ons economisch den-
ken in een groter en sociaal kader willen zetten en de rijkdom niet alleen 
voor onszelf willen houden. 

Natuurlijk kapitaal
Natuurlijk kapitaal kan gaan over de output van een bedrijf. Bijvoorbeeld de 
productie en reductie van CO2 en andere vervuilingen. Het kan gaan over 
compensatiemaatregelen, het aanplanten van bomen, het gebruik van 
zonne-energie. Maar het kan ook gaan over het verminderen van het ge-
bruik van grondstoffen, zoals water, gezonde en vruchtbare grond en scho-
ne lucht. Besparingen door technologische ontwikkelingen en efficiënt 
produceren, versterkt ook gelijk het financiële kapitaal. Het verminderen 
van de uitstoot heeft direct invloed op het sociaal kapitaal en het welzijn 
van de mensen. Het menselijk kapitaal groeit bijvoorbeeld doordat men-
sen werken binnen een omgeving van betekenis. Dit verhoogt hun welzijn 
en motivatie. Zo is er aan alle kanten winst te behalen, door te besparen op 
het gebruik van grondstoffen en minder afval te produceren. 

Ik ben ervan overtuigd dat de gezondheid van de schepping sterk verbon-
den is met de manier waarop wij produceren en consumeren. Klimaat-
verandering en verduurzaming zijn de woorden die momenteel het maat-
schappelijk, politiek en economisch discours bepalen. 

God waardeert zijn schepping. Daarom veroordeelt Hij ook de mensen die 
de schepping hebben aangetast en aantasten. ‘De tijd is gekomen om een 
oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, 
evenals de  heiligen  en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; 
en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’209 
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Daarom ook deelt de schepping in de bevrijding van de aarde van het 
kwaad en zal ze delen in de glorie en luister van God die het Nieuwe  
Jeruzalem ten deel zal vallen.210 

De mens en de schepping zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet 
alleen in dat wat we de schepping aandoen met onze manier van consu-
meren en produceren, maar ook in onze morele staat deelt de schepping 
mee. We hebben dit ervaren bij de zondeval211 en we zien dit in de toe-
komst.212 Maar het geldt ook voor ons huidige leven en bestaan. Luister 
naar de profeet Hosea: 
‘Luister naar de woorden van de HEER, Israëlieten! De HEER voert een geding 
tegen de inwoners van dit land, want ze kennen geen eerlijkheid meer en geen  
liefde, en met God zijn ze niet meer vertrouwd. Het is een en al  meineed  en be-
drog, niets dan  moord,  diefstal  en  overspel; het ene bloedbad volgt op het an-
dere. Daarom is het land in  rouw  gedompeld en bezwijken al zijn inwoners, mét 
de dieren van het veld en alles wat vliegt; zelfs de vissen in zee sterven uit.’213

Als wij willen zorgen voor de schepping, dan moeten wij ook zorgen voor de 
mens en vice versa. Daarom moeten we in de keuzes die we maken in ons 
zakendoen, ook de schepping haar rechtmatige plaats op aarde geven en 
haar bewaren. Zij is ons natuurlijk kapitaal. Dit vraagt om een duurzame en 
circulaire economie. Duurzaamheid is geen afdeling, maar een mentaliteit.

De nieuwe circulaire economie is ook gelijk een nieuwe business opportu-
nity. Het klimaat en duurzaamheid is een compleet nieuw te ontwikkelen 
bedrijfstak met veel kansen. Als Jeruzalem-ondernemers zouden we 
hierin voorop moeten lopen. In het transformeren van onze bedrijven en de 
economie naar een duurzame, circulaire economie kunnen we onze op-
dracht als rentmeesters van deze aarde praktisch gestalte geven.

Financieel kapitaal
Financieel kapitaal gaat niet alleen over winst en rendement, maar ook over 
de bijdragen van alle geldstromen aan de verschillende kapitaalvormen. 
Bijvoorbeeld:
Hoeveel procent van de omzet gaat naar het menselijk kapitaal (denk aan 
salarissen, opleiding, training en ontwikkeling, verbeteringen ziekteverzuim)?
Hoeveel procent van de omzet gaat naar de sociale omgeving van het 
bedrijf (inkoop bij lokale toeleveranciers, inkoop grondstoffen, belasting, 
sponsorprojecten, investeringen in infrastructuur en gebouwen)?
Natuurlijk kapitaal. Wat zijn de besparingen geweest op de inkoop van 
grondstoffen, schone lucht en water? Wat zijn de investeringen geweest in 
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nieuwe duurzame technologie voor een circulaire economie of investerin-
gen in zonne-energie?
Het zou helpen als we dit ook zichtbaar maken in onze jaarverslagen. 

Er is niets mis met de creatie van welvaart en overvloed. Het is God zelf 
immers die de welvaart en de rijkdom schenkt. Maar ondanks dat winst, 
geld en financieel vermogen tot zegen van mens en maatschappij kunnen 
zijn, zit er ook een donkere kant aan geld. Dat is de kracht en macht van 
de geestelijke macht achter geld. Jezus noemt deze geestelijke macht: 
‘mammon’.214 Deze macht kan de plaats van God in gaan nemen.215 Het 
kan zover komen dat we ons welzijn, onze zekerheid en toekomst afhanke-
lijk maken van het vermogen dat we bezitten. Geld wordt dan een doel in 
plaats van een middel en is een afgod geworden. De zucht naar geld gaat 
dan ons beleid en onze bedrijfsvoering bepalen. Termen als winstmaxima-
lisatie doen hun intrede. We zijn dan in een andere wereld terechtgekomen. 
Geld als middel en winst als resultaat is prima. Geld als doel is gevaarlijk, 
omdat de geestelijke macht achter geld ons leven dan beheerst. Geld is 
een perfecte knecht, maar geld mag geen macht worden in ons bestaan. 

Spiritueel kapitaal
Naast deze vier kapitaalsoorten is er voor christelijke ondernemers ook 
nog het spirituele kapitaal. 

Doelstelling en 
betekenis 
Purpose 

Natuurlijk 
Kapitaal 
Planet 

Sociaal 
Kapitaal 
Public 

Financieel 
Kapitaal

Profit

Menselijk 
Kapitaal 
People

Spiritueel 
Kapitaal
Pneuma
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Christenen zullen ook altijd ook willen werken aan het ontwikkelen van spiritueel 
kapitaal en het goede nieuws van Jezus Christus inbrengen. Materiële rijkdom 
en voorspoed ontwikkelen zonder Christus is het introduceren van de cultuur 
van Babylon als het heil van de wereld. Dat zou pas echt bedrog zijn. Zeggen 
dat je iets goeds brengt en vervolgens de mensen verloren laten gaan door ze 
onder te brengen bij een verkeerde geestelijke macht, is niet echt een christelijke 
daad. Voor een christenondernemer kan economische, menselijke en sociale 
ontwikkeling nooit los staan van de prediking van Christus als het echte heil van 
de wereld. Niet als een moeten, maar als een daad van liefde, gevoed door de 
verwondering en blijdschap die we zelf met en in Christus ervaren. 

Een mooi voorbeeld hiervan is Double Harvest.216 Het bedrijf probeert na-
drukkelijk te werken aan het vermenigvuldigen van meerdere vormen van 
kapitaal om de mens te laten floreren. De medewerkers houden zich bezig 
met de productie van gezond voedsel, met name in Ethiopië. Onder meer 
door praktische hulp en kennisoverdracht, werken ze sinds 1991 aan prach-
tige projecten. Zo zijn er onder meer kuikenbroederijen, kippenstallen, kip-
penslachterijen, een voerfabriek en een melkfabriek gerealiseerd. Daarnaast 
wordt op grote schaal kwalitatief goede groente verbouwd, die inmiddels in 
een groot deel van Ethiopië zijn weg vindt. Ook zorgde Double Harvest voor 
de bouw van een school en inmiddels zo’n twintig kerken. Het bevorderen 
van het welzijn van de totale mens is het doel. Het bedrijf is daarmee inmid-
dels zelf een bron van zegen. De medewerkers van Double Harvest willen on-
dernemen vanuit het ideaal en in hun bedrijfsvoering waarde toevoegen aan 
alle kapitaalsoorten. Ook willen ze de kapitaalsoorten elkaar laten versterken.

Een ander voorbeeld is ondernemer Hugo, die voelt dat hij door God geroe-
pen is om ondernemer te zijn. Hugo weet dat hij goed bedrijven kan op-
richten en uitbouwen. In zijn privéholding heeft hij als doelstelling om, door 
het oprichten van verschillende soorten van bedrijven, de lokale economie 
te versterken en te zegenen. Hierin vindt hij zijn roeping en betekenis.
Hij heeft in zijn regio nu vijf grote bedrijven. Hij heeft een aantal retailbe-
drijven, enkele groothandels en is in gesprek met een partner om samen 
een productiebedrijf op te zetten. Zijn doel is werkgelegenheid te creëren 
en mensen een inkomen en perspectief te bieden. Op deze manier bouwt 
hij aan menselijk kapitaal, sociaal kapitaal en financieel kapitaal. Ook 
bouwt hij aan spiritueel kapitaal, want iedereen weet dat hij een christen is 
en met welke motivatie hij dit doet. Naast dat hij zelf investeert, probeert 
hij ook andere bedrijven te bewegen om in de regio te investeren. Hiervoor 
is hij in gesprek met de politiek om te werken aan de juiste infrastructuur 
en scholing. Hij is nadrukkelijk aan het werk vanuit een ideaal en bezig om 
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alle kapitaalsoorten op elkaar te laten inwerken en te laten groeien. 

Het spirituele kapitaal is breder dan een christelijke getuigenis. Het kent 
ook groei-impulsen voor andere kapitaalsoorten. Vanuit de behoefte om 
God te eren en lief te hebben met alles wat we hebben, streven we naar 
uitmuntendheid, gerechtigheid, liefde en een leven in verbondenheid met 
anderen en de schepping. Deze eigenschappen sturen ons gedrag en ons 
beleid, en versterken de verschillende kapitaalsoorten. 

Ondernemen in de geest van Jeruzalem
Het spiritueel kapitaal zouden we ook geest, of pneuma, kunnen noemen. 
Vanuit welke geest ondernemen we? Ondernemen we in de geest van Ba-
bylon of ondernemen we in de geest van Jeruzalem en de Heilige Geest?

Op hoofdlijnen zijn er drie mogelijkheden. Uiteraard zijn er allerlei tussen-
vormen en in de praktijk van het leven lopen deze drie vormen vaak door 
elkaar heen. 
– Ondernemen zonder God en vanuit een tegengestelde gezindheid – 

Dat is ondernemen vanuit Babylon. We zien overigens christenen en 
niet-christenen ondernemen uit deze geest van Babylon

– Ondernemen vanuit waarden – Je omarmt de waarden van Jeruzalem 
en je handelt in overeenstemming met de waarden en inzichten van de 
Bijbel, maar je blijft zelf in controle en de baas over je eigen handelen. 
God en de Bijbel dienen als inspiratie, zijn er voor wijsheid en hulp in 
moeilijke omstandigheden, maar primair draait jouw leven om jou en 
jouw welzijn en niet om Gods eer

– Ondernemen met God – Hierbij besef je dat ‘jouw’ bedrijf, leven en in-
komen van God zijn. Je maakt Hem bewust de Eigenaar en Koning van 
jouw leven. Je betrekt God in de keuze die je maakt en wil naar Hem 
luisteren. Deze manier van ondernemen werken we verder uit in hoofd-
stuk 11, Eigenaarschap

De manier waarop de verschillende kapitaalsoorten groeien, wordt bepaald 
door de keuze die we maken in ons denken en door welke geest we ons 
laten leiden in ons ondernemen. 

Door het werken vanuit het model van betekenis en het waarde toevoegen 
aan alle kapitaalsoorten, werken we aan een integrale bedrijfsvoering en 
dragen we bij aan het welzijn van mens en samenleving. Als we dit op de 
juiste manier doen, dragen we als ondernemer en bedrijf elke keer weer 
een klein beetje bij aan gerechtigheid op aarde.
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Motivatie en zingeving

Het gaat om het welzijn van mensen, het algemeen belang en Gods eer. Hierin 
vindt de christelijke Jeruzalem-ondernemer zijn motivatie en hierin ervaart hij 
zingeving14

Waarin vindt de Jeruzalem-ondernemer zijn motivatie en waar ervaart 
hij zingeving, welzijn en geluk? Veel hiervan is ook besproken in de vorige 
hoofdstukken, maar nu wil ik meer kijken naar het algemene aspect van 
zingeving en geluk. 
Het gaat hierbij om de vraag naar het ‘waarom’. Waarom doen we wat we 
doen? Deze vraag is gericht op het innerlijk en op ons hart. Het antwoord 
op de vraag heeft te maken met onze droom en onze visie. Daarmee be-
paalt het ‘waarom’ de richting die we gaan. Het bepaalt ons succes, onze 
output en ons resultaat. Het is de drijvende kracht achter ons handelen.

Babylon-denkers zijn gericht op geluk door materiële welvaart en zakelijk 
succes. Maar zijn dit dromen en drijfveren die maakbaar zijn en die voldoe-
ning geven? Wat kunnen we vanuit Jeruzalem hier tegenover zetten? Wat is 
succes? Waar ligt het ‘ware’ geluk vanuit het Jeruzalem-perspectief?

Denken vanuit zakelijk succes
Tegenslagen in een bedrijf of in het leven kunnen we op twee manieren 
interpreteren. Als we alleen geleid worden door de behoefte aan succes 
en resultaat, is tegenslag en het niet-halen van het beoogde resultaat een 
falen. Het maakt ons down en humeurig. Het kan op termijn zelfs ons 
zelfvertrouwen ondermijnen. Zeker als onze identiteit met ons bedrijf en 
ons zakelijk succes verbonden is. Zo kan het zijn dat als we over een lan-
gere periode de beoogde resultaten niet realiseren, we overwegen om iets 
anders te gaan doen. En als we geen roepingsgevoel hebben, stoppen we 
ook daadwerkelijk  met dat wat we deden. 

14 Het laatste kenmerk vanuit onze definitie van een christelijke Jeruzalem-ondernemer. 
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De reden waarom we iets doen, kan sterker zijn dan de behoefte aan zake-
lijk succes. Dit kan maken dat we doorzetten, ook als zakelijk succes tijde-
lijk uitblijft of afwezig blijft. We doen dan iets, omdat we vinden dat we het 
moeten doen en omdat het doen ervan waarde heeft in zichzelf.

Zo ken ik ondernemers in Oost-Europa die blijven werken in moeilijke 
omstandigheden en regio’s, waar de infrastructuur niet goed is en waar 
ze worden tegengewerkt door lokale machthebbers, omdat ze geen geld 
betalen en niet corrupt zijn. Ze blijven er voor de mensen die ze wel kun-
nen bereiken en dienen. Ze scheppen werkgelegenheid en ze zijn nabij. Ze 
hebben contact met de mensen waar ze van houden. Als westerse on-
dernemer zie ik hun bedrijf op zich niet als succesvol, maar hun leven en 
mentaliteit maakt mij jaloers. 

Ik ken een ervaren ondernemer, Jack, die telkens nieuwe bedrijven begint, 
ze succesvol maakt en daarna weer verkoopt. Toen ik hem ontmoette, 
was hij net weer een nieuw bedrijf begonnen. Maar dat kwam niet echt van 
de grond; het voortbestaan ervan hing aan een zijden draadje. De markt 
kwam niet los en de productie-aantallen bleven te laag. Hij kwam tot de 
opvallende ontdekking dat zijn angst niet zat in het verliezen van geld, 
maar in het gevoel te falen, als hij het niet zou redden. Jack ontdekte dat 
het bedrijf draaide om hemzelf, zijn ambitie en zijn identiteit, en niet om 
zijn roeping of zijn antwoord op de vraag naar de betekenis.
Vanaf dat moment, toen hij ontdekt had dat dit bedrijf alleen over hemzelf 
en zijn succes ging, begon hij te bidden en het bedrijf in Gods hand te leg-
gen. Jack begon zich af te vragen of hij hier moest blijven of het bedrijf los 
moest laten. Verschillende malen kreeg hij de bevestiging dat hij moest 
blijven en het bedrijf moest doorzetten. Dit maakte dat Jack betekenis 
begon te ervaren; blijkbaar was dit bedrijf voor God belangrijk. Hij bleef 
daardoor werken aan het succes van het bedrijf. Hij overleefde de moeilijke 
jaren, doordat hij betekenis kon geven aan zijn werk en zijn bedrijf. Het 
bedrijf werd daarna een groot zakelijk succes. Had Jack deze ervaring niet 
gehad, dan was hij gestopt. Hij zegt: ‘Pas toen ik het bedrijf en het zakelijke 
succes van het bedrijf kon loslaten als motivatie om te ondernemen, kon ik de 
motivatie vinden om met het bedrijf door te gaan.’

Betekenis in succes?
Als mijn gevoel van betekenis afhankelijk is van het resultaat van mijn 
werk en prestaties, dan gaat mijn gevoelsleven al gauw op en neer. Ben ik 
succesvol in mijn werk, dan voel ik mij goed, ben ik minder succesvol, dan 
voel ik mijn down en ellendig. Kenmerkend voor dit leven is de uitspraak: 
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‘Je bent je laatste succes’. Als het volgende succes te lang uitblijft, ben je 
niets meer. Mijn betekenis en identiteit zijn dan versmolten met mijn suc-
ces en mijn werk. Dit maakt het leven jachtig en opgejaagd en geeft weinig 
voldoening. 

Ondernemer Barry vertelde eens over een persoonlijke ervaring rond dit 
thema. Hij zei: ‘In een erg succesvol jaar had ik de geprognotiseerde winst al 
in mei binnen. In plaats van blij te zijn en dit te vieren, stelde ik de targets bij 
en motiveerde ik het team voor een nieuw en hoger doel. Namelijk 200% van 
het oorspronkelijke jaartarget. In november, toen de voorspelling kwam van 
het definitieve eindresultaat, kwam ik down thuis. Mijn vrouw vroeg me wat 
er aan de hand was en ik vertelde haar verdrietig dat we slechts 180% van de 
oorspronkelijk geprognotiseerde jaarwinst zouden halen’. Hoe absurd kun je 
gaan denken en leven als je nooit tevreden kunt zijn met gehaalde resul-
taten. Als telkens nieuwe successen en resultaten je leven en betekenis 
moeten bepalen. 

Diezelfde Barry vertelde me overigens jaren later dat hij zijn ambities 
had veranderd. Hij wilde niet meer leven voor zakelijke resultaten, maar 
om mensen te dienen. Zijn winstcijfers waren niet lager en zijn zakelijke 
succes was niet minder. Daarnaast ervoer hij meer plezier en voldoening. 
Toen we het bovenstaande verhaal ophaalden, zei Barry: ‘Tegenwoordig zou 
ik dit niet meer zo beleven. Ik zou mijn mensen complimenteren met wat ze 
bereikt hadden. Ik zou ze aanmoedigen om meer mensen te dienen, omdat elk 
mens die we kunnen dienen telt. In de maand november zou ik trots en blij zijn 
dat we zo’n performance konden wegzetten’. 
Leven vanuit deze waarden maakt het leven stabieler en geeft meer vol-
doening. 

Betekenis vinden in waarden
Concrete doelen, gedefinieerd in uitkomsten en posities, geven op de lange 
duur geen bevrediging. Daarom is het belangrijk onze ambities en levens-
doelen te definiëren in ‘waarden’ en ‘zijn’. Wie we ‘zijn’ en ‘hoe’ we willen 
leven, heeft niets te maken met omstandigheden, positie, rol of inkomen. 
Hoe we willen leven, kunnen we uitdrukken in bepaalde waarden of prin-
cipes. Zij vormen dan het uitgangspunt en de basis van ons handelen en 
leven. Voorbeelden daarvan zijn:
– Ik wil de liefde leven
– Ik wil mijn leven laten bepalen door gerechtigheid
– Overal waar ik ben wil ik een mens van vrede zijn
– Ik wil leven in verbinding met mezelf, anderen en mijn omgeving
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De waarden waaruit we willen leven zijn onze ‘guiding principles’. Onze am-
bitie definiëren in waarden – en niet in resultaten – maakt het leven mooi-
er en stabieler. Het helpt ons ook om met tegenslagen te kunnen omgaan 
en maakt ons weerbaarder. 

Persoonlijk geluk en welzijn
Voor de christelijke ondernemer wordt persoonlijk geluk en welzijn niet 
gevonden in materiële voorspoed, maar in liefdevolle relaties – in het bij-
zonder in de relatie met God en Jezus. 

Ik ken een rijke ondernemer, Garreth, die veel nachtclubs en casino’s bezat. 
Hij had geld in overvloed en kon zich alles veroorloven. Hij leefde in de 
wereld van geld, vrouwen, drank, drugs en feesten. Hij verdiende er veel 
geld aan, maar innerlijk voelde hij zich leeg. Op een dag besloot hij dat hij 
misschien ook iets goeds moest gaan doen. Iets altruïstisch of iets voor 
arme mensen. Wat Garreth deed was het volgende. Zijn nachtclubs waren 
alleen ‘s nachts open en overdag maakt hij er een soort gaarkeuken van. 
Arme mensen konden hier gratis eten en kregen wat ondersteuning. Hij 
zocht de lokale kerk op om dit te faciliteren.
Maar na een jaar was zijn lege gevoel nog niet weg. Op een dag sprak 
Garreth met één van de mensen die hij overdag opving in zijn nachtclubs. 
Deze zei hem dat hij de komende zondag naar een kerkdienst, buiten in 
een park zou moeten gaan. Garreth was niet gelovig en voelde hier aan-
vankelijk niets voor. Maar zijn honger naar iets dat het leven zin zou geven, 
was groter dan zijn afkeer van religie. Hij ging.
De kerkdienst en muziek begon. Na 15 minuten keek hij al op zijn horloge 
wanneer het afgelopen zou zijn. Garreth ergerde zich en wilde weggaan, 
maar zijn vrouw die mee was, zat nog geboeid te kijken. Dus hij bleef nog 
even. Plotseling had hij een ervaring en zag Jezus voor zich en deze sprak 
hem aan. Hij was gevangen in dit visioen en zo onder de indruk van Jezus 
dat hij zijn vrouw aanstootte en zei: ‘Ik ben verliefd’. Zijn vrouw, die dit vi-
sioen niet had ontvangen, werd boos en zei: ‘Op wie nu weer, Garreth? Dat 
nieuwe grietje dat je hebt aangenomen? ’ Garreth zei: ‘Nee, niet op haar. Op 
Jezus!’ Zijn vrouw werd achterdochtig en vroeg welke drugs Garreth had 
gebruikt. Hij zei: ‘Ik ben broodnuchter, maar ik heb Jezus ontmoet.’
Die ontmoeting was het begin van een nieuw leven voor Garreth. Hij heeft 
al zijn nachtclubs en casino’s verkocht. Hij heeft nu allerlei bedrijven in 
verschillende landen, maar zijn passie is Jezus en Jezus bekend maken bij 
de mensen.
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Het belang van relaties
De behoefte aan relaties is nauw verbonden met ons zijn. We zijn relati-
onele wezens, dat is er bij de schepping ingelegd.217 In relaties komt de 
mens tot zijn bestemming. Vriendschappen, liefdesrelaties en verbin-
dingen tussen mensen dragen het leven en geven het leven kleur. Dit 
Bijbelse denken over liefde en relaties als welzijn wordt bevestigd in een 
Harvard-onderzoek. Een 75 jaar durende studie218 wijst uit dat er maar één 
geheim is voor geluk: liefdevolle relaties. Het gaat om relaties en gemeen-
schappen waarin je jezelf geliefd weet, waarin je bent opgenomen, gezien 
en gewaardeerd. ‘Close relationships, more than money or fame, are what 
keep people happy throughout their lives.’ Relaties houden ons gezonder en 
ze maken ons gelukkiger. Het onderzoek laat het belang zien van hechte 
relaties en stabiele huwelijken. Kwaliteit in relaties gaat boven kwantiteit.

Daarom is het intens verdrietig om te zien hoe mensen – ook christenen 
– met intieme relaties en relaties in het algemeen worstelen. We willen 
graag verbinden en met elkaar samenleven, maar over het algemeen vin-
den we het moeilijk. Relaties doen namelijk ook pijn. Ze doen pijn omdat 
we in een echte en open relatie onze muren moeten laten zakken en we 
ons moeten openstellen voor de ander, die ons ook zal gaan teleurstellen. 
Zij, die ons het meest liefhebben, zijn ook de mensen die ons het meest 
pijn kunnen doen.
Hoe kunnen we leven met deze werkelijkheid, als we geen innerlijke bron 
van liefde hebben? Als we alleen voor genot en onszelf leven, is elk onge-
mak ongemakkelijk. Is elke tegenslag een echte tegenslag. Heeft pijn en 
lijden geen functie en dient het vermeden te worden. Als onze persoonlijke 
idylle is verstoord, voelen we ons even niet blij en zijn we van slag.

De liefde die groter is dan de zelfliefde maakt dat tegenslagen, pijn en lij-
den de andere kant van de liefde zijn. We lijden, omdat we liefhebben. De 
liefde veroorzaakt misschien wel de meeste pijn in dit bestaan. Toch is 
het de liefde die tegenslag, ruzie, pijn en lijden als een hindernis wil nemen 
naar de volgende fase van ons samenzijn. Vaak ontmoet ik mensen die 
een relatie willen op armlengte afstand. Een relatie die geen pijn kan doen. 
Een relatie die we kunnen uitzetten, waar we mee kunnen pronken, die ons-
zelf bevestigt in ons zelfbeeld. Veel minder vaak ontmoet ik mensen die de 
ander zichtbaar willen maken. Liefhebben om de liefde die een bron is in je 
eigen bestaan en de ander zoekt in waar hij of zij is.
Trouw en genade zijn twee onmisbare elementen voor mooie, langdurige 
relaties die gegroeid zijn in volwassenheid. In een volwassen relatie maakt 
het niet meer uit hoe de ander eruit ziet, welke status de ander heeft en 
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hoe anderen over jouw vriend of partner denken. Jij houdt van de ander 
om wie hij/zij is, gevoed door een innerlijke liefde voor de ander. 

Twee ondernemers. Het was vrijdagavond, en na een week hard werken 
nodigde Jan Bert uit om nog even wat te gaan drinken en daarna te gaan 
eten en stappen. Jan wist nog een plek waar veel mooie vrouwen en 
mannen kwamen met geld en status. Een plek waar je snel en makkelijk 
‘relaties’ kunt aangaan voor een weekend. Maar Bert zei: ‘Je zult me wel saai 
vinden, maar ik heb mijn vrouw beloofd om vanavond met haar op de bank te 
zitten, samen een pizza te eten en een film te kijken’. Waarop Jan plotseling 
emotioneel raakte en zei: ‘Weet je waarom ik ga stappen en deze gelegen-
heden bezoek? Omdat ik hoop iemand te treffen, waarmee ik op de bank kan 
zitten om samen een pizza te eten en een film te kijken.’ 

Geluk wordt geschonken
Het Bijbelboek Prediker gaat over de zoektocht naar het leven en geluk. In 
hoofdstuk 2 van dit Bijbelboek krijgen we een beschrijving van iemand die 
alles heeft gedaan om geluk en het leven te vinden. Hij genoot van al het 
goede dat het leven kon bieden. Hij zocht vrolijkheid, drank en vrouwen. Hij 
ondernam grootse dingen. Hij bouwde prachtige bedrijven, ontwierp parken 
en steden. Hij kon alles doen wat hij wilde. Geld was geen belemmering. Hij 
had veel vrienden en kende veel mensen die alles voor hem deden. Alles 
wat hij verlangde kon hij doen en deed hij. Ook het goede en de mooie din-
gen, maar uiteindelijk bleef het leeg voor hem. Hij kon er geen voldoening 
en diepe vreugde in vinden. Hij kreeg er uiteindelijk een afkeer van. Een 
beetje zoals in het verhaal van Garreth met zijn nachtclubs en casino’s.
De schrijver trekt een belangrijke conclusie. Hij zegt dat geluk en innerlijke 
rust en vrede niet in de omstandigheden zit. Het is ook niet te vinden in 
bepaalde situaties of in het najagen van dit geluk. Het diepe geheim zit in 
God. Het gaat om de vraag of God ermee instemt dat je kunt genieten van 
het vele of het weinige dat je hebt ontvangen. ‘Het enige dat overblijft is te 
genieten van wat je met gezwoeg bereikt hebt. En ik heb wel begrepen dat zelfs 
dat in Gods hand is. Je kunt niet eten of plezier hebben buiten Hem om. Want 
God geeft inzicht, kennis en vreugde aan de mens die naar Hem luistert.219 Daar-
om lijkt het me het beste dat de mens vrolijk is en geniet van het leven. Want als 
hij eet en drinkt en plezier heeft van zijn werk, is dat een geschenk van God.’220

Zijn algemene eindconclusie is dan ook: ‘Alles wat je hebt gehoord, komt 
hierop neer: heb  ontzag  voor God en leef Zijn geboden na. Dat geldt voor ieder 
mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel 
over de goede als de slechte.’221



121

10Motivatie en zingeving

Houding is een keuze 
Of we kunnen genieten van iets, of we tevreden kunnen zijn met onze om-
standigheden is ook een keus. Hoe wij tegen dingen willen aankijken, be-
palen we zelf. Of het glas half vol of half leeg is, wordt alleen bepaald door 
jouw houding. Levenservaring en leeftijd kunnen hierbij helpen. 

Een oude vrouw ligt de hele dag op bed, ze kan niet meer lopen. Het bed is 
aan het raam gezet, zodat ze nog iets kan zien bewegen en contact heeft 
met buiten. Ze ziet daar een oudere man moeizaam met zijn rollator wan-
delen. Ze krijgt medelijden met hem en zegt tegen haar bezoek: ‘Och, moet 
je die stakker eens zien, hij kan nauwelijks meer lopen.’

Zo is er ook een vrouw met ernstige reuma en ondraaglijke pijnen. Veel 
mensen bezoeken haar, maar het rare is dat al deze mensen op haar be-
grafenis zeiden: ‘We bezochten haar om haar te troosten, maar elke keer als 
we naar huis terugkeerden, voelde het juist alsof wij door haar getroost waren.’

Beide vrouwen hadden een dieper geheim, waardoor ze het leven konden 
dragen en er voor anderen konden zijn. Binnen hun omstandigheden, die 
ze graag anders gezien hadden, konden ze gelukkig zijn en uitdelen. Er 
was iets in hen, dat groter was dan zijzelf en de omstandigheden. De al-
lerlaatste menselijke vrijheid – de keuze onder alle omstandigheden zijn 
eigen houding te bepalen, zijn eigen weg te kiezen.

Presentator en programmaker Otto de Bruijne zei eens, nadat hij door een me-
dische misser in coma was geraakt en sindsdien met veel beperkingen moet 
leven: ‘Wil ik leven vanuit kritiek en boosheid vanwege de medische misser die mij 
overkwam, vanuit de chaos en de moeite die mij daardoor troffen en die zovelen 
in deze wereld treffen? Of wil ik het leven dat ik leid zien als een antwoord: ik wil op 
God de gever gericht zijn, ik wil “antwoordelijk” leven? Dat is de keuze. Ik wil leven 
vanuit dankbaarheid. Ja, voor dankbaarheid. Voor een actieve, proactieve, zelfs as-
sertieve dankbaarheid. Die bevrijding geeft. Die energie vrijmaakt. Die een mens tot 
overwinnaar maakt: je hoeft niet meer tegen allerlei negatieve dingen te vechten.’222

Geluk is een bijproduct
Leven vanuit een innerlijke overtuiging en vanuit betekenis maakt verschil. 
‘Een mens die zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van 
een ander. Iemand die gepassioneerd en vol liefde wacht op de ander, of op 
iets dat nog niet voltooid is, kan zijn leven niet vergooien. Hij weet waarom hij 
leeft en kan daarom bijna elke situatie aan’223, zei Viktor Frankl, die de ver-
schrikkingen van het concentratiekamp had meegemaakt en overleefd.
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Paulus wil ons inspireren met het voorbeeld van Jezus en zegt: ‘Laten we 
daarbij de blik gericht houden op  Jezus, de grondlegger en voltooier van ons 
geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich 
niet afschrikken door de schande van het  kruis. Hij hield stand en nam plaats 
aan de rechterzijde van de troon van God.’224

Geluk is voor de Jeruzalem-mens een afgeleide van zingeving en beteke-
nis. Het is een bijproduct van iemands overgave aan een ander. Betekenis 
wordt voor de Jeruzalem-ondernemer gevonden in het leven voor een an-
der. In een leven dat groter is dan hemzelf. De liefde is de stuwende kracht. 
Paulus schrijft in de Bijbel over betekenis en de liefde. Hij zegt dat wat je 
doet van geen belang is, als het niet geboren is uit liefde. Als je geen  liefde  
hebt voor anderen, zijn je woorden en daden zinloos. Ze betekenen niets. 
Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf 
je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak. Het is zonder 
waarde, als het niet gemotiveerd is in de liefde.225

Betekenis door de ander
‘Het is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is de Ander15 die jou aan-
spreekt, appelleert en jou een plaats geeft’, zegt filosoof Emmanuel Levinas. 
Als mens leven we in een netwerk van relaties. Deze relaties bepalen ons 
leven en onze waarde. Zonder relaties zijn we niets. We moeten beseffen 
dat betekenis en zingeving ons wordt toegekend door de ander. Het is niet 
iets dat je zelf kunt bepalen. Of we van betekenis zijn geweest voor de 
ander, is aan de ander en niet aan ons. Uiteindelijk is het zijn van betekenis 
dus een ontvangen geschenk. 

Zo hoorde ik het verhaal van Remco, een hoogopgeleide jonge professi-
onal. Hij had een baan als research-assistent van de directie binnen een 
groot bedrijf. Na drie jaar van zijn leven te hebben gegeven aan dit bedrijf, 
vroeg hij zich af of datgene wat hij deed wel waarde had voor het bedrijf 
en de mensen die hij diende. Zou het wat uitmaken als hij één week niet op 
zijn werk verscheen? Hij nam de proef op de som. Hij was één week afwe-
zig. Wat bleek? Niemand had hem gemist en er was niets fout gegaan. Dit 
raakte Remco zo diep, dat hij afscheid nam van het bedrijf. Zijn baas wilde 
hem graag behouden, maar zijn besluit stond vast. 

15 Om het overstijgende of onophefbare anders-zijn van de ander te benadrukken schrijft 
Levinas 'de Ander' herhaaldelijk opzettelijk met een hoofdletter. De Ander mag niet door 
mij gebruikt worden voor eigen doeleinden.
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Op zoek naar zichzelf en de betekenis van het leven, nam Remco een jaar 
vrij en ging op wereldreis. Hij ontdekte dat het leven niet ging om syste-
men, nummers, resultaten en marktaandelen, maar om mensen. Terug-
gekomen in zijn eigen land, begon hij een productiebedrijf waar hij alleen 
moeilijk-plaatsbare mensen, mensen met een achterstand tot de arbeids-
markt, een baan gaf. Hij investeerde veel tijd en geld in het opknippen van 
ingewikkelde processen naar eenvoudige routinewerkzaamheden.
Remco selecteert zelf zijn medewerkers en ondersteunt hen persoonlijk. 
Hij spreekt veel met hen en probeert hen zo te ontplooien, dat ze daarna 
zelfstandig ergens anders kunnen gaan werken. Eenvoudig? Bepaald niet. 
Hij heeft regelmatig overwogen om te stoppen. Mensen blijken lastig, 
moeilijk en soms ondankbaar. Sommigen komen niet op tijd. Anderen 
komen plotseling, zonder opgaaf van reden, helemaal niet meer. Weer 
anderen zijn depressief of agressief. Het bedrijf is een commercieel bedrijf 
met een winstoogmerk en moet concurreren met anderen. Soms zit hij 
met zijn handen in het haar hoe te overleven of hoe een situatie weer een 
positieve wending te geven.
Remco begint zich in de loop van de tijd af te vragen, waarom hij zijn 
kostbare talent en tijd aan deze mensen geeft. Ze zetten zijn winst, zijn 
performance en continuïteit onder druk. Het voelt voor hem alsof deze 
mensen soms emmers zonder bodem zijn: alles wat je erin stopt, loopt er 
net zo hard weer uit. Gelukkig zijn er ook dankbare mensen en positieve 
uitzonderingen. Het is voor deze mensen dat Remco het doet. Hij kan alle 
andere situaties verdragen, omdat deze mensen er ook zijn. Deze mensen 
geven betekenis aan zijn werk en geven hem geluk en voldoening. Op de 
vraag hoe lang hij dit nog kan volhouden, heeft hij geen antwoord, maar 
voorlopig is dit zijn keuze.

Het is altijd de vraag of en hoe we ons dagelijks werk kunnen verbinden 
aan het grotere plaatje van betekenis en zingeving. Ik las eens een aantal 
voorbeelden226 van mensen die hun gewone werk verbinden aan een gro-
ter geheel. Mensen die minder keuzes hebben dan leidinggevenden in het 
bedrijfsleven.
Er was het voorbeeld van een caissière in een supermarkt. Zij antwoordde 
op de vraag naar de betekenis in haar werk, waarom ze dit werkt deed, als 
volgt: ‘Ik doe dit niet omdat ik graag streepjescodes over een scanner haal, 
maar omdat ik dagelijks mensen ontmoet. Veel oudere mensen komen hier 
elke dag, omdat ze eenzaam zijn. Door hun dagelijkse boodschappen kunnen 
ze contact hebben met andere mensen. Ik kan ze dat contact ook bieden door 
een praatje met ze te maken. Ik vind het fijn en leuk om ze te spreken, dat geeft 
mij betekenis, zin en voldoening in mijn werk en leven.’ 
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Een ander voorbeeld ging over een jongen die gehandicapt was en in India 
woonde. Hij werd door zijn ouders thuis opgesloten, omdat ze zich schaam-
den voor hem. Ondertussen had hij zijn tijd gevuld met het leren lezen en 
schrijven. Op de vraag naar de zin van zijn bestaan, antwoordde hij: ‘Ik kan 
lezen en schrijven en veel andere kinderen uit het dorp komen nu bij mij, omdat 
ze ook willen leren lezen en schrijven. Ik help ze hiermee. Hierin ervaar ik zin en 
betekenis.’ 

Geluk blijkt vaak een bijproduct te zijn van ons antwoord op de vraag naar 
betekenis. Als we de ‘waarom-vraag’ van het leven en ons werk kunnen 
beantwoorden, dan geeft dit ons richting en betekenis. Als we daar ver-
volgens ook uiting aan kunnen geven, geeft dat ons een geluksgevoel en 
innerlijke vrede. 

Het denken vanuit het ‘gezonde’ eigenbelang 
Het kan erop lijken dat Babylon staat voor het denken in eigenbelang en 
Jeruzalem voor altruïsme. Er zijn christenen die prediken en denken dat 
de mens niet aan zichzelf moet denken en niet moet redeneren vanuit zijn 
eigenbelang. Dat zou egoïstisch en fout zijn.

Toch is het Jezus die oproept om over het eigenbelang na te denken en 
van daaruit te handelen. Bijvoorbeeld: ‘Wees niet bang voor degenen die wel 
je lichaam maar niet je ziel kunnen doden. Wees liever bang voor God, want Hij 
kan je met ziel en lichaam laten omkomen in de hel.’227

Of:
‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en  
dieven  breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten 
mot noch roest ze weg, daar breken geen  dieven  in om ze te stelen.’228 

Jezus roept ons op verstandig te handelen en het ‘gezonde’ eigenbelang  
voor ogen te houden, zoals Hij zelf ook deed. Paulus zegt hierover: ‘Jezus,  
die ons op de weg van het geloof is voorgegaan en ons naar de volmaaktheid 
brengt. Om de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis op  
zich genomen en de schande niet geteld. Nu zit Hij aan de rechterzijde 
van de troon van God.’229

Het kruis komt voor de kroon. Of, om in economische termen te spre-
ken, de kosten gaan voor de baten uit. Topeconoom en hoogleraar Lans 
Bovenberg zegt hierover: ‘We mogen Jezus zien als de ware econoom. Hij 
spoort ons aan om de kosten en baten af te wegen en voor de hoogste winst te 
gaan.’230


