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Tot nu toe zijn we bij bewustzijnsontwikkeling vooral uitgegaan van zelfonderzoek, al speelde de 
buitenwereld daarbij al wel een rol. Maar nu richten we onze aandacht expliciet op de 
buitenwereld. Bij deze stap gaat het erom hoe je in de wereld 't verschil kunt maken. Het gaat 
dus om actie. Het gaat om dienstbaar zijn. Dienstbaarheid is een wat belegen woord, waaraan 
een oude godsdienstige lading kleeft. De Engelsen en Amerikanen spreken van 'service'. Dat 
klinkt al een stuk beter. Alle geestelijke tradities stellen dat innerlijke contemplatie niet genoeg is 
voor bewustzijnsontwikkeling. Je moet er ook wat mee doen: 'spirit in action'. Dat is niet alleen 
goed voor de wereld, maar ook voor je eigen ontwikkeling. Zonder 'service’ loopje uiteindelijk vast 
in je persoonlijke groei. Wat is dienstbaarheid? Dat is geven watje te geven hebt, zonder daarbij 
iets terug te verlangen. Je kunt in je werk dienstbaar zijn, maar werk op zichzelf is nog geen 
dienstbaarheid, want dat doe je om je brood te verdienen. Je krijgt dus iets terug. Daar is niets 
mis mee, maar dan is het ruilhandel in plaats van dienstbaarheid. Dat geldt ook vaak voor dingen 
die we voor anderen doen. Als we het doen om iets terug te verlangen dan is het geen 
dienstbaarheid, maar ruilen. Bijvoorbeeld, we passen op de poes van de buren, zodat zij het op 
hun beurt ook voor ons kunnen doen. Of we zorgen voor een zieke, want je kunt nooit weten of 
we die zorg zelf nog eens nodig hebben. Of we doen aan stervensbegeleiding om zodoende onze 
eigen angst voor de dood te compenseren. Of we verwachten dankbaarheid of waardering terug. 
Het is natuurlijk niet verkeerd als we die ook krijgen, en dat kan ook heel prettig zijn, maar als we 
om die reden onze hulp verlenen, dan is het geen dienstbaarheid maar ruilhandel. 
 
Bij dienstbaarheid is de intentie achter de handeling (de motivatie waarom we het doen) heel 
belangrijk. Het gaat er dan vooral om hoe wij ons verhouden tot belang. 
 
De minst effectieve intentie is die van belangrijk willen zijn: je wilt een dienst verlenen om 
daarmee bij te dragen aan je eigen waardigheid of status. Ook niet zo'n bruikbare intentie is die 
van belanghebbend-zijn: je hebt er belang bij dat de dienst wordt verleend. Je verleent de dienst 
bijvoorbeeld uit eigenbelang. Voorbeelden daarvan hebben we zojuist gezien. Al een veel 
bruikbaarder intentie is die van belangstelling. Je bent geïnteresseerd in een persoon, personen of 
in een zaak; vanuit die interesse verleen je de dienst. Niet verkeerd, maar toch nog geen zuiver 
geven; daarom draagt dit geven maar beperkt bij aan je bewustzijnsontwikkeling. Je bent toch nog 
niet helemaal vrij ten aanzien van degenen aan wie je de dienst verleent, of los van de zaak 
waarvoor je handelt. De meest effectieve houding is die van belangeloosheid. In pure vorm 
nauwelijks te bereiken, omdat je altijd iets ontleent aan dienstverlening, al was het maar de 
vreugde van de dienstverlening zelf. Maar toch een mooi ideaal om naar te streven. Het houdt 
ook in dat je niet afhankelijk bent van het succes van de dienstverlening. Als je een dienst 
belangeloos verleent, maakt het in wezen niet uit of deze aanvaard wordt of niet. Je biedt je 
diensten belangeloos aan, zoals de appelboom zijn appels geeft: zonder aanzien des persoons. 
 
Er zijn bij dienstbaarheid nogal wat addertjes onder het gras. In de eerste plaats geven veel 
mensen meer dan wat ze te geven hebben. Ze doen dat misschien omdat ze zelf tekort zijn 
gekomen, om waardering te krijgen, of om welke reden dan ook. Je ziet dat nogal eens in de 
hulpverlening en zorgberoepen: maatschappelijk werk, verpleging, verzorging. Uiteindelijk loopt 
dat natuurlijk op een burn-out uit: als je meer geeft dan je hebt dan loop je leeg. Het kan ook zijn 
datje iets wilt geven datje niet hebt; aandacht bijvoorbeeld. Dan ga je wellicht geforceerd zitten 
luisteren, terwijl je eigenlijk beter iets voor die persoon zou kunnen doen. 
Of je probeert iets te geven waar je niet goed in bent, of geen plezier in hebt. Je probeert 
bijvoorbeeld de tuin van een bejaarde te verzorgen terwijl je een gruwelijke hekel hebt aan 
tuinieren. Of je werkt in een daklozencentrum terwijl je niet het talent hebt om met daklozen te 



communiceren. Of je neemt zitting in een bestuur terwijl je niet kunt besturen. Ook in dat geval 
kost de dienst je te veel energie, je verliest het plezier erin en uiteindelijk gaat het fout - je wordt 
bijvoorbeeld overmatig geïrriteerd. In al deze voorbeelden ben je natuurlijk niet helemaal (of 
helemaal niet) belangeloos. 
 
Het gaat er dus om een dienst te zoeken die bij je past, waar je jouw talenten in kwijt kunt en 
waar je plezier in hebt. Die diensten vind je altijd, als je maar rondkijkt. Vaak is het 
vrijwilligerswerk, maar het kan ook plaatsvinden in een (politieke) vereniging of op je werk. Er 
dient altijd een balans te zijn tussen watje geeft en watje ontvangt, en tussen de dienstverlening 
aan anderen en aan jezelf. Balans is wat anders dan ruilhandel. Bij ruilhandel geef je om te 
ontvangen, bij balans ontvang je door het geven. Dienstverlening aan anderen kan heel 
bevredigend zijn, en je kunt er veel aan ontlenen, maar het is toch goed om ook regelmatig goed 
voor jezelf te zorgen. Belangrijk is het om tijd te nemen voor jezelf, voor ontspanning, maar ook 
voor de andere stappen op je pad, met name zelfonderzoek en meditatie (daarover komen we nog 
te spreken). 
Een bijzondere vorm van dienstverlenen is leidinggeven. Je hoeft geen positie van leiderschap te 
hebben of in te nemen om leiding te geven. Je kunt altijd initiatief nemen, een extra 
verantwoordelijkheid op je nemen, mensen inspireren, lesgeven, of wat dan ook - allemaal 
vormen van leidinggeven. Zodra mensen in een team of groep bijeenkomen zijn er altijd 
meerdere leiderschapsfuncties. De formele leiding in een groep berust vaak bij de voorzitter of 
baas, maar alle groepsleden kunnen en zullen als regel ook aan de leiding bijdragen - ieder op zijn 
eigen manier. 
 
Conclusie: In deze stap op het pad van bewustzijnsont-wikkeling gaat het erom datje die diensten 
vindt die je met vreugde en zo belangeloos mogelijk kunt geven. Ga er maar aan staan! 


