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Tijd 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 

 

Wat is tijd? Om daar een antwoord op te krijgen moeten we de Bijbel open doen en het 

Bijbelrooster volgen dat met het onderwerp ‘Tijd’ begint en eindigt. De eerste dag begint met 

genadetijd. In Jesaja 55 lees je de betekenis ervan. Je leest verder dat de tijd kostbaar is. 

In Efeze 5 staat een oproep om je kostbare tijd in te vullen zo God dat wil, want de tijd is van 

Hem. 

 

Jonathan Edwards (1703-1758) zegt: “De tijd van de jeugd is in veel opzichten kostbaar. 

Laat de kostelijke dagen en jaren van de jeugd niet voorbij glijden. Maar… zoekt de Heere 

terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is”. 

 

Je leest ook in de Bijbel wat de Heere bedoelt met: werk- en rusttijd. Met tijd voor een ander en 

tijd om te bidden. De Bijbel waarschuwt voor het woord: geen tijd, verloren tijd en het einde 

van de genadetijd. Denk ook na over de betekenis van: volheid van de tijd. 

Tot slot nog een zin van Jonathan Edwards: “De tijd is zo ontzaglijk kostbaar omdat ons eeuwig 

welzijn afhangt van het gebruik ervan”. 

 

28 juli  Genadetijd 

Lezen:  Jesaja 55 

Zingen: Psalm 103:9 

 

• Wat is genadetijd? 

• In welk vers van dit hoofdstuk lees je de betekenis ervan? 

• Wat betekent genadetijd voor jou? 
 

29 juli   Kostbare tijd 

Lezen:  Efeze 5:1-17 

Zingen: Psalm 34:6 

 

• In welke tekst staat een oproep om je kostbare tijd in te vullen zo God wil? 

• Hoe vul jij je kostbare tijd in? 
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30 juli  Tijd om te werken 

Lezen:  2 Thessalonicenzen 3:6-18 

Zingen: Psalm 128:1 

 

• Wat schrijft Paulus in deze verzen over: tijd om te werken? 

• Wat vind je moeilijk in dit gedeelte? 
 

31 juli  Rusttijd 

Lezen:  Markus 6:30-44 

Zingen: Morgenzang:2 

 

• Wanneer en wat zegt de Heere Jezus tegen Zijn discipelen over rusttijd? 

• Waarom is het nodig om na een drukke tijd te rusten? 
 

1 augustus Tijd voor een ander 

Lezen:  Lukas 10:25-37 

Zingen: Psalm 133:3 

 

• Wie had er alle tijd voor een ander? 

• En jij? Noem een voorbeeld. 
 

2 augustus Tijd om te denken 

Lezen:  Mattheüs 22:34-46 

Zingen: Psalm 119:24 

 

• Waar laat de Heere Jezus ons aan denken in dit gedeelte? 

• Hoe vaak is dat nodig? 
 

3 augustus Tijd om te zoeken 

Lezen:  Mattheüs 6:24-34 

Zingen: Psalm 34:5 

 

• Wat moeten we eerst zoeken in onze genadetijd? 

• Hoeveel tijd gebruik jij hiervoor? 
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4 augustus Tijd en liefde 

Lezen:  1 Korinthe 13 

Zingen: Psalm 133:1 

 

• Wat kun je vertellen over tijd en liefde als je 1 Korinthe 13 leest? 

• Waarom is het belangrijk om je altijd te laten leiden door liefde? 
 

5 augustus Gods hand 

Lezen:  Psalm 31:1-16 

Zingen: Psalm 31:4 

 

• Hoe kon David rustig zijn in een moeilijke tijd? 

• Wat leer je ervan? 

• Aan Wie moet je denken als je vers 6 leest? 
 

6 augustus Gods tijd 

Lezen:  Psalm 31:17-25 

Zingen: Psalm 31:12 

 

• Wat leert David over Gods tijd? 

• Is er geloof nodig om op Gods tijd te wachten en te vertrouwen? 

• Welke vraag heb jij nu over Gods tijd? 
 

7 augustus Tijd van nood 

Lezen:  Daniël 6:1-10 

Zingen: Psalm 9:13 

 

• Welke nood (beproeving) komt er in het leven van Daniël? 

• Wat is de bedoeling van zijn collega’s? 

• Weet jij voorbeelden van jaloezie onder mensen? Of misschien wel in je eigen leven? 
 

8 augustus Tijd om te bidden 

Lezen:  Daniël 6:11-19 

Zingen: Psalm 27:1 

 

• Hoe gebruikte Daniël zijn gebedstijd toen bidden verboden werd? 

• Wie stond er in het leven van Daniël bovenaan in deze tijd? 

• Hoe zou jij je gebedstijd gebruiken als er straf volgde op bidden? 
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9 augustus Gezegende tijd 

Lezen:  Daniël 6:20-29 

Zingen: Psalm 33:10 

 

• Hoe werd de tijd in de leeuwenkuil toch een gezegende tijd? 

• Wat zegt dit gedeelte over God? 
 

10 augustus Geen tijd 

Lezen:  Lukas 14:15-24 

Zingen: Psalm 49:4 

 

• Waarom staat er vandaag boven: Geen tijd? 

• Stelling: Het is toch een goed argument om de uitnodiging af te slaan: geen tijd? Ben je 
het daarmee eens of oneens? Waarom wel/niet? 

• Welke vijf woorden kunnen het hart van een onwillige zondaar verbreken? 
 

11 augustus Verloren tijd 

Lezen:  1 Petrus 4:1-11 

Zingen: Psalm 141:4 

 

• Waarom is het ‘verloren tijd’ als je je overgeeft aan overmatig alcoholgebruik en 
zonden die daaruit voortkomen? 

• Wat moeten we wél doen, omdat het einde van alle dingen eraan komt? 
 

12 augustus Wachttijd 

Lezen:  Psalm 130 

Zingen: Psalm 130:3 

 

• Deze psalm is een boetpsalm. Waarom wordt hij zo genoemd? 

• In welk vers heeft de dichter hoop op de Heere gekregen? 

• Is deze wachttijd: afwachten of gelovig wachten? 
 

13 augustus Einde genadetijd 

Lezen:  Spreuken 1:20-33 

Zingen: Psalm 39:7 

 

• Wat betekent het: uw verderf zal komen als een wervelwind? 

• Wie zullen aan het oordeel ontkomen? Wat zegt dit jou? 
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14 augustus God bepaalt de tijd 

Lezen:  Prediker 3 

Zingen: Psalm 102:6 

 

• Noem de tegenstellingen op in deze tekstverzen. 

• Alles gaat voorbij, maar wat blijft vast staan? 

• Welke les zit hierin? 
 

15 augustus Goede tijdsbesteding 

Lezen:  Handelingen 4:23-31 

Zingen: Psalm 119:74 

 

• Hoe bracht de gemeente hun tijd door? 

• Welke tijd brengen wij door in gebed: ‘s morgens, ‘s middags of ‘s avonds? 

• Kun je ook onder je werk bidden? 
 

16 augustus Volheid van de tijd  

Lezen:  Galaten 4:1-7 

Zingen: Psalm 25:3 

 

• Wat betekent: volheid des tijds? (vers 4) 

• Hoe heeft Christus de gelovigen tot Zijn kinderen gemaakt? 
 

17 augustus Een tijdelijke woonplaats 

Lezen:  Hebreeën 13:1-17 

Zingen: Psalm 105:3 

 

• In welk vers lezen we over: een tijdelijke woonplaats? 

• Hoe moeten we daarom onze levenstijd doorbrengen? 

• Lees vers 5, 6 en 8. Welke bemoedigingen liggen hierin in onze levenstijd? 
  

 


