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   Tijd verspelen 

   Tijd winnen 

   Tijd met wijsheid gebruiken 
 

DE TIJD IN GODS HANDEN 

 
God bepaalt de levensduur ieder mens of u dat wil geloven of niet.  God bepaalt hoeveel 
maanden u leeft, en het is niet in de macht der mensen!  

 
5  Dewijl zijn dagen bestemd zijn, het getal zijner maanden bij U is, en Gij zijn 
bepalingen gemaakt hebt, die hij niet overgaan zal; (Job.14) 
 
16  Mijn tijden zijn in uw hand, red mij uit de hand van mijn vijanden en vervolgers. 
Ps.31 
 
Onder “mijn tijden” moeten wij verstaan alle triestige en blijde momenten in ons leven zijn 
in Gods handen. Wij, aangenomen kinderen van God, kunnen begrijpen dat wat er ook 
gebeurt, onze Vader in de hemel niets aan het toeval zal overlaten.  Wat een gerustheid 
moet dat in feite brengen te weten “in Zijn hand “te zijn.  
 

God zal verantwoording vragen over wat wij deden met onze tijd! 
 
16 Voorts aanschouwde ik onder de zon de plaats des rechts: daar heerste het onrecht; en 
de plaats der gerechtigheid: daar heerste het onrecht. 17 Ik zeide bij mijzelf: Over de 
rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen, want er is voor elke zaak en 
voor elk werk een bestemde tijd. Pred.3 

 
Vele mensen vandaag zijn moedeloos geworden, ongerechtigheid viert hoogtij, mensen 
denken het is altijd zo geweest het blijft wel zo, maar helaas, de tijd van het onrecht kent 
zijn einde, want Jezus komt terug! Dit is de grote hoop die de christenen staande houdt en 
de goddeloze tot wanhoopsdaden brengt, en soms vele anderen meesleurt. God zal 
oordelen over ieder feit en tijd in ieder mens zijn leven. 
 
36  Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op 
de dag des oordeels,  37  want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw 
woorden zult gij veroordeeld worden.Matth.12  

 
1Petrus4 :3-5: ons ongelovig of religieus leven = verloren tijd geweest! 

 
 

1 Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen 
met dezelfde gedachte, 

dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, 2 om niet 
meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd die 
nog rest in het vlees, te leven. 3 Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met 

het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandelde in allerlei 
losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke 

afgoderij. 
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2. HET VERSPELEN VAN TIJD 

 
De tijd van uw zondig onbekeerd leven: 

 
1  Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden,  
 2  waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de 
overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der 
ongehoorzaamheid, 3  (trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van 
ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, 
evenzeer als de overigen, kinderen des toorns) (Efeze 2)  

 
Hoe wij denken over tijd verspillen, en hoe God denkt over tijd verspillen, ligt toch iets 
anders, namelijk ieder ogenblik dat een mens leeft zonder rekening te houden met God is 
verspilde en verloren tijd, vele mensen denken door traditioneel godsdienstig te zijn, en 
verspillen tijd, tijdverlies in Gods ogen.  
Alle ogenblikken dat wij handelen naar de wil van ons vlees, ons eigen belang, onze eigen 
begeerten kunnen verloren tijd zijn. Verslaafdheid op sociale media kan een soms een 
nutteloze tijdrover zijn. 
Er is een tijd om te werken voor zijn dagelijks brood, is geen verloren tijd als men God 
ervoor dankt, maar werken om rijk te worden, eerlijk of oneerlijk is verloren tijd in Gods 
ogen. Vrije tijd die God ons gaf, dat hij ons wilde leren, bv: bijbelstudies, boodschappen, 
christenen die hun bijbelstudies verzuimen verspillen tijd die God hen gaf! Het brood uit de 
hemel, het manna, werd geplet soms tot olie. De Bijbel dient onderzocht, onderwezen, en 
zal vervulling van de H.Geest geven, olie! Dit is geen sjamanisme! 
 
8  En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.  9  
Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor 
u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf.10  Doch terwijl ze heengingen om te 
kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal 
binnen, en de deur werd gesloten.11  Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: 
Heer, heer, doe ons open! 12  Maar hij antwoordde en zeide: 
Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Matth.25 
 

Lucas 13: God stelt Zijn tijden! 
 
23 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? (13-24a) Hij zeide tot 
hen: 24  (13-24b) Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te 
gaan, doch het niet kunnen.  
 25  Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij 
beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal 
antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. 
 
Mensen hebben nog steeds de tijd om zich te bekeren, er is nog steeds de genadetijd. Wij 
zien hier in deze tekst dat er mensen waren die dachten binnen te gaan, maar waren te 
laat!  De trein was al weg.  Zulke mensen hadden geen rekening gehouden met Gods 
tijden, ze hadden altijd eerst tijd gemaakt voor zichzelf! 
Hun verwachting op de Here was niet gegrond, niet van harte, niet echt. Het waren 
mensen die wisten hoe Jezus dacht, want ze waren erbij toen ze hoorden preken over 
Jezus! De wederkomst van Jezus of de opname brachten ze in twijfel.  
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Tijd winnen! 

 
12 Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. (Ps.90) 

Dit gebed toont dat men moet leren omgaan met zijn tijd, omdat men niet 
weet, wanneer men sterft. Dit bidden is in feite vragen aan God, om goed te 
leren prioriteiten te stellen aan dingen die belangrijk zijn.  Bv: Bijbellezen, 
wanneer maken wij daarvoor tijd? Overleggen?  enz. 
Wij moeten die tijd zelf uitzoeken. 
Wij durven eraan denken dat we later niet moeten zeggen: “Ik heb mijn tijd 
niet op de goede manier en naar Gods wil ingedeeld “ 

 
13  Welaan dan, gij, die zegt: Vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, wij 
zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken; 14  gij, die niet eens weet, hoe 
morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna 
verdwijnt;  15  in plaats van te zeggen: Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat 
doen.Jac.4 

 
Met deze tekst wil de Heer ons eraan herinneren over de onzekerheid van onze tijd en 
onze plannen en het maken van onze agenda! Hier hoort men een oud gezegde : “Als  ‘ t 
God belieft “ zal ik dit of dat ! Veel plannen vervallen. 
Galaten 6 : 10  Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, 
maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.  

 
Wij moeten goed gebruik maken van onze tijd en gelegenheden die God ons geeft. Wij 
moeten daarvoor een oog hebben, onze tijd nuttig gebruiken, en bijzonder voor onze 
geloofsgenoten.  

Tijd met wijsheid gebruiken  

Een tijd van aanbidding en meditatie 
10  Zodra Daniel vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis; 
nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem; en driemaal daags 
boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren 
placht te doen. Dan.6 

 
Bij Daniel was het een gewoonte driemaal daags te bidden.  
Er staat niet hoelang Daniel bad, dit is van minder belang, maar er staat hoeveel maal 
daags. Hoe zit het met onze dagelijkse tijd? Wettisch? 
 

b. Een tijd van werken 
 

13  Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen,  
 14  maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, 
gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch 
uw rund, noch uw ezel, noch uw overige vee, noch de vreemdeling die in uw steden 
woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij;  
 15  want gij zult gedenken, dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat 
de Here, uw God, u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte 

arm; daarom heeft u de Here, uw God, geboden de sabbatdag te houden. Deut.5 

Vandaag proeven wij de geest van de antichrist, die tijden en wet zal veranderen, wij 
werken vijf dagen, vier dagen op komst, maar dit wil men graag spreiden over de zeven 
dagen. Vele christenen kunnen nu al niet naar de zondagsamenkomst gaan door hun 
werk. 
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Een tijd van vakantie! 
 
30  En de apostelen kwamen weder samen bij Jezus en berichtten Hem al wat zij gedaan en geleerd 
hadden. 31  En Hij zeide tot hen: Komt hier en gaat met Mij alleen naar een eenzame plaats en rust 
een weinig. Want er waren velen, die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen tijd om te eten. 32  
En zij vertrokken in het schip naar een eenzame plaats, alleen. Marc.6 

 
Hier zien wij dat mensen in dienst van de Heer, aan rust toe waren, en dat Jezus hen naar 
een eenzame plaats brengt om te rusten. Zij hadden geen tijd om te eten !  Stress is niet 
iets nieuws, het was er toen ook al. De Here wil slechts ook ijverige mensen voor zijn 
dienst en bediening. Maar voorziet in rust. 
 

Tijd voor het gezin. 
 5 Wanneer iemand pas een vrouw gehuwd heeft, zal hij in het leger niet uitrukken en men 
zal hem in geen enkel opzicht bezwaren; gedurende een jaar zal hij vrijgesteld zijn ten 
behoeve van zijn huis, en de vrouw die hij gehuwd heeft, verheugen. Deut. 24 

 
Hier zien wij een voorbeeld, hoe God zorgt voor het jonge gezinsleven. De man diende tijd 
te nemen om zijn vrouw te verheugen, te behagen enz. 
 
6  Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7  gij zult het uw kinderen inprenten en daarover 
spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij 
opstaat. Deut.6 

Er moet tijd genomen worden in het gezin om de kinderen te leren van Gods woorden, wij 
hebben weinig excuses tegenover de Heer. Zo moet ook de wereld vandaag oogsten van 
de jeugd, wat het destijds heeft gezaaid. De jeugd is niet verantwoordelijk voor de vele 
echtscheidingen en de gevolgen voor hen. 
 

Tijd voor gemeenteleven. 
 
Hand.2 
41  Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 
drieduizend zielen toegevoegd.  
 42  En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het 
brood en de gebeden 
 
Wij dienen tijd te maken voor de activiteiten van de gemeente, wie tot geloof komt, zoekt 
zich aan te passen aan deze samenkomsten.  
Dit maakt wanneer iemand tot geloof komt hij een heel ander leven tegemoet gaat. 
Hij heeft er zelf ook dat verlangen naar. 
 
Biblespace Vlaanderen 
 

 


