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Suggestie om te beginnen:
Rust in een rusteloze
samenleving; hoe ervaren
jullie dat? Waarin uit zich
jouw rusteloosheid? Deel
aan het begin van de avond
hoe je dit afgelopen weken
hebt ervaren, wat gaf onrust,
en waren er misschien
rustmomenten waar je
dankbaar voor bent? Neem
deze ervaringen mee in het
gebed voor elkaar.

We leven in een rusteloze samenleving
Veel mensen – ook jongeren – zijn onrustig en gestrest, staan onder grote druk, voelen zich
overbelast en zijn chronisch moe. Dat is niet vreemd: we leven in een prestatiemaatschappij. Op
school en op je werk moet je goed presteren, uitblinken, scoren, laten zien hoe competent je
bent, bijscholingen volgen, sociale evenementen bijwonen, en … noem maar op. Intussen vraagt
de privésfeer ook veel; als moeder of vader thuis sta je onder druk om ‘kwaliteit’ te leveren, het
beste voor je kind. We leven ook in een informatiemaatschappij, we zijn druk in de weer met onze
beeldschermen, groot of klein.
Zangeres Katy Perry verzucht: Ik wilde dat er zoiets als ‘sabbat’ bestond. Een wereldwijde dag
waarop we niet bezig zijn met onze telefoons… Een dag van echte rust.
Hoe kunnen we leren te onthaasten, en te ont-moeten? Om tijd te maken en rust te vinden voor
onze relatie met God, met onszelf, met andere mensen en met de natuur? Dit gaat niet vanzelf. Er
is eindeloos veel te doen, ook in het werk voor de kerk, maar onze inspanningen kunnen alleen
vruchtbaar zijn als we geregeld tot rust komen bij God. Dat is elke week opnieuw een hele
Suggestie om te beginnen: uitdaging. Daarom lijkt het me goed om hierover met elkaar door te praten.
http://ap.lc/pWezu
Wat zegt de sabbat over God?
Bekijk en luister naar deze
1. God heeft ons geschapen als ritmische wezens
versie van ‘The sound of
‘Het werd avond en het werd morgen.’ Dat is het refrein, het ritme in Genesis 1. God schiep de
silence’. Reageer eens op
afwisseling tussen dag en nacht, Hij schiep de seizoenen, het ritme van rusten en werken. Let op
deze videoclip. Wat zeggen de volgorde: eerst rusten, dan werken. Gaandeweg de zesde dag worden de eerste mensen
de beelden in het eerste en geschapen. Adam en Eva krijgen de opdracht om de aarde te bewerken en te bewaren. Maar, dat
tweede deel, herkenbaar of is het dan ook. De eerste volle dag die Adam en Eva bewust meemaken, is dag zeven. Zij maken de
overdreven?
voltooiing mee van Gods scheppingswerk: het rusten van God. Als voorbeeld voor de mens om na
te volgen, zo blijkt uit Exodus 20:11. Gen. 2:2:’ Op die dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan
Om te zingen:
had’. Gen 2:3. ‘God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig’… Dat wil zeggen dat deze
Sela Dit is de dag
dag door Hem en voor Hem apart is gezet. Ziehier de link naar het jaarthema ‘God wil hier
Opw 539
wonen’. God is de Heer van de tijd, daarin is Hij aanwezig. De zevende dag is een uitsparing, een
Opw 462
‘tempel’, een heiligdom in de tijd. De zevende dag is een speciale dag om vreugde te vinden in de
De Heer is mijn herder
Heer (Jesaja 58:14a). Daarom gaan Adam en Eva niet direct aan het werk. Ze mogen eerst een dag
rusten in Gods aanwezigheid. En genieten van alles wat Hij zo tov heeft gemaakt.
Om te lezen:
Wat leren we hieruit over God? God geeft ons eerst rust, telkens opnieuw. Eerst rusten, dan
Genesis 1:31-2:1-3
werken. Dat is het ritme zoals God het heeft bedoeld. Dat wij rust nodig hebben, is geen tekort
Exodus 23:10-12
van onze kant, of een gevolg van de zondeval. De vraag is: hoe kun je een gezond ritme vinden in
Jesaja 58:13-14a
een maatschappij die geen heilige tijd meer kent, maar die 24/7 doordraait? Hoe kun je dan toch
Matteüs 11:28-29
Gods ritme vasthouden?
2. God is géén slavendrijver!
Over de goden van de volken rondom het oude Israël zijn veel mythen en verhalen opgetekend.
En wat blijkt? Als het gaat om de relatie tussen de goden en de mens, is de mens een slaaf van de
goden. Het is fascinerend om te bedenken dat alléén de God van Israël een rustdag heeft
ingesteld. De sabbat was een unieke feestdag voor een unieke God. Voor een God die géén
slavendrijver was, zoals de andere goden dat wel waren. Het motto van farao en van de
Egyptische godheden was: ‘Werk voor mij!’ Maar God van Israël bevrijdde zijn volk juist uit deze
slavenarbeid. Zijn uitnodiging aan het volk Israël luidde: ‘Rust met Mij! Daarna mag je werken.’ Op
de sabbat kon iedereen ‘op adem komen’, Ex. 23:12. Werkgevers én werknemers, mannen én
vrouwen – geen van allen hoefden ze te werken. Ze kregen allemaal rust. In die tijd was dit stukje
ingeplande, ritmische sociale zekerheid en sociale gerechtigheid iets totaal nieuws. De verplichte
wekelijkse rustdag wordt daarom wel de ‘grootste sociale revolutie’ van de mensheid genoemd!
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Voor het geloofsgesprek
1. Wat zegt de sabbat over
God? Lees met elkaar
Genesis 1: 31 – 2:3 We zijn
geschapen als ritmische
wezens, waarin we vanuit
rust mogen gaan werken.
Wat neem je mee van deze
tekst en van de uitwerking.
Hoe ziet jouw wekelijkse
levensritme eruit? Op welke
momenten kom jij tot rust?
2. ‘De grootste sociale
revolutie van de mensheid’
werd de verplichte wekelijkse rustdag genoemd. Alles
en iedereen mag ‘op adem’
komen. Lees Exodus 23: 1012 hierbij.
Wat houdt voor jou ‘op
adem komen’ eigenlijk in?
Waar heb jij behoefte aan?
Heeft ‘tot rust komen aan
Gods hart’ een diepere laag
en een andere invulling?
Heeft de ‘tijd besnijden’
daar iets mee te maken?
Hoe dan?
3. Een Joodse schrijver zegt:
de sabbat is eternity uttering
a day (de eeuwigheid die
een dag uitspreekt). God is
Heer van de tijd. De zevende
dag is een uitsparing, een
‘tempel’, een heiligdom in
de tijd. (Hoe) speelt de
zondag (of misschien de
zaterdag) voor jou of je
gezin hierin een rol? Ervaar
je zo’n dag als een ‘dag van
vreugde’ (Jesaja 58:13-14a)?
4. Lees de quote hiernaast
van Mattheus 11: 28-30; de
uitnodiging van Jezus als je
moe en belast bent. Leer de
ongedwongen ritmes van
genade, mooi gezegd. Hoe
zou dat eruit kunnen zien,
en hoe voelt dat? Wat kun je
van Jezus leef ritme leren?

Ook aan dieren werd rust gegund op de sabbat. En in Ex 23:11 is er aandacht voor de rust van
het land, eens in de zeven jaar. Het doel is om uitputting te voorkomen. In het verlengde
hiervan staat de wetgeving uit Leviticus 25 over het jubeljaar, één keer in de vijftig jaar. De
bijnaam van de sabbat is ook wel klein jubeljaar. De sabbat zegt iets over God. De sabbat laat
zien dat God graag wil dat de mensen, de dieren en het land de kans krijgen op adem te komen.
Om iets in te ademen van de vrede, de shalom van God. Daarmee kijkt de sabbatdag vooruit
naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Naar de ‘dag van vreugde’ zonder einde.
Dit klinkt mooi! Maar laten we eerlijk zijn: de praktijk van ons leven staat hier vaak haaks op.
Overal om je heen zie je vormen van een soort nieuwe slavernij. De 24-uurseconomie is een
slavendrijver. Hij gunt mensen en dieren en het land geen sabbat, geen rustdag. Datzelfde geldt
voor de sociale media. Deze werken voor veel mensen verslavend. Maar God wil geen slaven die
altijd maar bezig zijn, ook niet voor een goed doel. Hij wil een relatie met zijn kinderen. Steeds
klinkt er de uitnodiging van God: ‘Rust met Mij. Gun je voeten rust. Gun je hoofd rust. En vind je
vreugde in Mij’. Denk aan Jesaja 58:13-14.
Hoe geven we vorm aan ‘gewijde rust’ in een rusteloze maatschappij?
De titel van deze preek is Golden Hour: gewijde rust in een rusteloze samenleving. Ik heb de
uitdrukking ‘golden hour’, opgepikt van een gemeentelid. Ze heeft een drukke baan en een druk
gezin, en ze vindt haar rust in de vroege ochtend. Elke dag begint ze met een gouden uurtje.
Kaars aansteken, muziek luisteren, de Bijbel of andere geestelijke literatuur lezen, bidden,
schrijven in een aantekenboekje.
Vliegtuigmodus is het devies! Ongestoord en ongehinderd ‘opstijgen’.
Elke dag een stukje sabbat vieren, het ongedwongen ritme van genade.
Elke dag een uurtje heilige rust, en vreugde in God. Denk hier ‘ns over na.
Zou dit wat voor jou kunnen zijn? Of heb jij een andere manier, een ander
ritme gevonden?
Leren om de tijd te ‘besnijden’
Ik stel deze vragen omdat de cultuur waarin wij leven rusteloos en mateloos is. Onbarmhartig,
als een slavendrijver. Voor je het weet, ben je een slaaf van je werk, van een beeldscherm, van
je hobby’s, of van nog iets anders. Rust en tijd voor God en voor ontspannen samenzijn met
anderen komt niet vanzelf. Dat vraagt om keuzes. ‘Nee’ zeggen tegen het een, om ‘ja’ te kunnen
zeggen tegen het andere dat nog belangrijker is. Zulke keuzes doen pijn.
Dat pijnlijke aspect komt naar voren in een bijzondere naam voor de sabbat (verwijzend naar de
sabbat als ‘teken’, Ex. 31:13): de ‘besnijdenis van de tijd’.
Ongedwongen ritmes van genade
Waar ik voor pleit, is dat we (persoonlijke en gemeenschappelijke) rustmomenten inplannen om
uitputting van lichaam en geest te voorkomen. En om vreugde te vinden in God. Zoek die rust,
door momenten met God uit te snijden in de tijd. Als dat een hele dag lukt, mooi natuurlijk!
Maar als je mantelzorger bent, of je hebt jonge kinderen, en misschien een kind dat extra zorg
of aandacht nodig heeft, dan is dit heel lastig. Dan ben je al blij met een uur. Zoals dat
gemeentelid waarover ik sprak heeft gedaan. Zij merkte dat zij een etmaal rust niet kon regelen,
maar wel elke dag een Golden Hour. Elke dag een stukje holy time, gewijde tijd. Dáár gaat het
om! Dat is de kern. Niet de tijdsdúúr maar de kwaliteit van die tijd (kwalitijd).
Wij zijn discipelen, leerlingen van Jezus. Hij is de Heer van de sabbat. Hij is de Rust in zijn volheid
(vgl. Matth. 11:28-30; 12:1-8). Laten we elkaar stimuleren om gehoor te geven aan Zijn
uitnodiging. Laten we elkaar helpen in het onderhouden van de ongedwongen ritmes van
genade.
Matteüs 11:28-29, in de eigentijdse weergave van The Message (Eugene Peterson):
“Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to Me. Get away with Me and you’ll
recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with Me and work with Me – watch
how I do it. Learn the unforced rhythms of grace.”
Ben je moe? Uitgeput? Opgebrand van bezig zijn met religie? Kom tot Mij. Ga met Mij op pad,
en je zult je leven hervinden. Ik zal je laten zien wat rusten is! Wandel met Mij en werk met Mij
– let op hoe Ik het doe. Leer de ongedwongen ritmes van genade.

