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Uit een brainstorm 
 

Zij die geloven haasten niet 
Tijdsdruk 
Werkdruk 

Druk druk druk 
Haastig 
Vluchtig 
Plannen 

Er is / wordt teveel gepland 
Achter de feiten aan lopen 

Efficiënter 
AH – winkelen zonder kassa 

Individualisme 
Telefoon 
Snelheid 

Dagje wegleggen 

24×7 
Bol.com 
Snelheid 

Tijd verspillen 
Tijd uitkopen 

Deadlines 
Afspraken en plichten 

Opgejaagd 
Zit het probleem in de tijd 

In het hier en nu leven 
God neemt de tijd 

Typisch Nederlands 
Verwachtingspatroon 

Iedereen werkt 
Angst 

Voldoe je niet 
Minder werken: je baas 

teleurstellen 
Wat dan? 
Controle 

‘leef alsof het je laatste dag 
is’ 

Misbruik van de tijd 
Je hypotheek 

Opgeslokt door werken 
Multitasken 

Geleefd worden 
Van voren niet weten dat je 

van achteren leeft 

 
Lees het lijstje kernwoorden eens door. Herkenbaar? 
Welke woorden passen bij jouw manier van leven? 
 
Citaat van Augustinus  
Wat is dan de tijd? 
Wanneer niemand het mij vraagt, weet ik het; 
Wanneer ik het iemand, op zijn vraag, zou willen uitleggen, 
weet ik het niet; 
toch zeg ik vol vertrouwen dat ik weet dat, 
indien niets voorbijging er geen verleden zou zijn, 
en indien niets op komst was er geen toekomstige tijd zou zijn, 
en indien niets was er geen tegenwoordige tijd zou zijn 
 
Uit: Belijdenissen XI, hoofdstuk XIV 
 

Lijn van de preek: 
1. Leeft de tijd jou? 

a. Hebben hebben hebben 
b. Druk zonder wachtrij 
c. Van fabrieksfluit naar deadline 
d. Altijd aan staan 

Waardoor laten wij ons leiden? 
 

2. Leef jij de tijd? 
a. Tijd en eeuwigheid 
b. God geeft en wil de tijd 
c. God neemt de tijd 
d. Onze tijd staat open 
e. Onze tijd is in Gods hand 
f. Ritme in de tijd  

 

3. Een goed voornemen………………………………………………………………………………………………………………. 

De tijd als ballon: 
Je blaast er net zolang in, 
totdat ‘ie kapot springt. 

Verder lezen 
Rust & ruimte in je leven, Janneke de Leede 
Adem de dag – reeks, Mirjam van der Vegt 
Koester je hart, 40 stiltetips voor je leven, Mirjam van der Vegt 
Koester de tijd, Anne Westerduin 
 

de tijd 
wordt aangegeven op een 
vingerwijzing 
 
omhoog 


