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Meditatie over professionaliteit (Daniël 6:4 en 11). Het is belangrijk
om trouw je werk te doen en betrouwbaar te zijn. Een stille omgang
met God hebben, help bij het dagelijks werk. Met reflectievragen.
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*

In het compendium wordt al het materiaal verdeeld over de acht thema’s van christelijk
leraarschap: onderwijs, inspiratiebronnen, leraar, leerling, leerstof, didactiek,
schoolteam, leidinggevenden.

**

Het materiaal kan gebruikt worden als onderbouwing en visievorming (hoofd), bezinning
en reflectie (hart) of biedt concrete handreikingen en voorbeelden (handen).
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Professionaliteit en spiritualiteit
‘(...) daarom dat een voortreffelijker geest in hem was (…)’ (Dan. 6:4).
‘Toen nu Daniël verstond, dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had
in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden ’s daags
op zijn knieën, en hij bad, en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor
dezen gedaan had’ (Dan. 6:11).

In hoofdstuk 4 van het bijbelboek is Daniël al op leeftijd. Naar schatting boven de 70. Een senior, iemand met veel ervaring en een goede reputatie: een
excellente professional. Hij is zo bekwaam, dat hij aangesteld wordt als eerste
van een leidinggevend driemanschap. Hij valt kennelijk op. In Daniël 6:4 lezen
we ‘dat een voortreffelijk geest in hem was’. Met zijn betrouwbaarheid is het
zakelijk welzijn van de koning gegarandeerd. Dat leidt tot groot maatschappelijk aanzien. Tegelijk lijdt de collegialiteit eronder. Zijn collega-bestuurders
kunnen iemand van deze topklasse niet naast zich verdragen. Ze streven naar
outplacement.
In een team kunnen bijzondere prestaties bewondering wekken. Maar het kan
ook lastig zijn om je steeds aan goede collega’s te spiegelen. Je hebt van die
mensen aan wie je nooit kunt tippen. Ze zijn zo goed dat je denkt dat je het
daar nooit bij haalt. In Daniëls geval was dat zo sterk dat hij zelfs niet op een
klein foutje te betrappen was. Dat is voor ons bijna ondenkbaar. Het schoolleven is zo weerbarstig dat iedereen fouten maakt. Ook al is de excellente leerkracht nog zo geduldig, net op dat ene onverwachte moment schiet hij uit zijn
slof. En die andere uiterst precieze collega was toch nog vergeten om te melden
dat er een ouder had gebeld. Maar zelfs van dit soort dingen had Daniël geen
last. Hoe houdt hij dat vol? Dat moet te maken hebben met zijn nauwgezette
leven met de Heere.
Het woord ‘geest’ in vers 4 verwijst naar de gerichtheid van zijn leven. Hij had
een geheim. Wat dat geheim is, wordt duidelijk in vers 10. Een heilig leven confronteert mensen met eigen leegheid en onheiligheid. Als Daniël doorkrijgt wat
zijn collega’s in hun schild voeren, denkt hij na. Het moet onveilig voelen als
collega’s je laten vallen. Je zou met onmiddellijke ingang ontslag nemen. Maar
op het cruciale moment wordt vermeld dat Daniël open vensters naar Jeruzalem heeft. Als banneling in Babel heeft hij de band met de bron vastgehouden.
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Hij is gericht op de plek van het heiligdom. In zijn geest is hij er dichtbij, wel
drie keer per dag.
Bij Daniël gaat professionaliteit hand in hand met spiritualiteit. Zijn betrouwbaarheid in koninklijke zaken is in alle omstandigheden gelijk. Zo ook zijn
vroomheid. Driemaal per dag wijst op regelmatigheid. Drie keer bidden:
’s morgens, ’s middags en ’s avonds; iedere dag een volle dag. Gevuld met God.
Zo’n gewoonte hebben betekent vertrouwdheid met God, gewend zijn om de
stille omgang met God te hebben. Die vertrouwdheid geeft je rust en maakt je
bestand tegen de overmacht van dagelijkse dilemma’s.
Het onderwijs kan je geest helemaal in beslag nemen: de morgen, de middag
en de avond. Als je opstaat schiet er een leerling door je gedachten of een werkblad dat niet af is. Voor je het weet breekt de nacht aan. Je geest was helemaal
bepaald door de waan van de dag.
Daniël houdt ons een spiegel voor: een beeld waar je naar mag streven. Vooral
dus: heel trouw je werk doen en betrouwbaar zijn. Ze kunnen op je aan. Je
beseft dat je fouten blijft maken. Maar als je een patroon ziet in je fouten, is
het tijd om je daarvan te bekeren. Denk vandaag nog eens aan de geknielde
gestalte: iemand die vertrouwd is met God, iemand met de gewoonte om de
geest te richten op het heiligdom, daar waar het offer al iets laat zien van de
Heere Jezus.

Vragen:
1	De professionaliteit heeft volgens de grondtekst trekken van onberispelijkheid die maar weinig mensen waar kunnen maken. Welk streefniveau van excellentie heb jij? Wat is voor jou het belangrijkste kenmerk
van professionaliteit?
2	Aan welke ideaalbeelden spiegel je jezelf? Zijn er aspecten in het leven
van Daniël die je jaloers maken?
3
Hoe heeft het ‘wandelen met God’ effect op de kwaliteit van het werk?

Tekstgedeelte: Daniël 6:4 en 11
Liederen om te zingen: Psalm 26:1 en 2; Uit aller mond 178 (Neem mijn leven
laat het Heer)
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