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Sinds het eind van 1800 streven theologen ernaar om theologische reflecties aan te bieden 

op het dynamiek van het werk. Door deze onderzoeken zijn een aantal studies ontdekt waarin de 

Bijbelse ideeën over het werk en waarin een filosofische analyse van de economische en sociale 

veranderingen van het werk in het Westerse maatschappij, die door de Industriële Revolutie zijn 

gekomen, worden toegelicht door bijbelgeleerden, filosofen en systematische theologen. Er is nog 

nooit een bestaande theologie van werk ontwikkelt die empirisch onderzoek combineert met 

hedendaagse ervaringen van werknemers. 

Om het gesprek over het theologie van werk voort te zetten, gebruikt “Shaping the Lenses 

on Everyday Work: A Neo-Calvinist Understanding of the Poetics of Work and Vocational 

Discipleship” een interdisciplinaire methode die methodes van kwalitatief onderzoek gebruikt om 

de ervaringen van hedendaagse christenen in hun werk en kerkgemeenschappen te ontdekken. Het 

eerste een-derde deel van de thesis geeft een historische analyse van de vroege theologieën van het 

werk die door Paus Leo XIII en Herman Bavinck zijn geschreven, evenals een kritische reflectie 

op de grootste hedendaagse theologieën van het werk. Deze historische en literaire analyses 

benoemen de nodige methodologische en theologische kwesties voor een theologie van het werk 

in de 21ste eeuw.  

Het leidende theologische kader van het werk van deze thesis is een Bijbelse theologie van 

de missio Dei, ook wel: de missie van God. Dit theologisch kader wordt gebruikt om het 

etnografische onderzoek van de drie kerkgemeenschappen te interpreteren. Het hoofdstuk met de 

conclusie trekt meerdere conclusies voor zowel het ontwikkelen van een theologie van het werk 

voor kerkgemeenschappen, als suggesties voor christenen om een theologische visie in het 

dagelijks werk te ontwikkelen.  


