
Doelgericht?!1 
 

Er is in ons alledaagse leven zoveel nadruk op zelfontplooiing en groei, dat Doelgericht?! zomaar kan 

klinken als een recept voor een succesvol leven. Maar het gaat om de veel belangrijkere vraag 

daarachter: Wat ís het doel van ons leven? 

Die vraag kan ons rondjes om onszelf laten draaien: wat is het doel van míjn leven? Het is een typisch 

menselijke trek om zichzelf in het middelpunt te zetten. Maar dat wij willen weten waarom wij op aarde 

zijn, komt ook omdat wij door God geschapen mensen zijn. Het kompas in ons zoekt rusteloos de richting 

van onze Maker. De Korte Catechismus van Westminster vat dat kernachtig in zijn openingsvraag: ‘Wat is 

het belangrijkste doel van de mens? God verheerlijken en zich voor altijd in Hem te verheugen.’ 

 

Gods plan met jou 

Het ontdekken van ons levensdoel draait niet om ons maar om God. Hij heeft zijn bedoeling met zijn 

schepping nooit losgelaten. Ook niet nu het paradijs al ver verleden tijd is. Dat Hij geschiedenis heeft 

geschreven en tot de laatste dag schrijft als degene die bevrijdt, zonden vergeeft, duivel en dood overwint 

en mensen bij zich terugbrengt, laat dat zien: God heeft zijn doel met ons en deze wereld niet opgegeven. 

Alles wat Hij doet, dient zijn plan: dat wij met de hele schepping Hem verheerlijken en ons voor altijd in 

Hem verheugen. 

 

Jouw leven voor God 

Wij mogen in geloof leren ontdekken hoe ons leven in huis en maatschappij, kerk en wereld mee mag 

doen in Gods plan. Er zelfs onderdeel van zijn. Gods plan van liefde en overwinning, genade en kracht, 

bereikt uiteindelijk beslist zijn doel. Maar dan bereiken wij ook beslist ons doel, zíjn doel: als wij leren 

doelgericht te leven om God te verheerlijken en ons in Hem te verheugen.  

 

Vragen 

1. De Bijbel vertelt één geschiedenis, van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Die geschiedenis laat 

ons zien wat God deed, doet en zal doen. Probeer met kernwoorden Gods plan met ons en deze 

wereld samen te vatten. 

2. Heeft de Heere God voor ieder mens een eigen plan? 

3. Wat is het verschil tussen Gods plan en Gods leiding? Vergelijk hierbij eens 1 Samuël 16,1-13 

met 1 Samuël 24,1-8; en Handelingen 9,15-16 met Handelingen 15,6-10.  

4. Lees Efeziërs 2,10. Wat betekent dit voor een doelgericht christelijk leven? 

5. Welke vraag stelt u vooral bij het lezen van de Bijbel en/of het luisteren naar de preek: ‘Hoe kan 

ik dit toepassen op mijn eigen leven?’ of ‘Hoe kan ik mijn leven aanpassen aan wat ik lees of hoor? 

Hoe kan ik mezelf door God laten gebruiken voor wat blijkbaar zijn bedoeling is met de wereld en 

de mensen om mij heen?’? 
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1 Leestip over Gods plan en ons leven (zéér aanbevolen!): C.J.H. Wright, De Bijbelse Missie. Gods opdracht voor zijn kinderen 
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