
Doel van het leven:  

Niet doen en wel doen 

‘Ik weet niet wat ik moet doen op de wereld,’ schreef Sarah. Dat vond ik gek. Wat moet 
iemand doen op de wereld? Nou, gewoon, lopen en spelen en leren en lachen. Alle dingen 
die je zelf fijn vindt om te doen. Want wat je fijn vindt, dat doe je goed. En je mag alles 
helemaal op jouw manier doen. Dat is de vrijheid waar je recht op hebt! Ga maar en leef! 
Maar wees voorzichtig met alles wat rondom je is. Met de mensen, de dieren, de planten 
en alle dingen. Draag er zorg voor zodat ook zij goed kunnen leven. Wees voorzichtig, leef 
op ‘kousenvoeten’ zodat je niet ongewild mensen pijn doet. Ook met woorden of met een 
kwade blik kan je mensen pijn doen. Wees voorzichtig ook met de natuur, we hebben maar 
1 aarde die we samen delen. Dus leef voluit maar met de liefde voorop, als je gids.   

 
Bekijk het fragment tot het einde 
https://www.kuleuven.be/thomas/page/videodatabank/label/2685/104104/page/0/#mainnavigation 
 

Reflectievragen 

Hoe voelt het danseresje zich in de toren? 

Vindt het danseresje het fijn om de hele dag te dansen? 

Waarom stopt het danseresje met dansen en gaat ze naar buiten?  

Is het danseresje in de klokkentoren gelukkig? Zo ja, wat maakt haar gelukkig? 

Wat geeft het danseresje de kracht om verder te dansen?  

 

Interpretatie: Allen kunnen we bijdragen tot de schoonheid van onze wereld. De meest 
belangrijke taken zijn vaak de minst zichtbare. Niemand ziet het danseresje en al haar 
inzet die ze heeft om de wereld mooier te maken. Het danseresje is helemaal alleen. Maar 
ze weet waarom ze danst. Ze plaatst haar eigen verlangens tussen haakjes omdat ze weet 
dat er daardoor meer kleur komt in de wereld. Dat geeft haar de kracht om er elke 
seconde voor de gaan. Dat geeft haar echte vreugde. 

Herken je die kracht van het danseresje in jezelf?  

Wat geeft jou de kracht om je in te zetten, ook al kost het je moeite? 

 
 
Als je weet wat je moet doen in je leven, heb je een doel dat je houvast geeft. Daarom is 
het belangrijk en waardevol voor veel mensen. Weet jij wat je moet doen in het leven? 
Hoe zie jij je toekomst voor je nu je een belangrijke stap in je leven gaat zetten. Waar 
droom je van? 

➢ Schrijf in de pijl wat jij het beste doel vindt om naar toe te gaan, of teken dit.  
➢ Vertel aan elkaar hoe je dichterbij het doel van je leven kan komen. 
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