
Ja, waarom..? Goeie vraag, die een goed 
boek samenvat… We zijn op aarde, we 
leven met beide benen op de grond, maar 
dat doen we in naam van de hemel. Rick 
Warren maakt z’n onderwerp al spannend 
vóórdat het boek begonnen is. En dat ver-
klaart misschien waarom er zo enorm veel 
exemplaren van verkocht én gelezen zijn. 
Een magnifieke beschrijving hoe mensen 
discipelen van Jezus kunnen worden, en 
midden in een doelgericht leven terecht 
kunnen komen.

Henk P. Medema,
uitgever en publicist

Het boek DoelgerichtLeven heeft vele ge-
meenteleden gezegend. Vernieuwing en 
verdieping gaf het bij het lezen met een 
open hart. Jong en oud was enthousiast. Dit 
boek met je gemeente lezen, er over preken 
en in groepen er over doorpraten is een  
geweldige impuls tot verdieping en ver-
nieuwing van jouw gemeente. Mijn gebed 
is dat velen met het ge-update boek voor 
het eerst of opnieuw gezegend zullen wor-
den. 

Ds. Jelle de Kok,
predikant PKN Diever

Het is al weer 8 jaar geleden dat wij binnen 
onze gemeente de campagne 40 doelgerich-
te dagen hebben gedaan en nog steeds hoor 
ik in getuigenissen dat deze campagne voor 
velen in onze kerk een omkeermoment is 
geweest in hun geloofsleven. Het was een 
sterke stimulans in hun wandel met de 
Heer. Weer anderen vertellen dat het juist 
deze campagne was die hen gestimuleerd 
heeft om de kerk – die ze jaren daarvoor 
vaarwel gezegd hadden – weer opnieuw te 
bezoeken en hun wandel met God weer op 
te pakken. 

Eugène Poppe, 
Baptistengemeente Veenendaal

De campagne zorgt voor geestelijke 
verdieping en vernieuwing in de volle 
breedte van gemeente-zijn. Gods plan 
voor ons leven wordt vanuit de context 
van de plaatselijke gemeente op bril-
jante wijze uiteengezet. Het heeft onze 
gemeente een enorme impuls tot gees-
telijke groei en ontwikkeling gegeven!

Ds. Nicolas van Amerom, 
predikant van de Salvator,  

Leeuwarden 

In 2010 hebben we in onze gemeente 
voor de tweede keer de campagne “40 
doelgerichte dagen” gedaan. En net als 
de eerste keer (2004) was het effect ge-
weldig. Ruim 200 deelnemers hebben 6 
weken lang de preken gevolgd, meege-
daan in de kleine groepen en dagelijks 
een hoofdstuk uit het boek “Doelgericht 
Leven” gelezen. De geloofsgroei die de 
deelnemers doormaakten was enorm. 
Velen van hen hebben zich (opnieuw) 
gerealiseerd dat het leven niet “om mij” 
draait, maar om de vraag hoe ze hun le-
ven meer betekenis kunnen geven door 
het toepassen van de 5 doelen die God 
voor ons leven heeft. Als doelgerichte 
gemeente zien we steeds meer vruchten, 
die een gevolg zijn van een doelgericht 
leven. Dit nieuwe boek van Rick Warren 
is een echte aanrader voor iedere chris-
ten en voor iedere gemeente die haar 
leden wil helpen om een volledig toege-
wijd volgeling van Jezus te worden.

Bert Mulder,
Voorganger Baptistengemeente Jabes,  

Musselkanaal

Bezoek ook eens de website
www.waaromleefikhieropaarde.nl



“De inhoud van het boek ‘Doelgericht Leven’ heeft me geholpen om 
bekende bijbelse waarheden praktisch tot te passen in mijn dagelijks 
leven met als gevolg een verdieping van mijn geestelijk leven.” 

Deze en vele soortgelijke getuigenissen hebben mensen de afgelopen 
jaren verteld na het lezen van dit boek. Op een prikkelende manier 
helpt de schrijver christenen in dit boek voor zichzelf de vraag te  
beantwoorden waarom ze eigenlijk hier op aarde leven. 
Vooral de openingszin: “Het gaat niet om U. Het doel van uw leven  
omvat veel meer dan uw persoonlijke vervulling of gemoedsrust. Ja, meer 
dan uw geluk, gezin, carrière of zelfs uw stoutste dromen en ambities” 
zet veel mensen aan het nadenken over hun geloofsleven. Dat heeft 
niet zelden een hernieuwde toewijding aan God tot gevolg, wat zich 
o.a. uit in het oppakken van verantwoordelijkheden binnen en buiten 
de gemeente. Daarom zal dit boek, als het onderdeel uitmaakt van een 
gemeente brede campagne, ook deze gemeente beïnvloeden. Daarvan 
kunnen predikanten en voorgangers  wereldwijd getuigen. 
Niet alleen christenen, maar ook anderen die op zoek zijn naar de zin 
en betekenis van het leven, hebben door het lezen van dit boek ant-
woorden gekregen op hun levensvragen. Zij hebben ontdekt - onder 
leiding van de Heilige Geest - dat Jezus het antwoord is op al hun  
levensvragen. 

Nieuwe uitgave
Internationaal was PurposeDrivenLife sinds 2002 het 
best verkochte christelijke non-fictieboek. Het is dan 
ook niet zo verwonderlijk dat er na 10 jaar een her-
ziene jubileumuitgave beschikbaar is gekomen en deze 
inmiddels ook vertaald is in het Nederlands. Deze 
jubileum-editie vertegenwoordigt een vernieuwde  
benadering voor een nieuwe generatie en is op een 
aantal punten aangepast en uitgebreid. Dat is mede het 
resultaat van duizenden brieven die Rick Warren de 
afgelopen jaren vanuit de hele wereld heeft ontvangen.

Het boek heeft niet alleen een nieuw ontworpen front cover gekregen, 
maar bevat ook twee nieuwe hoofdstukken. Alle hoofdstukken zijn 
voorzien van een online Bijbelstudie die is op te vragen met de bij-
behorende QR- code. Zeker voor de nieuwe generatie christenen een 
extra hulpmiddel om bijbelse waarheden tot zich te nemen. 

Campagne
Bij deze jubileumuitgave is een werkboek beschikbaar met vragen voor 
verwerking in gesprekskringen. Naast persoonlijk gebruik is het boek 
vooral geschreven om in de kringen van de gemeente te behandelen. 
Doordat de titel is aangepast (titel en subtitel zijn omgedraaid) zal de 
nieuwe uitgave nog meer dan het oorspronkelijke boek aantrekkings-
kracht hebben op mensen die op zoek zijn naar de zin en de betekenis 
van het leven. Voor kerken is dit dan ook een uitstekende mogelijkheid 
om deze campagne op te pakken met een tweeledige doelgroep: chris-
tenen helpen in het proces van discipelschap en gasten van buitenaf 
helpen op hun zoektocht naar de zin van het leven. 
Ook nu is er een prekenserie beschikbaar evenals kinder-  en tiener 
materiaal. PR-materialen en een aangepast organisatiehandboek kun-
nen besteld worden.

Actiekorting!

tot 31 december 2013 
gelden actiekortingen 

voor de boeken die 
kunnen oplopen  tot 45%. 

Schrijf snel in via
www.waaromleefikhieropaarde.nl

Kringen
Mocht u gemeente op welke reden deze campagne niet omarmen, dan 
kunt u alsnog besluiten om dit boek te behandelen in uw eigen kring. 
U kunt het boek met werkboek bestellen via de website. Er is eventueel 
een aanvullende engelstalige video beschikbaar die gebruikt kan wor-
den als inleiding op het gesprek. 
Bovendien is er een serie boekjes 
beschikbaar, die bij elk hoofdstuk 
van het boek Waarom leef ik hier
op aarde? gespreksverslagen 
aanreikt.


