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Prioriteiten  
Een discipelschapstraining om 

christenen toe te rusten voor het 

werk in zijn dienst, tot opbouw 

van het Lichaam van Christus 

(Efeziërs 4:11-16) 
33 

 

STILLE TIJD 

Thema: Prioriteiten 

Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een 

ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en 

overdenken van zijn Woord. 

Bid, praat met Jezus en maak een paar korte 

aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten. 

Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi 

of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt. 

 

Dag 1 Marcus 8:34-38. 

Vereisten voor elk christen. 

Dag 2 1 Timoteüs 3:4-7. 

Vereisten voor elk christelijke leider 

(oudste/ouderling). 

Dag 3 Deuteronomium 6:4-9. 

Verantwoordelijkheden voor het gezin. 

Dag 4 Kolossenzen 3:18 – 4:1. 

Regels voor het gezin en de werkomgeving. 

Dag 5BS 1 Timoteüs 4:1-16. 

Instructies aan jonge christenen. 

Dag 6 Titus 2:1-8. 

Instructies aan verschillende groepen christenen. 

Dag 7 2 Timoteüs 2:1-7 en 22. 

Instructies aan christenen die Jezus willen dienen. 

Dag 8 1 Tessalonicenzen 4:1-8. 

Regel voor de relatie tussen man en vrouw. 

Dag 9 1 Koningen 18:21-38.  

Wie is eigenlijk je God? 

Dag 10 Prediker 3:1-17. 

Voor alles is er een tijd. 

Denk na over 1 Petrus 5:7. 

De juiste plaats voor al je zorgen. 

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit 

naar wat God doet (Psalm 5:4). 

 

STUDIE 

Thema: Prioriteiten van een christen 

Lees studie 33 goed door voor de volgende bijeenkomst. 

Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je 

kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de 

antwoorden. 

 

BIJBELSTUDIE 

Thema: Instructies aan jonge christenen 

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende 

bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer 

te lezen.  

Gebruik hierbij de ‘5 stappen-methode’ voor bijbelstudie. 

Het bijbelgedeelte is: 1 Timoteüs 4:1-16. 

 

MEMORISATIE 

Motivatie.  

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). 

Jij ook? 

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit 

de vertaling die jouw voorkeur heeft. 

 

DE HOOGSTE PRIORITEIT 

Marcus 12:30 

Heb de Heer, uw God, lief 

met heel uw hart 

en met heel uw ziel 

en met heel uw verstand 

en met heel uw kracht. 

 

Marcus 12:30    (NBV) 
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33. Prioriteiten van een 
christen  

Wat zijn je ‘prioriteiten’ als christen? Welke terreinen 
van je leven vindt God het belangrijkst? En wat zegt 
God in de Bijbel over wat hij belangrijk vindt op elk 
van deze terreinen?  

1. Wat is een prioriteit? 

Een ‘prioriteit’ is een zaak, taak of activiteit die belang-

rijker 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 zijn ogen. Dit zijn: je werk (studie), je 

gezin, je bediening in zijn Koninkrijk (je ‘taak’ in de Ge-

meente en maatschappij), je eigen ontwikkeling (persoon-

lijkheid, karakter, gezondheid, sport, ontspanning, enz.) 

en je persoonlijke relatie met God (je geestelijke groei). 

Deze 5 terreinen zijn allemaal belangrijk. Er is geen vast-

staande volgorde van ‘belangrijkheid’ voor deze 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. 

 

 

 

 

 

 

DE VIJF  BELANGRIJKSTE 
TERREINEN IN JE LEVEN 

1. Je werk (geldt ook voor school, studie, opleiding) 

a. Wat is belangrijk in je werk?  

f Lees 2 Tessalonicenzen 3:10. Doe voldoende werk om 

jezelf te onderhouden in de noodzakelijke dingen die je 

nodig hebt. 

f Lees 1 Timoteüs 6:8. Wees tevreden met het verkrijgen 

van de noodzakelijke dingen, zoals voedsel, kleding en 

onderdak. 

b. 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. 

ffff    Lees Marcus 8:36. Lijdt geen schade aan je ziel door je 

hele leven aan je werk te geven!  

ffff    Lees Spreuken 23:4-5. Tob je niet af voor rijkdom en 

beperk je in de hoeveel tijd die je geeft aan je werk om zo 

ook tijd te maken voor andere belangrijke terreinen in je 

leven. 

c. Hoe verhoudt je relatie met God zich tot je werk? 

ffff    Lees Lucas 10:38-42. 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. 

ffff    Lees Exodus 23:12; Leviticus 23:3; Marcus 3:4. Rust één 

dag per week uit van je dagelijkse werk, om op adem te 

komen, voor een samenkomst met andere christenen, en 

om goede werken te doen die God wil dat je doet. 

f Lees Psalm 127:1-2. Steun op God in je werk en wees 

afhankelijk van God voor wijsheid, kracht, invloed en 

resultaten. 

f Lees Spreuken 16:3; Kolossenzen 3:23. Doe je werk van 

harte alsof voor de Heer en niet voor mensen. 

f Lees Handelingen 5:29. Geef aan God de hoogste 

loyaliteit in je werk, zelfs al moet je de onrechtvaardige of 

oneerbare eis van je baas met respect afwijzen. 

d. Hoe verhoudt je bediening zich tot je werk? 

f Lees Kolossenzen 3:22–4:1. Doe eerbaar werk en 

respecteer het gezag dat boven je gesteld is. 

f Lees 1 Timoteüs 3:7. Verricht kwaliteit in je werk en 

bouw een goede reputatie op je werk op. Je mag niet toela-

ten 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 (Kerk). Een gunstige reputatie op je werk 

is een voorwaarde voor (later) leiderschap in de gemeente. 

f Lees Matteüs 6:31-33. Verbreid Gods Koninkrijk en zijn 

gerechtigheid door middel van je werk en op je werkplek. 

2. Je gezin 

a. Wat is belangrijk in je gezin? 

f Lees Kolossenzen 3:18-21. Zorg dat iedereen in je gezin 

de gezinsregels van God gehoorzaamt. 

b. Hoe verhoudt je relatie met God zich tot je gezin? 

f Lees Matteüs 10:37. Geef God altijd de hoogste loyali-

teit in je gezin. 

c. Hoe verhoudt je werk zich tot je gezin? 

f Lees 1 Timoteüs 5:4,8. Wanneer nodig voorzie in de 

echte behoeften van je gezin en directe familieleden 

(grootouders, alleenstaande oom of tante, enz.). 

d. Hoe verhoudt je bediening zich tot je gezin? 

f Lees Deuteronomium 6:5-7. Geef de Bijbel een centrale 

plaats in je gezin en lees hem elke dag met elkaar. Praat er 

over. 

f Lees Efeziërs 5:22-33. Bouw aan je huwelijk. Geef aan 

ieder een voorbeeld van liefde en aanvaarding van elkaars 

gezag te dienen. 

f Lees Efeziërs 6:4. Voed je kinderen op met de Bijbel. 

f Lees Lucas 2:52. Ontwikkel al de belangrijke terreinen 

van het leven in je kinderen. 

f Lees Spreuken 23:22-25. Leer hen gehoorzaamheid, 

respect, eerlijkheid, praktische wijsheid en gerechtigheid. 

f Lees Marcus 10:29-30. Gehoorzaam Christus wanneer 

Hij je roept een taak te verrichten voor een kortere of 

langere periode.  

f Lees 1 Timoteüs 3:4-5,12. Het goed leiden van je gezin 

is een voorwaarde voor leiding geven aan de gemeente! 

 

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

b. Wat zou een hoge prioriteit moeten krijgen binnen elk van deze 

belangrijke terreinen van je leven? Lees de onderstaande 

bijbelverzen. 
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3. Je bediening (speciale taken voor God) 
a. Wat is belangrijk in je bediening?  

ffff    Lees Marcus 10:45. Volg het voorbeeld van Jezus Chris-

tus. De ware betekenis van je leven ligt in het dienen van 

mensen namens Jezus Christus. 

b. Hoe verhoudt je relatie met God zich tot je bediening? 

f Lees Johannes 15:5. Onderhoud je persoonlijke relatie 

met Jezus. Dit is een echt voorwaarde om vrucht te dragen 

op elk terrein in je leven (vrucht = een positieve bijdrage, 

betekenis, verandering of ontwikkeling). Alleen als je met 

Jezus Christus omgaat en vanuit Hem leeft, kan Gods 

Geest vrucht dragen in jouw leven en kun je vrucht dragen 

in de levens van anderen. 

c. Wat zijn belangrijke bedieningen binnen de gemeente? 

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

waarheid. 

f Lees Johannes 13:14-15. Dien God door mensen te 

dienen, vooral in zaken die zij niet willen of kunnen 

uitvoeren. 

f Lees Johannes 13:34-35. Heb elkaar lief. Het ontwikke-

len van relaties met ‘broers en zussen’ is belangrijker dan 

alleen maar christelijke activiteiten te organiseren en 

betrokken te zijn in allerlei christelijke programma’s. 

f Lees Efeziërs 4:12-16. Help christenen in je gemeente 

discipelen te worden. Help hen een taak te doen of rust 

hen daarvoor toe. 

d. Wat zijn belangrijke bedieningen buiten de gemeente?  

f Lees 2 Korintiërs 2:14-16; 3:2-3. Hebt voortdurend 

blijvende invloed op mensen om je heen. 

f Lees Matteüs 10:32-33. Getuig voor Jezus, vertel het 

evangelie en leer de waarheden van de Bijbel aan anderen. 

f Lees Jakobus 1:27; 2:15-17. Doe mee aan liefdadige 

werken voor de armen en verdrukten in je buurt en in de 

wereld. 

4. Je persoonlijk welzijn en ontwikkeling 

a. Wat zijn de belangrijkste zaken in je persoonlijke 

ontwikkeling? 

f Lees Marcus 8:34-38. Verloochen jezelf, neem je kruis 

op en volg Jezus. 

f Lees Marcus 12:31. Heb jezelf lief zoals Christus jou 

liefheeft. Jezus zegt dat als je jezelf niet liefheb, je een 

ander ook niet echt kan liefhebben! Je bent niet alleen 

maar door God ‘geschapen’, maar je bent naar zijn beeld 

geschapen. Je bent niet zo maar ‘iemand’, maar iemand 

die kostbaar is in zijn ogen! God heeft je lief en eert je 

(Jesaja 43:4). Daarom wil Hij dat je niet op jezelf neer-

kijkt, maar dat je jezelf liefheb. Dit kun je doen door jezelf 

op verschillende levensterreinen te ontwikkelen. 

f Lees Psalm 101:3; 141:3-4. Waak over je ogen, mond en 

hart. 

b. Wat draagt bij tot je persoonlijke welzijn en 

ontwikkeling? 

ffff    Lees Psalm 16:2; 73:25. Geestelijk welzijn: Buiten God 

heb je geen blijvend goed. Begeer niets op aarde buiten 

God. 

f Lees 1 Timoteüs 4:7-8. Geestelijk welzijn: De oefening 

in de godsvrucht is belangrijker dan de oefening van het 

lichaam. 

f Lees Efeziërs 5:2. Emotioneel welzijn: wandel in de 

liefde. 

f Lees Psalm 34:19. Emotioneel welzijn: Laat God zorg 

dragen voor je gebrokenheid – je emotionele pijn, zwak-

heden, mislukkingen, verliezen, en de gevolgen van een 

gebroken gezin (de echtscheiding van je ouders of de dood 

van een ouder). 

f Lees Spreuken 9:10. Intellectueel welzijn: de kennis van 

God is het begin van wijsheid. 

f Lees Spreuken 3:5-6 (Efeziërs 5:10,17). Intellectueel 

welzijn: toets of iets waarheid is of niet. Probeer te ver-

staan wat de wil van God is. Laat alle negatieve gedachten 

los en heb lief met je hele verstand (Marcus 12:30-31). 

f Lees 1 Korintiërs 6:19-20. Lichamelijk welzijn: eer God 

met je lichaam (gezondheid, fitheid en hoe je eruit ziet). 

f Lees 1 Korintiërs 15:33. Sociaal welzijn: vermijd om-

gang met slechte mensen, omdat zij je karakter bederven. 

f 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 (porno-

grafie, zelfbevrediging, seks voor het huwelijk, enz.). 

f Lees Exodus 31:3-5. Mogelijkheden: ontwikkel je door 

God gegeven talenten, geestelijke gaven en creativiteit. 

f Lees Efeziërs 5:15-16 (Matteüs 25:15): Gelegenheden 

(uitdagingen): maak goed gebruik van je door God 

gegeven gelegenheden (kansen). 

f Lees Romeinen 5:3-5 (Jakobus 1:2-4). Beproevingen en 

lijden: vormen volharding, volwassenheid en karakter. 

f Lees 1 Tessalonicenzen 5:11. Bemoedig elkaar en neem 

bemoediging en complimenten van anderen aan. 

c. Hoe verhoudt je bediening zich tot je persoonlijke 

ontwikkeling? 

f Lees Lucas 16:10. Wie betrouwbaar en getrouw is met 

weinig, zal dat ook zijn met veel. 

f Lees 2 Korintiërs 10:18; Filippenzen 2:22. Je 

toevertrouwde taken worden getest. Bij goedkeuring 

wordt je aanbevolen. 

d. Hoe verhoudt je werk zich tot je persoonlijke 

ontwikkeling? 

f Lees Spreuken 12:3. Goddeloosheid (bijvoorbeeld 

corruptie) breng je ten val, maar eerlijkheid doet je 

onwrikbaar geworteld staan. 

e. Hoe verhoudt je familie zich tot je persoonlijke 

ontwikkeling? 

f Lees Spreuken 15:22; 19:20. Overweeg het advies van 

ouders en andere raadgevers. Het maakt je wijs. 
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5. Je persoonlijke relatie met God 

De belangrijkste zaken in je persoonlijke relatie tot God. 

f Lees Johannes 15:5-8; Openbaring 2:4-5. Zet Christus 

op de eerste plaats en blijf in Hem. Zo draag je vrucht 

voor de eeuwigheid. 

f Lees Kolossenzen 2:6-7. Maak Jezus Christus tot je per-

soonlijke Heer (Koning en Meester). Leef als een christen. 

Groei als een christen in vertrouwelijke omgang met Hem 

en groei zichtbaar op belangrijke terreinen van het leven. 

f Lees Kolossenzen 3:16; Matteüs 7:24-27. Laat je hart en 

leven vol zijn van de woorden van Jezus. Geef veel tijd aan 

bijbelstudie. Neem elk jaar deel aan een bijbelstudiegroep 

of discipelschapsgroep. Breng de woorden van Jezus in 

praktijk door ze te lezen, bestuderen, overdenken, 

memoriseren, gehoorzamen en door te geven aan anderen. 

f Lees Matteüs 7:7-8. Bid met volharding tot Jezus. 

Gebed moet gepaard gaan met het zoeken naar de 

waarheid (in de Bijbel) en het aanhoudend vragen (blijf 

‘kloppen aan de deur’). 

f Lees Hebreeën 10:24-25. Omgang. Kom geregeld met 

andere christenen samen: in een eredienst op zondag en in 

een kleine groep of huisbijeenkomst op een doordeweekse 

dag. Bemoedig elkaar om niet weg te blijven, maar juist te 

komen. Spoor elkaar aan lief te hebben en goed te doen. 

f 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 men-

sen – door het evangelie met hen te delen, door hen op te 

bouwen tot volwassen christenen, of door hun persoon-

lijkheid of karakter te vormen. 

God heeft de hoogste prioriteit op elk terrein! 

f 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 hoogste prioriteit op elk terrein van je leven!     

De Bijbel zegt ook dat alleen God voor iedere dag van je 

leven de juiste volgorde van de andere terreinen wil bepa-

len. 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 hele-

maal verwaarloost! Die andere terreinen zijn ook belang-

rijk! Er is alleen maar één vaste prioriteit: GOD! Hij staat 

altijd bovenaan de lijst van prioriteiten. Hij Zelf wil elke 

dag voor jou bepalen wat je een hoge prioriteit moet geven 

binnen elk van de 5 belangrijke terreinen van je leven. Hij 

verlangt ernaar om je voortdurend te leiden door zijn 

Woord en Heilige Geest die in je woont. 

 

 

Er is een tijd voor alles 

Hoe kun je een goede balans vinden tussen deze belang-

rijke terreinen in je leven? Wat doe je met de andere 

belangrijke zaken die zich aan je opdringen?  

a. Hoe kijkt God naar al je activiteiten en tijd? 

f 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. 

b. Wat leert God je over de vervulling van je taak? 

f Lees Handelingen 20:24; 2 Timoteüs 4:7. Paulus 

vervulde de taak die God hem gaf. 

f Lees Marcus 13:34; 1 Korintiërs 3:5; Kolossenzen 4:17. 

God geeft aan iedere christen ook een taak en 24 uur per 

dag om het te vervullen. Hoe kan dit gedaan worden? 

f Lees Marcus 1:32-39; Johannes 17:4. 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 vervuld. Hoe heeft Jezus 

dat gedaan?  

Jezus Christus had geen lijst met vastgelegde activiteiten 

die Hij iedere dag moest doen. Zoals Hij gewoon was om 

te doen, wachtte hij iedere morgen biddend op Gods 

instructies en kracht. In zijn omgang met God leerde Hij 

Gods wil kennen en onderscheid te maken tussen zaken 

die zich opdrongen als dringend en zaken die echt 

belangrijk waren. 

c. Hoe kan God je helpen bij het bepalen van je prioriteiten?  

Hoe kan God je helpen om de juiste aandacht aan de 

belangrijke zaken te geven en hoe kan Hij je helpen de 

juiste balans te vinden tussen alle belangrijke terreinen in 

je leven?  

f Lees Handelingen 22:10; Psalm 32:8. Bid aan het begin 

van elke dag je dag door. 

f Lees Jesaja 30:1-2; Spreuken 3:5-6; 16:3. Betrek God bij 

alles wat je doet. 

 

God is de soevereine Koning van elk terrein in je leven!God is de soevereine Koning van elk terrein in je leven!God is de soevereine Koning van elk terrein in je leven!God is de soevereine Koning van elk terrein in je leven!    

Laat God elke dag aan jou duidelijk maken wat Hij wil waaraan Laat God elke dag aan jou duidelijk maken wat Hij wil waaraan Laat God elke dag aan jou duidelijk maken wat Hij wil waaraan Laat God elke dag aan jou duidelijk maken wat Hij wil waaraan 

jij je levejij je levejij je levejij je leven, tijd en energie zal geven!n, tijd en energie zal geven!n, tijd en energie zal geven!n, tijd en energie zal geven! 

Persoonlijke tijd met God 
Johannes 15:5-8 

GOD 

Gezin 

Matteüs 10:37    

Persoonlijk welzijn 
en ontwikkeling 
Marcus 12:30-31    

Bediening 

1 Timoteüs 3:4-5 

Werk 
Psalm 127:1-2 

 


