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DISCIPELSCHAP.      LES 19 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.  

 

2 AANBIDDING (20 minuten)              [KENMERK VAN GOD]  

GOD IS MOREEL VOLMAAKT 
 

Meditatie 

Aanbidding is bewondering en lofprijzing van God.  
Thema: God is moreel volmaakt.  

Lees met elkaar de onderstaande Bijbelteksten. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.  
 

Lees Deuteronomium 10:17-18; Deuteronomium 16:18-19; Psalm 34:15-16; Jesaja 5:8,11-12,18,20-23 
  

1. God is onpartijdig. 
  

Je bent “partijdig” wanneer je meer geduld en vriendelijkheid toont aan bepaalde mensen; wanneer je vooroordelen 

tegen bepaalde mensen koestert, wanneer je onredelijke en ongunstige gedachten over bepaalde mensen hebt, of 

wanneer je bepaalde mensen voortrekt, bv. de rijken, de machtigen en de beroemdheden.  

Je hebt een “vooroordeel” wanneer je een mening of oordeel over iemand vormt voordat je de feiten kent, of wanneer je 

de feiten die dat tegenspreken veronachtzaamt.  
 

God trekt de “aanzienlijke” mensen niet voor, maar begunstigt ook de armen niet (Leviticus 19:15). Hij discrimineert 

geen enkel mens. Hij gaat juist om met mensen uit alle rassen, culturen, sociale posities of vermogens (Handelingen 

10:28,34-35). De God van de Bijbel is onpartijdig en doet niet aan vriendjespolitiek! 
 

2. God neemt geen steekpenningen aan.  
 

Mensen die afgoden dienen kopen dikwijls hun goden en hun priesters om met geschenken. Psalm 115 waarschuwt dat 

mensen die afgoden dienen uiteindelijk worden als hun afgoden. Hun afgoden zijn corrupt en ontvangen 

steekpenningen. Daarom worden de mensen die hen dienen zelf ook corrupt en ontvangen steekpenningen! 
 

De God van de Bijbel is onomkoopbaar! Je kunt Hem niet voor jouw standpunt winnen. Je kunt Hem niet omkopen om 

jou een gunst te bewijzen door bijvoorbeeld aan Hem via de kerk geld te geven, bepaalde godsdienstige rituelen te doen 

(zoals bidden, vasten, je op een religieuze wijze te kleden) of door goede werken te doen. De levende God is 

onomkoopbaar! De levende God, de God van de Bijbel, kan niet gemanipuleerd worden! De God van de Bijbel gaat met 

mensen om op Zijn eigen voorwaarden en niet op hun voorwaarden!  
 

3. God komt op voor de zwakken. 
  

Er zijn mensen die geloven in “the survival of de fittest” (de sterkste blijft over) of “might makes right” (macht is 

recht)! Ze onderdrukken weeskinderen, weduwen, ouderen, alleenstaande vrouwen of vreemdelingen en buiten ze uit.  

Kinderarbeid, kinderslavernij en kindsoldaten nemen steeds meer toe in de moderne wereld. Vrouwen worden verleid 

en in slavernij ontvoerd. Werkeloze jonge mensen worden gerekruteerd tot radicaliteit en terrorisme, enz. De rijken 

worden steeds rijker, maar ten koste van de armen die steeds armer worden. Ongeveer negen miljoen mensen sterven 

ieder jaar als gevolg van hongersnood en ondervoeding (dat wil zeggen ongeveer 24000 elke dag)! De armen, de 

onderdrukten, de vreemdelingen (vluchtelingen) en mensen die aan minderheidsgroepen behoren worden in elke cultuur 

vervolgd. 
 

In tegenstelling tot het immorele gedrag van onderdrukkers en uitbuiters komt God op voor de zwakken. Voor degenen 

die geen vader hebben is Hij een Vader (Efeziërs 3:14). Voor degenen die geen man hebben is hij een Beschermer (zie 

Jesaja 54:5). Voor degenen die alleen zijn, is Hij een Vriend (Johannes 15:14-15). Degenen die een knuffel nodig 

hebben, neemt Hij op in Zijn armen (zie Jesaja 40:11; Hosea 11:3-4, GNB). God zorgt vooral dat mensen voeding, 

kleding en een dak boven hun hoofd krijgen (Matteüs 6:25-32). God zal uiteindelijk ook de onderdrukker, uitbuiter en 

afperser straffen. God gebruikt christenen overal in de wereld om Zijn voeten te zijn om naar verdrukten te gaan. Hij 

gebruikt hen als Zijn handen om te geven en te helpen. En Hij gebruikt ze als Zijn mond om woorden van troost en 

bemoediging te spreken tot de behoeftigen. Op de laatste oordeelsdag zal Hij alle onderdrukkers en uitbuiters straffen. 

De God van de Bijbel neemt het op voor de zwakken, maar zal de onderdrukkers, uitbuiters en afpersers op de laatste 

oordeelsdag straffen! 
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4. God heeft absolute normen en waarden (standaarden). 
  

God heeft een moreel en geestelijk systeem van waarden die absoluut en onveranderlijk blijven. God is altijd heilig, dat 

wil zeggen zowel afgezonderd van wat verkeerd, slecht, onrechtvaardig, onheilig en goddeloos is als toegewijd aan wat 

recht, goed, rechtvaardig, heilig en goddelijk is. Zijn morele systeem is nooit relatief, nooit afhankelijk van de 

omstandigheden of tijdsperiode waarin mensen leven. Gods morele waarden zijn altijd absoluut! Alle woorden van God 

bedoelen precies wat ze zeggen (zie Numeri 23:19). Hij wil dat mensen Hem heel goed begrijpen. Gods systeem van 

waarden, uitgedrukt in geboden en verboden, ligt vast in alle culturen en door de hele wereldgeschiedenis heen. Zijn 

systeem van waarden is dus het vaste punt en de absolute standaard voor wat “recht” en “goed” en “waar” is in elke 

eeuw. Wie Gods systeem van waarden overtreedt, zal geen vrede ervaren en zal uiteindelijk voor Gods rechterstoel 

komen te staan. De God van de Bijbel “is tegen hen die kwaad doen” (1 Petrus 3:12). Maar degenen, die Gods systeem 

van waarden gehoorzamen, zullen een goed geweten hebben, zullen vrede ervaren en zullen in veel grotere veiligheid 

leven. Christenen weten hoe God over hen denkt en hoe ze zich moeten gedragen bij andere mensen. De God van de 

Bijbel heeft absolute en onveranderlijke morele en geestelijke waarden! 
 

Aanbidding  

Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) God aanbidden als moreel volmaakt!  

 

2 UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

HANDELINGEN 15:1 – 18:17 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Handelingen 15:1 – 18:17). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op 

wat hij vertelt. 

 

4 ONDERRICHT (70 minuten)                   [HEERSCHAPPIJ]  

DE CHRISTELIJKE PRIORITEITEN 
 

A. PRIORITEITEN 
 

Wat hoort de prioriteiten van een christen te zijn? Welke terreinen van je leven vindt God het belangrijkst? En wat zegt 

God in de Bijbel over wat Hij als belangrijk beschouwt op elk van deze terreinen?  
 

1. Wat is een prioriteit? 

Een “prioriteit” is een zaak, taak of activiteit die belangrijker is dan een andere en dus voorrang heeft boven een andere 

om uitgevoerd of gedaan te worden. 
 

2. Welke terreinen in je leven vindt God belangrijk?  
 

De Bijbel vertelt duidelijk welke terreinen in je leven belangrijk zijn in Gods ogen. Dit zijn: je werk (studie), je gezin, je 

bediening in Zijn Koninkrijk (je taak en relaties in de gemeente en maatschappij), je eigen ontwikkeling (persoon-

lijkheid, karakter, gezondheid, sport, ontspanning, enz.) en je persoonlijke relatie met God (je geestelijke groei).  
 

Deze vijf terreinen zijn allemaal belangrijk. Er is echter geen vaststaande volgorde van belangrijkheid voor deze vijf 

terreinen. Als christen probeer je elke dag er voor te zorgen dat je de juiste prioriteit, aandacht en tijd geeft aan elk van 

deze belangrijkste levensterreinen. 
 

3. Opdracht. 
 

Ontdek voor jezelf als je deze studie leest: Wat beschouwt God als de belangrijkste terreinen in jouw leven? 

Wat zou een hoge prioriteit moeten krijgen binnen elk van deze belangrijke terreinen van je leven?  

Lees de onderstaande Bijbelverzen en ontdek wat God over prioriteiten leert.  
 

B. DE VIJF BELANGRIJKSTE TERREINEN IN JE LEVEN 
 

1. Je WERK. 
 

  (1) Wat is belangrijk op het terrein van je werk (studie, beroep)?  

• Lees 2 Tessalonicenzen 3:10. Werk om jezelf en je gezin te onderhouden. 

• Lees 1 Timoteüs 6:8. Wees tevreden met het verkrijgen van de noodzakelijke dingen, zoals voedsel, kleding en 

onderdak. 
 

 (2) Welke grenzen stelt God aan je werk? 

De Bijbel zegt dat alle andere belangrijke terreinen in je leven niet verwaarloosd mogen worden door de tijd en kracht 

die je besteedt aan je werk. 

• Lees Markus 8:36. Lijdt geen schade aan je ziel door je hele leven aan je werk te geven!  

• Lees Spreuken 23:4-5. Tob je niet af voor rijkdom. Beperk je in de hoeveel tijd en energie die je geeft aan je werk. 
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   Maak tijd en energie vrij voor de andere belangrijke terreinen in je leven. Die mogen geen verlies lijden. 
 

  (3) Hoe verhoudt je relatie met God zich tot je werk? 

• Lees Lukas 10:38-42. Stille tijd. Neem de tijd voor persoonlijke omgang met God/Christus vóór je werk. Laat niet 

toe dat je werk of enige andere activiteit de oorzaak is dat je geen tijd hebt om God te zoeken en aan te roepen. 

• Lees Exodus 23:12; Leviticus 23:3; Markus 3:4. De rustdag. Rust één dag per week uit van je dagelijkse werk, om 

op adem te komen, voor een samenkomst met andere christenen, om goede werken te doen en levens te redden. 

• Lees Psalm 127:1-2. Afhankelijkheid. Steun op God in je werk en wees afhankelijk van God voor wijsheid, kracht, 

invloed en resultaten. 

• Lees Spreuken 16:3; Kolossenzen 3:23. Motief. Doe je werk van harte alsof voor de Heer en niet voor mensen. 

   Dan kan het niet falen. 

• Lees Handelingen 5:29. Prioriteit. Geef aan God de hoogste loyaliteit in je werk, zelfs al moet je de onrechtvaardige 

eisen van je baas met respect afwijzen. 
 

  (4) Hoe verhoudt je bediening zich tot je werk? 

• Lees Kolossenzen 3:22–4:1. Doe eerbaar werk en respecteer het gezag dat boven je gesteld is. 

• Lees 1 Timoteüs 3:7. Zorg voor kwaliteit in je werk en bouw een goede reputatie op je werk op. Je mag niet toelaten 

dat je dienstbetoon aan Jezus Christus tot gevolg heeft dat jij je werk slordig doet. Je dienstbetoon voor God in de 

wereld is even belangrijk als je dienstbetoon voor God in de gemeente. Een gunstige reputatie op je werk is een 

voorwaarde voor (later) leiderschap in de gemeente. 

• Lees Matteüs 6:31-33. Verbreid Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid door middel van je werk en op je werkplek. 
 

2. Je GEZIN. 
 

  (1) Wat is belangrijk in je gezin? 

• Lees Kolossenzen 3:18-21; (Efeziërs 5:22 - 6:4). Gezinsregels. Zorg dat iedereen in je gezin de gezinsregels van 

God gehoorzaamt. 
 

  (2) Hoe verhoudt je relatie met God zich tot je gezin? 

• Lees Matteüs 10:37. Prioriteit. Geef God altijd de hoogste loyaliteit in je gezin, zelfs boven je dierbaarste leden. 
 

  (3) Hoe verhoudt je werk zich tot je gezin? 

• Lees 2 Korintiërs 12:14; 1 Timoteüs 5:4,8. Voorzie zo nodig in de behoeften van je gezin en directe familieleden 

(vrouw, kinderen, grootouders, ouders, alleenstaande afhankelijke leden, bv. een oom). 
 

  (4) Hoe verhoudt je bediening zich tot je gezin? 

• Lees Deuteronomium 6:5-7. Geef de Bijbel een centrale plaats in je gezin. Lees, bestudeer en bespreek de Bijbel 

met elkaar. Pas de waarheden toe.  

• Lees Efeziërs 5:22-33. Bouw aan je huwelijk. Dien elkaar in liefde (vers 25) en door aanvaarding van elkaars gezag 

(vers 21). 

• Lees Efeziërs 6:4. Voed je kinderen op in de onderwijzing1 en terechtwijzing2 van de Heer, dat wil zeggen in de 

kennis en toepassing van de waarheden in de Bijbel.  

• Lees Lukas 2:52. Ontwikkel al de belangrijke terreinen van het leven in je kinderen (mentaal, fysiek, geestelijk en 

sociaal). 

• Lees Spreuken 23:22-25. Leer je kinderen gehoorzaamheid en respect, eerlijkheid, praktische wijsheid en 

gerechtigheid. 

• Lees Markus 10:29-30. Prioriteit. Gehoorzaam Jezus Christus wanneer Hij je roept om een taak te verrichten voor 

een kortere of langere periode.  

• Lees 1 Timoteüs 3:4-5,12. Prioriteit. Het goed leiden van je gezin is belangrijker dan een leidende taak in de 

gemeente! 
 

3. Je BEDIENING.  
 

  (1) Wat is belangrijk in je bediening?  

• Lees Markus 10:45. Volg Jezus door een dienaar te zijn. De ware betekenis van het leven ligt in het dienen van 

andere mensen namens Jezus Christus. 
 

  (2) Hoe verhoudt je relatie met God zich tot je bediening? 

• Lees Johannes 15:5. Prioriteit. Ontwikkel je persoonlijke relatie met Jezus Christus. Dit heeft een hogere prioriteit 

dan de activiteiten in je bediening, omdat zonder een persoonlijke relatie met Jezus Christus er geen echte of 

blijvende vrucht in je bediening kan zijn.  
 

  (3) Wat zijn belangrijke bedieningen binnen de gemeente? 

• Lees Johannes 4:23-24. Aanbid God in geest en waarheid. 

                                                           
1 Grieks: paideia = opvoeding, training, onderricht dat verkregen wordt door discipline, terechtwijzing (Greek English Lexicon of the New Testament by Bauer, Arndt and  

  Gingrich) 
2 Grieks nouthesia = vermaning, onderricht, waarschuwing. Letterlijk: in je denken ingraveren! 
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• Lees Johannes 13:14-15. Dien God door mensen te dienen, vooral in zaken die zij niet willen of kunnen uitvoeren. 

• Lees Johannes 13:34-35. Ontwikkel relaties van liefde, omdat zij belangrijker zij dan alleen maar het uitvoeren van 

christelijke activiteiten en programma’s.  

• Lees Efeziërs 4:12-16. Maak discipelen en rust arbeiders toe. Maak al de christenen in je gemeente discipelen van 

Jezus Christus (dat wil zeggen volwassen, functionerende en volhardende christenen) en rust hen toe voor 

verschillende taken die het Lichaam van Christus opbouwen.  
 

  (4) Wat zijn belangrijke bedieningen buiten de gemeente?  

• Lees 2 Korintiërs 2:14-16; 3:2-3. Invloed. Wees iemand die voortdurend blijvende invloed op mensen om zich heen 

heeft: “een aangename geur van Christus” die mensen aantrekt en “een brief van Christus” die door mensen gelezen 

wordt.  

• Lees Matteüs 10:32-33. Getuigen. Getuig voor Christus, vertel het evangelie en leer de waarheden van de Bijbel aan 

anderen. 

• Lees Jakobus 1:27; 2:15-17. Barmhartigheid. Doe mee aan liefdadige werken voor de armen en verdrukten in je 

buurt en in de wereld. 
 

4. Je PERSOONLIJKE ONTWIKKELING. 
 

  (1) Wat zijn de belangrijkste zaken in je persoonlijke ontwikkeling? 

• Lees Markus 8:34-38. Verloochen jezelf, neem elke dag je kruis op en volg Jezus Christus. 

• Lees Markus 12:31. Liefde. Groei in liefde voor God, voor anderen en voor jezelf. Heb jezelf lief zoals Christus jou 

liefheeft (Johannes 13:34-35). Als je jezelf niet liefheb, kan je een ander ook niet echt liefhebben! En als je een 

ander niet liefhebt, heb je ook God niet lief (1 Johannes 2:9-11). Je bent niet alleen maar door God “geschapen”, 

maar je bent naar Zijn beeld geschapen (Genesis 1:27). Je bent niet zo maar “iemand”, maar iemand die kostbaar is 

in Zijn ogen (Jesaja 43:4). Daarom wil Hij dat je niet op jezelf neerkijkt, maar dat je respect hebt voor jezelf als 

geschapen door God! Dit kun je praktisch doen door jezelf op verschillende levensterreinen te ontwikkelen. 

• Lees Psalm 101:3; 141:3-4. Waak over je ogen, mond (je woorden), hand (je daden) en hart (je gedachten, 

gevoelens, keuzes en besluiten). 
 

  (2) Wat draagt bij tot je persoonlijke ontwikkeling en welzijn? 

• Lees Psalm 16:2; 73:25. Geestelijk welzijn. Buiten God heb je geen blijvend “goed”. Begeer niets op aarde buiten 

God. 

• Lees 1 Timoteüs 4:7-8. Geestelijk welzijn. De oefening in de godsvrucht is belangrijker dan de oefening van het 

lichaam (fitness, sport). 

• Lees Efeziërs 5:2. Emotioneel welzijn. Wandel in de liefde. 

• Lees Psalm 34:19. Emotioneel welzijn. Laat God zorg dragen voor je gebrokenheid (emotionele pijn, zwakheden, 

mislukkingen, verliezen) en de gevolgen van een gebroken gezin (echtscheiding van je ouders of de dood van een 

ouder). 

• Lees Spreuken 9:10. Mentale welzijn. God leren kennen en leren vertrouwen is het begin van wijsheid en inzicht. 

• Lees Spreuken 3:5-6 (Efeziërs 5:10,17). Intellectueel welzijn. Toets of iets waar is of niet. Probeer te begrijpen wat 

de wil van God is. Laat alle negatieve gedachten los en heb God en andere mensen lief met je hele verstand (Markus  

12:30-31). 

• Lees 1 Korintiërs 6:19-20. Lichamelijk welzijn. Eer God met je lichaam (gezondheid, fitheid en hoe je eruit ziet). 

• Lees 1 Korintiërs 15:33. Sociaal welzijn. Vermijd omgang met slechte mensen, omdat zij je karakter bederven. 

• Lees 1 Petrus 2:11. Moreel welzijn. Onthoud je van de vleselijke begeerten, omdat zij strijd voeren tegen je ziel. 

Breek met alle vormen van seksuele immoraliteit (pornografie, zelfbevrediging, seks voor het huwelijk, flirten, 

enz.). 

• Lees Exodus 31:3-5. Mogelijkheden. Ontwikkel je door God gegeven talenten, geestelijke gaven en creativiteit. 

• Lees Efeziërs 5:15-16 (Matteüs 25:15). Gelegenheden (uitdagingen). Maak goed gebruik van je door God gegeven 

gelegenheden (kansen). 

• Lees Romeinen 5:3-5 (Jakobus 1:2-4). Beproevingen en lijden. Vormen volharding, volwassenheid en karakter. 
 

  (2) Hoe verhoudt je bediening zich tot je persoonlijke ontwikkeling? 

• Lees Lukas 16:10. Wie betrouwbaar en getrouw is in de kleinste dingen, zal dat ook zijn in grote dingen. 

• Lees 2 Korintiërs 10:18; Filippenzen 2:22. Je toevertrouwde taken worden getest. Als je de proef doorstaat, wordt je 

door de Heere geprezen (goedgekeurd, aanbevolen). 
 

  (3) Hoe verhoudt je werk zich tot je persoonlijke ontwikkeling? 

• Lees Spreuken 12:3. Onwankelbaar. Goddeloosheid en ongerechtigheid (bijvoorbeeld corruptie) breng je ten val, 

maar wie de wil van de Heere doet (bijvoorbeeld eerlijk is) blijft stevig vaststaan. 
 

  (4) Hoe verhoudt je familie zich tot je persoonlijke ontwikkeling? 

• Lees Spreuken 15:22; 19:20. Wijsheid. Luister naar advies van ouders en andere raadgevers. Het maakt je wijs en 

doet je plannen slagen. 
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5. Wat God zegt over je PERSOONLIJKE RELATIE TOT GOD. 
 

De belangrijkste zaken in je persoonlijke relatie tot God. 

• Lees Johannes 15:5-8; Openbaring 2:4-5. Christus. Zet Christus op de eerste plaats en blijf in Hem. Zo draag je 

vrucht voor de eeuwigheid. Al het andere vergaat! 

• Lees Kolossenzen 2:6-7. Gehoorzaamheid. Maak Jezus Christus tot Heer (Koning en Meester) van je leven. Leef als 

een christen. Groei als een christen: “in Hem geworteld (onzichtbaar) en op Hem gebouwd (zichtbaar)”.  

• Lees Kolossenzen 3:16; Matteüs 7:24-27. Woord. Laat je hart en leven vol zijn van de woorden in de Bijbel (de 

boodschap van Christus). Lees de hele Bijbel eenmaal per jaar. Denk elke dag na over een Bijbelvers gedurende je 

stille tijd. Memoriseer geregeld een Bijbelvers. Geef veel aandacht en tijd aan Bijbelstudie. Neem elk jaar deel aan 

een Bijbelstudie- groep of discipelgroep. Pas de woorden in de Bijbel toe op je eigen leven. Geef de waarheden in de 

Bijbel door aan ander mensen.  

• Lees Matteüs 7:7-8. Gebed. Vraag specifieke dingen van God. Bid in overeenstemming met de Bijbel. Blijf 

aanhoudend vragen (blijf kloppen aan de deur).  

• Lees Hebreeën 10:24-25. Omgang. Kom geregeld met andere christenen samen. Ontmoet elkaar wekelijks in een 

eredienst. Kom wekelijks in een kleine groep bijeen om samen te leren en elkaar op te bouwen. Bemoedig elkaar om 

niet weg te blijven, maar juist te komen wanneer je er niets voor voelt. Spoor elkaar aan om lief te hebben en goed te 

doen. 

• Lees Johannes 15:16. Draag vrucht voor Christus. Jezus heeft je uitgekozen en aangewezen om het initiatief te 

nemen en vrucht te dragen in de levens van andere mensen – door het evangelie met hen te delen, door hen op te 

bouwen tot discipelen (volwassen, functionerende en volhardende christenen) en door hun karakter te vormen. 
 

6. God is de hoogste prioriteit op elk terrein van het leven. 
 

Lees Matteüs 4:10. “Aanbid God en dien Hem alleen”. Alle bovengenoemde Bijbelgedeelten tonen aan dat God wil dat 

je Hem in het centrum van elk terrein in je leven plaatst! God is de enige blijvende prioriteit op elk gebied van je leven!  
 

De Bijbel zegt ook dat alleen God voor iedere dag van je leven de juiste volgorde van de andere terreinen wil bepalen. 

Want Hij weet wat voor jou het beste is! In sommige situaties, bijvoorbeeld, vindt God dat je (school) werk belangrijker 

is dan een activiteit in de gemeente. En in andere situaties vindt Hij dat je persoonlijke ontwikkeling belangrijker is dan 

je (school)werk. Maar God wil ook niet dat je ál je tijd aan je school of je werk of je ontwikkeling besteedt en andere 

belangrijke terreinen in je leven helemaal verwaarloost! Die andere terreinen zijn ook belangrijk!  
 

Er is alleen maar één vaste prioriteit: GOD! Hij behoort elke dag bovenaan de lijst van prioriteiten te staan! Hij Zelf wil 

elke dag voor je bepalen wat je een hoge prioriteit moet geven binnen elk van de vijf belangrijke terreinen van je leven. 

Daarom mag geen door mensen gemaakte lijst van prioriteiten bepalen waaraan jij je leven, tijd en energie aan geeft. 

Het is GOD Zelf die in elke situatie bepaalt waaraan jij je leven, tijd en energie aan behoort te geven. Hij verlangt 

ernaar je leven te beheersen en je voortdurend te leiden door Zijn Woord en Zijn Geest Die in je woont. 

 

 
 

 

 

 

 

 
God is de soevereine Koning van elk 

terrein in je leven! Niet een prioriteitslijst, 

maar GOD Zelf hoort te bepalen waaraan 

jij je leven, tijd en energie geeft! 

 

 

 

 

                    Persoonlijke tijd met God 

                              Johannes 15:5-8 

                             

 

 
       Bediening voor                            Gezin 

                 God           GOD             
           1 Timoteüs 3:4-5                                Matteüs 10:37 

                                

             
                             Werk      Persoonlijk  

                                               welzijn  
                      Psalm 127:1-2       Markus 12:30-31 

 

 

 
 

C. ER IS EEN TIJD VOOR ALLES 
 

Hoe kun je een goede balans vinden tussen 

• deze vijf belangrijke terreinen (prioriteiten) in je leven enerzijds 

• en alle andere dringende zaken in je leven anderzijds? 
 

  (1) Hoe kijkt God naar al je activiteiten en tijd? 

• Lees Prediker 3:1-8, 8:5-6. Er is een tijd voor alles! Zorg dat je op zijn tijd voldoende aandacht geeft aan alle 

belangrijke terreinen in je leven! Geef elke dag ook wat tijd aan minder belangrijke zaken, die zich aan je opdringen 

als dringend. 
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  (2) Wat leert God je over de vervulling (voleindigen, afmaken) van je taak? 

• Lees Handelingen 20:24; 2 Timoteüs 4:7.  

   Paulus vervulde de taak die God hem gaf. 

• Lees Markus 13:34; 1 Korintiërs 3:5; Kolossenzen 4:17. Christenen. God geeft aan iedere christen ook een taak en 

24 uur per dag om die te vervullen. Hoe kan dit gedaan worden? 

• Lees Markus 1:32-39; Johannes 17:4.  

  Jezus. Hoewel Jezus niet alle zieken op de wereld genas en ook het evangelie niet aan alle mensen in de wereld 

verkondigde, heeft Hij toch Zijn door God aangewezen taak volledig vervuld.  
 

 (3) Hoe heeft Jezus dat gedaan?  

Jezus Christus had geen lijst met vastgelegde activiteiten en prioriteiten die Hij iedere dag moest doen. Zoals Hij 

gewoon was om te doen, wachtte Hij iedere morgen biddend op Gods instructies en kracht om deze instructies te 

vervullen. In Zijn dagelijkse omgang met God leerde Hij Gods wil kennen en onderscheid te maken tussen zaken die 

zich opdrongen als urgent en zaken die echt belangrijk waren. Op deze wijze kon Hij de dringende zaken afweren 

ten einde de belangrijke zaken te voltooien. 
 

 (4) Hoe kan God je helpen bij het bepalen van je prioriteiten?  

Hoe kan God je helpen om de juiste hoeveelheid tijd en energie aan de belangrijke zaken in het leven te geven en de 

juiste balans te vinden tussen al deze belangrijke zaken?  

• Lees Handelingen 22:10; Psalm 32:8. Bid aan het begin van elke dag je dag door. 

• Lees Jesaja 30:1-2; Spreuken 3:5-6; 16:3. Betrek God bij alles wat je doet. 

• Lees Kolossenzen 3:23. “Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.”  

• Lees Psalm 16:8. “Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.”  

 

 5 GEBED (8 minuten)                           [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) naar 

God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)        [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laat de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om discipelen te maken. Verkondig, leer of bestudeer de studie over de christelijke  

    prioriteiten met iemand anders of met een kleine groep mensen.  

2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Handelingen  

    18:18 – 21:40. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte  

    aantekeningen.  

3. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. (4) Efeziërs 5:22-33. Thema: De christen relatie tot de  

    echtgenoot. Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen. 

4. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

5. Houd je notities bij. Deze keer over aanbidding van God, je stille tijd en hoe om met prioriteiten te leven. 

 

 

 


