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33. Prioriteiten Stille tijd 

Dag 1 Marcus 8:34-38. 

Vereisten voor elk christen 

34 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, 

zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verlooche-

nen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 35 Want wie zijn leven zal 

willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen 

omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. 36 Want 

wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel 

schade lijdt? 37 Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 

38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben 

in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen 

Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn 

Vader, met de heilige engelen.  

 

Dag 2 1 Timoteüs 3:4-7. 

Vereisten voor elk christelijke leider (oud-

ste/ouderling) 

4 Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen 
onderdanig houden, in alle waardigheid. 5 Want als iemand niet weet 

hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de 

gemeente van God zorg dragen? 6 Hij mag geen pasbekeerde zijn, 
opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de 
duivel valt. 7 Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buiten-

staanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de 
duivel terechtkomt. 

 

Dag 3 Deuteronomium 6:4-9. 

Verantwoordelijkheden voor het gezin 

4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 5 Daarom 

zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw 

ziel en met heel uw kracht. 6 Deze woorden, die ik u heden gebied, 

moeten in uw hart zijn. 7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover 

spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en 

als u opstaat. 8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze 

moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 9 U moet ze op 

de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. 

 

Dag 4 Kolossenzen 3:18–4:1. 

Regels voor het gezin en de werkomgeving 

18 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in 

de Heere. 19 Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen 

haar. 20 Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is 

welbehaaglijk voor de Heere. 21 Vaders, terg uw kinderen niet, opdat 

zij niet moedeloos worden. 22 Slaven, wees in alles uw aardse heren 

gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar 

oprecht van hart, in het vrezen van God. 23 En alles wat u doet, doe 

dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, 24 in de weten-

schap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, 

want u dient de Heere Christus. 25 Maar wie onrecht doet, zal het 

onrecht dat hij gedaan heeft, terugkrijgen; en er is geen aanzien des 

persoons.  

4 1 Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U 

weet immers dat ook u een Heere hebt in de hemelen. 

 

Dag 5BS 1 Timoteüs 4:1-16. 

Instructies aan jonge christenen 

1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen 

afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot mis-

leidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van 
leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben 

toegeschroeid. 3 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te ont-
houden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en 

voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzeg-

ging aanvaard te worden. 4 Want alles wat God geschapen heeft, is 

goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aan-

vaard wordt. 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God en 

door het gebed. 
6 Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar 
van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en 

door de goede leer, die u nagevolgd hebt. 7 Maar verwerp de onheilige 

en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. 8 Want de 

oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is 

nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en 

van het toekomende leven heeft. 9 Dit is een betrouwbaar woord en 

alle aanneming waard. 10 Want daarvoor spannen wij ons ook in en 

worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de 

levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder 

van de gelovigen. 11 Beveel deze dingen en onderwijs ze. 12 Laat 
niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een 

voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in 

geloof en in reinheid. 13 Blijf bezig met het voorlezen, met het ver-

manen, met het onderwijzen, totdat ik kom. 14 Veronachtzaam de 

genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met 

handoplegging door de raad van ouderlingen. 15 Overdenk deze 

dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar wor-

den. 16 Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wan-

neer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. 

 

Dag 6 Titus 2:1-8. 

Instructies aan verschillende groepen christenen 

1 Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. 2 De oudere mannen 

moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de 
liefde, in de volharding. 3 Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun 

gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet ver-

slaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede, 4 opdat zij de 
jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun 

kinderen lief te hebben, 5 bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor 
hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, 

opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.  

6 Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. 7 Betoon 
uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onder-
wijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, 8 en spreek een gezond 
woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd 

zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. 
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Dag 7 2 Timoteüs 2:1-7 en 22. 

Instructies aan christenen die Jezus willen dienen 

1 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus 

is. 2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat 

toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onder-

wijzen. 3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. 

4 Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van 

het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de 

krijgsdienst aangenomen heeft. 5 En ook als iemand aan een wedstrijd 

deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft 

genomen. 6 De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste 

in de vruchten delen. 7 Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u 

inzicht geven in alle dingen.  

22 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, 

geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit 

een rein hart. 

 

Dag 8 1 Tessalonicenzen 4:1-8. 

Regel voor de relatie tussen man en vrouw 

1 Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus 

toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en 

God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. 2 Want u weet 

welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus. 

3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van 

de ontucht, 4 en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heili-

ging en eerbaarheid, 5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de 
heidenen, die God niet kennen. 6 Laat niemand over zijn broeder 

heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is 

een Wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezwo-

ren hebben. 7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar 

tot leven in heiliging. 8 Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een 

mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. 

 

Dag 9 1 Koningen 18:21-38.  

Wie is eigenlijk je God? 

21 Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: Hoelang 

hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, 

maar als het de Baäl is, volg hem! Maar het volk antwoordde hem niet 

één woord. 22 Toen zei Elia tegen het volk: Alleen ík ben overgeble-

ven als profeet van de HEERE, maar de profeten van de Baäl zijn met 
vierhonderdvijftig man. 23 Laat men ons dan twee jonge stieren ge-

ven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en 

op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ík 

de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur 

bij leggen. 24 Roept u daarna de naam van uw god aan, dan zal ík de 

Naam van de HEERE aanroepen. En de God Die door vuur ant-

woordt, Die is God. En het hele volk antwoordde en zei: Dat is goed.  

25 Elia zei tegen de profeten van de Baäl: Kies voor uzelf de ene jonge 

stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de 

naam van uw god aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. 26 Zij 
namen de jonge stier die hij hun had gegeven, en maakten die klaar. 
Ze riepen de naam van de Baäl aan, van de morgen tot de middag: O 

Baäl, antwoord ons! Maar er kwam geen stem en er was niemand die 

antwoordde. Zij sprongen tegen het altaar aan, dat men gemaakt had. 

27 En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te 

spotten en zei: Roep met luide stem! Hij is immers een god. Hij is vast 

in gedachten! Of hij heeft zich vast afgezonderd! Of hij is vast op reis! 

Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden! 28 Zij riepen 
met luider stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen 

met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. 

29 En het gebeurde, toen de middag voorbij was, dat zij in geestver-

voering raakten, tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er 
kwam geen stem en er was niemand die antwoordde; er kwam geen 

teken van leven.  

30 Toen zei Elia tegen heel het volk: Kom naar voren, bij mij. En heel 

het volk kwam naar voren, bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar 

van de HEERE, dat omvergehaald was. 31 Elia nam twaalf stenen, 

overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jakob, tot 

wie het woord van de HEERE was gekomen: Israël zal uw naam zijn. 

32 Hij bouwde met die stenen het altaar in de Naam van de HEERE. 

Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar, met een omvang 

van twee maten zaad. 33 Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier 

in stukken en legde die op het hout. 34 Toen zei hij: Vul vier kruiken 

met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij 

zei: Doe dat voor de tweede maal, en zij deden het voor de tweede 

maal. Verder zei hij: Doe het voor de derde maal, en zij deden het 

voor de derde maal. 35 Het water liep rondom het altaar, en ook 

vulde hij de geul met water. 36 En het gebeurde, toen men het graan-

offer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: HEERE, 

God van Abraham, Izak en Israël, laat het heden bekend worden dat 

U God bent in Israël, en ik Uw dienaar, en dat ik al deze dingen 

overeenkomstig Uw woord heb gedaan. 37 Antwoord mij, HEERE, 

antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware God bent, 

en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt. 38 Toen viel er vuur van 

de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het 

stof. Zelfs het water in de geul likte het op. 

 

Dag 10 Prediker 3:1-17. 

Voor alles is er een tijd 

1 Voor alles is er een vastgestelde tijd, en een tijd voor elk voornemen 

onder de hemel. 2 Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om 

te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te 

trekken; 3 een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om 

af te breken en een tijd om op te bouwen; 4 een tijd om te huilen en 

een tijd om te lachen, een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te 

huppelen; 5 een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen 

te verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te 

houden van omhelzen; 6 een tijd om te zoeken en een tijd om verlo-

ren te laten gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te wer-

pen; 7 een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een 

tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken; 8 een tijd om lief te 

hebben en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van 

vrede.  

9 Welk voordeel heeft hij die werkt, van datgene waarvoor hij zwoegt? 

10 Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven 

heeft om zich daarmee te vermoeien. 11 Hij heeft alles op zijn tijd 

mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat 

de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind 

kan doorgronden. 12 Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan 

zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, 13 ja ook, dat 
ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat 

is een gave van God. 14 Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig 

blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet 

het opdat men vreest voor Zijn aangezicht. 15 Wat er is, was er al, en 

wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbijgegaan is.  

16 Verder heb ik ook gezien onder de zon: op de plaats van het recht, 

daar was goddeloosheid, en op de plaats van de gerechtigheid, daar 

was onrecht. 17 Ik zei in mijn hart: De rechtvaardige en de goddeloze 

zal God oordelen, want er is een tijd voor elk voornemen en voor elk 

werk. 

 


