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maandag 4 november 2019 

Leven vanuit rust

Sela

Uw woorden zijn voor mij als een erfdeel,
ik heb ze gekregen voor altijd,
zij geven mij innige vreugde.
Heel mijn hart staat voor u open,
ik zal doen wat U van mij verlangt,
altijd, ten einde toe.
(Psalm 119:111-112, GNB96)

Afgelopen zondag sprak Tomas Sjödin in De Meerkerk. In zijn boek ‘Leven vanuit rust’ schrijft hij
onder meer over de betekenis van de sabbat voor de Joden:
'De sabbat loopt van vrijdagavond tot zaterdagavond en wordt door 613 geboden en verboden 
geregeld. Binnen het jodendom zien ze deze regelgeving als een omheining rond een lusthof, 
niet als een begrenzing van het leven.'

Toen ik hierover nadacht, moest ik denken aan Psalm 119. Deze langste psalm uit de Bijbel is 
één grote lofzang op Gods ‘regelgeving’. De dichter van deze psalm leeft dicht bij God. En dat is 
misschien wel de reden dat ook hij de richtlijnen van God niet als een ‘begrenzing van het 
leven’ ziet maar als een ‘omheining rond een lusthof’. Hij heeft God van dichtbij leren kennen is
en is daarom ook enthousiast over de wetten en regels van zijn God.

Voor mij is het voor God apart zetten van één dag in de week hier een voorbeeld van. Ik ben 
blij met deze richtlijn. Het is een rustpunt aan het eind van een vaak drukke week. En, 
belangrijker nog, het is een rustpunt voor de nieuwe week. Meer dan andere dagen is het een 
dag om te luisteren naar wat God mij voor de komende week wil meegeven. Maar ook een dag 
om te ontspannen en even niet met werk bezig te zijn.

Het principe van rust vind je al in het begin van de Bijbel. Na de zes dagen van schepping in 
Genesis 1 begint hoofdstuk 2 met het apart zetten van de zevende dag als rustdag. Het 
doorbreken van een ritme kom je ook in de psalmen tegen. Aan het eind van een aantal regels 
kom je daar soms het woordje sela tegen. Dit woord markeert een rustpunt voor de zang. God 
wil niet dat we alsmaar doorgaan. Hij wil ons momenten geven om uit te rusten. Momenten 
om na te denken over Hem. Zulke richtlijnen zijn geen last, ze zijn een geschenk!

Om over na te denken
Welke richtlijnen van God ervaar je als een last? En welke als een geschenk?

Gebedssuggestie
Dank U, Heer, voor Uw richtlijnen. Dank U dat ze goed voor mij zijn. En dank U voor een dag in 
de week om voor U apart te zetten. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-119:111-112


dinsdag 5 november 2019 

Leven vanuit rust

Terug naar de basis?

God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel zijn 
scheppingswerk. (Genesis 2:3)

Leven vanuit rust... Is dat niet iets van vroeger? Ik moest denken aan het prille begin. De aarde 
en de mens waren goed, lezen we in Genesis, ja zelfs zéér goed, zei God nadat Hij de mens 
geschapen had. En in die ideale omstandigheden (waarin de mens geen druk voelde vanwege 
zaken als overbevolking - twee mensen op een oppervlakte van 510.100.000 km², dat moet 
kunnen) en ook geen enkele zorg over omstandigheden die niet goed meer waren, zelfs in die 
ideale omstanigheden zegende God de zevende dag en heiligde die, zeg maar: zette Hij die 
apart van de andere dagen om te gedenken en te vieren wat God had bewerkstelligt. Later zou 
God het nogmaals zeggen, in ándere omstandigheden. Is dat niet veelzeggend?

In Genesis 3 lezen we over hoe de eerste mensen Gods woord voor hen loslieten, hoe ze zich 
schaamden, zich kleedden met vijgenbladeren, maar ook hoe God iets beters voor hen had, 
voor hen kleren maakte van dierenvellen en hun die aantrok. Is dat niet een schoolvoorbeeld 
van ongehoorzaamheid en eigen kennis van goed en kwaad ('ik weet zelf wel wat goed en wat 
niet goed is'), de gevolgen daarvan èn dat God niet loslaat. Wat een liefdevolle God! Die zijn 
kinderen vrij laat in hun keuzes maar hen niet loslaat en hen bescherming blijft (aan)bieden. 

De zevende dag komen we later ook tegen in de Tien geboden die God het joodse volk gaf toen
ze onderweg waren vanuit de slavernij naar het Beoofde land: 8 Houd de sabbat in ere, het is 
een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de 
zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God. (Exodus 20: 8-10) Ze wisten 
intussen al wat onvrijheid was en konden alles vertellen over zorgen, honger, pijn, vijandigheid,
ongelijkheid, een schepping die niet meer perfect was. Ook in de zo andere omstandigheden 
wijst God op de dag van rust. Zou het volk dat hebben gezien als een opgelegde onvrijheid - 
een gebod - of juist als een aanbod om tot rust en herstel te komen en te vieren en gedenken? 
Gezien de tekst van Exodus 20:9 heeft God ons blijkbaar niet gemaakt voor zeven dagen drukte
per week, ook niet voor 11 maanden en dan 1 maand (sabbats)rust. Hij biedt een wekelijkse 
rust aan. Om van daaruit uit te rusten, te vieren en ook de volgende week weer aan te kunnen. 
Is dat niet om ons liefdevol te beschermen, zoals ook met de aankleding van Adam en Eva? 

Om over na te denken
Onlangs hoorde ik van iemand die totaal anders naar Gods geboden ging kijken toen gevraagd 
werd naar Gods woorden te kijken als aanbod van liefdevolle bescherming die je kan behoeden
voor allerlei niet-goede dingen. Hoe kijk jij naar wat God ons aan 'Woorden' geeft voor ons 
leven? Kun je beamen of je vanuit zijn Woord rust voor je leven vindt, wát er ook in dat leven 
speelt? Wanneer ervaar je dat? Wanneer niet of minder? 

Gebed
Dank U, Heer, dat U niet loslaat en liefdevol naar ons blijft kijken en ons wil ondersteunen door 
uw woorden van zegen en heiliging. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-20:8-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-2:3


woensdag 6 november 2019 

Leven vanuit rust

Tijd om na te denken

“Innerlijk ben ik tot rust gekomen en ik houd van de stilte. Zo rustig als een kind zit op zijn 
moeders schoot, zo rustig voel ik mij van binnen.” (Psalm 131:2 Het Boek)

Het boek ‘Leven vanuit rust’ van de Zweedse schrijver Tomas Sjödin is binnen zijn eigen 
taalgebied buitengewoon geliefd. Je zou zeggen, in die Scandinavische landen heeft men 
genoeg rust en ruimte, maar kennelijk voelt men daar ook de druk van het bestaan. En dat 
moet ons niet verbazen, de wereld is klein geworden en iedereen wordt bestookt met 
informatie. Soms kies je er zelf voor om veel impulsen toe te laten, soms dwingen de 
omstandigheden – zoals het werk – je ertoe.

De ironie is dat ik als uitgever dit boek oppikte in een tijd dat ik het veel te druk had. Ik had het 
boek in de Duitse vertaling gelezen en was direct enthousiast over de inhoud. Wat sprak mij zo 
aan? Diep vanbinnen raakte dit boek bij mij een snaar… De auteur is volstrekt eerlijk over zijn 
eigen drukke bestaan en dillema’s. Hij vertelde me later dat dit boek ook voor hem belangrijk is
omdat hij de boodschap ook zelf moet blijven omarmen. Hij geeft een bijbels onderbouwd 
pleidooi voor sabbatsrust.

Sjödin betoogt dat ‘nietsdoen’ nuttig is. Denk aan je slaap – de uren dat je ogenschijnlijk niets 
doet – maar feitelijk veel indrukken verwerkt en onmisbare rust krijgt. Maar ook overdag is het 
goed om wat rustmomenten bewust in te plannen. Ik weet dat dit waar is, maar het lukt me 
zelf niet zo goed…

Door slaapproblemen ben ik uitgeput geraakt, in samenhang met de drukke baan en 
ingrijpende veranderingen. Dit boek heeft dat niet kunnen voorkomen. Inmiddels heb ik 
maandenlang mogen ervaren dat de boodschap waar is: er gebeurt heel veel als je (in mijn 
geval gedwongen) vrijwel ‘niets’ doet. Je krijgt tijd om na te denken en om je af te vragen hoe 
het zo ver heeft kunnen komen. Maar ook: wat er in mijn leven moet veranderen om een 
volgende burn-out te voorkomen. 

Om over na te denken
Het is één ding om te weten wat er moet gebeuren, het is een heel ander ding om 
veranderingen in je leven door te voeren. Ik heb gemerkt dat ik daar veel hulp bij nodig heb. 
Van mensen, maar bovenal van onze goede, genadige, eeuwige God.

Gebed
Vader, dank U voor uw rust.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-131:2


donderdag 7 november 2019

Leven vanuit rust

Vrede en dankbaarheid

'Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van 
één lichaam. Wees ook dankbaar.' (Kolossenzen 3:15; NBV)

Als ik de bovenstaande tekst lees, word ik aangesproken door twee zinsdelen, namelijk: 'in uw 
hart de vrede van Christus' en 'dankbaar'. Deze twee verschillende aspecten kom ik vaak tegen 
in de Bijbel. Ze worden regelmatig in dezelfde alinea of zelfs in dezelfde zin genoemd. 

Vrede in je hart is in de tijd waarin we leven niet zo vanzelfsprekend meer. We hebben volle 
agenda’s, we moeten hogerop komen, we moeten de beste werknemer/partner/ouder zijn, 
etc. Deze verwachtingen doelen op uiterlijke prestaties. Maar als we denken aan ons eigen hart
moeten we in plaats van naar het uiterlijk toch echt naar de binnenkant kijken, zoals God ook 
doet (1 Samuël 16:7). 
Als ik met die gedachte denk aan de vrede van Christus in mijn hart, dan denk ik vooral aan de 
vrucht van de Geest. In Galaten 5:22-23 wordt verteld dat liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing de vrucht van de Geest 
is. Wat bijzonder om te lezen dat we de vrucht van de Geest mogen ontvangen, zo ook de 
vrede. We mogen ons laten leiden door de Heilige Geest en de vrede van Christus steeds meer 
ruimte geven om in ons hart te gaan heersen.

En als we dan vervolgens kijken naar dankbaarheid? Tomas Sjödin heeft in zijn preek verteld 
over de rustdag. De Joden vieren de sabbat, de rustdag, vanaf vrijdagavond tot zaterdagavond. 
De sabbat begint ‘s avonds na een dag werken/afspraken/verplichtingen en start met een 
maaltijd. Tijdens de maaltijd heb je gesprekken en kun je relaties met vrienden of familie 
verdiepen en onderhouden. En na de maaltijd komt vervolgens de nachtrust. Wat bijzonder om
te weten dat de rustdag begint met eten en slapen, met rust. Is dat niet iets om dankbaar voor 
te zijn? En als we op zoek zijn naar dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn, mogen we de 
Heilige Geest vragen om onze ogen te openen voor de dingen waar we God voor mogen 
danken. 

Gebedssuggestie
Laat de tekst uit Filippenzen 4:6-7 ons persoonlijk gebed zijn: 
'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. 
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus 
Jezus bewaren.'

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-4:6-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-5:22-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-16:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-3:15


vrijdag 8 november 2019 

Leven vanuit rust

Laten we Hem niet vergeten 

"U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: uw wil is de 
oorsprong van alles wat er is." (Openbaring 4:11)
“Waarom weegt u geld uit voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? 
Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.” 
(Jesaja 55:2)

Rust en daarmee vaak vergezeldgaande stilte temidden van alle drukte van het leven... Kun je 
er ook zo naar (terug)verlangen? En als je op zoek bent: waar vind je het nog? Het is er wel, al 
moet het vaak wel georganiseerd worden. Op de site van 'de dag van de stilte', 27 oktober jl., 
zag ik een groot en gevarieerd aanbod om samen met anderen rust en stilte te zoeken. Voor 
gelovigen en niet-gelovigen, want wie heeft het niet nodig? Opvallend was dat de meeste 
aanbiedingen gingen over niet-kerkse 'rustdingen' of 'stilte-activiteiten'. Ik vroeg me af: 
Hebben christenen het minder nodig dan anderen omdat we God kennen of bieden wij het 
anderen gewoon niet of minder aan? Terwijl we met Gods woord toch de oudste rechten 
hebben. 

Tomas Sjödin sprak zondag over ‘Leven vanuit rust’. Heel verhelderend hoe de door God 
gegeven rustdag een effect heeft op de andere dagen. Het is te hopen dat zijn boek en alle 
andere uitleg en tips voor de rustdag zijn uitwerking in de mensen en de maatschappij niet zal 
missen als mensen het gaan toepassen. Maar mag ik temidden van alle prachtige uitwerkingen 
van het kado ook een lans breken voor de Gever van die dag? Om niet alleen te kijken naar 
'wat zit er voor mij in?' maar zeker ook: 'Wat zit er voor Hém in als wij die dag aanvaarden?' 
Danken wij Hem voor zijn grote voorzienigheid en prijzen we Hem voor wie Hij is? (dinsdag 
lazen we hoe God de rustdag bracht in goede, rustige tijden èn in tumultueuze 
omstandigheden; Hij wist vanaf het begin hoe nodig het was en zou zijn.)

Als we allemaal onze wetenschapjes over rust en ervaringen bij elkaar zouden zetten, zouden 
we samen best een dik boek kunnen schrijven. Want we weten er natuurlijk wel het een en 
ander over, zeker als we tijd nemen erover na te denken, maar het toepassen kan lastig zijn. 
Tien lessen lezen is gemakkelijker dan er één toepassen, terwijl de lessen toch voor toepassen 
zijn bedoeld. Zeker als God ze daarvoor heeft gegeven. De regels die Hij geeft, laten zien dat Hij
ons niet wil laten aanmodderen, maar ons wil helpen in het leven van alledag. 

Om over na te denken
Een heilige dag. Wat denk je daarbij? Een reden van dank? Hoe vul je dat in? 
Kun je zeggen dat onze rustdag (ook) voor God belangrijk is? In welke zin? 

Gebedssuggestie
Heer, dank voor uw betrokkenheid op ons leven. Dank voor uw Woord dat ons wil leiden. Help 
ons daarvoor open te staan en het toe te passen. Dank voor de rustdag, dank voor het kunnen 
uitrusten van wat geweest is en het kunnen opladen voor wat komt, dank voor tijd om bij U te 
zijn, dank voor tijd om bij uw gemeente te zijn, dank voor samen optrekken, dank voor...

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-55:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-4:11


zaterdag 9 november 2019

Afgelopen zondag sprak Tomas Sjödin in De Meerkerk. Titel: Leven vanuit rust. Bijbellezing: 
Exodus 20:8-11 (NBV) over het in ere houden van de sabbat, een heilige dag. 

De sabbat is méér dan een dag rusten na zes dagen werken. In het joodse denken is het vooral 
tijd met elkaar doorbrengen, feestvieren en je openstellen voor andere invloeden dan het 
marktmechanisme. En natuurlijk niet te vergeten: tijd voor samenzijn in de relatie met God, de 
Gever van de dag. Vanuit het religieuze perspectief is werken gezond, maar rusten gezegend. 

De sabbat maakt ons ontvankelijk voor wat mooi, opbouwend en waar is. Een tijd om ons 
bewust te richten op wat we willen, hoe we onze levens willen besteden. 
Sjödin: Eén dag in de week heeft effect op de andere dagen. Een middel om kwaliteit terug te 
krijgen, waarbij we zo stil worden dat we de zachte stemmen binnenin ons kunnen horen en de
wijsheid naar boven komt die ons werk en inspanningen vruchtbaar maakt. 

De journalist A.J. Jacobs leefde een jaar lang volgens alle (plm 700) bijbelse geboden. Achteraf 
zag hij het meeste als een leuk experiment, maar de sabbat is voor hem (onverwacht) veel gaan
betekenen. Als workaholic één dag in de week krijgen waarop hij niet mocht werken, elke week
weer, noemt hij 'iets overweldigends en groots', het veranderde zijn leven. 
*** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

Binnen het jodendom ziet men de regelgeving rond de sabbat niet als een begrenzing van het 
leven, maar als een omheining rond een lusthof. (uit boek van Sjödin) Hoe zie jij onze rustdag 
en de regels of gebruiken daaromheen? Ervaar jij de kracht en de betekenis van die dag? 

Misschien begrijp je het wezen van de regelmatige rust pas goed als je het gaat doen. Wat 
betekent voor jou 'het doen van de zondagsrust' en herken je wat Sjödin daarover zei? 

Een bekend citaat over de sabbat is: 'Israël bewaarde niet de sabbat, maar de sabbat bewaarde
Israël.' Waarschijnlijk is het beter om te zeggen dat ze elkáár bewaren, versterken. Hoe kijk jij 
daar tegenaan als het om de zondag en ons geloof gaat? 
Is dat in de loop der jaren bij jou veranderd? Waardoor en hoe?

Over de hele wereld worden tijdens diensten aanbiddings- en lofliederen gezongen met 
woorden als 'Wij eren en aanbidden U'. Welke plaats neemt bij jou God eren en aanbidden in 
als je dat vergelijkt met dank- en vraaggebeden? 
***
Morgen zijn er diensten met dopen. Wigle Tamboer spreekt over Romeinen 6:3-8 (NBV) 
Titel van de overdenking: Of weet je niet?

GELOVEN BEGINT THUIS 
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 10 november 2019. 
Peuters: De twee zonen, Matteüs 21: 28-31
Kleuters: Geloofshelden: David (en Goliath), 1 Samuël 17
Middenbouw: Filippus vertelt over Jezus, Handelingen 8:26-40 
NB. De kinderen van de middenbouw (groep3/4) mogen bij de doop in de grote zaal zijn; 
Bovenbouw: Woord; Mozes in de woestijn, Het gouden beeld, Exodus 32:1-14
X-pact: de jongeren van X-pact vieren de diensten met dopen mee in de grote zaal 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-6:3-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-32:1-14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-8:26-40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-21:28-31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-20:8-11


Meerkerk
Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft
dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de
aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunen wij leven als bevrijde mensen in een
open relatie met God en met elkaar.

Missie
We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus.
We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten
Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse 
samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Voor wie meer wil weten over het 
christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een 
tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook 
die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je 
aanmelden, zie de website.

Correspondentie: 
Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN  NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN  802147306

Kerkelijk centrum:
Bennebroekerweg 515 
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor: 
Bennebroekerweg 517 
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl  
webadres: www.meerkerk.nl

De zondagsdiensten van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 
'Media' live mee te beleven (audio). Vanaf de middag is de overdenking op de site te zien.
De diensten zijn ook regelmatig te beluisteren via Groot Nieuws Radio.

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?
Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun 
je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de 
Bijbel door te lezen.


