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33. Prioriteiten Stille tijd 

Nieuwe Bijbelvertaling Herziene Statenvertaling 
 

Dag 1 Marcus 8:34-38. Vereisten voor elk christen 

34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie 

mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich 

nemen en zo achter mij aan komen. 35 Want ieder die zijn leven wil 

behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van 

mij en het evangelie, zal het behouden. 36 Wat heeft een mens eraan 

als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? 37 Wat zou 

een mens niet overhebben voor zijn leven? 38 Wie zich tegenover de 

trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn 

woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, 

wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed 

met de stralende luister van zijn Vader.’ 

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 (oudste/ouderling) 

4 Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag 

over zijn kinderen uitoefenen. 5 Als iemand geen leiding kan geven aan 

zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen 

zorgen? 6 Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt 

hij verblind en valt hij ten prooi aan de duivel. 7 Verder moet hij 

buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in 

opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt. 

4 Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen on-

derdanig 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 buitenstaanders, 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 HEER, onze God, de HEER is de enige!  

5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet 

van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds 

in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis 

en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een 

teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de 

deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 

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, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbon-

denheid met de Heer. 19 Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet 

bitter tegen haar. 20 Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat 

is de wil van de Heer. 21 Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat 

maakt ze moedeloos. 22 Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, 

niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, 

maar oprecht en met ontzag voor de Heer. 23 Wat u ook doet, doe het 

van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, 24 want u 

weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw 

meester is Christus! 25 Maar iedereen die onrecht doet zal daarvoor 

boeten, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt.  

1 Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is, 

want u weet dat ook u een meester hebt, in de hemel. 

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. 
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Dag 5BS 1 Timoteüs 4:1-16. Instructies aan jonge christenen 

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het 

geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar 

wat demonen hun leren. 2 Ze worden hiertoe aangezet door huichel-

achtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid, 

3 die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van 

voedsel dat God geschapen heeft om door de gelovigen, die de waar-

heid kennen, onder dankzegging te worden gegeten. 4 Alles wat God 

geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder 

dank wordt aangenomen, 5 want het is geheiligd door het woord van 

God en door het gebed.  

6 Wanneer je dit alles aan de broeders en zusters voorhoudt, zul je een 

goede dienaar van Christus Jezus zijn, gevoed door de woorden van het 

geloof en de juiste leer, waarvan je een trouw aanhanger bent. 

7 Verwerp heilloze bakerpraat en verzinsels. Oefen jezelf in een vroom 

leven. 8 Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van 

een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit 

leven en het leven dat komen zal. 9 Deze boodschap is betrouwbaar en 

verdient onze volledige instemming. 10 Hiervoor zwoegen en strijden 

wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de 

redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.  

11 Draag dit alles over in je onderricht. 12 Sta niemand toe dat hij 

vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovi-

gen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en 

zuiverheid. 13 In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op 

het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onderricht. 

14 Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar 

aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou, onder 

handoplegging, heeft uitgesproken. 15 Richt je hierop, maak het je 

eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. 

16 Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je 

zowel jezelf als hen die naar je luisteren. 

1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen 

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

dende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leuge-

naars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toege-

schroeid. 3 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden 

van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen 

die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard 

te worden. 4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is 

verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard 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 gelovi-

gen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. 

13 Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwij-

zen, 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 vorderin-

gen op elk gebied openbaar worden. 16 Geef acht op uzelf en op de 

leer. Volhard daarin. Want wanneer 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 jij moet verkondigen wat overeenkomt met de heilzame leer. 

2 Oudere mannen moeten sober, waardig en bezonnen zijn, en gezond 

in het geloof, de liefde en de volharding. 3 Ook oudere vrouwen moe-

ten zich ingetogen gedragen, ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd 

zijn aan wijn. Ze moeten goede raad weten te geven, 4 en de jonge 

vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben, 

5 dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk 

moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan 

wordt het woord van God in ere gehouden.  

6 Roep ook jonge mannen op in alles ingetogen te zijn. 7 Geef zelf met 

goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn, 8 en 

verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze tegen-

standers beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen. 

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 verslaafd 

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 huishou-

den, 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 onderwijs 

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. 

 

Dag 7 2 Timoteüs 2:1-7 en 22. Instructies aan christenen die Jezus willen dienen 

1 Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. 2 Geef wat 

je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouw-

bare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. 3 Deel in 

het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. 4 Iemand die in 

krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want 

zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. 5 Een atleet wordt niet 

gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. 6 De boer die het zware 

werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. 7 Denk na over wat ik je 

heb gezegd; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt. 

22 Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, ge-

loof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroe-

pen. 

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 onderwijzen. 

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 krijgs-

dienst aangenomen heeft. 5 En ook als iemand aan een wedstrijd deel-

neemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft geno-

men. 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. 
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Dag 8 1 Tessalonicenzen 4:1-8. Regel voor de relatie tussen man en vrouw 

1 Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met 

klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, dus zo dat het God be-

haagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. 

2 U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus hebben 

gegeven. 3 Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich 

onthoudt van ontucht, 4 dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in 

eerbaarheid weet te beheersen 5 en dat u niet zoals de ongelovigen, die 

God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. 6 Schaad of 

bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt 

dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden. 

7 God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig 

leven. 8 Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, 

maar God, die u zijn heilige Geest geeft. 

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 heiliging en eer-

baarheid, 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 bezworen 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 Daar sprak Elia het volk als volgt toe: ‘Hoe lang blijft u nog op twee 

gedachten hinken? Als de HEER God is, volg hem dan; is Baäl het, volg 

dan hem.’ De Israëlieten zeiden niets. 22 Toen zei Elia: ‘Ik ben de enige 

profeet van de HEER die nog over is. De profeten van Baäl zijn met 

vierhonderdvijftig man. 23 Breng ons twee stieren. Zij mogen als eer-

sten een stier uitkiezen. Laten ze die in stukken snijden en op een 

brandstapel leggen, maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de 

andere stier gereedmaken en op een brandstapel leggen, maar ik zal het 

hout niet aansteken. 24 U moet de naam van uw god aanroepen, en ik 

zal de naam van de HEER aanroepen. De god die antwoordt met vuur, 

is de ware God.’ Heel het volk stemde met dit voorstel in.  

25 ‘Begint u maar, u bent met velen,’ zei Elia tegen de profeten van 

Baäl. ‘Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan 

de naam van uw god aan, maar steek het hout niet in brand.’ 26 De 

profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die 

voor het offer gereed. De hele morgen lang riepen ze Baäl aan: ‘Baäl, 

geef ons antwoord!’ Maar het bleef stil en niemand gaf antwoord, hoe 

ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht. 

27 Toen het middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen: ‘Roep zo 

hard u kunt! Hij is toch een god? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik 

denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? 

Misschien slaapt hij, en moet u hem wekken!’ 28 De profeten riepen uit 

alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden 

en lansen verwondingen toe tot het bloed over hun lijf stroomde. 29 In 

vervoering bleven ze schreeuwen, maar ook toen het middaguur allang 

voorbij was en het uur voor het graanoffer aanbrak, was er nog steeds 

geen enkele reactie gekomen: het bleef stil, niemand gaf antwoord.  

30 Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. 

Toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar 

van de HEER weer op. 31 Hij nam twaalf stenen, evenveel als het 

aantal stammen van Israël, de nakomelingen van de zonen van Jakob, 

tot wie de HEER had gezegd: ‘Israël is je nieuwe naam.’ 32 Met die 

twaalf stenen maakte hij een altaar ter ere van de HEER, en daarom-

heen liet hij een geul graven met een lengte van tweehonderd el. 33 Hij 

stapelde het brandhout op, sneed de stier in stukken en legde die op de 

brandstapel. 34 Toen zei hij: ‘Vul vier kruiken met water en giet die 

over het offer en het brandhout uit.’ Toen dat gebeurd was, liet hij het 

nog een tweede en een derde keer doen. 35 Het water liep over het 

altaar heen en de geul eromheen kwam vol water te staan. 36 Toen het 

uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het 

altaar toe en zei: ‘HEER, God van Abraham, Isaak en Israël, vandaag zal 

blijken dat u in Israël God bent, en dat ik u dien en dit alles in uw 

opdracht gedaan heb. 37 Geef mij antwoord, HEER, geef antwoord. 

Dan zal dit volk beseffen dat u, HEER, God bent en dat u het bent die 

hen tot inkeer brengt.’ 38 Het vuur van de HEER sloeg in en verteerde 

het brandoffer met brandhout, stenen, as en al; zelfs het water in de 

geul likte het op. 

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 overgebleven als profeet 

van de HEERE, maar de profeten van de Baäl zijn met vierhonderdvijftig 

man. 23 Laat men ons dan twee jonge stieren geven. 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 antwoordt, Die is God. En het hele volk ant-

woordde 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 geestvervoering raakten, tot de tijd van het brengen 

van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoord-

de; 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, over-

eenkomstig 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. Vervol-

gens 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 graanoffer 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. 



©Stichting Deltacursus, 2005–2011  Stille tijd 33 NBV + HSV
 

4 
 

Dag 10 Prediker 3:1-17. Voor alles is er een tijd 

1 Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder 

de hemel. 2 Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een 

tijd om te planten en een tijd om te rooien. 3 Er is een tijd om te 

doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om 

op te bouwen. 4 Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, 

een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. 5 Er is een tijd om te 

ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te omhelzen en 

een tijd om af te weren. 6 Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te 

verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. 7 Er is 

een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te 

zwijgen en een tijd om te spreken. 8 Er is een tijd om lief te hebben en 

een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor 

vrede.  

9 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot 

stand brengt? 10 Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door 

God wordt opgelegd. 11 God heeft alles wat er is de goede plaats in de 

tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch 

kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. 

12 Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behal-

ve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. 13 Want wanneer hij 

zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij 

moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. 14 Alles wat 

God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan 

toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij 

ontzag voor hem hebben. 15 Wat er is, was er al lang; wat zal komen, 

is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.  

16 Ik heb nog iets onder de zon gezien: op de plaats waar recht gespro-

ken wordt, heerst onrecht. Ik zag de plaats waar gerechtigheid zou 

moeten zijn, en er heerst onrecht. 17 Ik zei tegen mezelf: God zal 

zowel de rechtvaardigen als de goddelozen aan zijn oordeel onderwer-

pen, want er is bij hem voor alles wat gebeurt en voor elke daad een 

tijd en een plaats. 

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 verloren te laten 

gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen; 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. 

 


