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Je betekenis, hoe vind je die?

Hoe komen we tot onze Betekenis? Waar vinden we onze roeping? Hoe kunnen we die 
ontdekken, verkennen, uitproberen, aanpassen? Hoe kunnen we onze nieuwsgierigheid 
daarvoor inzetten?

1. Werk met jouw passie, aan projecten waar jij diep om geeft.

Je kent nu je talenten, je sterktes, je waarde. Blijf ze herkennen en plaats geven. En geef voeding 
aan jouw dromen. Wat was je droom voor je stopte met dromen? Wat zou je doen als geld niet 
van belang was? Wat heb jij te bieden aan de wereld?

We zoeken geen oppervlakkige wensen zoals ‘ik hou van spannende boeken’ of ‘mijn wens is een 
goed glas wijn in de zon’. Je zoekt iets waar je graag zonder terughoudendheid je leven aan zou 
geven, niet iets dat je gebruikt om uit je drukke leven te vluchten.

Kies voor die kruising tussen jouw talenten en jouw dromen - dat zou jouw bezieling kunnen 
worden.

2. Werk met je pijn, met mensen wiens nood jouw hart raakt.

Heb jij dat ook al meegemaakt, zodat je weet hoe het voelt? Iets van verdriet, verlies, wanhoop, 
angst? Kan jij anderen de wijsheid en het meevoelen geven dat jij uit deze ervaring hebt 
gehaald? Is er een soort lijden in de wereld dat jou roept om in actie te schieten?Als je zelf teveel 
in pijn zit, zodat je niet meer in verbinding bent met je vermogen om anderen te helpen, dan is 
dat juist het perfecte moment om je hand uit te steken naar anderen die lijden. Want dat zal jou 
ook helen.

Ik heb het met ouderschap, met opvoeding en onderwijs, en met relaties tussen mensen. Als 
iemand een ander kleineert of vernedert dan voel ik dat als bijna fysieke pijn. Ik kan letterlijk 
misselijk worden als ik een moeder haar kind hoor uitlachen. Ik kan heel moeilijk blijven 
luisteren als partners elkaar onderuit halen in gezelschap.

Daar zit mijn pijn, daar voel ik mij ‘geroepen’, daar kan ik niet van wegkijken. De meester die een 
kind dom vindt en dat laat merken, die pijn voel ik in mijn maag. Daar ligt dus mijn betekenis, op 
dat terrein zal ik mijn talenten inzetten. Ik ga daar waardering en positiviteit doen groeien, daar 
waar ik echt geraakt word.
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3. Werk met wat voor je neus staat.

Ga aan de slag met de mogelijkheden die dagelijks op je afkomen, om te reageren op de simpele 
noden van anderen.

Je betekenis vinden is niet zoals gewoonlijk wordt gedacht de perfecte job vinden, of het perfecte 
project dat jou zo heilig zal maken als Moeder Theresa. In een verbonden wereld dragen alle 
daden van dienstbaarheid bij aan het welzijn van het geheel.

Het gaat niet om een groot gebaar van goedheid, maar om een reeks kleine handelingen die met 
grote (com)passie of grote liefde worden gedaan.

Het gaat om doen wat jij ziet dat moet gebeuren - eten brengen naar een zieke buurvrouw, een 
kind helpen om te leren lezen, een opiniestuk schrijven voor de krant, woordvoerder zijn van 
een organisatie die daklozen helpt. Daar en daarin zal je ervaren dat betekenis het leven de 
moeite waard maakt.

Bezieling, pijn en wat voor je neus staat - de deuren om betekenis te vinden, die betekenis die het 
verwerven van meer bezit en succes overstijgt.

(Ik ben voor deze tekst meer dan geïnspireerd door Vicki Robin, en haar boek “Your money or 
your life”)




