
Op weg naar een leven van betekenis 
                        

Acht stappen van crisis naar hoop 
 
 
De crisis brengt niet alleen een herbezinning op gang naar de financiële en economische structuur van 
onze maatschappij. Ze brengt ons ook bij de vraag: ‘Wat is geluk?’. Nu bepaalde zekerheden beginnen 
te verdwijnen, proberen we op een andere manier ons leven en onze toekomst te ordenen. Sommigen 
kiezen nog meer voor het egoïstisch welbevinden, zo van: als er niemand voor mij zorgt, zal ik goed 
voor mij zelf zorgen. Maar het plat hedonisme en de egoïstische zelfzorg bevredigen ons geen moment 
en doen ons nog meer geïsoleerd raken. Anderen trachten de moed erin te houden en verwachten dat 
we er met een aantal moeilijke kwartalen wel weer bovenop zullen geraken. De ogen sluitend voor het 
feit dat de financiële crisis onomkeerbare gevolgen heeft. Weer anderen voelen zich angstig en 
machteloos en proberen wanhopig nog wat vat te voelen op hun leven door van bank te veranderen en 
kleine aanpassingen te doen in de privé-sfeer. De meeste mensen echter laten de crisis over zich 
heenkomen als waren ze buitenstaanders die de situatie wel kunnen beoordelen maar er zelf (nog) geen 
hinder van hebben. Wat is geluk, als financiële zekerheid en een waardevast pensioen geen 
onvoorwaardelijke bodem meer onder ons bestaan geven? Als vertrouwen in overheid, bedrijfsleven 
en de financiële instellingen een illusie blijkt, wat is dan een gelukkig leven? 
 
Geluk, blijkt uit allerlei onderzoeken, heeft niet zo zeer te maken met wat we hebben, maar met wie 
we zijn. Geluk heeft niet te maken met hoeveel wij bezitten maar vooral met het leiden van een 
betrokken en een betekenisvol leven, zegt  Martin Seligman. Ook bij Victor Frankl gaat het erom dat 
we toekomstgericht leven met een vast vertrouwen in de zin van ons leven. Een leven waarin je je ten 
dienste stelt van een groter geheel, waardoor je boven jezelf en je dagelijkse omstandigheden uitstijgt. 
Een betekenisvol leven wordt in de bijbel een vruchtbaar leven genoemd; een leven waar anderen 
geluk, liefde en groei door ontvangen.  
Om een leven van betekenis te leven en diepe voldoening te ervaren zijn een aantal stappen nodig. 
Stappen die vereisen dat we zelf ons leven in handen nemen, sturing geven; een doelgericht 
vooruitgaan. Een leven waarin willen voorafgaat aan kunnen.  Stappen waarin een logische volgorde 
zit en waarvan de voorafgaande nodig is om de volgende te kunnen bereiken.       
 
 
Stap 1 geloof  
 

Wanneer je een schip wilt bouwen 
Breng dan geen mensen bijeen om timmerhout te sjouwen 

Of te tekenen alleen 
Voorkom dat ze taken ontvangen 

Deel evenmin plannen mee 
Maar leer eerst mensen verlangen 

Naar de eindeloze zee. 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
Om iets voor elkaar te krijgen moet je beginnen met erin te geloven. Je hebt een droom en een visie 
nodig die je inspireren en je leven zin geven. Je kunt geen zaak opstarten als je niet gelooft in je 
product, de markt en de middelen die je ervoor nodig hebt, maar vooral in jezelf. Ook een relatie 
aangaan, huwen en kinderen op de wereld zetten zijn stappen die om geloof en vertrouwen vragen. 
Want niemand kan met zekerheid de toekomst voorspellen. Om vandaag een betekenisvol leven te 
leiden moet je vol vertrouwen de toekomst tegemoet ziet. Niet in een onrealistische positief-denken-
mentaliteit maar wel met een diep vertrouwen in het leven, jezelf en anderen. Niet dat dat vertrouwen 
nooit beschaamd zal worden. Niet dat het leven soms geen vreemde kronkels maakt en je heel ergens 



anders uitkomt dan waarvan je gedroomd had. Maar in een diep geloof dat je eens bij je doel zult 
uitkomen. Zoals de bloesems ons beloven dat er binnen enkele maanden vruchten aan de bomen zitten; 
zo beloven onze verlangens ons dat we iets kunnen bereiken, winnen en zullen uitblinken.  
Geloof in de toekomst, in andere mensen, in jezelf en je mogelijkheden vraagt om een sterk 
fundament. Voor christenen is dat het geloof in een Schepper die ons gewild, bedoeld heeft en zoals 
het oude gospellied zegt ‘He‘s got the whole world in his hands’. Hij die de wereld gemaakt heeft en 
ons erop geplaatst heeft, geeft ons de garantie dat wij hier onze dromen mogen realiseren. Vertrouwen 
betekent overgave. Het is jezelf los laten en weten dat er onder je een vangnet is van een liefdevolle 
God (Deut 33:27). 
 
 
Stap 2 karakter 
 

“Iedereen denkt erover om de wereld te veranderen, 
 maar niemand denkt erover zichzelf te veranderen.” 

Leo Tolstoj 
 
De tweede stap die je zult moet ondernemen is het werken aan je karakter. Je karakter, je integriteit en 
je levenswaarden zijn geen gegevenheden van bij je geboorte. Ze zijn het resultaat van je keuzes. De 
belangrijkste morele keuzes maken we in onze jeugd. Maar gelukkig krijgen we in de loop van het 
leven nog heel wat kansen om alsnog ons kompas op orde te brengen. Werken aan ons karakter 
betekent jezelf de volgende vragen stellen: ‘welke principes staan er centraal in mijn leven’, ‘waar wil 
ik mij aan houden’, ‘waarop mogen mensen mij aanspreken’ en ‘aan welke uitgangspunten wil ik mijn 
leven lang trouw blijven’. Natuurlijk zullen we fouten maken en telkens weer van onze koers afraken. 
Maar zoals S. Covey zegt: ook al wijkt een vliegtuig, door weersomstandigheden en andere factoren, 
in 90 procent van de vliegtijd van koers af. Uiteindelijk zal het zijn doel bereiken omdat het doel en 
het vluchtplan van te voren zijn vastgesteld en het kompas en de piloot het vliegtuig telkens weer naar 
de juiste koers corrigeren. Daarom is het eerlijk naar jezelf kijken en je eigen gedragingen beoordelen 
zinvol en heilzaam. Ze helpen ons weer trouw te worden aan onszelf en ons levensdoel nog duidelijker 
voor te stellen. Vandaag is het grootste probleem de integriteit van mensen. Als leiders niet meer 
integer zijn en geen sterk karakter hebben, hoe kunnen ze gevolgd en vertrouwd worden? Herstel van 
onze maatschappij zal beginnen bij het herstel van de integriteit. Bij leiders die duidelijke waarden en 
principes centraal stellen in hun leven en daarop willen worden aangesproken. Maar ook al ben je geen 
leider dan nog kun je je bijdrage leveren door in het leiderschap over je eigen leven en je omgeving 
transparant en doelgericht bezig te zijn.  
 
 
Stap 3 visie 
 

Op een dag kwam Alice bij een splitsing van de weg en zag een Cheshirekat in een boom. 
‘Welke weg zal ik nemen?’ vroeg ze. Zijn antwoord bestond uit een vraag: ‘Waar wil je naartoe?’ 

 ‘Ik weet het niet, antwoordde Alice. ‘Dan’, zei de kat ‘maakt het niet uit’. 
Lewis Carroll,  Alice in wonderland 

 
Inzicht en visie hebben, betekent dat we uit de massale golven van informatie die naar ons toestromen 
de juiste gegevens weten op te pakken die we nodig hebben voor onze dromen en plannen. Daarom is 
stap twee zo belangrijk. Onze innerlijke doelgerichtheid en loyaliteit aan onze waarden helpen ons om 
te selecteren en onze visie uit te werken. Vaak wordt er gedacht dat informatie voldoende is, maar 
wanneer kennis niet geïntegreerd raakt in onze levensvisie brengt het geen groei en wijsheid. Karakter 
is nodig om tot een goede visie te komen. Karakter helpt ons om te zien waar het om gaat in het leven. 
Het helpt ons selecteren en ons te focussen op die inzichten die we nodig hebben om onze visie uit te 
voeren. Dat we als we jong zijn onze visie nog niet duidelijk voor ogen hebben, is niet erg. Veel 
kwalijker is dat veel mensen zonder visie leven. Daarbij levend van dag tot dag en reagerend op wat er 
telkens van buiten naar hen toe komt. Jezus Christus stelt aan het begin van zijn optreden dat Hij niet 
gekomen is om te oordelen maar om te redden. Deze visie hielp hem om op een bepaald moment toen 



mensen hem trachten te verleiden tot een oordeel over een vrouw die overspel had gepleegd, er niet in 
mee te gaan en ook tegen deze vrouw te bevestigen: ‘ook ik veroordeel u niet’. Het is soms 
verbazingwekkend hoe sommige mensen heel gemakkelijk van bepaalde principes stappen als de 
situatie wat verandert. Ik denk dat dat komt omdat die principes geen deel uitmaakten van hun 
levensvisie. Normen en waarden die voortkomen uit je levensvisie zul je niet zo gemakkelijk kunnen 
loslaten.  
 
 
Stap 4 zelfcontrole 
 

“Als ik zie tot welke gevolgen kleine dingen kunnen leiden, denk ik wel eens… 
er bestaan helemaal geen kleine dingen.” 

Bruce Barton 
 
Veel mensen met goede bedoelingen en prachtige plannen mislukken omdat ze geen  zelfbeheersing 
kennen. Ze hebben hun eigen emoties en verlangens niet goed onder controle. 
Bij tegenslag kunnen ze niet rustig de situatie overzien, maar reageren ze uit boosheid en frustratie. 
Weer anderen compenseren moeilijke momenten door het aangaan van kortstondige seksuele 
avonturen, al dan niet virtueel. Zelfcontrole betekent niet het ontbreken van heftige emoties maar dat 
we er de controle overhouden. Dat onze visie net iets sterker is dan onze teleurstelling. Dat de hoop, 
die we vanuit de vorige stappen hebben ontwikkeld, sterk genoeg is om verleidingen te weerstaan en 
ons op de juiste koers te houden. Veel idealistische mensen hebben zodra ze opgeklommen zijn in een 
machtspositie hun waarden bijgesteld en zich door de kick die macht geeft laten meeslepen. Maar niet 
alleen macht ook de behoefte aan erkenning door mensen en als aantrekkelijk te willen worden gezien 
kunnen valkuilen worden, waardoor we ons door onze emoties laten meeslepen en de leiding over ons 
leven verliezen. 
 
 
Stap 5 veerkracht 
 
Zelfbeheersing helpt ons om een vastberaden levenshouding te ontwikkelen. Maar dat betekent nog 
geen starheid of kramp, zoals we die bij sommige mensen zien. Het is een houding van veerkracht. Bij 
een veerkrachtige houding laten omstandigheden je niet onberoerd en hoe mensen op je reageren kan 
je heel diep raken, maar je veerkrachtige houding zorgt er voor dat je kunt incasseren en bij een crisis 
altijd weer boven komt. 
Een veerkrachtige houding is als een volwassen boom die door de storm heen en weer wordt bewogen, 
maar i.p.v. dat hij van zijn plaats wordt gerukt, drijft hij zijn wortels alleen maar dieper de grond in.  
 
 
Stap 6 toewijding 
 
Een sterke toewijding aan een hoger doel maakt ons geschikt om een goede leider te zijn en om niet 
meegesleurd te worden door crisissen of persoonlijke conflicten. Grote leiders zoals Mahatma Gandhi, 
Martin Luther King of Nelson Mandela hebben allen als kenmerk een toewijding aan iets hogers dan 
hun eigen geluk of welbevinden. Door hun spiritueel leven en toewijding waren ze in staat om 
persoonlijk nadeel of lijden te transformeren tot krachten die hen inspireerden om hogere doelen na te 
streven. 
Voor een christen is deze toewijding gericht op God. God die de zin van het leven en van de 
geschiedenis is. Niet een God die als een sinterklaas voor ons persoonlijk geluk zorgt. Maar die ons 
leidt en helpt om Zijn koninkrijk van rechtvaardigheid en vrede hier op aarde gestalte geven.   
 



Stap 7 liefde voor je omgeving 
 

“Ik sliep en droomde dat het leven plezierig was. 
Ik ontwaakte en zag dat het leven dienen was. 

Ik Handelde en zie daar, dienen was plezierig.” 
Tagore 

 
Onze diepste betekenis is de liefde die we voor mensen hebben. In het christendom draait het om de 
liefde. De kwaliteit van alle menselijke verhoudingen wordt bepaald door de liefde. 
Liefde in de praktijk van het leven is niet zo’n gemakkelijke opgave. Omdat we heel vaak in situaties 
geraken waarin mensen ons niet bepaald uitnodigen tot liefde. Collega’s die ons wegpesten of onze 
positie trachten te ondermijnen. Bittere ruzies in gezinnen, conflicten met buren: ze dwingen ons meer 
tot alerte zelfverdediging dan aandachtig begrip en liefde.  
Maar ook ons eigen hart is meer gericht op het verwerven van een eigen positie, gelijk en bezit dan op 
het dienen van anderen. Ons territorium is zo belangrijk dat we geen spontaan oog hebben voor de 
noden van anderen. Het dienen van de ander, een bijdrage willen leveren aan het geluk van de ander 
vragen om een keuze. Keuzes die bepaald worden door de vorige stappen. Een sterk karakter met een 
sterke visie die gegroeid is door levensomstandigheden geeft ruimte aan de ander  
 
 
Stap 8 liefde voor iedereen  
 

“Ik geloof dat mensen elkaar van dienst moeten zijn, 
 dat is de algemene taak van de mensheid. 

 Alleen in het zuiverende vuur van een offer  
wordt het egoïsme verteerd en komt de grootsheid 

 van de menselijke ziel vrij.” 
 John D. Rockefeller jr. 

 
Erich Fromm stelde al in zijn boek ‘the heart of loving’ dat onze maatschappij niet bevorderlijk is voor 
de ontwikkeling van het vermogen tot liefhebben. Dat de mens verworden is tot handelswaar of 
consument. Ons economisch systeem degradeert mensen tot consumenten. Op alle fronten is de 
maatschappij harder. Fromm stelt dat liefde het enig bevredigde antwoord is op het probleem van het 
menselijk bestaan en dat onze maatschappij het mogelijk moet maken dat ieder ten volle deel kan 
hebben aan de maatschappij. 
Voor christenen geldt dat de voornaamste impact die zij op de maatschappij hebben liefde is. Alleen 
liefde zal mensen veranderen en hen tot juiste gedragskeuzes brengen. Alleen liefde drijft angst uit en 
maakt het mogelijk om mensen die verschillend denken tot een echte dialoog te brengen. 
 
 
De acht stappen in de bijbel 
 
Hoewel de bovenstaande  principes al vaak op velerlei manieren verwoord zijn, heb ik ze direct 
gebaseerd op gegevens uit II Petrus 1:5-8. Eeuwenoude principes naar een vruchtbaar leven, een leven 
waarin niet meer de begeerten en prikkels van de huidige wereld ons leven beheersen, maar waardoor 
wij deel krijgen aan een hogere dimensie: de goddelijke natuur. 
Natuurlijk maak je dit proces niet één keer in je leven mee. Telkens opnieuw werk je de stappen, al 
dan niet bewust, door. Maar het is net als bij een wenteltrap (een beeld dat ik las bij Karen Armstrong) 
het zijn dezelfde principes maar telkens op een hoger niveau. Al loop je tegen dezelfde zwakheden en 
valkuilen aan, laat je niet ontmoedigen, het is toch anders. Je bent niet meer dezelfde persoon als 10 
jaar geleden. Je dromen, karakter en visie zijn gegroeid. Akkoord ook met alle strijd, teleurstellingen 
en pijn. Groei is helaas niet verkrijgbaar zonder prijskaartje. Maar een leven zonder zin en betekenis 
heeft een nog veel groter prijskaartje.  



Of zoals Jezus het zelf gezegd heeft (Matt. 16:25,26): 
 
Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. 
Wie zijn leven verliest, vanwege Mij, zal het vinden. 
Wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zichzelf schade toebrengt? 
Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf? 
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