
 

 

 

 

 

Veertigdagentijd / Vastentijd 

zondag 13 maart 2022 
 

Week 3: Anders omgaan met tijd 

 

Anders omgaan met dagen en tijd, 
als een wit vel voor me uitgespreid: 
wat zal ik doen, wat aandacht geven? 
Doe ik eens anders? Hoe wil ik leven? 

 
 

We draaien de derde steen om en zetten er een klok of een wekker naast. 

Op zondag 13 maart komt het derde thema van ons veertigdagenproject aan de orde: tijd. 
Deze week willen we voor de verandering anders omgaan met onze tijd. Je kunt bijvoorbeeld 
denken aan elke dag een half uur met elkaar een gezelschapsspelletje doen in plaats van 
televisie of Netflix kijken. Of gezellig na het eten nog wat samen kletsen in plaats van alleen 
naar je kamer gaan. In plaats van de hele tijd binnen te zitten, kun je elke week een wandeling 
maken om te genieten van de natuur en daar foto's van te maken. Wees creatief! 

In de Bijbel staan verschillende verhalen over tijd. 

 

Het bekendste verhaal is Genesis 1. Daarin 
wordt verteld hoe God de wereld schept. 
Met de wereld ontstaat ook de tijd. God 
maakt het verschil tussen donker en licht. 
Daarmee ontstaan dag en nacht, ochtend 
en avond. God maakt het verstrijken van 
de tijd zichtbaar. In vers 14 staat: God zei: 
‘Er moeten lichten aan de hemel komen 
om verschil te maken tussen de dag en de 
nacht. Die lichten moeten laten zien welk 
seizoen het is, en welke dag en welk jaar.’  

 
Jezus vertelt een verhaal over een boer die heel hard werkt om rijk te worden. Daarmee 
houdt hij ons een spiegel voor. Zijn wij soms net zo bezig als die boer? Maakt hard werken, 
veel geld verdienen en geen tijd voor andere mensen hebben écht gelukkig? 



 
 

 

 

 

 

 

 

Lees dit volgende gedicht maar eens en bedenk wat je er zelf mee kunt:  

(naar Imme Dros e.a., Het Hoogste Woord, bijbel voor kinderen) 

 Het wordt nu tijd dat ik jou vertel: 
 Elke minuut is gewonnen 
 die jij hebt gevonden 
 Gebruik die dan goed 
 want de tijd gaat snel. 
 neem voor alles de tijd 
 tijd vergooien is zonde. 
 
 Er is tijd die vergaat 
 en vlug is vergleden 
 Tijden van haat 
 of een tijd voor vrede. 
 Een tijd van gaan 
 een tijd van komen. 
 na de stijd om 't bestaan 
 een tijd van dromen. 
 Er is een tijd dat je wint 
 er is tijd te verliezen. 
 Een tijd die je bindt 
 een tijd dat je mag kiezen. 
 
 Een tijd lukt het niet 
 dan tijden met kansen. 
 Een tijd van verdriet 
 dan tijd om te dansen. 
 Tijden van sloop 
 dan tijd om te bouwen. 
 Tijden van hoop 
 na tijd om te rouwen. 

 Er zijn tijden van nood 
 maar ook tijden van geven. 
 De tijd van de dood 
 en de tijd van je leven. 

 Al die tijd 
 rest je niets anders dan 
 genieten van eten en drinken met 
 anderen. 
 Dat gunt ons God 
 en niets anders kan daar ook maar 
 iets aan veranderen. 

 



 

Wat weet jij over de tijd? Probeer dit maar eens: 

Hoe lang duurt 1 minuut? 
Houdt je  handen voor je oren en je  ogen dicht. Kijk niet op je horloge of je telefoon. Vraag iemand in je buurt om 
een minuut bij te houden. Tel zelf in je hoofd hoe lang een minuut duurt. Wanneer je  denkt dat een minuut 
voorbij  is zeg je stop. Klopt het?  

Hoe weet je hoe laat het is? 

Waarom is tijd zo belangrijk? 

Als je tijd over hebt, wat doe je dan? 

Verspil jij je tijd wel eens? Verspil jij de 
tijd van een ander wel eens? 

Als je tijd neemt, stil wordt, je ogen sluit 
en bidt, hoe voelt dat dan? Is dat 
tijdverspilling, of heb je je tijd dan juist 
goed gebruikt? 

 

 

 

 

Dit  korte filmpje gaat over tijd:  

https://www.youtube.com/watch?v=6ahwwsC5_lc  

Als jij geen telefoon of horloge had, waar zou jij dan voor kiezen om te weten hoe laat het was:  

 

een zandloper, het planetarium of  een zonnewijzer? 

 

De eerste klokken zijn door monniken uitgevonden. Zij moesten weten 
wanneer het tijd was om tot God te bidden en wanneer ze meer aardse 
zaken konden doen. De zon was niet altijd te zien en andere 
tijdmeetinstrumenten zoals waterklokken en kaarsen waren niet 
nauwkeurig genoeg.  Ergens in de 13de eeuw is de mechanische klok 
uitgevonden. We zeggen nog steeds ‘klok’ omdat de eerste klokken de tijd 
sloegen op de klok in de toren. De eerste klokken hadden geen wijzers, je 
moest dus je oren gebruiken en niet je ogen! 

 

 



 

Enkele eeuwen later hebben de klokken toch al één 
wijzer, een uurwijzer. Tussen de uren kwam een 
halfuur aanwijzer. 
Later volgt de minutenwijzer en de secondenwijzer.       

 

 

 

En nu heb je altijd de exacte tijd op je pols, en met zo’n smartwatch kun je nog veel 
meer. Wonderlijk eigenlijk, dat iedereen precies weet hoe laat het is, en dat we het 
daarover eens zijn. Zou je nog zonder de exacte tijd kunnen?                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Neem ook deze week eens even de tijd  
om te bidden voor vrede in Oekraïne: 
 
 
 God van vrede, 
 wij kunnen ons nauwelijks voorstellen 
 hoe het voelt als het plotseling oorlog is, 
 maar we zien het op TV: 
 kinderen die pas nog buiten speelden 
 zitten nu in schuilkelders 
 of zijn op de vlucht naar een vreemd land 
 met alleen hun favoriete knuffel in hun hand. 
 Mannen en vrouwen die pas nog naar hun werk gingen 
 en naar de supermarkt 
 hebben nu honger en zijn nu bang. 
 We bidden, God, om vrede. 
 Geweld maakt alleen maar kapot. 
 We bidden, God, voor wie macht hebben: 
 geef hun moed om het goede te doen. 
 We bidden, God, dat er weer liefde mag komen 
 op de plekken waar nu geen liefde is. 
 Amen. 

                                 


