D elta C ursus- plus

Een discipelschaptraining om christenen toe te rusten te dienen tot opbouw van het lichaam van Christus (Efe 4:11-16)

studie

DE CHRISTELIJKE PRIORITEITEN
Lees alle Bijbelgedeelten.

God wil niet dat je al je tijd aan je werk of carrière besteedt. Er
zijn ook andere belangrijke gebieden in je leven! Niettemin wil God
dat je een hoge prioriteit geeft aan het volgende in je werk:

A. PRIORITEITEN.
1. Wat is een prioriteit?
Een “prioriteit” is een zaak, taak of activiteit die belangrijker is dan
een andere en dus recht heeft om als eerste uitgevoerd te
worden.
2. Is er een vaste volgorde van prioriteiten?
Er zijn christenen die geloven dat er een vaste volgorde van
prioriteiten voorgeschreven wordt in de Bijbel. Maar zij verschillen
onderling met elkaar wat deze volgorde betreft. Sommige
christenen menen dat de vaste volgorde moet zijn: 1. God, 2.
gezin, 3. bediening, 4. werk en 5. persoonlijke ontwikkeling. Zij
stellen altijd hun gezin boven hun bediening. Andere christenen
menen dat de vaste volgorde is: 1. God, 2. bediening, 3. werk, 4.
gezin en 5. persoonlijke ontwikkeling. Zij stellen altijd hun
bediening boven hun gezin en alle andere activiteiten.
3. God is de enige vaste prioriteit.
Christenen hebben geen meningsverschil m.b.t. welke
levensterreinen de hoogste prioriteit behoren te krijgen. De Bijbel
leert duidelijk welke levensterreinen belangrijk zijn in Gods ogen:
je persoonlijke relatie met God (geestelijke relatie en groei), je
werk (je studie of je baan), je gezin (huwelijkspartner en
kinderen), je bediening (in gemeente/kerk en maatschappij) en je
persoonlijke ontwikkeling (je persoonlijkheid en karakter, je sport
en ontspanning, enz). Maar de Bijbel leert dat God de enige vaste
plaats in een lijst van prioriteiten heeft èn behoort te hebben in je
leven, namelijk, de hoogste prioriteit. De Bijbel leert ook dat God
alleen zou moeten bepalen welk ander levensterrein een prioriteit
zou moeten krijgen op elke dag van je leven. In sommige
omstandigheden bepaalt God dat je gezin een hogere prioriteit
behoort te krijgen dan je bediening en onder andere
omstandigheden bepaalt hij dat je bediening een hogere prioriteit
behoort te krijgen dan je gezin. In sommige situaties bepaalt God
dat je werk (studie) belangrijker is dan een activiteit in de
gemeente/kerk. En in andere situaties bepaalt hij dat je taak in de
gemeente/kerk belangrijker is dan je sport en ontspanning, enz. Er
is alleen één vaste prioriteit: God! Hij bepaalt in elke situatie wat
het allerbelangrijkste behoort te zijn.
4. Andere levensterreinen zijn ook belangrijk.
Christenen dienen er voor te zorgen dat zij de juiste prioriteit, tijd
en aandacht geven aan elk van de 5 belangrijkste levensterreinen.
Maar ook minder belangrijke zaken, als fysieke oefening, gezond
eten en genoeg slapen behoren een plaats in je leven te krijgen.
B. DE 5 BELANGRIJKSTE LEVENSTERREINEN.

Lees alle Bijbelgedeelten.
Ontdek en bespreek.
i) Wat beschouwt God als de belangrijkste gebieden in je leven?
ii) Wat behoort een hoge prioriteit te krijgen binnen ieder van deze
belangrijke gebieden van je leven?
1. Je werk (studie, beroep, baan).

a. Hoe belangrijk is je werk?
- 2 Tessalonicenzen 3:10  Doe voldoende werk om jezelf en je
gezin te onderhouden in de noodzakelijke behoeften.
- 1 Timóteüs 6:8  Wees tevreden met het verkrijgen van de
noodzakelijke behoeften: onderhoud en onderdak.
b. God stelt grenzen aan je werk. Wat behoort een hoge prioriteit
te krijgen in je werk?
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i) Alle andere belangrijke gebieden in je leven mogen niet
verwaarloosd worden.
- Marcus 8:36  Lijdt geen schade aan je ziel door je hele leven
aan je werk of carrière te geven!
- Spreuken 23:4-5  Tob je niet af voor rijkdom en beperk je in
de hoeveel tijd je geeft aan je werk om tijd te maken voor alle
andere belangrijke gebieden in je leven. Let in deze studie vooral
op de bevelen en het onderricht van God m.b.t. tot je
verantwoordelijkheden in je gezin, je dienstbetoon aan Christus, je
persoonlijke ontwikkeling en je persoonlijke relatie met God.
ii) Je persoonlijke relatie met God in je werk.
- Lucas 10:38-42  Neem de tijd voor persoonlijke omgang met
God/Christus vóór je werk. Laat niet toe dat je werk of welke
andere activiteit dan ook er de oorzaak van is dat je geen tijd hebt
voor persoonlijke omgang met God.
- Exodus 23:12; Leviticus 23:3; Marcus 3:4  Trek één dag per
week uit om uit te rusten van je dagelijkse werk, om weer op
adem te komen, voor een samenkomst met andere christenen, en
om goede werken te doen die God wil dat je doet.
- Psalm 127:1-2  Steun op God in je werk en wees afhankelijk
van God voor wijsheid, kracht, invloed en resultaten.
- Handelingen 5:29  Geef God de hoogste loyaliteit in je werk.
Als er een keus moet vallen tussen je werk (je baas) en je
gehoorzaamheid aan God, dan dien je de onrechtvaardige of
oneerbare eis van je werk (baas), hoe overredend ook, te
verwerpen. Je hoogste loyaliteit behoort God toe en geen andere
relatie mag dat vervangen.
iii) Je dienstbetoon aan God in je werk.
- Kolossenzen 3:22-4:1  Dien God door middel van je werk.
Welk eerbaar werk je ook doet, doe het alsof voor je het voor
Christus doet en respecteer het gezag dat boven je gesteld is.
- 1 Timóteüs 3:7  Verricht je werk met kwaliteit en verwerf een
goede reputatie op je werkplaats. Je mag niet toelaten dat je
dienstbetoon voor Christus ertoe bijdraagt dat je je werk slordig
doet. Een goede reputatie op je werk en elders is een vereiste
voor leiderschap in de gemeente. Je dienstbetoon voor God in de
wereld is even belangrijk als je dienstbetoon voor God in de
gemeente/kerk.
- Mattéus 6:31-33  Verspreid Gods koninkrijk en zijn
gerechtigheid d.m.v. je werk en op je werkplaats.
2. Je gezin.

a. Hoe belangrijk is je gezin?
Kolossenzen 3:18-21. (Efeziërs 5:22-6:4)  Gehoorzaam als
vrouw, man of kind de Godgegeven gezinsregels. Deze
gezinsregels zijn niet door mensen, maar door God ingesteld. God
eist dat je ze gehoorzaamt.
b. God stelt grenzen aan je gezinsrelaties. Wat behoort een hoge
prioriteit te krijgen in je gezin?
God wil niet dat je al je tijd aan de relaties binnen je gezin
besteed. Er zijn ook andere belangrijke gebieden in je leven!
Niettemin wil God dat je een hoge prioriteit geeft aan het volgende
in je gezin:
i) Je dienstbetoon (speciale taken) aan Christus in je gezin.
- Deuteronomium 6:5-7  Geef de Bijbel een centrale plaats in je
gezin. Vorm je gezinsleven rondom Gods bevelen. God wijst de
volgende taken in je gezin aan je toe: bovenal God lief te hebben
en elkaar lief te hebben; een voorbeeld te geven in
gehoorzaamheid aan God; Gods geboden in het hart en denken
van je kinderen te graveren; Gods geboden in je gezin te
bespreken; en Gods geboden toe te passen in je dagelijks leven!
- Efeziërs 5:22-33  Bouw aan je huwelijk en maak het tot een
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voorbeeld. De relatie tussen een man en een vrouw behoort een
afspiegeling te worden van de relatie tussen Christus en zijn
gemeente. Zo kan het veel invloed hebben op je gezin en in je
omgeving!
- Efeziërs 6:4  Voed je kinderen op met de Bijbel. God beveelt je
als ouder je kinderen op te voeden in de tucht (training) en
terechtwijzing (onderricht) van de Heer, dat is, in de kennis en
toepassing van de waarheden in de Bijbel.
- Lucas 2:52; (Efeziërs 6:1-4)  Ontwikkel alle belangrijke
levensterreinen in je kinderen. De ontwikkeling van hun
geestelijke, sociale, emotionele en intellectuele vaardigheden
mogen niet door de zorg voor hun fysieke en materiële behoeften
verdrongen worden!
- Spreuken 23:22-25  Leer je kinderen om je als ouders te
gehoorzamen en te eren. Leer ze belangrijke zaken als waarheid,
wijsheid, vermaning, verstand en gerechtigheid.

plaatselijke bediening of gemeente hebben.

ii) Je dienstbetoon (speciale taken) aan Christus buiten je gezin.
- Marcus 10:29-30  Gehoorzaam meteen als Christus je roept
om buiten je gezin een bepaalde bediening op je te nemen.
Christus mag je vragen je gezin, vrienden, werk en bezittingen
voor een korte of langere tijd te verlaten om hem en zijn
koninkrijk te dienen. Uiteraard zal deze roeping nooit in strijd zijn
met de andere Godgegeven woorden in deze studie.
- 1 Timoteüs 3:4-5,12  Bestuur je eigen gezin. Het leiden van je
eigen gezin heeft een hogere prioriteit dan je dienstbetoon in de
gemeente en is een vereiste voor leiderschap in de gemeente. Het
leiden van je gezin sluit o.a. in dat je je kinderen helpt in Christus
te geloven, alle vormen van gezag te gehoorzamen en zich te
gedragen in de maatschappij.

4. Je persoonlijke ontwikkeling.

iii) Je werk voor je gezin.
- 2 Korintiërs 12:14. 1 Timoteüs 5:4,8  Draag zorg voor de echte
noden van je gezin. In plaats van enkel te werken om veel geld te
verdienen en carrière te maken, is zorg dragen voor de
noodzakelijke behoeften (niet het luxe leven) van de van jou
afhankelijke gezinsleden dé manier om je geloof in praktijk te
brengen en God te behagen.
iv) Je persoonlijke relatie met God in je gezin.
- Mattéüs 10:37 (Lucas 14;26)  Geef God de hoogste loyaliteit in
je gezin. Als er een keus moet vallen tussen je gezin en je
gehoorzaamheid aan Christus, dan behoor je de wens van een
gezinslid, hoe vurig ook, te verwerpen. Je hoogste loyaliteit
behoort God toe en geen andere relatie mag dat vervangen.
3. Je bediening (dienstbetoon/speciale taken voor God
buiten je gezin).

a. Hoe belangrijk is je dienstbetoon?
Marcus 10:45  Volg het voorbeeld van Christus. De ware
betekenis van je leven ligt in het dienen van mensen ter wille van
Christus.
b. God stelt grenzen aan je bediening. Wat behoort een hoge
prioriteit te krijgen in je bediening?
God wil niet dat je al je tijd aan je dienstbetoon aan Christus of
bediening in de gemeente (kerk) besteed. Er zijn ook andere
belangrijke gebieden in je leven! Niettemin wil God dat je een
hoge prioriteit geeft aan het volgende in je dienstbetoon of
bediening:
i) Je dienstbetoon (speciale taken) aan God in de gemeente.
- Johannes 4:23-24  Aanbid God in waarheid en in Geest.
- Johannes 13:14-15  Dien God door mensen te dienen, vooral
in zaken die zij niet willen of kunnen uitvoeren.
- Johannes 13:34-35  Heb elkaar lief. Het ontwikkelen van
relaties met broeders en zusters is belangrijker dan het enkel
organiseren van christelijke activiteiten of betrokkenheid in allerlei
christelijke programma’s.
- Efeziërs 4:12-16  Maak alle christenen in je gemeente tot
discipelen en rust hen toe voor verschillende taken of
bedieningen, die het Lichaam van Christus opbouwen. De
ontwikkeling van relaties van liefde, waarheid en eenheid, de
opbouw van christenen tot volwassenheid en stabiliteit in Christus,
en hun toerusting voor dienstbetoon in taken in de wereldwijde
Gemeente (Kerk) van Christus moet een hoge prioriteit in elke
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ii) Je dienstbetoon (speciale taken) aan God buiten de gemeente.
- 2 Korinthiërs 2:14-16; 3:2-3  Heb voortdurend blijvende
invloed op mensen om je heen.
- Matteüs 10:32-33  Getuig voor Christus, verkondig het
evangelie en onderricht de waarheden in de Bijbel aan anderen.
- Jakobus 1:27; 2:15-17  Doe mee aan barmhartige werken voor
de armen en verdrukten in de wereld.
iii) Je dienstbetoon en je persoonlijke relatie met Christus.
- Johannes 15:5  Ontwikkel je persoonlijke relatie met Christus.
Dit is een onontbeerlijke vereiste om vrucht te dragen op elk
gebied. Zonder dit kan de heilige Geest geen vrucht dragen in je
leven en kun je geen vrucht dragen in de levens van andere
mensen.

a. Hoe belangrijk is je persoonlijke ontwikkeling?
- Marcus 12:31 (Jesaja 43:4)  Heb jezelf lief evenals Christus jou
liefheeft. Jezus zegt dat als je jezelf niet liefhebt, je een ander ook
niet echt kunt liefhebben! Je bent niet enkel door God geschapen,
maar je bent naar zijn beeld geschapen!. Je bent niet enkel
‘iemand’, maar iemand die kostbaar is in Gods ogen! God heeft je
lief en eert je. Daarom beveelt hij je om niet op jezelf neer te
kijken, maar jezelf lief te hebben op een positieve manier. Doe dit
praktisch door jezelf op verschillende levensterreinen te
ontwikkelen.
b. God stelt grenzen aan je persoonlijke ontwikkeling. Wat behoort
een hoge prioriteit te krijgen in je persoonlijke ontwikkeling?
God wil niet dat je al je tijd aan je persoonlijke ontwikkeling
besteed. Er zijn ook andere belangrijke gebieden in je leven!
Niettemin wil God dat je een hoge prioriteit geeft aan het volgende
in je persoonlijke ontwikkeling:
- Psalm 16:2; 73:25  Draag zorg voor je geestelijke welzijn.
Buiten God heb je geen goed. Begeer niets op aarde buiten God.
- Efeziërs 5:2  Draag zorg voor je emotionele welzijn. Wandel in
de liefde door jezelf, anderen en Christus lief te hebben zoals
Christus jou liefheeft.
- Efeziërs 5:10,17 (Kolossenzen 1:9)  Draag zorg voor je
intellectuele welzijn. Toets wat de Heer welbehaaglijk is. Tracht te
verstaan wat de wil van de Heer is. Laat alle negatieve gedachten
los en heb lief met je hele verstand (Marcus 12:30-31).
- 1 Korintiërs 6:19-20  Draag zorg voor je fysieke welzijn. Eer
God met je lichaam - wat erin woont, je gezondheid, fitheid en
hoe je eruit ziet.
- 1 Korintiërs 15:33  Draag zorg voor je sociale welzijn. Vermijd
omgang met slechte mensen, omdat zij je karakter bederven.
- 1 Petrus 2:11  Draag zorg voor je morele welzijn. Onthoud je
van de vleselijke begeerten, omdat deze strijd voeren tegen je ziel.
Breek met alle vormen van seksuele immoraliteit (pornografie,
zelfbevrediging, fantaseren, enz).
- Psalm 34:19  Laat God zorg dragen voor je gebrokenheid - je
emotionele
pijn en kwetsuren, zwakheden, mislukkingen,
verliezen, en de gevolgen van een gebroken gezin (de
echscheiding van je ouders of de dood van een ouder).
- Exodus 31:3-5  Ontwikkel je Godgegeven bekwaamheden – je
talenten, geestelijke gaven en creativiteit.
- Efeziërs 5:15-16 (Matteüs 25:15)  Maak goed gebruik van je
Godgegeven kansen.
- 1 Tessalonicenzen 5:11  Bemoedig elkaar en neem
bemoediging en complimenten van anderen aan.
5. Je persoonlijke relatie met god.

a. Hoe belangrijk is je persoonlijke relatie met God?
- Johannes 15:5-8  Zorg dat je in Christus, in zijn Woord en in
zijn liefde blijft. Zorg ook dat Christus, zijn Woord en zijn liefde in
jou blijven. Bid en verheerlijk God door veel en blijvende vrucht te
dragen, want zonder Jezus Christus kun je niets doen wat eeuwige
waarde heeft!
b. God stelt geen grenzen aan je relatie met hem. Wat behoort
een hoge prioriteit te krijgen in je relatie met God?
Je speciale taken in je persoonlijke relatie met God/Christus.
God wil niet dat je al je tijd besteed aan de ontwikkeling van je
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persoonlijke relatie met hem (b.v. door het hebben van stille tijd
of het doen van Bijbelstudie). Er zijn ook andere belangrijke
gebieden in je leven! Niettemin wil God dat jij een hoge prioriteit
geeft aan het volgende in de ontwikkeling van je persoonlijke
relatie en omgang met hem:
- Openbaring 2:4-5  Zet Christus op de eerste plaats. Behoud je
eerste liefde voor Christus!
- Kolossenzen 2:6-7  Maak Jezus Christus tot je persoonlijke
Heer (Koning en Meester). Leef als een christen. Groei als een
christen in de diepte (in vertrouwelijke omgang met hem) zowel
als in de hoogte (in zichtbare vooruitgang op de belangrijke
levensterreinen).
- Kolossenzen 3:16  Laat de woorden van Christus rijkelijk in je
hart en leven wonen. Besteed veel tijd aan Bijbelstudie. Neem elk
jaar deel aan een groep die Bijbelstudie doet. Gebruik de Bijbel om
anderen te onderrichten.
- Matteüs 7:24-27  Breng de woorden van Christus in praktijk.
Luister naar, lees, bestudeer, mediteer, memoriseer de woorden
van de Bijbel, breng ze in praktijk en geef ze door aan anderen.
- Matteüs 7:7-8  Bid met volharding tot Christus. Bid door
telkens weer te vragen. Gebed moet gepaard gaan met het actief
zoeken naar de waarheid (in de Bijbel). Gebed en actief zoeken
vereisen volharding (kloppen).
- Hebreeën 10:24-25  Kom geregeld met andere christenen
bijeen. Naast de eredienst op zondag komen steeds meer
christenen op een doordeweekse dag bijeen in een kleine groep of
huisbijeenkomst. Moedig elkaar aan om niet weg te blijven, maar
te komen. Vuur elkaar aan tot liefde en goede werken.
- Johannes 15:16  Draag vrucht voor Christus. Christus heeft je
uitgekozen en aangewezen om het initiatief te nemen om vrucht
te dragen in de levens van andere mensen - door het evangelie
met hen te delen, door hen op te bouwen tot volwassen
christenen, of door hun persoonlijkheid of karakter te vormen.
6. God is de hoogste prioriteit in elk gebied van je leven.
- 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 gebied in je leven plaatst! God is de enige
permanente prioriteit op elk gebied van je leven! “Een
prioriteitenlijst met een vaste volgorde” mag niet bepalen waaraan
je je leven, tijd en energie zou moeten geven. Veeleer moet God
zelf bepalen wat je een hoge prioriteit moet geven binnen elk van
de 5 belangrijke levensgebieden (en alle andere gebieden) van je
leven. God verlangt om je in elk moment van je leven te leiden
door zijn heilige Geest in je hart.
God is de soevereine Koning van elk terrein in je leven!
Laat God elke dag aan jou duidelijk maken wat hij wil waaraan jij je leven,
tijd en energie zal geven!
Persoonlijke
relatie met God
Johannes 15:5-8
Werk
Psalm 127:1-2

GOD

Bediening
1 Timotëus 3:4-5

Gezin
Matteüs 10:37
Pers. ontwikkeling
Marcus 12:30-31

De 5 belangrijkste terreinen in je leven
7. Er is een tijd voor alles.
Hoe kun je een goede balans handhaven tussen deze 5 belangrijke
gebieden in je leven? Wat doe je met de andere urgente zaken die
zich aan je opdringen?

a. Activiteiten en tijd.
Ontdek en bespreek. Hoe kijkt de Bijbel naar al je activiteiten
en tijd?
- Prediker 3:1-8,8:5-6  Er is een tijd voor alles! Zorg dat je
voldoende tijd en aandacht geef aan alle belangrijke gebieden in
je leven! Geef elke dag ook wat tijd aan minder belangrijke zaken,
die zich aan je opdringen als urgent zijnde.
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b. Vervul je door God aangewezen taak.
Ontdek en bespreek. Wat leert de Bijbel je over de vervulling
van je taak?
- Handelingen 22:10; 20:24; 2 Timoteüs 4:7  Paulus vervulde de
taak die God hem gaf.
- Marcus 13:34; 1 Korintiërs 3:5; Kolossenzen 4:17  God geeft
aan iedere christen ook een taak. Hij geeft iedere christen 24 uur
per dag om zijn taak, die God hem toegewezen heeft, te vervullen.
Hoe kan je dit doen?
- Marcus 1:33-39; Johannes 17:4  Alhoewel 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 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 urgent en zaken die echt
belangrijk waren.
c. God en tijd.
Ontdek en bespreek. Hoe kan God je helpen om de juiste
aandacht aan de belangrijke zaken te geven en ook de juiste
balans tussen al de belangrijke gebieden in je leven te
handhaven?
- Handelingen 22:10; Psalm 32:8  Bid elke dag wanneer je je
plannen voor de dag maakt.
- Jesaja 30:1-2; Spreuken 3:5-6; 16:3  Betrek God bij alles wat
je doet.
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