Vooraf:
Lecha Dodi - Maccabeats https://www.youtube.com/watch?v=RWmcQpzUMHY
The Sabbath Song - Derrol Sawyer https://www.youtube.com/watch?v=B5TuRTNHAnU
O Day of Rest and Gladness - https://www.youtube.com/watch?v=sWUWO4-ddTw
BIJBELLEZINGEN
Genesis 1:31-2:1-3 (NBV)
1:31. God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het
werd morgen. De zesde dag.
2:1. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.
2. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan
had.
3. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.
Exodus 23:10-12 (NBV)
10. Zes jaar achtereen mag je je land inzaaien en de oogst binnenhalen.
11. Maar het zevende jaar moet je het land braak laten liggen en het met rust laten. Dan kunnen de
armen onder jullie ervan eten. Wat zij nog overlaten is voor de dieren van het veld. Met je wijngaard
en je olijfgaard moet je hetzelfde doen.
12. Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden. Dan kunnen ook je
rund en je ezel uitrusten en kunnen je slaven en de vreemdelingen die voor je werken op adem komen.
Jesaja 58:13-14a (NBV)
Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat
en geen handel drijft op Mijn heilige dag,
wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet,
de dag van de HEER als een heilige dag,
wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan,
geen handel te drijven of zaken te bespreken,
dan vind je vreugde in de HEER.

THEMAPREEK

Golden Hour: gewijde rust in een rusteloze samenleving

Steeds meer mensen – ook steeds meer jongeren – zijn onrustig en gestrest. Ze staan onder grote
druk, voelen zich overbelast en zijn chronisch moe. Dat is niet vreemd: we leven onder de dwang van
de prestatiemaatschappij. Op school en op je werk moet je goed presteren, uitblinken, scoren, laten zien hoe competent je bent. Je moet ook steeds meer administratie bijhouden. En dingen overleggen en afstemmen in teams, en bijscholingen volgen, en sociale evenementen bijwonen, en … noem maar op.
Maar waar moet je de tijd vandaan halen om dat allemaal te doen?
Een manager van een hbo-instelling zei een keer tegen mij: “Bij ons krijgen
nieuwe docenten geen voltijdsbaan meer. Want te veel voltijders zitten inmiddels met een burn-out in de Ziektewet.” Ik werkte toen zelf voltijds in het hbo
en ik herkende direct waar hij het over had!

Intussen vraagt de privésfeer ook veel. Ook als moeder of vader thuis sta je onder druk om ‘kwaliteit’
te leveren. Het beste en het leukste uit de kast halen voor je kind. Bijvoorbeeld als het gaat om verjaardagsfeestjes. Liever een slopend slaapfeestje dan het risico lopen van een slap feestje!
Vroeger was koekhappen al heel wat. Vandaag is karten al bijna te gewoontjes.
We leven ook in een informatiemaatschappij. Elke dag wordt er alleen al op Facebook 500 jaar aan
videomateriaal geüpload! Geen mens kan dit nog bijhouden, like it or not. En toch blijven we maar
druk in de weer met onze beeldschermen, groot of klein.
De doorsnee bezitter van een smartphone checkt deze dagelijks meer dan 150 keer! Ook in het weekend en op zondag,
het gaat gewoon door.
De bekende Amerikaanse 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.”
Met deze quote begint een muziekvideo waarvan
ik nu een korte montage laat zien.
Onze slavernij, zelfs afgoderij (‘the neon god they
made’) als het gaat om beeldschermen komt indringend in beeld!
https://www.youtube.com/watch?v=cTjw96-Z700

Hoe kunnen we leren ons af te schermen voor het alomtegenwoordige beeldscherm? Meer algemeen:
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. Onze klussenlijsten zijn nooit af. Er is eindeloos veel te doen. Ook in het werk voor de kerk, trouwens. Op zich is
dat niet erg. Maar onze inspanningen kunnen alleen vruchtbaar zijn als we aangesloten blijven op de
Bron. Als we geregeld tot rust komen bij God. Samen met anderen. En ook persoonlijk.
Dit zeg ik ook tegen mezelf! Ik vind het niet makkelijk om die rust en stilte te vinden en te bewaken.
Dat is elke week opnieuw een hele uitdaging. Daarom lijkt het me goed om hierover met elkaar door te
praten. Je kunt elkaar tips geven, en van elkaar leren. Vandaag wil ik input geven voor dit gesprek.
We lazen zonet drie Bijbelpassages over de zevende dag, over de sabbat. De eerste vraag die ik aan de
orde stel is: Wat zegt de sabbat over God? Daarna zijn wij aan zet. Hoe geven we vorm aan ‘gewijde
rust’ in een rusteloze maatschappij?

Wat zegt de sabbat over God?
1. God heeft ons geschapen als ritmische wezens
‘Het werd avond en het werd morgen.’ Dat is het refrein, het ritme in Genesis 1. Het eerste hoofdstuk
van de Bijbel is een ritmisch lied. Niet alleen in vorm, maar ook qua inhoud. God schiep de afwisseling
tussen dag en nacht. Hij schiep de seizoenen. En God schiep het ritme, de regelmaat van rusten en
werken. Let op de volgorde: eerst rusten, dan werken. Kijk maar mee.
Gaandeweg de zesde dag worden de eerste mensen geschapen. Daar heb je vast wel een keer over gehoord of gelezen. Adam en Eva, zoals ze vanaf hoofdstuk 3 worden genoemd, krijgen de opdracht om
de aarde te bewerken en te bewaren. Maar, dat is het dan ook. Misschien hebben ze (bij wijze van
spreken) nog net een schoffel of een visnet kunnen klaarleggen. En dan is het alweer avond!

De eerste volle dag die Adam en Eva bewust meemaken, is dag zeven. Zij zijn de menselijke getuigen
van deze bijzondere dag. Zij maken de voltooiing, de finale mee van Gods scheppingswerk: het rusten
van God. Als voorbeeld voor de mens om na te volgen, zo blijkt uit Exodus 20:11.
Genesis 2:2: Op die dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. In de grondtekst staat er een
werkwoord, een vorm van shabbat: ophouden, stoppen, rusten. In het Bijbelboek Exodus werd dit een
zelfstandig naamwoord: shabbat.
Deze zevende dag is meer dan tov (goed), zoals de rest van de schepping wordt genoemd. 3. God
zegende de zevende dag en verklaarde die heilig… God noemt deze dag heilig. Dat wil zeggen dat
deze dag door Hem en voor Hem apart is gezet. Een Joodse schrijver zegt het heel mooi: de sabbat, de
zevende dag, is eternity uttering a day (de eeuwigheid die een dag uitspreekt). Ziehier de link naar het
jaarthema ‘God wil hier wonen’. God is óók de Heer van de tijd. Ook daarin is Hij aanwezig. De zevende
dag is een uitsparing, een ‘tempel’, een heiligdom in de tijd. De zevende dag is een speciale dag om
vreugde te vinden in de 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.
Wat leren we hieruit over God? God geeft ons eerst rust. Daarna mogen we werken. En dat niet maar
één keer, maar telkens opnieuw. Eerst rusten, dan werken. Dat is het ritme zoals God het heeft
bedoeld. Dat wij rust nodig hebben, is geen tekort van onze kant. Onze behoefte aan rust is niet een
gevolg van de zondeval. Daar is in Genesis 1 nog geen sprake van. Nee, God heeft ons geschapen en
bedoeld als ritmische wezens.
Dit blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Wetenschappers hebben vastgesteld dat wij mensen één dag
per zeven dagen rust nodig hebben. Als we ons daaraan houden, als we één dag per week niet ons
gewone werk doen, dan gaat het beter met ons dan als we altijd maar door buffelen. Men heeft ook
nog iets anders ontdekt. Namelijk dat zevendedagsadventisten in Amerika gemiddeld tien jaar langer
leven dan hun landgenoten. Vanwaar dit grote verschil? Wat hierin in elk geval meespeelt is dit: de
zevendedagsadventisten houden zich strikt aan een wekelijkse rustdag (op zaterdag). En dat blijkt heel
gezond te zijn! Deze conclusies bevestigen wat we lezen in Genesis 1. Wij zijn ritmische wezens.
De vraag is: hoe kun je een gezond ritme vinden in een maatschappij die geen heilige tijd meer kent,
maar die 24/7 doordraait? Hoe kun je dan toch Gods ritme vasthouden? We komen hierop terug.
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, komen al deze verhalen op hetzelfde
neer. De mens is een slaaf van de goden. De mens is op deze wereld gezet om zich voor deze goden uit
de naad te werken. Het is fascinerend om te bedenken dat alléén de God van Israël een rustdag heeft
ingesteld! De goden van de Babyloniërs, de Egyptenaren en de andere
volken lieten mensen werken totdat ze erbij neervielen. Geen enkel
volk kende zoiets als een sabbat. 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 bevrijdde zijn volk juist
uit deze slavenarbeid. Zijn uitnodiging aan het volk Israël luidde: ‘Rust met Mij! Daarna mag je werken.’
Hierin was er dus een heel belangrijk verschil tussen Israël en de andere volken. Op de sabbat kon iedereen ‘op adem komen’, Exodus 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!

Maar dit is nog niet alles. Ook aan dieren werd rust gegund op de sabbat. En in vers 11 is er zelfs aandacht voor de rust van het land, eens in de zeven jaar. In alle gevallen is het doel om uitputting te
voorkomen. In het verlengde hiervan staat de wetgeving uit Leviticus 25 over het jubeljaar.
Dat was bedoeld als een heel bijzonder sabbatsjaar, één keer in de vijftig jaar. Dick heeft hier onlangs
over gepreekt. Ik ga dit niet herhalen. Maar nu begrijpen we wel deze bijnaam van de sabbat: 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. Dat merk
je trouwens wel vaker. Wat theologen zeggen of schrijven, klinkt soms haast te mooi om waar te zijn.
De realiteit van ons bestaan is vaak te waar om mooi te zijn!
Ik begin even persoonlijk. Het is me best zwaar gevallen om deze preek te maken. Ik had veel andere
dingen die mijn aandacht vroegen, en ik was erg moe. De ironie is mij natuurlijk niet ontgaan! Nadenken over rust in de Bijbel terwijl je zelf die rust niet kunt vinden. Op een gegeven moment heb ik dit
ook tegen God gezegd. Ik zei: ‘Here God, U bent geen slavendrijver! [Het gaf me al lucht/ruimte om dit
te beseffen en uit te spreken.] Dit doe ik mezelf aan. En misschien doen we dit elkaar aan, hier in De
Lichtboog. Met al die dingen die óók nog moeten. Wilt U me rust geven en nieuwe energie?’
Waarom vertel ik dit? Ik wil een stukje bewustwording bevorderen. In de kerk kunnen we met al onze
goede bedoelingen en mooie idealen onbedoeld een sfeer scheppen van: ‘Het is nooit genoeg. Dít
moet ook nog. En laten we vooral dát niet vergeten. En het moet liefst gisteren geregeld zijn!’
Maar dit geldt natuurlijk veel breder. Overal om je heen zie je vormen van een soort nieuwe slavernij.
De neoliberale 24-uurseconomie is een harde meester, een slavendrijver. Hij gunt mensen en dieren
en het land geen sabbat, geen rustdag. Datzelfde geldt voor de sociale media. Deze werken verslavend, voor veel mensen. Als je geen paar uur zonder je beeldscherm kunt, zelfs niet op zondag, dan
ben je niet echt vrij. Dan ben je een slaaf. Maar God wil geen slaven die altijd maar bezig zijn. Ook al is
het misschien 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.
Heel mooi vind ik ook de oproep van Jezus in 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.
De vraag is: hoe kun je praktisch gehoor geven aan deze uitnodiging?

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’, gouden uur, opgepikt van een gemeentelid.
Ze heeft een drukke baan en een druk gezin. Standaard een
etmaal per week helemaal vrijhouden zit er niet in. Dat kan
alleen als ze elke week oppas zou regelen. En dat gaat te ver.
Maar dit gemeentelid 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. En schrijven in een aantekenboekje.
Geen internet of sociale media. 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.
Dit bevalt haar heel goed. En ik weet dat andere gemeenteleden hier inmiddels
ook mee begonnen zijn! Daarom noem ik het ook. Niet dwingend van: je móét dit doen. Maar wel:
denk hier ‘ns over na. Zou dit wat voor jou kunnen zijn? Of heb jij een andere manier, een ander ritme
gevonden? Ik ga hier even op door, vragenderwijs.
Hoe ziet jouw wekelijkse levensritme eruit? Op welke momenten kom jij tot rust? Wat houdt ‘tot rust
komen’ eigenlijk in? Ieder voor zich met een zak chips achter een beeldscherm(pje)? Of heeft rust een
diepere laag en een andere invulling: tot rust komen aan Gods hart? (Hoe) speelt de zondag hierin een
rol – of misschien de zaterdag (of nog een andere dag), voor sommigen? Ervaar je zo’n dag als een ‘dag
van vreugde’ (Jesaja 58:13)?
Waarom stel ik deze vragen? Natuurlijk niet om te pleiten voor saaie zondagen waarop je ‘niets mag’!
En het gaat me er ook niet om een discussie aan te zwengelen over de zondag of de zaterdag als rustdag. “Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen” (Romeinen 14:5b). Zonder de ander te oordelen of
te minachten. Denk aan mijn eerdere preek over hoe om te gaan met ‘gewetenskwesties’.
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. Of van een beeldscherm, van je hobby’s,
of van nog iets anders. Dat zeg ik ook tegen mezelf, dat weet je inmiddels. 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. Jij en ik, wij moeten leren om de tijd te besnijden!
Bedoel ik hiermee dat we ons per se aan de sabbat moeten houden? Aan een verplichte rustdag die 24
uur duurt? Nee, zo’n ‘wet’/verplichting zou ingaan tegen Kol. 2:16 en Gal. 4:10. 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. Amen

