
Existentiële vraagstukken en de duiding van deze vraagstukken 
binnen het Apostolisch Genootschap 
 

Wat zijn existentiële vraagstukken? 
  
Existentiële vraagstukken: t i jdens ons leven worden we allemaal op zi jn t i jd 
geconfronteerd met existentiële thema’s: door Irvin Yalom1 ‘ult imate concerns’ 
genoemd. Confrontaties met ( je) eindigheid, vri jheid en verantwoordeli jkheid, 
de behoefte aan verbondenheid, de ervaring van betekenisloosheid en je 
behoefte aan controle, aan grond onder je voeten maar dit  juist niet voelen. 
Levensbeschouwingen proberen in hun duiding de spanning die in de 
existentiële vragen zit  weg te nemen of te reduceren.   
 
 
Door Miriam Gankema en Wilbert de Haan – Westerveld (Commissie Zingeving) 
 
 
Yalom beschri j f t  de volgende vier ul t imate concerns: 
 
1.  De dood. We weten al lemaal dat ons leven eindig is.  Het existent iële conf l ict  

is de spanning te weten dat de dood onafwendbaar  is en de wens te bl i jven 
bestaan, zoals Spinoza zegt.  

2.  Vr i jheid.  Vr i jheid l i jkt  een posi t ieve klank te hebben, maar het refereert  in 
existent iële zin aan het ontbreken van elke externe structuur:  grondloosheid. 
Het existent iële conf l ict  is de spanning tussen grondloosheid en onze wens 
naar vaste grond en structuur.  

3.  Existent iële isolat ie.  Hoe dicht je ook bi j  een ander staat,  er bl i j f t  al t i jd een 
zekere afstand. Elk van ons wordt al leen geboren en moet al leen sterven. 
Het existent iële conf l ict  is hier de spanning tussen het fei t  dat we ons 
bewust zi jn van onze ui teindel i jke isolat ie,  en onze wens naar contact,  onze 
wens om deel ui t  te maken van een groter geheel.   

4.  Betekenisloosheid. Als we eindig zi jn,  als we zel f  betekenis aan ons leven 
geven, als elk van ons ui teindel i jk al leen is in een betekenisloze wereld,  
welke zin heeft  het leven dan nog? Dit  existent iële conf l ict  is de spanning 
tussen ons ver langen naar zin,  naar betekenis,  en een betekenisloos 
bestaan. 
 

Confrontat ies met ul t imate concerns kunnen je helpen helder te kr i jgen waar je 
staat,  waar je vandaan komt en waar je naar toe wi l t .  De ul t imate concerns zi jn 
noodzakel i jk en in die zin ook wensel i jk voor het gaan of vervolgen, van je 
levensweg. Je kunt het tegenkomen van ul t imate concerns ook breukervar ingen 
( ‘kruispunten in het leven’)  noemen. Deze breukervaringen zi jn noodzakel i jk om 
verder te komen, ze st imuleren je tot  zel fref lect ie en ontwikkel ing. Of,  zoals 
Barbara Haab2 zegt:  ‘cr ises zi jn een middel om het bewustzi jn tot  ontwikkel ing te 
st imuleren’ .   
 
Zoals eerder gezegd proberen levensbeschouwingen de spanning die in de 
existent iële vragen zi t  in hun duiding weg te nemen of te reduceren.  
  
Di t  gebeurt  bi jvoorbeeld    
 
1.  bi j  de dood. Er zi jn levensbeschouwingen die ervan ui tgaan dat het leven 

doorgaat na de dood, dat de ziel  bl i j f t  bestaan, of  dat we na de dood naar de 
hemel gaan. In het Boeddhisme is er het streven naar een betere 
wedergeboorte en het bewust bezig zi jn met de eigen vergankel i jkheid.  

 
1 Irvin Yalom is een Amerikaanse schrijver en psychiater, gespecialiseerd in existentiële 
psychotherapie. 
2 Barbara Haab is een Zwitserse godsdienstwetenschapper. 



2. bi j  vr i jheid – verantwoordel i jkheid. Het hebben van een doelgerichte 
verantwoordel i jkheid helpt ,  zeker als die gedeeld wordt door een grotere 
groep. Bi j  het boeddhisme is het werken aan vr i jheid ten opzichte van l i jden 
en pi jn belangri jk.  Ook wordt er gestreefd naar zel f  ervaren, zel f  inzicht 
ontwikkelen. 

3.  bi j  existent iële isolat ie.  Verbondenheid voelen met de eigen 
geloofsgemeenschap, of  met belangri jke voorbeelden, zoals Maria,  Jezus of 
Boeddha.  

4.  bi j  betekenisloosheid. Door verdieping en inzicht kun je betekenis 
ontdekken, door beoefening van de leer.  Het streven naar ver l icht ing kan 
bi jvoorbeeld r icht ing geven. 

 
 

Welke duidingen zijn er binnen het Apostolisch Genootschap rondom de 
existentiële vragen? 
  
Het kan heel verhelderend zi jn zo naar de existent iële kwest ies en duidingen die 
levensbeschouwingen geven te ki jken. En daarui t  volgt  dan direct de vraag: ‘Hoe zi t  
het met de duidingen die binnen het Apostol isch Genootschap gegeven worden, die 
al  dan niet de spanning in de conf l icten reduceren?’  
 
Binnen het Apostol isch Genootschap wordt de schepping als myster ie ervaren en 
geleefd vanuit  het besef dat al le leven, dus ook het eigen, een eindig deel is van 
een ondeelbaar geheel.  Hierbi j  wordt ui tgegaan van het gegeven dat de macht 
waarui t  al les ontstaan is,  ook werkzaam is in ieder mens en tot  ui tdrukking kan 
komen in l iefdevol denken, spreken en handelen. Dit  maakt dat we ons hiervan 
persoonl i jk bewust (wi l len) zi jn en ons dagel i jks wi l len inspannen deze 
zingevingsvraagstukken op een voorname wi jze invul l ing te geven. Omdat di t  
bewustzi jn in de persoonl i jke int imitei t  van het eigen denken plaatsvindt en dus 
door eenieder verschi l lend ervaren wordt,  z i jn de eerder beschreven duidingen niet  
zo makkel i jk c.q.  concreet te duiden.   
 
 
1.  Hoe wordt er binnen het Apostol isch Genootschap aangekeken tegen en `
 omgegaan met de dood? 

 

De algemene l i jn binnen het Apostol isch Genootschap is dat er niet  geloofd wordt 
in een leven na de dood. Er wordt veel  nadruk gelegd op het leven in het nu, juist  
omdat er een ‘dood’ is,  een eindigheid. Di t  spanningsveld is zo een st imulans om 
het leven opt imaal te vul len door het leven betekenis te geven. Het intr insieke 
ver langen iets te wi l len betekenen is een dr i jvende kracht in het leven. Het fei t  dat 
er een ‘dood’ is leidt  tot  een bewuster leven omdat je juist  hierdoor meer hecht aan 
het leven. Het fei t  dat een eindigheid bestaat en onafwendbaar is,  le idt  tot  een 
meer genieten van en in het nu. 
Bi j  bewust leven hoort  ook bewustzi jn van scheppingskracht:  de verwondering en 
verbazing te leven, en daarbi j  st i l  te wi l len staan. De natuur,  de schepping, is veel  
meer dan we denken. Dat wi j  van de scheppingskracht onderdeel z i jn,  bl i jkt  ui t  dat 
ook wi j  kunnen scheppen en verniet igen.  

Het individuele leven kent een einde. Terugki jken op een (zin)vol  leven helpt om de 
dood te accepteren. Er is in ieder mens een enorme kracht aanwezig om, ondanks 
ver l ies,  het leven inhoud te geven. Dat di t  niet  al t i jd even vloeiend ver loopt,  maar 
ook heft ige worstel ingen met en in jezel f  met zich mee kan brengen, is evident.  
Deze ervar ingen delen we met elkaar.  

We staan regelmatig st i l  bi j  degenen die overleden zi jn ( tweede zondag van de 
maand),  waarbi j  we ons real iseren zel f  ook onderdeel ui t  te maken van deze door- 
en opgaande l i jn.   Wi j  gaan door waar anderen niet  meer verder kunnen. Ook de zin 



‘dat bl i j f t  bestaan wat in l iefde is gedaan’ is daarin belangri jk en raakt de kern van 
het Apostol isch Genootschap. Troost en nabi jheid zi jn hierbi j  belangri jke 
elementen. Nabi jheid helpt bi j  het loslaten van het leven. Het vangnet dat wi j  in de 
relat ie met broeders, zusters en jonge mensen binnen het Apostol isch Genootschap 
ervaren, is groot.  Als l idmaat van ons Genootschap spreken we onszelf ,  wekel i jks 
t i jdens de rondgang, aan om als een l iefdevol mens onze plaats in de samenleving 
in te nemen, dus attent te zien op, voor zover dat te overzien is,  de levenssi tuat ie 
van de ander.  Maar ook binnen het Apostol isch Genootschap kun je,  ondanks al le 
goede intent ies, wel eens tevergeefs een beroep doen op deze nabi jheid.  Het 
“wi l len” om elkaar nabi j  te zi jn met oprechte aandacht  vindt immers makkel i jk 
obstakels.  Zo’n misgri jpen kan wel tot  grote en diepingr i jpende teleurstel l ing leiden 
in elkaar maar ook in het Apostol isch Genootschap. Hopel i jk kun je dan ervaren dat 
de hulp er al t i jd ( ! )  is,  maar niet  al t i jd op de plaats waar je denkt en verwacht dat 
deze te vinden is.   

Het is extra moei l i jk om afscheid te nemen als het leven nog niet  vol  is,  nog niet  vol  
geleefd kon worden. Bi j  veelvuldige ver l ieservar ingen of een heel grote 
ver l ieservaring, bi jvoorbeeld het ver l ies van een ( jong) kind, het ver l iezen van 
iemand waarmee men een zeer sterke verbondenheid ervaart  en die men zielsl ief  
heeft ,  of  een cumulat ie van ver l ieservar ingen binnen een kort  t i jdsbestek, kan het 
zi jn dat iemand (op dat moment) de moed niet  meer vindt om verder te wi l len leven 
en verder leven als zinloos ervaart .  Hoe gaan we daarmee om? Maakt ons di t ,  gelet  
op onze levensvisie,  onrust ig? Vinden we het moei l i jk hiermee om te gaan? Juist  
binnen het Apostol isch Genootschap is er een sterke ger ichtheid op het posi t ieve, 
op het elkaar groot maken, op dankbaarheid voor het leven. Maakt dat dat we 
snel ler de ongemakkel i jkheid ervaren van de op dat moment ‘negat ieve’  
levensinstel l ing, het niet  meer wi l len?  

De consequent ie van ‘niet  wi l len leven’ zou ‘de dood’ kunnen zi jn,  maar di t  is niet  
per def ini t ie zo. Is het een vraag om aandacht? Ook dat kan te makkel i jk zi jn.  Wat 
l igt  hierachter? Dat vraagt om een eerl i jk,  aandacht ig (mee)ki jken, en om empathie. 
Er is een ‘ innerl i jke ruimte’  nodig die ons in staat stel t  om open over leven en 
sterven te spreken. Carlo Leget3 beschri j f t  innerl i jke ruimte als een kwal i tei t  
waardoor je emoties als angst,  woede, verdr iet  – maar ook plezier en l iefde – tot  je 
toe kunt laten zonder dat je erdoor meegesleept wordt.   

 

2.  Hoe wordt er binnen het Apostol isch Genootschap aangekeken tegen en 
omgegaan met het existent iële thema vr i jheid -  verantwoordel i jkheid? 

 

Binnen het Apostol isch Genootschap is er veel  vr i jheid om zel f  invul l ing en 
betekenis aan het leven te geven. Maar deze vr i jheid moet wel een grond hebben. 
Het gaat om vr i jheid in gebondenheid. Er is een or iëntat iepunt nodig, dat is 
fundamenteel .  De grondslag van ons geloof is het ui tgangspunt dat kan dienen als 
toetssteen bi j  keuzes. 

De grondslag van ons geloof  

De schepping ervaren we als een niet  te bevatten myster ie,  dat ons met ontzag 
vervul t .  We beseffen dat al le leven een eindig deel is van een oneindig,  ondeelbaar 

geheel.  

Omdat we geloven dat al le leven ui t  één oorsprong voortkomt, wi l len we elk mens 
als gel i jkwaardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt.  We geloven 

 
3 Carlo Leget is hoogleraar Zorgethiek en geestelijke begeleidingswetenschappen en bijzonder 
hoogleraar palliatieve zorg. 



dat de macht waarui t  al les ontstaan is,  ook in mensen werkzaam is en tot  
ui tdrukking kan komen in l iefdevol handelen. 

Vanuit  dat besef wi l len we zin aan ons leven geven. 

Als we het woord ‘God’ gebruiken, doen we dat om een naam te geven aan wat ons 
overst i jgt  en ontroert  om zo, binnen de mensel i jke werkel i jkheid, ruimte te maken 

voor het onzegbare. 

Wij  ont lenen vertrouwen aan het vermogen om in al le levensomstandigheden een 
l iefdevol mens te zi jn of  opnieuw te worden. Dat vertrouwen geeft  ons moed in het 

eigen leven waarden als compassie, duurzaamheid en sol idar i tei t  beleefbaar te 
maken.  

We voelen de verantwoordel i jkheid om te kiezen voor deze waarden en wi l len in 
l iefde werken aan een menswaardige wereld. Apostol isch-zi jn is geloven en werken. 

Het geeft  z in aan ons bestaan en draagt bi j  aan ons levensgeluk.  

Het l icht van de l iefde wi l len we koesteren en van generat ie op generat ie 
overdragen.4 

 

Door vr i jheid te koppelen aan een doel wordt structuur verkregen. Vr i jheid zonder 
doel is ‘ loos’ .  Oftewel:  vr i jheid moet niet  ontaarden, het moet een bestemming 
hebben. ‘Kies wat je bemint en bemin vervolgens je keuze’.  Er bestaat dus een 
verband tussen vr i jheid en verantwoordel i jkheid.  

Hoe ver gaat onze vr i jheid zonder het gemeenschappel i jke verhaal te ver l iezen? 
Het helpt om kaders te hebben. Maar als je kaders stel t ,  en dus vr i jheid l imiteert ,  
wat slui t  je dan ui t? 

De grondslag van het geloof geldt als r ichtsnoer,  als gemeenschappel i jk 
ui tgangspunt.  Maar juist  op momenten dat je spreekt vanuit  het 
gemeenschappel i jke ui tgangspunt,  t reedt er een meervoudig spanningsveld op. Elk 
individu maakt immers een eigen vertal ing van (universele) waarden naar het 
gedrag in het dagel i jks leven. Waar neem je een standpunt over in? Kun je als 
individu een voorbeeld geven zonder hierbi j  normatief  te worden naar de ander? 
Wanneer loop je wanneer je di t  doet de kans om broeders, zusters of jonge mensen 
te beschadigen zonder dat je di t  beoogt? Echter,  als we te vaag bl i jven wordt er 
geen houvast gegeven. Als Apostol isch Genootschap staan we natuurl i jk ook 
ergens voor!  

 

3.  Hoe wordt er binnen het Apostol isch Genootschap aangekeken tegen en 
omgegaan met het existent iële thema isolat ie – verbondenheid? 

 
Dit  gaat over het ver langen uniek te zi jn,  dat te ervaren en te laten zien, maar 
tevens ook sterk de behoefte te voelen deel ui t  te maken van een groter geheel.  
Het maakt dat je aan de ene kant graag ruimte wi l t  ervaren voor je eigenheid, en 
aan de andere kant de neiging hebt je aan te passen aan de groep. Die aanpassing 
kan zover gaan dat het indruist  tegen dat waar je ( ten diepste) voor staat,  wat juist  
weer een gevoel oproept van bui ten de groep te staan.  

Eenzaamheid (de gevoelservar ing) is een wezenl i jk onderdeel van ons bestaan. 
Si tuat ies kunnen enorm van elkaar verschi l len, en ook weten we niet of  het gevoel 
van eenzaamheid gel i jk is.  Het gevoel dat appel leert ,  z ich laat horen/voelen. Hierbi j  

 
4 Artikel 1.2 van de statuten van het Apostolisch Genootschap. 



ben je als individu wel de enige die ‘ j i j ’  bent.  J i j  bent op jouw wi jze door het leven 
gevormd. Niemand is hier gel i jk aan. De ander kan, ui t  eigen ervar ing, aanvoelen 
wat je ervaart ,  maar beleeft  di t  toch op zi jn eigen manier.   

Het gebeurt  ons al lemaal dat we gevangen zi t ten in ons eigen denken of in onze 
emoties. Je kunt overmand raken door gebeurtenissen in het leven. Dat kan zomaar 
gebeuren. Het leven kan je met de fragi l i tei t  of  ingewikkeldheid ervan confronteren. 
Dat kan je een afgescheiden gevoel geven, zel fs als je in een vol le zaal zi t .  Het 
gevoel dat de samenleving, de gemeenschap, je sociale netwerk, je gezin voor je 
gesloten is.  Je voel t  je bui ten de gemeenschap staan. Je maakt in je gevoel daar 
geen deel (meer) vanuit .  Di t  gevoel van ‘al leen-zi jn’  kan je vresel i jk benauwen. 

Dit  gevoel van isolat ie kan oplossen als je kunt delen. Dat heb je nodig en helpt.  
Het is dan belangri jk dat er mensen zi jn,  bi jvoorbeeld in een gemeenschap, 
waarmee je je verbonden voelt .  Deze verbondenheid met elkaar is erg belangri jk 
binnen het Apostol isch Genootschap. Het geeft  steun. Het is helend wanneer een 
ander zich in jou verplaatst ,  (h)erkent wat er speelt  en met je mee kan voelen. Zo 
kan het gebeuren dat je weer ervaart  als individu deel ui t  te maken van een groter 
en samenhangend geheel.  

 

4.  Hoe wordt er binnen het Apostol isch Genootschap aangekeken tegen en 
omgegaan met het existent iële thema betekenisloosheid? 

 

Zoals eerder beschreven is het mogel i jk door verdieping en inzicht betekenis te 
ontdekken. Het is r icht inggevend een ideaal te hebben en te oefenen daar invul l ing 
aan te geven. Binnen het Apostol isch Genootschap is er zo’n ideaal.  We geloven in 
de kracht van de ontmoeting. Bi j  deze ontmoetingen wi l len we elkaar st imuleren om 
in de prakt i jk een l iefdevol mens te zi jn,  vanuit  een gevoel van verbondenheid en 
verantwoordel i jkheid. Om deze verbondenheid te beleven vormen we 
gemeenschappen en zi jn we elkaar nabi j  in al le levensfasen, bi j  vreugde en 
verdr iet .  In deze vei l ige gemeenschap leren we van elkaar en inspireren we elkaar 
de eigen antwoorden op levensvragen te vinden om zo ons leven zin te geven door 
te werken aan vrede, gel i jkwaardigheid, respect en duurzaamheid. Heel prakt isch 
en gericht op het hier en nu. We zetten ons in voor een leefbare, menswaardige 
wereld, ver weg en dichtbi j .   

We geloven dat al  het leven voortkomt ui t  dezelfde oorsprong en dat de 
overeenkomsten tussen mensen groter zi jn dan de verschi l len. We hechten waarde 
aan verwondering en ontzag voor het myster ie van het leven, aan ons rel igieus 
gevoel.  Deze verwondering geeft  een gevoel van dankbaarheid voor het leven, wat 
we niet als vanzelfsprekend wi l len ervaren. Dit  gevoel van dankbaarheid en 
verwondering spoort  ons aan tot  duurzaamheid: het zorgvuldig om gaan met elkaar,  
met de wereld en haar bronnen.  

Betekenis ontstaat bi j  wat je ‘ innerl i jke opstanding’  zou kunnen noemen. Voor 
apostol ischen is ‘ innerl i jke opstanding’  vooral  een diepgevoelde verbondenheid met 
de schepping die je levenshouding bepaalt .  Die verbondenheid bl i j f t  niet  beperkt tot  
het ‘ ik ’ ,  maar gaat verder tot  ‘wi j  samen’.  Los van de omstandigheden, het l icht van 
de l iefde ui tdragen en in je eigen leven waarmaken. Een l iefde die eenieder omarmt 
en niemand ui ts lui t .  Het getuigt  van kracht en levensinzicht om vanuit  je eigen 
verantwoordel i jkheid te werken aan humane waarden als zorgzaamheid, 
medemensel i jkheid, sol idar i tei t  en compassie.  
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