


SLEUTELS

voor een BLIJ leven

Deel 6:
Wat is nu ECHT belangrijk?



Uitdagingen nieuwe generatie:

• FOMO (Fear Of Missing Out)

• Keuzestress

• Gebrek aan zingeving 

• Angst voor commitment 



Romeinen 15:13 HSV 

De God nu van de hoop moge u vervullen 
met alle blijdschap en vrede in het geloven, 
opdat u overvloedig bent in de hoop, 
door de kracht van de Heilige Geest.



Filippenzen 3:14 HSV

maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij 
uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het 
doel: de prijs van de roeping van God, die van 
boven is, in Christus Jezus.

Filippenzen 3:14 BOEK

maar één ding weet ik zeker (en daarbij vergeet ik 
wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat 
voor mij ligt), ik snel recht op mijn doel af; 



Lukas 10:40

BOEK  
Maar Martha had het veel te druk met het 
klaarmaken van het eten

NBG  
Marta echter werd in beslag genomen door 
het vele bedienen

NKJV  
But Martha was distracted with much serving





Lukas 10:41-42 HSV

Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk 
over veel dingen. Slechts één ding is nodig. 
Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat 
niet van haar zal worden afgenomen.



Psalm 27:4 BOEK

Ik heb de HERE slechts één ding gevraagd, daar 
gaat mijn hele hart naar uit: dat ik mijn hele 
leven in het huis van de HERE mag blijven. 
Om de lieflijkheid van de HERE te kunnen 
zien en steeds meer over Hem te leren in 
Zijn tempel.



Mattheüs 11:28-30 HSV

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast 
bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op 
u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en 
nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw 
ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Mattheüs 11:29-30 HSV Message

Walk with me and work with me, watch how I do 
it. Learn the unforced rhythms of grace. 
I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you.
Keep company with me and you’ll learn to live 
freely and lightly.“ 



Hebreeën 4:9-10 NBG

9  Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van 
God.

10 Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf 
tot rust gekomen van zijn werken, evenals 
God van de zijne.

Hebreeën 4:11a 

HSV Laten we ons dan beijveren om tot die rust 
binnen te gaan.

NBV  Laten we dus alles op alles zetten om te 
kunnen binnengaan in die rust 







Johannes 15:5 HSV

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, 
en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want 
zonder Mij kunt u niets doen.

Johannes 15:5 The Passion Translation

I am the sprouting vine and you’re my branches. 
As you live in union with me as your source, 
fruitfulness will stream from within you - but 
when you live separated from me you are 
powerless.



Vragen stellen aan Jezus:

Heer, wat vindt U van mij?

Wat mag ik loslaten? (Afleiding, beperkende 
gedachten, angst, boosheid, etc.)

Waar mag ik mij naar uitstrekken?


