
“Alles heeft zijn 

uur en tijd…” 

Pred.3:1



“Alles heeft zijn 

uur en tijd…” 

Pred.3:1

“There is a time for

everything and a season

for everything…” Ec.3:1  



Prediker 3:11 

“God heeft alles wat er is de goede 

plaats in de tijd gegeven…” (NBV) 

“Hij heeft alles op zijn tijd mooi 

gemaakt…” (HSV) ”Alles wat Hij doet is 

goed op zijn tijd...” (WV)



“De woestijn is een woestijn zolang je 

eraan probeert te ontsnappen. Op het 

ogenblik dat je hem aanvaardt, wordt 

hij een paradijs.” Thomas MERTON 



“De woestijn is een woestijn zolang je 

eraan probeert te ontsnappen. Op het 

ogenblik dat je hem aanvaardt, wordt 

hij een paradijs.” Thomas MERTON 

verdriet, crisis, rouw, ziekte, werkloosheid,  

emotioneel vastzitten, afwijzing voelen…

tevreden, Gods liefde ervarend, vervuld van 

de Geest, diepe vrede en blijdschap…   



Daniël 2:21 

“Hij verandert tijden en uren…” (NBV) 

“Hij verandert perioden en 

tijden,…” (GNB)

“He changes time and seasons…” (NIV)



1) Denken in seizoenen…  

> In vele teksten van de Bijbel 

zien wij een grote verbonden-

heid met de natuur…



1) Denken in seizoenen…  

> In vele teksten van de Bijbel 

zien wij een grote verbonden-

heid met de natuur…

> Het was het “alledaagse 

leven” om te spreken van…

* Marcus 4:26-29 “wachttijden”

* Galaten 6:7-9 “zaaien/oogsten”

* Johannes 15 “wijnstok/ranken” 



In welk seizoen zit jij?  



2) Aanvaard je seizoen…  

> Wij vergelijken ons gemak-

kelijk (goed/slecht) of dro-

men van een ander sei-

zoen… maar het is altijd 

anders als men er is…   



2) Aanvaard je seizoen…  

> Wij vergelijken ons gemak-

kelijk (goed/slecht) of dro-

men van een ander sei-

zoen… maar het is altijd 

anders als men er is…   

> Elk seizoen heeft haar 

leerpunten, kansen, haar 

zegen… maar ook haar 

last, moeite en gevaren…     



God is er altijd bij…  



Mijn “vorming” tot maturiteit 



3) Haal er het meest uit…

> Zie het grotere kader –

Gods kader – wat Hij aan 

het doen is… voorberei-

den, snoeien,… (Jozef)   



3) Haal er het meest uit…

> Zie het grotere kader –

Gods kader – wat Hij aan 

het doen is… voorberei-

den, snoeien,… (Jozef)   

> Spreek “zegen” (goede woorden) 

uit over je levensfase. Jouw inge-

steldheid maakt het verschil…

“Waar is God??” vs. “God is bezig 

– zelf begrijp ik Hem ook niet”



De “verloren” zoon…  

> De ene wou/kon 

zijn tijd niet 

afwachten…



De “verloren” zoon…  

> De ene wou/kon 

zijn tijd niet 

afwachten…

> Die ander kon 

het goede niet 

genieten, dat hij 

bij zijn vader had… 



Habakuk 3:17-19 

Al zal de vijgenboom niet bloeien,

al zal de wijnstok niets voort-

brengen,

al zal de oogst van de olijfboom 

tegenvallen, 

al zal er geen koren 

op de akkers staan,…

toch zal ik juichen voor de HEER,

jubelen voor de God die mij redt.

God, de HEER, is mijn kracht…



“Sovereign over us…” 



God wil tot zijn doel komen  


