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We willen allemaal graag weten waarom 

we bestaan. Waarom God juist ons 

bedacht heeft. Daarom speuren we 

allemaal druk naar de zin van ons leven, 

de reden van ons bestaan. 
 

Om de zin van je leven te ontdekken, moet je 

dat leven in de eerste plaats aan God 

overgeven. God is immers je Schepper: Hij 

weet dus beter dan wie ook waarvoor je 
gemaakt bent en welke rol Hij voor jou in 

gedachten heeft. Je relatie met God verbeter 

je door te lezen in zijn Woord en Hem te 

zoeken in gebed. Door dat te doen kan Gods 

Geest steeds meer als levend water door je 

stromen. 
 

Hij kan je tot bloei brengen, je vormen en 

zorgen dat je vrucht draagt. Hij kan je meer 

en meer vormen tot de man of vrouw die God 

in gedachten had toen Hij besloot je te 
maken. Ten tweede heb je andere gelovigen 

nodig. In Efeziërs 3:18 zien we dat we samen 

met de andere heiligen in staat zijn de 

grootheid van Gods liefde te bevatten en dat 

we alleen zo vervuld kunnen worden tot alle 

volheid Gods. In 1 Korintiërs 12 en 14 lezen 
we dat God ons gaven geeft om elkaar op te 

bouwen. Daaruit mogen we de conclusie 

trekken dat we zonder elkaars gaven niet 

volledig opgebouwd, niet volledig ontwikkeld, 

kunnen worden. In Efeziërs 4:11-13 staat 

het nog duidelijker: God heeft ons elkaar 

gegeven tot toerusting, “tot opbouw van het 

lichaam van Christus, totdat wij allen de 
eenheid des geloofs en der volle kennis van 

de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke 

rijpheid, de maat van de wasdom der volheid 

van Christus”. Volwassen worden doen we 

dus samen - we bouwen elkaar op - onder 

Gods leiding. 
 

Geschapen met een doel 

Onder leiding van God én met de hulp van 

elkaar, groeien we dus en mogen we ont-

dekken wie we zijn en wat God van ons wil. 
Want dat God iets bijzonders met ieder van 

ons wil, wordt ons de hele Bijbel door 

duidelijk gemaakt. Kijk bijvoorbeeld maar in 

Efeziërs 2: 10. Daar staat dat we geschapen 

zijn om “goede werken te doen die God al 
voor de grondlegging van de aarde had 

bedacht.” Toen er nog niets was, wist God al 

dat Hij jou zou gaan maken en ook wat Hij 

wilde dat je zou gaan doen! God weet al 

eeuwen wat jij moet gaan doen! 

 

Vaak denken we dat we toevallig zijn 
ontstaan: het gevolg van het seksuele 

contact van je ouders. Maar de Bijbel leert 

ons dat dit niet zo is. In Psalm 139 staat het 

zo: “Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben 

toebereid, wonderbaar zijn Uw werken! Uw 
ogen zagen mijn vormeloos begin, in Uw 

boek waren zij alle opgeschreven, de dagen 

die geformeerd zouden worden, toen nog 
geen daarvan bestond” (vers 14 en 16). Je 

bent geen ongelukje, geen toevallig ontstaan 

schepsel. God wilde je. Hij wist hoe je eruit 

zou zien, bedacht persoonlijk je karakter en 
gaf je de goede eigenschappen mee die Hij 

voor jou belangrijk vond! 

 

Toen God Jeremia vroeg om profeet te 

worden, was hij pas 17 jaar oud. Dit was wat 

God tegen Jeremia zei: “Voordat Ik jou 

maakte in de schoot van je moeder, kende Ik 

je al. En voordat je geboren werd, had Ik je 

al voor deze taak apart gezet. Ik wilde dat je 

mijn profeet zou worden en namens Mij 
tegen de volkeren zou spreken” (Jer. 1:4-5). 

In Galaten lezen we iets dergelijks over 

Paulus. 

Daar staat dat deze apostel door God - al 

vanaf de "moederschoot’ afgezonderd was 

“opdat ik Hem onder de heidenen zou 
verkondigen” (Gal. 1:15-16). 

Zo is het ook met ons. God weet precies 

waarom Hij ons gemaakt heeft. God is onze 

Schepper. Hij is liefdevol en almachtig. Hij 

zou ons nooit zomaar laten bestaan - als ons 
leven geen zin zou hebben en we een 

ongelukje zouden zijn uit zijn  

pottenbakkersoven. Daarvoor houdt God 

gewoon te veel van ons. 

Bovendien is God almachtig: als Hij ons echt 

niet wil, hoeft Hij maar even met zijn vingers 
te knippen en we zouden niet meer bestaan. 

 

God heeft jou dus gemaakt omdat Hij jou 

wilde. Hij houdt van je. Zielsveel. Hij is blij 

als je bij Hem bent. Maar daarnaast geeft Hij 

je ook iets te doen. Iets dat volmaakt bij je 
past. Iets dat je fijn vindt om te doen en iets 

dat zinvol is: voor God en de mensen om je 

heen. De zin van je leven kan nu nog schuil 

gaan achter een soort mist. Door de zondeval 

en de verkeerde keuzen die je maakt, ben je 
nog niet de man of vrouw geworden die God 

in zijn hoofd had. 

Zolang we ons nog niet bekeerd hebben, 

zolang we Gods Geest niet hebben, zijn we 

als speelgoedkonijnen zonder batterijen. En 

dat is inderdaad vrij zinloos. Maar met Gods 
Geest worden we vervuld. Dan worden we 

gevormd naar Gods beeld en krijgt ons leven 

zin. Dan mogen we de dingen gaan doen die 

God al zo heel lang voor ons in gedachten 

had. Wat de goede werken zijn waarvoor God 
jou heeft bestemd, zal Hij je laten zien als je 



je aan Hem 

overgeeft. Wel 

weten we dat 

het iets te 

maken heeft 
met liefde voor 

God en de 

mensen - dat 

zijn immers de 

hoofdgebo-

den - en met 
zijn plan van 

behoud. We 

weten dat God wil dat wij zijn werk hier op 

aarde voortzetten; Hij wil dat wij zijn 

vriendelijke glimlach zijn, Hij wil dat wij zijn 
troostende arm zijn, zijn liefdevolle blik, zijn 

tedere omarming, zijn krachtige wil en zijn 

woorden van hoop. Wij moeten op aarde 

doen wat Jezus ook gedaan zou hebben: 

mensen redden uit de puinhopen van deze 

wereld en ze brengen tot Gods troon zodat 
ook zij de ware betekenis van hun 

leven - God zelf - kunnen ontdekken (zie 

Johannes 17:3). 

 

De opdracht die we hebben - God liefhebben 
en onze naaste - is dus voor iedereen gelijk. 

Je zou kunnen zeggen dat ieder mens 

dezelfde, algemene roeping heeft ontvangen. 

Toch doet ieder mens heel andere dingen om 

aan die roeping gehoor te geven. Moeder 

Theresa wijdde haar leven bijvoorbeeld aan 
de armen en aan dodelijk zieke mensen in 

Calcutta. 

 

Ze had de mensen voor wie ze zorgde lief en 

zag haar zorg aan hen als een manier om 

haar liefde voor God te laten zien. Bill 
Hybels, dienaar van één van de grootste 

gemeenten in Amerika, ziet het als zijn 

specifieke taak andere dienaren te helpen bij 

hun leiderschap en evangelisatie. De liefde 

voor God en voor de naaste leidt bij hem dus 
tot een heel andere persoonlijke roeping 

dan bij Moeder Theresa. Andere mensen 

wijden hun leven aan God door een 

lichtpuntje te zijn in de wijk waar ze wonen 

en zich te bekommeren om de mensen om 

zich heen. Of ze voelen een roeping om in het 
onderwijs te gaan om de jeugd waarden en 

normen bij te brengen. Of ze geven leiding 

aan een kleine groep van pas bekeerden 

verder te leiden in het geloof. 

 

Bijzondere roepeing 
We zien dus dat de opdracht van God aan 

iedere gelovige zich heel concreet, maar ook 

op heel unieke wijze, uit. Omdat ieder mens 

anders is, andere gaven heeft en onder 

andere omstandigheden leeft, krijgt het 
algemene gebod tot liefde voor God en onze 

naaste, in iedere persoon een andere vorm. 

De unieke manier waarop die algemene 

opdracht gestalte krijgt in een gelovige, 

noemen we de bijzondere roeping van die 

persoon. Als je dus wilt weten wat jouw 
roeping is, dien je te kijken naar alles wat 

jou uniek maakt: je opvoeding, je karakter, 

je opleiding, je gaven en talenten, je 

kennissenkring. Kijk daarbij niet te veel naar 

je toekomst - wat ga je later doen - maar ga 
gewoon aan de slag. Begin met het lief 

hebben van anderen. Met het eren van God 

en je zult vanzelf ontdekken naar wie en 

naar welk werk je hart het meest uitgaat. 

Paulus was niet bezig de wil van God uit te 
vinden, hij was bezig die uit te voeren. 
 

God wil daarbij niet dat we allemaal 

hetzelfde doen. Dan had Hij wel gewoon 6 

miljard Jannen, Pieten of Annies geschapen. 

Hij maakte ieder van ons echter uniek. Hij 

heeft je heel uniek bedoeld en heeft je 
gemaakt voor een heel uniek plan! Omdat 

God je maker is, moet je naar Hem toe als je 

wilt weten wie je bent en wat de zin van jouw 

leven is. Dat het zinvol is, is echter zeker. 

God houdt van je en gunt je een leven vol 
spanning en avontuur. 

Een leven in zijn dienst. Een leven waarbij je 

iedere minuut geniet omdat je iets mag doen 

wat helemaal bij je past en waarvoor je door 

Hem precies op maat bent gemaakt! We 

wensen je daarom een boeiende en 
spannende speurtocht op zoek naar jezelf en 

de zin van je leven. We bidden dat je met 

Gods hulp uit zult groeien tot de man of 

vrouw die Hij in de eeuwigheid al bedacht. 

En we weten zeker dat we jouw leven graag 

met je willen delen. Omdat jouw leven zin 
heeft - niet alleen voor jezelf, maar ook voor 

ons! 
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