
 

Zingeving, wat past bij u? 
 

1. Door de dagelijkse dingen die ik doe, ervaar ik een gevoel van 

zin. Dat is voor mij voldoende. 
 

2. Zingeving is voor mij het gevoel dat ik iets voor een ander of de 
maatschappij kan betekenen. 

 
3. Een diepere zin vind ik door verbinding te voelen met iets wat 

‘mijzelf overstijgt’. Het gevoel dat ik onderdeel ben van een 

groter geheel. 
 

4. Zingeving beleef ik in de relatie met anderen, of dat nu veel of 
weinig mensen zijn. Een vriend(in), een geliefde of iemand die 
mij dierbaar is. 

 
5. Een gevoel van zingeving beleef ik wanneer ik in de natuur ben, 

geraakt wordt door muziek of door een mooi kunstwerk. Soms 
zijn er dan geen woorden nodig. 

 

6. Zingeving heeft voor mij te maken met een weg vinden in de 
beperkingen die je als mens ervaart, zeker naarmate ik ouder 

word. 
 
7. Zingeving is voor mij het geloof in God, daar vind ik veel troost 

en steun bij. Het geeft richting in het leven. 
 

8. Een gevoel van zin is voor mij dat ik, terugkijkend op mijn leven, 
voel dat het van waarde is geweest. Er zijn veel dingen goed en 
sommige dingen minder goed gegaan. Maar alles bij elkaar 

genomen is het waardevol geweest. 
 

9. Ik voel een verbinding met de idealen van vroeger en dat ik 
daaraan trouw ben gebleven. 

 

10. Zingeving heeft te maken met het vergeven van mijzelf voor 
‘fouten’ en ‘verkeerde’ keuzes die ik heb gemaakt. Ook het 

vergeven van anderen hoort hierbij. 
 
11. Het gaat bij zingeving in het eigen leven om het ‘goed te doen’. 

Wat het goede is, heeft te maken met een intuïtief en diep 
gevoel. Opgebouwd uit je eigen wezen, je verleden en je eigen 

waarden. Dit ontwikkelt zich gedurende je leven. Het stroomt 
mee als een rivier. 

 
12. Zingeving is het gevoel dat ik na mijn overlijden bewust en 

onbewust zal doorgaan in het leven van anderen. Als een 

kruispunt tussen verleden, heden en toekomst. 
 


