Doel gericht
Leven

Waarom leef
ik hier op
aarde?

RICK WARREN

DOELGERICHT LEVEN
Originally published in the U.S.A. under the title The Purpose Driven Life – What on
Earth Am I here for?
Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of
HarperCollins Christian Publishing, Inc.
Copyright © 2002 Rick Warren
Copyright © 2020 Nederlandse uitgave: Uitgeverij Gideon
Auteur: Rick Warren
Vertaling: Ralph van der Aa
Omslagontwerp: Coco Bookmedia, Amersfoort
Jaar van uitgave: 2003 (Uitgeverij Medema)
20e herziene druk: 2013 (Uitgeverij Medema, Royal Jongbloed)
21e druk: april 2021 (Uitgeverij Gideon)
www.gideonboeken.nl
ISBN 978-90-5999-176-7
NUR 707
Alle rechten voorbehouden

Ik draag dit boek aan jou op. Al voordat je werd geboren, heeft God dit moment in jouw leven gepland. Het is geen toeval dat je dit boek nu in handen
hebt. Het is Gods verlangen dat je het leven ontdekt waarvoor Hij je heeft
geschapen – hier op aarde en voor altijd in de eeuwigheid.
‘In Christus ontdekken we wie we zijn en waarvoor we leven. Al lang voordat wij voor het eerst van Christus hoorden (…) had Hij zijn oog op ons
laten vallen en had Hij ons ontworpen om een glorieus leven te leiden. Wij
maken deel uit van het Grote Doel dat Hij in alles en iedereen aan het verwezenlijken is.’ (NAAR EFEZIËRS 1:11)

Ik ben dankbaar voor de honderden schrijvers en leraren, zowel uit het
heden als uit het verleden, die mijn leven vorm hebben gegeven en die me
hebben geholpen deze waarheden te ontdekken. Ik dank God en jou voor het
voorrecht die waarheden met je te mogen delen.
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Een reis met een doel
Hoe je het meeste uit dit boek kunt
halen

Dit is méér dan een boek; dit is een leidraad die je tijdens een geestelijke reis
van 42 dagen in staat zal stellen het antwoord op de belangrijkste levensvraag te ontdekken. Die vraag luidt: ‘Waarom leef ik hier op aarde?’ Aan het
eind van deze reis zul je weten wat Gods doel met jouw leven is en zul je het
grotere plaatje kennen – je zult begrijpen hoe alle stukjes uit jouw leven in
elkaar passen. Dankzij dat perspectief zul je minder spanning ervaren, zul je
gemakkelijker beslissingen kunnen nemen, zul je meer voldoening ervaren
en – het belangrijkst van alles – zul jij je kunnen voorbereiden op de eeuwigheid.

De komende 42 dagen van jouw leven
Tegenwoordig duurt een leven gemiddeld 25.550 dagen. Denk je niet dat
we onze tijd wijs zouden gebruiken als we 42 van die dagen apart zouden
zetten om te ontdekken wat God ons met al die overige dagen wil laten
doen?
De Bijbel maakt duidelijk dat God veertig dagen als een tijdsperiode beschouwt die geestelijke betekenis heeft. Steeds wanneer God iemand voor zijn
doelen wilde voorbereiden, nam Hij daar veertig dagen de tijd voor:
• Het leven van Noach werd totaal veranderd door veertig dagen regen.
• Mozes werd totaal veranderd door veertig dagen op de berg Sinaï
door te brengen.
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• De verspieders werden totaal veranderd doordat ze veertig dagen in
het Beloofde Land doorbrachten.
• David werd totaal veranderd doordat hij veertig dagen lang door Goliath werd uitgedaagd.
• Elia werd totaal veranderd toen God hem door middel van één enkele maaltijd veertig dagen kracht gaf.
• De hele stad Nineve werd totaal veranderd toen God de inwoners
veertig dagen de tijd gaf om tot inkeer te komen.
• Jezus ontving kracht door een verblijf van veertig dagen in de woestijn.
• De discipelen werden totaal veranderd door de veertig dagen die ze
na Jezus’ opstanding samen met Hem doorbrachten.
De komende veertig (42) dagen zullen jouw leven totaal veranderen.
Dit boek is onderverdeeld in 42 korte hoofdstukken. Ik raad je dringend
aan niet meer dan één hoofdstuk per dag te lezen, zodat je de tijd hebt om na
te denken over de implicaties die het hoofdstuk voor jouw leven heeft. De
Bijbel zegt: ‘Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken; dan kunt
u ontdekken wat de wil van God is.’1
Een van de redenen waarom de meeste boeken ons niet veranderen, is
dat we zó graag verder gaan met het volgende hoofdstuk dat we niet de tijd
nemen om echt stil te staan bij wat we zojuist hebben gelezen. We haasten
ons naar de volgende waarheid, zonder na te denken over wat we hebben
geleerd.
Je moet dit boek niet alleen maar lezen. Je moet er iets mee doen. Onderstreep dingen. Schrijf je eigen gedachten in de kantlijn. Maak het jouw
boek. Maak het persoonlijk! De boeken waar ik in mijn leven het meest aan
heb gehad, zijn de boeken waar ik concreet iets mee heb gedaan en die ik
niet alleen maar heb gelezen.

Vijf onderdelen die je zullen helpen
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een gedeelte dat ‘Nadenken over mijn
doel’ heet. Daarin tref je de volgende punten aan:

Een reis met een doel

Een onderwerp om te overdenken
Dit is een belangrijke waarheid die een principe van het doelgerichte leven
samenvat waar je door de dag heen over kunt nadenken. Paulus zei tegen Timoteüs: ‘Let goed op wat ik zeg, want de Here zal u in alles inzicht geven.’2

Een vers om te onthouden
Dit betreft een bijbelvers waarin een waarheid uit het betreffende hoofdstuk geleerd wordt. Als je de kwaliteit van jouw leven werkelijk wilt verbeteren, dan zou het memoriseren van de Bijbel wel eens de belangrijkste
gewoonte kunnen zijn om mee te beginnen. Je zou de verzen kunnen overschrijven op kleine kaartjes die je bij je draagt.

Een vraag om over na te denken
Deze vragen zullen je helpen bij het nadenken over de implicaties van wat je
hebt gelezen en bij het nadenken over de manier waarop het op jou persoonlijk van toepassing is. Ik wil je aanmoedigen je antwoorden in de kantlijn van
dit boek of in een schrift op te schrijven. De beste manier om onze gedachten
voor onszelf te verduidelijken, is ze op te schrijven.

Een bijbelstudie om te luisteren
Deze 42 video’s geven je meer onderwijs over dat bepaalde hoofdstuk. Elke
video duurt tussen de 40 en 50 minuten.
In Appendix 1 vind je:

Discussievragen
Ik wil er bij je op aandringen dit boek de komende 42 dagen samen met
een of meerdere vrienden te lezen. Een reis verloopt altijd beter wanneer
we gezelschap hebben. Samen met een leespartner of in een leesgroepje kun
je wat je leest bediscussiëren en kun je met elkaar brainstormen. Dit zal
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je helpen geestelijk sterker te worden en meer diepgang te vinden. Echte
geestelijke groei vindt nooit in afzondering of individueel plaats. Volwassenheid komt tot stand door relaties en gemeenschap.
Voor kerken die dit programma in een campagne gaan behandelen,
zijn er aanvullende werkboekjes met vragen: een werkboekje met 48 pagina’s aanvullende informatie en verwerkingsvragen.
En voor hen die zich specifiek op één thema willen werpen, zijn er (zes)
werkboeken beschikbaar die bij ieder hoofdstuk van het boek een serie
verwerkingsvragen aanreiken
De beste manier waarop ik kan uitleggen wat Gods doel met jouw leven
is, is de Bijbel voor zichzelf te laten spreken. Daarom wordt de Bijbel in dit
boek veelvuldig geciteerd; er staan meer dan 800 verschillende bijbelverzen
uit verschillende bijbelvertalingen in.

Ik bid voor jou
Tijdens het schrijven van dit boek heb ik er vaak voor gebeden dat jij het
fantastische gevoel van hoop, energie en blijdschap zult ervaren dat ontstaat wanneer iemand ontdekt met welk doel God hem of haar op de aarde
heeft geplaatst. Dat gevoel is nergens mee te vergelijken. Ik vind het geweldig om te bedenken welke fantastische dingen je allemaal zullen overkomen. Ze zijn mij óók overkomen, en sinds ik het doel van mijn leven heb
ontdekt, ben ik nooit meer dezelfde persoon geweest.
Omdat ik weet wat de voordelen daarvan zijn, wil ik je uitdagen de
komende 42 dagen jouw geestelijke reis dóór te zetten en geen enkele dag
over te slaan. Jouw leven is het waard om er de tijd voor te nemen erover
na te denken. Maak er elke dag tijd voor vrij. Als je besluit om dat inderdaad te doen, dan wil ik je vragen een overeenkomst te tekenen. Het is heel
waardevol om je naam onder een overeenkomst te zetten. Als je dit boek
met iemand anders gaat lezen, laat die persoon de overeenkomst dan ook
tekenen. Laten we samen beginnen!

Een nieuwe editie voor een
nieuwe generatie
Een verklaring van Rick
Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen …
PSALM 78:4 (NBV)

Onlangs nam de 22-jarige Mark contact met mij op via sociale media en hij
vroeg: ‘Hoe weet ik wat mijn doel is in het leven?’ Terwijl we aan het chatten waren, hoorde ik dat zijn ouders dit boek gelezen hadden, maar hij had
het niet gelezen want hij was pas twaalf toen het uitgegeven werd.
Elke nieuwe generatie moet voor zichzelf ontdekken wat Gods doel
voor hen is. Maar God voegt daaraan toe dat de oudere generatie er verantwoordelijk voor is om door te vertellen wat zij geleerd hebben zodat het
volgende geslacht op God zou vertrouwen (naar Psalm 78:7 NBV).
Sinds Doelgericht Leven voor het eerst verscheen, is onze wereld drastisch veranderd. Gods eeuwige doelen zijn nog steeds onveranderd, maar
wij hebben veel nieuwe hulpmiddelen en kanalen om mensen te helpen die
doeleinden te begrijpen.
Ik heb vier nieuwe dingen aan deze uitgebreidere editie toegevoegd:
• Korte video’s met een inleiding op elk van de 42 hoofdstukken (zie links).
• Een video met een bijbelstudie aan het eind van elk hoofdstuk (zie
links). Hiermee krijg je meer dan dertig extra uren aan studiemateriaal.
• Twee extra hoofdstukken over de barrières die een doelgericht leven
het vaakst in de weg staan.
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• Toegang tot een online community waar je jouw zoektocht naar je
levensdoel kunt bespreken, waar je antwoorden kunt krijgen en steun
kunt vinden.
Ik draag deze nieuwe editie op aan jullie allemaal die net als Mark de nieuwe generatie vormen, maar de vraag stellen die elk tijdperk opnieuw gesteld wordt: Waarom leef ik hier op aarde? Het is een groot voorrecht jullie
daarin te dienen.
‘de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.’
PSALM 100:5 (NBV)

@RickWarren
www.facebook.com/pastorrickwarren
http://www.linkedin.com/in/pastorrickwarren

Mijn overeenkomst
Met Gods hulp zal ik de komende 42 dagen gebruiken om te ontdekken wat Gods doel met mijn leven is.

JOUW NAAM

DE NAAM VAN DE PERSOON MET WIE JE DIT BOEK
SAMEN GAAT LEZEN

Twee mensen kunnen door samenwerking meer bereiken dan
één. Als er één valt, helpt de ander hem overeind. (…) Iemand
die alleen staat, kan worden aangevallen en verslagen, maar
twee mensen kunnen elkaar te hulp komen en zo de overwinning behalen; drie is zelfs nog beter, want een drievoudig koord
is niet gemakkelijk te breken.
PREDIKER 4:9-12 (HET BOEK)

WAAROM
LEEF IK HIER
OP AARDE?
Wie op zijn rijkdom vertrouwt, is als een dorvallend blad; wie op God
vertrouwt, is als fris uitschietend loof.
SPREUKEN 11:28 (GNB)

Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt (…) hij toch zal zijn
als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een
beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof
groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat
vrucht te dragen.
JEREMIA 17:7-9 (NBG)

DAG 1

Het begint allemaal
bij God
Alles in de hemelen en op aarde (…), al het zichtbare
en onzichtbare (…) alles is door [Hem] gemaakt
[en vindt in Hem zijn doel].
KOLOSSENZEN 1:16 (HET BOEK)

Het is zinloos om je af te vragen wat de zin van het
leven is, tenzij je ervan uitgaat dat er een God bestaat.
BERTRAND RUSSELL, ATHEÏST

Het gaat niet om jou.
Het doel van jouw leven omvat veel meer dan jouw persoonlijke vervulling
of jouw gemoedsrust, en zelfs meer dan je geluk. Het omvat veel meer dan jouw
gezin, jouw carrière of zelfs je stoutste dromen en je ambities. Als je wilt weten
waarom je op aarde bent geplaatst, moet je beginnen bij God. Je bent geboren
dankzij het doel dat Hij met jou heeft en voor het doel dat Hij met jou heeft.
De zoektocht naar het doel van het leven stelt de mens al duizenden
jaren voor een raadsel. Dat komt doordat we meestal het verkeerde uitgangspunt nemen – onszelf. We stellen vragen waarbij we zélf centraal
staan, zoals: Wat wil ik worden? Wat moet ik met mijn leven doen? Wat
zijn mijn doelen, mijn ambities, mijn toekomstdromen? Maar wanneer
we op onszelf gericht zijn, zullen we nooit ontdekken wat het doel van
ons leven is. De Bijbel zegt dat God het leven van zijn schepselen leidt en
dat ‘het leven van elk levend wezen in de hand van God’ is.1
In tegenstelling tot de boodschap die door veel populaire boeken en
films wordt uitgedragen en tot wat op populaire seminars en workshops
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wordt beweerd, zul je de betekenis van je leven nooit binnen in jezelf kunnen ontdekken. Je hebt dat waarschijnlijk wel eens geprobeerd. Maar je
hebt jezelf niet geschapen, dus je kunt onmogelijk weten waarvoor je bent
geschapen! Als ik je voor het eerst een uitvinding zou laten zien, dan zou je
niet weten waar die voor diende, en de uitvinding zelf zou je dat ook niet
kunnen vertellen. Alleen de ontwerper, of de door hem geschreven handleiding, zou het doel van de uitvinding kunnen openbaren.
Ik ben een keer verdwaald in de bergen. Toen ik bij een camping vroeg
hoe ik bij mijn bestemming moest komen, kreeg ik te horen: ‘Je kunt daar
vanaf hier niet komen. Je zult vanaf de andere kant van de berg opnieuw
naar boven moeten!’ Op dezelfde manier kun je niet achterhalen wat jouw
levensdoel is wanneer je je eerst op jezelf richt. Je moet beginnen bij God,
jouw Schepper. Je bestaat enkel en alleen omdat het Gods wil is dat je bestaat. Je bent door God en voor God gemaakt – en zolang je dat niet inziet, zal de zin van het leven je ontgaan. Alleen in God ontdekken we onze
oorsprong, onze identiteit, onze betekenis, ons doel, onze waarde en onze
bestemming. Elke andere weg loopt dood.
Veel mensen proberen God voor hun eigen zelfverwezenlijking te gebruiken, maar dat is tegennatuurlijk en het is gedoemd te mislukken. Je
bent gemaakt voor God, niet andersom. Het gaat er in het leven om dat je
je door God voor zijn doelen laat gebruiken, en niet dat je God gebruikt
om jouw eigen doelen te verwezenlijken. De Bijbel zegt: ‘We bewandelen
een doodlopende weg wanneer we helemaal met onszelf bezig zijn, maar
we hebben een leven vol van vrijheid en mogelijkheden wanneer we onze
aandacht op God richten.’2
Ik heb vele boeken gelezen waarin adviezen worden gegeven over het
ontdekken van het doel van het leven. Je zou al die boeken ‘zelfhulpboeken’
kunnen noemen, omdat ze het onderwerp vanuit een zelfgerichte visie
benaderen. In zelfhulpboeken (zélfs in christelijke) worden over het algemeen dezelfde voorspelbare stappen aan de hand gedaan om het doel van
het leven te ontdekken: Denk na over je dromen. Maak voor jezelf duidelijk wat je belangrijk vindt. Maak voor jezelf doelen. Kom erachter waar je
goed in bent. Streef naar het hoogst haalbare en zet je daar volledig voor in.
Toon discipline. Geloof dat je je doelen zult bereiken. Betrek daar andere
mensen bij. Geef nooit op.

dag 1: Het begint allemaal bij God

Natuurlijk leiden deze adviezen vaak tot een groot succes. Wanneer je
helemaal op een doel gefocust bent, slaag je er meestal wel in dat doel te bereiken. Maar succesvol zijn is absoluut niet hetzelfde als het verwezenlijken
van je levensdoel! Je zou al je persoonlijke doelen kunnen verwezenlijken
en gemeten naar de normen van de wereld ongekend succesvol kunnen
zijn, en toch het doel kunnen mislopen waarvoor God je heeft geschapen.
We hebben méér nodig dan adviezen voor zelfhulp. De Bijbel zegt: ‘Zelfhulp leidt tot niets, maar door zelfopoffering kunt u uw ik, uw ware ik,
ontdekken.’3
Dit boek is geen zelfhulpboek. Het is niet bedoeld om te ontdekken welke
carrière het beste bij je past. Het gaat niet over het waarmaken van je dromen
of over het plannen van je leven. In dit boek gaat het er niet om hoe je nóg
meer activiteiten in een toch al afgeladen agenda kunt proppen. Integendeel,
dit boek zal je leren hoe je minder moet doen in je leven – door je te richten
op het allerbelangrijkste: worden waar God je voor heeft geschapen.
De vraag is dus hoe je het doel kunt ontdekken waarvoor je bent geschapen. Er zijn slechts twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is speculatie.
Dat is waar de meeste mensen voor kiezen. Zij veronderstellen, gissen en theoretiseren. Wanneer mensen zeggen: ‘Voor mij heeft het leven altijd ingehouden …’, dan bedoelen ze: ‘Iets beters weet ik niet te bedenken.’
Al duizenden jaren lang wordt er door briljante filosofen gediscussieerd en gespeculeerd over de zin van het leven. Filosofie is een belangrijk
studiegebied dat zeker zijn nut heeft, maar wanneer het gaat om het vaststellen van het doel van het leven, kunnen zelfs de meest wijze filosofen
alleen maar gissen.
Dr. Hugh Moorhead, docent filosofie aan de Universiteit van Noordoost-Illinois, heeft eens 250 van de bekendste filosofen, wetenschappers,
schrijvers en intellectuelen van de wereld schriftelijk benaderd en hun gevraagd wat volgens hen de zin van het leven was. Vervolgens heeft hij hun
antwoorden in een boek gepubliceerd. Sommigen vertelden hem hun beste
vermoedens, anderen gaven toe dat ze slechts een levensdoel hadden verzonnen, en wéér anderen waren zo eerlijk om te zeggen dat ze geen idee
hadden. Verscheidene vermaarde intellectuelen vroegen professor Moorhead zelfs of hij hun zou willen terugschrijven om te vertellen of hij het
doel van het leven had ontdekt!4
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Gelukkig bestaat er een alternatief voor speculatie over de betekenis
en het doel van het leven. Dat alternatief is openbaring. We kunnen onze
toevlucht nemen tot datgene wat God in zijn Woord over het leven heeft
geopenbaard. De gemakkelijkste manier om te ontdekken welk doel een
uitvinding heeft, is de bedenker ervan naar dat doel te vragen. Hetzelfde
geldt voor het ontdekken van het doel van jouw leven: vraag God ernaar.
God laat ons niet maar een beetje rondtasten in het duister. Hij heeft
zijn vijf doelen voor ons leven duidelijk in de Bijbel geopenbaard. De Bijbel
is de handleiding waarin ons door de ‘ontwerper’ wordt uitgelegd waarom
we leven, hoe het leven werkt, wat we in het leven moeten vermijden en
wat we in de toekomst kunnen verwachten. In die handleiding wordt uitgelegd wat in geen enkel zelfhulpboek of filosofieboek staat. De Bijbel zegt
dat Gods doelen doortrokken zijn van zijn wijsheid en dat ze het beste in
ons voortbrengen.5
God is niet slechts het uitgangspunt van je leven – jouw leven komt uit
Hem voort! Om het doel van jouw leven te kunnen ontdekken, moet je je
tot Gods Woord wenden, en niet tot de wijsheid van de wereld. Je moet je
leven op eeuwige waarheden bouwen, en niet op populaire psychologie, het
streven naar succes of inspirerende verhalen. Een parafrasering van Efeziërs
1:11 luidt: ‘In Christus ontdekken we wie we zijn en waarvoor we leven. Al
lang voordat wij voor het eerst van Christus hoorden (…) had Hij zijn oog op
ons laten vallen en had Hij ons ontworpen om een glorieus leven te leiden.
Wij maken deel uit van het Grote Doel dat Hij in alles en iedereen aan het
verwezenlijken is.’ Dit vers leert je drie dingen over jouw doel:
1. Je ontdekt jouw identiteit en jouw doel door middel van een relatie met
Jezus Christus. Als je geen relatie met Hem hebt, dan zal ik verderop in
dit boek uitleggen hoe je zo’n relatie kunt beginnen.
2. Al lang voordat je aan Hem dacht, dacht God aan jou. Al vóór jouw
conceptie had Hij een doel met jouw leven. Hij heeft dat doel bedacht
voordat je bestond, zonder enige inbreng van jouw kant! Je kunt zelf je
carrière kiezen, je huwelijkspartner, je hobby’s en vele andere aspecten
van je leven, maar je kunt niet zelf je doel kiezen.
3. Het doel van jouw leven past binnen een veel groter, kosmisch doel dat
God voor eeuwig heeft ontworpen. Dáár gaat dit boek over.

dag 1: Het begint allemaal bij God

De Russische schrijver Andrej Bitov groeide op onder een atheïstisch,
communistisch regime. Maar op een sombere, grijze dag eiste God
zijn aandacht op. Bitov herinnert het zich als volgt: ‘Ik was 27 en zat in
Leningrad (het tegenwoordige St. Petersburg) in de metro. Plotseling werd
ik overvallen door een gevoel van wanhoop dat zó overweldigend was,
dat het leven ter plekke leek op te houden en de toekomst geen enkel nut
meer scheen te hebben. Plotseling kwam er een gedachte bij me op: zonder
God heeft het leven geen enkele zin. Ik bleef die zin in opperste verbazing
herhalen en gebruikte hem als een roltrap waarlangs ik weer omhoog kon
komen. Ik stapte uit de metro en liep Gods licht binnen.’6
Misschien tast je in het duister over jouw doel in het leven. Gefeliciteerd, je
staat op het punt het licht binnen te gaan.

DAG 1

NADENKEN OVER MIJN DOEL
ONDERWERP OM TE OVERDENKEN: Het gaat niet om mij.
VERS OM TE ONTHOUDEN: ‘Want in Hem is geschapen al wat in de hemelen
en op de aarde is, de zichtbare en de onzichtbare dingen, tronen, heerschappijen, overheden en machten; alles is door Hem en tot Hem geschapen.’
KOLOSSENZEN 1:16 (LEI)

VRAAG OM OVER NA TE DENKEN: Hoe kan ik mezelf er, ondanks alle re-

clame en advertenties waarmee ik word bestookt, aan herinneren dat
het er in het leven uiteindelijk om gaat dat ik voor God leef, en niet voor
mezelf?
BIJBELSTUDIE OM TE LUISTEREN: www.purposedriven.com/day1
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DAG 2

Je bent hier niet
toevallig
Ik, de HEER, heb je gemaakt, je gevormd
in de schoot van je moeder, Ik ben het die je helpt.
JESAJA 44:2 (GNB)

God doet niet aan dobbelen.
ALBERT EINSTEIN

Je bent hier niet toevallig.
Je geboorte was geen vergissing of een ongelukje, en jouw leven is geen
gril van de natuur. Het kan zijn dat je ouders niet op je hadden gerekend,
maar God heeft wél op je gerekend. Jouw geboorte heeft Hem absoluut niet
verrast; Hij verwáchtte die geboorte zelfs.
Lang voordat je door je ouders werd verwekt, had God je al bedacht. Hij
is de eerste die over jou heeft nagedacht. Het is niet het lot, geen toeval of geluk, dat je op dit moment ademhaalt. Je leeft omdat God je wilde scheppen!
De Bijbel zegt: ‘De Here zal het doel dat Hij met mij heeft, verwezenlijken.’1
Je lichaam is door God tot in het kleinste detail uitgedacht. God heeft
doelbewust gekozen voor je ras, de kleur van je huid, je haar en al je andere
kenmerken. Hij heeft jouw lichaam op maat gemaakt, precies zoals Hij het
wilde. Ook heeft Hij bepaald welke aangeboren talenten je zou bezitten, en
Hij heeft je jouw unieke persoonlijkheid gegeven. De Bijbel zegt: ‘U zag elk
van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt.’2 En ook: ‘U
zag mij toen ik nog geen vorm had.’3

dag 2: Je bent hier niet toevallig

Omdat God je met een reden heeft gemaakt, heeft Hij ook besloten
wanneer je geboren zou worden en hoe lang je zult leven. Hij heeft van tevoren de dagen van jouw leven vastgesteld, en Hij heeft het precieze tijdstip
van jouw geboorte en van jouw dood gekozen. De Bijbel zegt: ‘In uw boek
waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden,
toen nog geen daarvan bestond.’4
God heeft ook bepaald waar je ter wereld zou komen en waar je zou
leven om zijn doel te vervullen. Jouw ras en nationaliteit heb je niet toevallig. God heeft geen enkel detail aan het toeval overgelaten. Hij heeft alles
tot in detail voor zijn doel gepland. De Bijbel zegt: ‘Hij heeft alle volken
laten voortkomen uit één mens (…) en verspreidde hen over de aarde. Hij
stelde vast hoelang zij zouden leven en binnen welke grenzen zij zouden
wonen.’5 Niets van wat er in jouw leven gebeurt, gebeurt zo maar. Alles
heeft een doel.
Het meest verbazingwekkende van alles is dat God heeft bepaald hoe
je geboren zou worden. Ongeacht de omstandigheden waarin je geboorte
heeft plaatsgevonden en ongeacht wie jouw ouders zijn, God heeft je met
een plan geschapen. Het maakt niet uit of je goede, slechte of onverschillige
ouders had. God wist dat deze twee mensen precies de juiste genetische
samenstelling hadden om de op maat gemaakte persoon te scheppen die
Hij in gedachten had. Zij hadden het DNA waarmee God je wilde maken.
Er bestaan misschien onwettige ouders, maar er bestaan geen onwettige kinderen. Veel kinderen zijn door hun ouders niet gepland, maar alle
kinderen zijn gepland door God. God heeft bij het vaststellen van zijn doel
voor ons rekening gehouden met menselijke fouten, en zelfs met zonde.
God doet nooit iets per ongeluk, en Hij maakt nooit fouten. Hij heeft
een reden voor alles wat Hij maakt. Elke plant en elk dier is door God van
tevoren bedacht, en Hij heeft ieder persoon met een doel geschapen. Het
motief dat God had om jou te scheppen, was zijn liefde. De Bijbel zegt dat
God al lang voordat Hij de fundamenten van de aarde plaatste, aan ons
dacht en had bepaald dat zijn liefde op ons gericht zou zijn.6
God dacht al aan ons voordat Hij de aarde maakte. Het feit dat Hij aan
ons dacht, was zelfs de reden waarom Hij de aarde gemaakt heeft! God heeft
deze planeet op zo’n manier gemaakt dat wij erop konden leven. Zijn liefde
is op ons gericht, en van zijn hele schepping zijn wij het meest waardevol.

23

24

Waarom leefleven
ik hier op aarde?
Doelgericht

De Bijbel zegt: ‘Volgens zijn plan heeft Hij ons nieuw leven gegeven
door ons de waarheid bekend te maken. Zo zijn wij als het ware de eerste
kinderen van zijn gezin geworden.’7 Zó veel houdt God van jou en zó
waardevol vindt Hij jou!
God doet dingen niet lukraak; Hij heeft alles met de grootste zorgvuldigheid voorbereid. Hoe meer natuurkundigen, biologen en andere wetenschappers over het universum te weten komen, des te duidelijker wordt het
dat het universum op een unieke manier aansluit bij ons bestaan, dat het
op maat is gemaakt met precies die details die het menselijk leven mogelijk
maken.
Michael Denton, die als moleculair bioloog verbonden is aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland, is tot de volgende conclusie gekomen: ‘Alle data die in de biologische wetenschap beschikbaar zijn, onderbouwen de basisveronderstelling dat de kosmos een specifiek o ntworpen
geheel is, waarvan het leven en de mensheid het fundamentele doel vormen, een geheel waarin alle facetten van de werkelijkheid door dit ene feit
hun betekenis krijgen en vanuit dit ene feit verklaard worden.’8 Duizenden
jaren geleden zei de Bijbel reeds hetzelfde: ‘God [heeft] de aarde gevormd
(…) Hij heeft haar niet als een woestheid geschapen, [maar op zo’n manier]
dat zij bewoond zou zijn.’9
Waarom heeft God dit allemaal gedaan? Waarom deed Hij al die moeite
om een universum voor ons te scheppen? Omdat Hij een God van liefde is.
Deze liefde is moeilijk te bevatten, maar ze is door en door betrouwbaar.
Je bent geschapen als een bijzonder object van Gods liefde! God heeft je
gemaakt zodat Hij van je kon houden. Dat is een waarheid waar je jouw
leven op kunt bouwen.
De Bijbel zegt ons dat God liefde is.10 Er staat niet dat God liefde heeft.
Hij is liefde! Liefde vormt de essentie van Gods karakter. Binnen de gemeenschap van de Drie-eenheid is er sprake van volmaakte liefde, dus God
hoefde je niet te scheppen. Hij was niet eenzaam. Maar Hij wilde je maken
om zijn liefde tot uitdrukking te brengen. God zegt: ‘Ik heb u geschapen en
sinds uw geboorte voor u gezorgd. Uw leven lang zal Ik uw God zijn. Ook
al wordt uw haar grijs van ouderdom, Ik maakte u en Ik zal voor u zorgen.’11
Als er geen God was, dan zouden we allemaal bij toeval bestaan – het
resultaat van astronomische willekeur in het universum. Je zou dit boek

dag 2: Je bent hier niet toevallig

dan net zo goed opzij kunnen leggen, want het leven zou dan geen doel,
betekenis of waarde hebben. Er zou geen goed of fout bestaan, en er zou
geen hoop zijn voor ná je korte verblijf hier op aarde.
Maar er is wel een God; een God die jou met een reden gemaakt heeft.
Jouw leven heeft enorm veel betekenis! Je ontdekt die betekenis alleen
wanneer je God het referentiepunt van je leven maakt. Een parafrasering
van Romeinen 12:3 luidt: ‘Alleen aan de hand van wie God is en van wat Hij
voor ons doet, kunnen we onszelf echt goed begrijpen.’
Het gedicht van Russell Kelfer vat het allemaal samen:
You are who you are for a reason.
You’re part of an intricate plan.
You’re a precious and perfect unique design,
called God’s special woman or man.
You look like you look for a reason.
Our God made no mistake.
He knit you together within the womb,
you’re just what He wanted to make.
The parents you had were the ones he chose,
and no matter how you feel,
they were custom-designed with God’s plan in mind,
and they bear the Master’s seal.
No, that trauma you faced was not easy.
And God wept that it hurt you so;
but it was allowed to shape your heart
so that into his likeness you’d grow.
You are who you are for a reason.
You’ve been formed by the Master’s rod.
You are who you are, beloved,
because there is a God!12
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Waarom leefleven
ik hier op aarde?
Doelgericht

DAG 2

NADENKEN OVER MIJN DOEL
ONDERWERP OM TE OVERDENKEN: Ik besta niet toevallig.
VERS OM TE ONTHOUDEN: ‘De HERE, Die u heeft gemaakt en Die u van
eeuwigheid kent, zal helpen.’
JESAJA 44:2 (HET BOEK)

VRAAG OM OVER NA TE DENKEN: Welke aspecten van mijn achtergrond, mijn
persoonlijkheid en mijn uiterlijk vind ik moeilijk te accepteren, wetende
dat God me op een unieke manier heeft geschapen?
BIJBELSTUDIE OM TE LUISTEREN: www.purposedriven.com/day2

DAG 3

Wat drijft jou in
het leven?
Ik ontdekte dat succes meestal voortkomt
uit afgunst en jaloezie.
PREDIKER 4:4 (HET BOEK)

Iemand die geen doel heeft, is als een schip zonder roer
– stuurloos, waardeloos, en geen mens.
THOMAS CARLYLE

We worden allemaal ergens door gedreven – door iets wat ons leven
stuurt en richting geeft.
Welke drijvende kracht gaat er achter jouw leven schuil? Het kan zijn dat
je op dit moment wordt gedreven door een probleem, iets waardoor je onder
druk staat, of een deadline. Misschien word je gedreven door een pijnlijke
herinnering, een grote angst of een onbewuste overtuiging. Er zijn honderden omstandigheden, waarden en normen en emoties die de drijvende kracht
achter jouw leven kunnen vormen. Hier volgen vijf van de meest voorkomende.

Veel mensen worden gedreven door
schuldgevoelens
Deze mensen vluchten hun hele leven lang voor gevoelens van spijt en zijn
hun hele leven bezig om datgene waarvoor ze zich schamen te verbergen.
Mensen die worden gedreven door schuld, worden gemanipuleerd door

