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Prediker: Tomas Sjödin 
 
Titel: Leven vanuit rust 

 

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,  

 

we zijn alweer de november maand ingegaan. Ik hoop dat je samen met je kring al een paar mooie 
samenkomsten had.  

 

Zoals al vaak genoemd, proberen we met PddW+ ons gemeenschapsleven dit jaar meer te 
benadrukken. Dat betekent dat we in onze kringen meer aandacht proberen te geven aan deze 
gemeenschap als kring. Het betekent ook dat we ons breder laten voeden vanuit het 
gemeenschapsleven van ons als gemeente tezamen. Die voeding krijgt inhoud en vorm door meer 
input uit de gemeente.  

 

Anders gezegd: niet alleen de dienst van zondag voedt ons. Ook wat er de rest van de week 
gebeurt mag ons voeden en inspireren. Zoals door de dagelijkse overdenkingen van PddW, die we 
elke ochtend in de mailbox krijgen. Deze overdenkingen geven ons dagelijks voeding voor die dag , 
maar staan niet los van de huiskring. Integendeel, de zegen van PddW nemen we mee naar de 
huiskring. 

 

Een voorbeeld van die zegen lees je in de overdenking van aanstaande woensdag. De PddW 
schrijver vertelt daar wat het boek van Tomas Sjödin hem gedaan heeft: “Diep vanbinnen raakte 
dit boek bij mij een snaar... De auteur is volstrekt eerlijk over zijn eigen drukke bestaan en 
dilemma’s.” Vervolgens vertelt de schrijver in alle eerlijkheid en kwetsbaarheid over zijn eigen 
drukke bestaan en dilemma’s. 

 

Is dat niet een prachtig kringprincipe: een kringlid vertelt in alle eerlijkheid en kwetsbaarheid over 
zijn of haar leven. Het raakt een snaar en maakt dat ook de andere kringleden dat gaan doen. 

 

Het onderwerp “Leven vanuit rust” is een onderwerp dat ons allen raakt. Dat maakt dat eerlijk en 
kwetsbaar er over spreken moet kunnen. We bidden dat dit ook zo zal zijn in je komende 
kringbijeenkomst. 

 

Zullen we samen voor elkaar bidden dat Gods Geest die openheid geeft als we straks 
samenkomen? 

 

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team. 
 

Bijbellezingen (uit NBV) 
Exodus 20:8-11 
Psalm 127: 2 
Marcus 4:26-29  
 

Achtergrond 

Net zoals het boek, is ook de boodschap van deze zondagmorgen een verslag van een 
ontdekkingsreis van Tomas Sjödin.  



 

 
Een paar van de ontdekkingen die hij  in zijn boek noemt 
De sabbat is blijven bestaan bij het joodse volk, juist ook toen Israël in de eerste eeuw van onze 
jaartelling als zaad over de aarde werd verspreid. Dit betekent dat het de moeite waard is geweest 
om er voor te vechten. Israël bewaarde de sabbat. Maar als je kijkt door de eeuwen heen dan zie 
je het omgekeerde: de sabbat bewaarde Israël. De Bijbelse aansporingen om de sabbat te houden 
zijn gericht aan het volk Israël, maar de principes erachter zijn algemeen geldig.  
 
Werkelijke rust gaat zowel over de agenda als over het hart, een kwestie van tijd maar ook van 
hartsverlangen. Het is meer dan een dag rusten na zes dagen werken. In het joodse denken is het 
meer dan 'niet werken', het is vooral tijd met elkaar doorbrengen, feestvieren en je openstellen 
voor andere invloeden dan het marktmechanisme. Vanuit het religieuze perspectief is werken 
gezond, maar rusten gezegend.  
 
Misschien begrijp je de kracht van de regelmatige rust pas als je het gaat doen. Binnen het 
jodendom zien ze de regelgeving rond de sabbat niet als een begrenzing van het leven, maar als 
een omheining rond een lusthof.   
 
Mijn stelling is dat één dag in de week effect heeft op de andere dagen. Het kan een middel zijn 
om kwaliteit terug te krijgen, een dag waarop we zo stil worden dat we de zachte stemmen 
binnenin ons kunnen horen en waarop de wijsheid naar boven komt die ons werk en onze 
inspanningen vruchtbaar maakt.  
 
De sabbat is niet een gewone vrije dag, 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.  
 
De journalist A.J. Jacobs leefde een jaar lang volgens alle (± 700) Bijbelse geboden. Achteraf kon hij 
het meeste zien 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', wat zijn leven veranderde.  
 

Een paar opmerkingen over de preek van Tomas Sjödin 
Zondag ging Tomas niet dieper in op het houden van de sabbat, maar op het principe dat er iets 
gebeurt als je rust. In die rust mag je je over geven aan de Schepper, aan Jezus Christus. In en door 
die rust wil God je iets geven waar je zelf niets voor hoeft te doen. Het is Zijn geschenk aan ons.  
 
Slaap is zo’n geschenk van rust. In de slaap gebeurt er iets waar God ons iets geeft, zoals Psalm 127 
ook zegt: God geeft het zijn beminden in de slaap.  
 
Niet alleen Gods werk en ritme in Genesis 1 (zes dagen scheppen en een dag rust) is ons een 
voorbeeld. Ook de schepping zelf vertelt ons in de geheimen van de natuur hoe God rust gebruikt, 
bijvoorbeeld bij zaden en gewassen. 
 
Jezus neemt in Marcus 4:26-29 de landman als voorbeeld. De landman kan wel zaaien, maar 
verder niets. Hij moet vervolgens wachten en rusten om het gekiemde zaad de tijd te geven te 
groeien. Wat hier biologisch geldt, mag ook geestelijk gelden. God is aan het werk als wij rusten 
om ons zijn geestelijke groei en oogst te schenken. 
 

 



 

Liederen 

683 - Heer U bent mijn God  

Hier in de stilte – Kees Kraayenoord  

717 - Stil, mijn ziel, wees stil 

695 - Stil   

462 - Aan uw voeten Heer  

 

Vragen 

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Denk daarbij ook aan wat jou in de 
Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot 
je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?  
 

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven 
aan het doen is 

a) in het lezen van de Bijbel (Woord)? 

b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)? 

c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)? 

d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)? 

e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven 
(Zegen)? 

 

3. Lees Exodus 20:8-11 en Marcus 4:26-29 ieder in zijn eigen Bijbel. Noteer ieder voor zich welke 
dingen jou daarin opvallen en waarom. Deel dat met elkaar.  

 

4. Uit Preek door de Week: 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.  

Hoe zou jij een eerste toepassing kunnen maken, een eerste stap kunnen zetten (als is het maar 
een babystapje) ? 

 

5. Uit Preek door de Week: Het houden van 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?  

 

6. In Sjödins boek staat een bekend citaat over de sabbat: 'Israël bewaarde niet de sabbat, maar de 
sabbat bewaarde Israël.' Waarschijnlijk is het beter te zeggen dat ze elkaar bewaren, versterken. 
Hoe kijk jij daar tegenaan als het om de zondag en jouw/ons geloof gaat? Is dat in de loop der 
jaren veranderd? Waardoor en hoe?  En wat was het effect? 

 

7. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in 
gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed 
van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen. 
 

Bijzonderheden komende weken 

 Zondagmorgen 10 november: doopdiensten  

 Maandagavond 18 november: slotavond cursussen 



 

Bijdrage van een kringleider  

1. In de tien geboden verklaart God de zevende dag Heilig. Begrijp je waarom? 

2. Is deze dag ook heilig voor jou? Waarom wel/niet? 

3. Zie je het als beperkend of als bevrijdend? 

4. Merk je hier door de jaren heen bij jezelf verandering in? 

5. Volgens Tomas Sjödin is de sabbat voor iedereen, als bouwsteen in ons levenshuis: geen 
behang of kleurtje, maar fundament. 

 Is dat voor jou ook het geval? 

 Herken je dit bij mensen om je heen? 

 Hoe kunnen we de rustdag weer in ere herstellen in onze 24/7-economie? 

 Hoe leeft “rust” bij anderen met wie je op mag trekken: in je huwelijk, je gezin, je 
vriendenkring, je collega’s. Concreet: hoe ga/ging je bijvoorbeeld om met bijbaantjes van je 
kind(eren), mocht je die hebben? 

 

 

 


