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Op het spel gezet: een speurtocht naar de zin of zinloosheid
van het leven
(uitgeverij Damon, Best 1993)
Inhoud:
Voorwoord
Inleiding
Hoofdstuk 1: De vraag naar de zin van het leven
1.1. Het belang van de vraag en de rol van een filosoof
1.2. De eigen aard van de vraag
1.3. Het ontstaan van de vraag in ons dagelijks leven
1.3.1. Ons dagelijks leven
1.3.2. Het ontstaan van de vraag
1.3.3. Analyse van gebeurtenissen
1.3.4. Het existentieel vacuüm
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Hoofdstuk 2: Op de persoon gespeeld
2.1. 'Uit het lood geslagen'
2.2. De uitbundige metafysische en religieuze verbeeldingskracht
2.3. Fundamentele bestaanservaringen van de mens: lot, genade en vrijheid
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2.4. De metafysische en religieuze verbeelding ontkracht
2.4.1. De éne godsdienstige waarheid en het superieure stadium van de wetenschap
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Hoofstuk 3: Doel en zin van het leven
3.1. Het onderscheid tussen doel en zin van het leven
3.2. Levensbeschouwingen en haar funktionarissen
3.2.1. De funktie van een levensbeschouwing
3.2.2. De rol van funktionarissen of levensbeschouwelijke experts
3.3. Enkele wereldbeschouwingen: uitgangspunten en einddoelen
3.3.1. Opgenomen in de kringloop van de Natuur
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3.3.3. Veilig in de Gods hand
3.3.4. Opgenomen in de vaart der volkeren
3.4. Kritiek op het denken-in-einddoelen van het leven
3.4.1. De frontale aanval van Nietzsche
3.4.2. Aantasting van ons dagelijks leven en van onze persoon
3.5. Van het leven genieten
3.5.1. Geluk en gelukzaligheid
3.5.2. De onbereikbaarheid van het geluk
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Hoofdstuk 5: Eigen-zinnig leven. Onze levensloop als zingevingsproces
5.1. Visie op het leven
5.1.1. Ervaringen opdoen
5.1.2. Avontuur en bezinning als uitzonderlijke situaties
5.1.3. Ondoorzichtig en ongrijpbaar
5.2. Onze levensloop als zingevingsproces
5.2.1. De tijd tussen geboorte en dood
5.2.2. Het proces van zingeving
5.3. Geboren-worden
5.3.1. In de wereld geworpen
5.3.2. Geboren en getogen
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5.5. De dood als eind(er)
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5.5.2. Onze eigen dood
5.5.3. De zin van het leven en de dood
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Hoofdstuk 6: Onze levensloop beoordeeld
6.1. Eén leven, meerdere levensverhalen
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6.1.2. Het vertelde leven
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