
Waarvoor leef ik 

door Johan Krijgsman, evangelist van Bijbelcentrum Bij Simon de Looier 

Waarvoor leef ik? Wie herkent deze vraag niet? Of bij zichzelf of in contact met anderen? 

Meestal als het in je leven niet meezit of je kampt met ziekte, dan wel tegenslag in je relatie. 

Het kan ook zijn dat het op je werk of in je studie niet meezit. Toch hoeven het niet alleen 

deze zaken te zijn, die de vraag ‘waarvoor leef ik’ oproepen, ook als het allemaal voor de 

wind gaat, kan deze vraag indringend op je afkomen. Want voorspoed is niet hetzelfde als 

zegen. In Gods Woord komen we mensen tegen, die met deze vraag hebben geworsteld. 

Denk aan de profeet Elia, die niet meer verder wilde leven, of aan de dichter Asaf die de 

voorspoed van de goddelozen en de tegenspoed van de rechtvaardigen niet met elkaar kon 

rijmen (Psalm 73). Weten jullie wat zo bijzonder is? Dat ook de Heere Jezus weet dat deze 

vraag een verzoeking voor ons kan zijn. Hij werd in alles verzocht, om hen die verzocht 

worden te hulp te komen.  

De zin van het leven 

Dat is ook een vraag die zomaar in je op kan komen, net als de worsteling hoe we tot eer van 

God kunnen leven en tot zegen van onze naaste? De schrijver heeft geluisterd naar mensen 

(jongeren en ouderen) binnen en buiten de kerk, maar in het bijzonder heeft hij zijn oor te 

luister gelegd bij de Bijbel. Het boekje is zo opgezet, dat het ook geschikt is voor mensen, die 

niet zo vertrouwd zijn met het christelijk geloof. In een negental hoofdstukken brengt Johan 

Krijgsman die vragen naar voren en probeert hij ook in de huid van anderen te kruipen om 

tot evenwichtige antwoorden te komen. Uit enkele hoofdstukken een kort citaat om een 

indruk te geven hoe het boek is samengesteld. 

Een herkenbare vraag 

Er was een jongen uit de kerk, die zich afvroeg: waarvoor leef ik? Hij kwam er niet uit. Totdat 

hij op een bepaald moment uitriep: ‘Ik zou willen dat ik dood was!’ Hij zag het niet meer 

zitten… Ik zou willen dat er maar een eind aan kwam… 

Eruit halen wat erin zit 

Jongeren zeiden in een interview over hun levensstijl: één dag in de week zijn de kerkdeuren 

open en dan probeer ik ernaar toe te gaan. De andere zes dagen zijn van mij! In de kerk hoor 

ik heel vaak preken dat God Zijn genade alleen geeft aan de uitverkorenen. Wij zijn niet 

uitverkoren, dus waarvoor ik leef? Om er uit te halen wat erin zit! 

Antwoorden op straat 

Een selectie uit de antwoorden die Evangelist Krijgsman op straat in Amsterdam te horen 

kreeg: ‘Om gelukkig te zijn. Pluk de dag! Geniet van het leven, want het duurt maar even.’ 



‘Om lief te hebben en om voor de kinderen te zorgen.’ ‘Dat ik mag slagen voor mijn 

opleiding.’ Een wat oudere dame gaf als antwoord: ‘Om de Heere God te dienen, Die mij 

geschapen heeft.’ Wel constateert Krijgsman een leegte bij de grote groep die voor het hier 

en nu leeft. 

Niet alleen antwoorden op straat, ook antwoorden uit de Bijbel, bekering en geloof, getuige 

zijn, wandelen met God zijn hoofdstukken in dit praktische boek, met een inhoudelijke 

boodschap.  

Wat is het eeuwige leven? 

Johannes 17:3 zegt het zo eerlijk: ‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige 

waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt.’ Hem te kennen is het eeuwige 

leven. Dat geeft richting in je leven. Kies dan heden wie je dienen zult! 

- gaat in op levensvragen van jongeren 

- zoekt antwoorden van de Schrift, maar ook bij de jongeren zelf 

- is ook geschikt voor hen, die minder vertrouwd zijn met het christelijk geloof 

 


