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4. Het doel van het leven 
 

4.1 Ons leven maakbaar? 

In de huidige maatschappij worden we regelmatig opgeroepen om iets van het leven te maken. 

Is het leven dan werkelijk ‘maakbaar’? 

Van sommigen lezen we in de Bijbel over hun einde dat ze ‘verzadigd van het leven waren’ (bv. 

Abraham Genesis 25 vs.8), maar van anderen ‘dat ze der dagen zat waren’. 

 

Hebben we het in eigen hand? Zijn factoren zoals: gezondheid, rijkdom, een gelukkig huwelijk, 

en een goede baan bepalend voor een geslaagd leven? 

 

In Jakobus 4 vs.13-16 leze we hoe God hierover denkt: 

Welaan dan, gij, die zegt: Vandaag, of morgen gaan we op reis naar die en die 

stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken; gij die niet 

eens weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een 

korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt; in plaats van te zeggen: Indien de Here 

wil, zullen we dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak; al zulk roemen 

is verkeerd. 

Dit stukje begint met de uitspraak ‘welaan’, een uitdrukking die we in Genesis 11 bij de 

torenbouw van Babel ook drie keer tegenkomen, waarin de mensen elkaar beïnvloeden en 

oproepen om een stad met een toren te bouwen waarvan de top tot in de hemel reikt! We 

hebben hier te maken met de menselijke opstandigheid tegenover de Here God. 

 

Daarna zien we achtereenvolgens dat de mens zelf bepaalt, wanneer en waar hij naar toegaat 

en hoelang hij er blijft. Daarnaast lezen we dat hij bepaalt, wat hij daar gaat doen en de zegen 

in eigen hand heeft. De realiteit is echter anders: We weten niet hoe de dag van morgen er uit 

zal zien en ons leven is zeer betrekkelijk en kortstondig! 

We worden in dit gedeelte opgeroepen om zijn wil voor ons leven te zoeken en te onderkennen 

dat ons leven in zijn handen ligt en dit- of dat te doen, wat Hij ons opdraagt te doen. 

 

 

4.2 Zingevingscrisis 

Door de moderne filosofie is de mens in een existentiële crisis terechtgekomen. De uitspraak 

van Nietzsche ‘God is dood’ heeft bij velen hun wereldbeschouwing veranderd. Het leven werd 

mechanisch, onpersoonlijk en kil en werd door natuurwetten zonder bedoelingen beheerst. 

Freud leerde dat de mens zelf heer en meester over het menselijk leven, zijn gedrag en zijn 

verlangens is en dat daarbij de Here God geen enkele rol speelt. 

 

Wetenschappers ontrafelden de wonderen van de natuur en onttroonde de Here God als 

Schepper (Romeinen 1 vs.18-25). Darwin verkondigde zijn evolutietheorie, waarin duidelijk 
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gemaakt werd dat de mens niet uit de hand van God voortgekomen is maar uit de zoogdieren 

zich ontwikkeld heeft. 

 

Zijn theorie ‘De sterkste overleeft’ heeft de huidige maatschappij erg verhard. Ten koste van de 

zwakkere overleven de sterken! Zo werkt het vandaag in het bedrijfsleven, in de politiek, en in 

het gehele maatschappelijk leven. 

We hebben hier te maken met een vorm van leven dat in schril contrast staat met de 

christelijke wereldbeschouwing, waarin de liefde voor God en je naaste een belangrijke plaats 

inneemt en daarnaast de dienstbaarheid van gelovigen in de samenleving. Het christendom 

werd als onwetenschappelijk gezien en werd door het humanisme vervangen. 

 

De Bijbel was niet meer logisch en werd steeds meer bekritiseerd. ‘De rede (het verstand) werd 

koning’ en de ‘Joods-christelijke leer’ was achterhaald. Het humanisme, het menselijk denken, 

werd maatgevend voor alle terreinen van het leven. Wat de meeste mensen op een bepaald 

moment vinden, wordt ‘wet’ en wat bij de meeste mensen als ‘recht’ ervaren, wordt recht. 

 

Dit moderne denken leidde, met name in de zestiger jaren, bij vele jongeren tot een 

zingevingscrisis. Vragen zoals: wat is de oorsprong, de inhoud en het doel van het leven, 

konden door het moderne denken niet meer beantwoord worden. Morele grenzen vervaagden 

en niemand kon meer zeggen wat goed of fout was. De waardigheid van het menselijk leven 

ontbrak en velen vroegen zich af of dit leven wel de moeite waard is om geleefd te worden. In 

diezelfde jaren ontvluchtten vele jongeren de realiteit van het leven en gaven zich over aan 

verdovende middelen. Anderen vluchtten weg in Oosterse godsdiensten met hun vormen van 

meditatie en mindfulness. 

 

In de wereldgeschiedenis is niet één voorbeeld te vinden dat het loslaten van de Here God en 

de Bijbel tot een betere samenleving leidde! Andersom zijn genoeg voorbeelden te noemen, 

waarbij volken gezegend werden bij het leren kennen of bij het terugkeren naar de Here God 

en zijn Woord. 

 

 

4.3 De betekenis van het leven 

Alleen de Schepper kan betekenis aan het leven geven. Bij Hem vinden we de antwoorden op 

onze vragen: vanwaar, waartoe en waarheen. Het was zijn initiatief om de eerste mens te 

scheppen. 

 

Als eerste lezen we: ‘Laat ons mensen maken’ (Genesis 1 vs.26), waaruit blijkt, dat Hij de mens 

voor Zichzelf geschapen heeft. We zijn er voor Hem, om Hem te dienen. Het leven van de Here 

Jezus was betekenisvol omdat zijn gehele leven in dienst van zijn Vader stond. Vele 

mensenlevens zijn van grote betekenis geweest omdat hun leven in dienst van de samenleving 

en de Here God stond. 
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Als tweede lezen we dat Hij de mens naar zijn beeld en gelijkenis schiep. De mensen werden 

geroepen om de Here God op aarde te vertegenwoordigen. Ze waren bekleed met Gods 

heerlijkheid. Door de zondeval zijn we deze heerlijkheid kwijtgeraakt, maar door de 

wedergeboorte mogen we opnieuw, tijdens ons leven hier op aarde, het beeld van onze 

Schepper uitstralen. 

 

Als derde lezen we dat de Here God de eerste mens zegende. In Spreuken 10 vs.22 staat: 

De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. 

Een leven krijgt pas betekenis, wanneer het door de Here gezegend wordt. We kunnen deze 

zegen zelf in de weg staan. Wanneer we zonder de Here God leven ervaren we wel het 

zwoegen, maar niet de zegen. Het gaat niet in de eerste plaats om de materiele zegen, maar 

veel meer om de geestelijke zegen die we in relatie met Hem mogen ervaren. 

 

Als vierde geeft de Here God aan de mens het zogenaamde cultuurmandaat: 

• Weest vruchtbaar. 

• Wordt talrijk. 

• Vervult de aarde. 

• Onderwerpt haar. 

• Heerst over de zee, lucht en aarde. 

 

In zes dagen heeft de Here God orde in de chaos geschapen. De mens krijgt nu de opdracht om 

dit werk voort te zetten. In het Genesis 1 en 2 zien we de Here God als ‘Tuinman’ die de Hof van 

Eden aanplantte (Genesis 2 vs.8) en de mens in de hof plaatste om deze te bewerken en te 

bewaren onder Gods gebod (Genesis 2 vs.15-17). Zo vertegenwoordigde de mens de Here God 

op aarde. 

In het Nieuwe Testament zien we de Zoon van God als de Timmerman, letterlijk aannemer en 

Hij zei: ‘Ik zal mijn gemeente bouwen’. Na de totstandkoming van de ‘nieuwe schepping’ 

ontvingen we van de Here Jezus het ‘zendingsmandaat’ (Mattheüs 28 vs.18-20), om net zoals 

als bij het cultuurmandaat, de wereld in te gaan om vruchtbaar te zijn en de gehele aarde te 

vervullen. In dit ‘arbeidsproces’ zijn wij nu als Gods kinderen betrokken. Zo hebben we een 

dubbele opdracht, waarbij we ons mogen richten op onze verantwoordelijkheid voor de 

schepping en maatschappij om ons heen, maar ook op onze taak voor de bouw van de 

gemeente van de Here Jezus Christus. Zo mogen we ons volgens 1 Korinthiërs 3 vs.9 richten op 

Gods akker en bouwwerk. 

 

 

4.4 Leven en werken 

We lezen in Genesis 1, dat Hij de mens op aarde geplaatst heeft om haar te bewerken, de 

wereld verder in cultuur te brengen als een tuin die onderhouden moet worden. Zo begon 

Adam met de naamgeving van alle levende wezens en deed daarbij vele nieuwe ontdekkingen, 
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onder andere, dat hij alleen was en een hulp mistte! Zo mogen we Gods werk hier op aarde 

voortzetten, een werk, waar Hij tot op de dag voortdurend mee bezig is: ‘Mijn Vader werkt tot 

nu toe en Ik werk ook’ (Johannes 5 vs.17). 

 

In 2 Korinthiërs 9 vs.8 worden we opgeroepen: ‘In alle goed werk overvloedig te zijn’. Dit werk 

houdt niet op bij onze pensionering, maar gaat ons gehele leven door! Voor Christenen houdt 

het ‘werkzame leven’ niet op! Zonder werken is ons geloof ‘dood’, leert Jakobus ons. Hierbij 

geldt niet alleen betaald werk, maar juist het onbetaalde werk! 

Het ‘goede werk’ is gericht op het algemeen welzijn, waarbij het grote geheel niet uit het oog 

verloren wordt. Wanneer iedereen nu op zou houden met werken, dan zouden we over een 

paar jaar weer allemaal met een dierenvacht gekleed in een grot wonen en rond een houtvuur 

zitten! 

 

Het woord ‘beroep’ heeft met ‘roeping’ te maken en dient niet in de eerste plaats om er zelf 

beter van te worden, je zelf te verheerlijken en macht te verwerven, maar juist als 

dienstverlening voor God en mensen. 

En al wat gij doet met woord en werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, 

God de Vader dankende door Hem , lezen we in Kolossenzen 3 vs.17. 

Het kiezen van een beroep gaat dan niet in de eerste plaats om: de hoogte van het salaris en de 

hoogte van de status, maar hoe kan ik met mijn vaardigheden en mogelijkheden het meest 

verdienstelijk zijn! 

 

Voor ‘ons dagelijks brood’ is een landbouwer, energiemaatschappij, een bakker, melk, een 

winkel, een chauffeur enz. nodig. Luther zei ooit: ‘God melkt de koeien door de roeping van de 

melkmeisjes’! 

Zo worden we opgeroepen om ons werk te doen als een daad van liefde, waarin we ook de 

Here God mogen ontmoeten. Dit geldt voor alle vormen van werk, waarmee we de zondag aan 

de rest van de week mogen verbinden. Een voorbeeld, waarin de Here God zichtbaar werd in 

het dagelijks werk vinden we bij Daniël en Jozef. 

 

 

4.5 Dorens en distels 

Volmaakt werk zullen we hier op aarde nooit ervaren, we leven in een gebroken wereld. De 

zonde heeft rampzalige gevolgen, waardoor de gehele schepping ontwricht werd. Romeinen 8 

vs. 20 leert ons dat de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen werd. Alles gaat stuk, 

zowel op stoffelijk en materieel gebied, maar ook op geestelijk, maatschappelijk en cultureel 

gebied, omdat het middelpunt, de Here God ontbreekt. 

 

Zo heeft de zonde ook ons werk aangetast, waardoor ons werk ‘zwoegen en zweten‘ wordt. Het 

werk op zichzelf is geen vloek, maar het ligt onder de vloek. Dorens en distels vind je in ieders 



 Maatschappelijke Ontwikkelingen in het licht van de Bijbel Ds. T. Niemeijer 

 Deel 4: Het doel van het leven 
 

 

Deel 1 - 4 Maatschappelijke Ontwikkelingen - 34 (35) - dinsdag 5 maart 2019 

werk en zo gaat werk vaak gepaard met: pijn, conflicten, jaloezie, vermoeidheid, 

tekortkomingen en teleurstellingen. 

 

 

4.6 Het gevaar van egocentrisch werken 

Werk dat bedoeld is om de samenleving te dienen verandert al gauw in egocentrisme. In 

Genesis 11 vs.2-4 lezen we dat de mensen ‘naam wilde maken’. Het DNA van egocentrisch 

werken zit diep in ons allemaal. Werken kan al gauw een afgod worden: nog verder opklimmen, 

nog meer verdienen, een nog groter huis, een nog luxere vakantie, waarbij ons huwelijk en 

gezin opgeofferd worden en onze relatie met God onder druk komt te staan. Waardoor je 

uiteindelijk ook jezelf kwijt raakt. 

 

In de afgoderij van deze wereld staan geld en macht bovenaan (1 Timotheüs 6 vs.10). Geld is 

het belangrijkste in het leven geworden, zakendoen wordt gelijkgesteld met machtsuitbreiding, 

maximaliseren wordt een doel op zichzelf en zo is het hart van velen doortrokken met afgoderij. 

 

Dit alles leidt tot slechte dienstverlening, oneerlijke beloning, claimgedrag, mensonterende 

bureaucratie. Werk dat juist zou moeten leiden tot welzijn van allen, leidt voor velen tot een 

greep naar macht. C.S. Lewis schreef hierover: ‘Hoogmoed beleeft geen plezier aan het hebben 

van iets, maar alleen aan het hebben van meer dan de ander’. Zo hebben we de keuze om in 

ons werk te dienen, of in je werk jezelf te bewijzen en te dienen. 

 

Als gelovigen mogen wij werken vanuit een andere levensbeschouwing, waarin we met God 

mogen meewerken in zijn liefde en zorg voor de wereld, met een moreel kompas (ethische 

richtlijnen) en zuivere motieven. 

 

 

4.7 Een ander leven 

In Efeziërs 4 vs.20 wordt het leven van een gelovige als ‘geheel anders’ beschreven.  

In Gods Woord worden we groepen tot een: 

• Toegewijd leven (Romeinen 12 vs.1-2). 

• Doelgericht leven (Filippenzen 3 vs.12-14). 

• Actief leven (Titus 2 vs.11-14). 

• Inhoudsvol leven (Filippenzen 1 vs.21-24). 

• Dienstbaar leven (Romeinen 6 vs.11-14). 

• Vruchtbaar leven (Johannes 15 vs.8, 16-17). 

• Geestelijk leven. (Galaten 1 vs.15-16; 3 vs.3; 5 vs.22 en 6 vs.7-10). 

 

In vers 28 worden we opgeroepen om niet meer een dief te zijn, maar ons in te spannen en met 

onze handen goed werk te verrichten, zodat we voor de behoeftigen kunnen zorgen. Dat geeft 

inhoud aan ons werk en leven. Een leven dat niet door schuldgevoelens, wrok, angst, 
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zelfbevestiging en materialisme gedreven wordt maar door Gods Geest in ons. Een leven dat de 

moeite waard is om geleefd te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbevolen literatuur: 

‘Goed werk’ (ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld) door Tim Keller 


