Schriftlezing: Hebreeën 4:1-13, Tekst: Hebreeën 4:9
Thema: ‘Blijvende rust.’ Zingen: Ps. 92:1 en 3, Ps.
43:5, Ps. 131:1,2,3 en 4, Ps. 36:2, Ps. 62:1
Hoofdpunten van de preek
God gunt ons rust, Hij laat Zijn mensen zelfs delen in
Zijn rust.
Rustpauze
De bijbel spreekt positief over rust. Geen luie
ledigheid, maar gevulde rust. Er mag gerust worden,
dat is nodig en zelfs geboden. Rust is ingegeven
met de Schepping.
In Hebr. (3 en) 4 wordt het beloofde land vergeleken
met ‘rust.’ Als de bijbel (o.a. in Hebr.) spreekt over
rust valt het woord ‘pauze.’ Even uitrusten om
daarna weer verder te kunnen.
Alle aardse rust is slechts voorlopig, het beloofde
land wijst verder. Na elke pauze moet je weer verder
gaan. Je kan zo moe raken van het leven. Hoe komt
dat? Augustinus zegt: ‘onrustig is ons hart, totdat het
rust vindt in U o God.’
Ons hart is de bron van alle onrust, voortdurend op
zoek naar nieuwe prikkels, ervaringen en
waardering. Gevaarlijk!
Waarschuwing
In Hebr. 3 en 4 klinken waarschuwende stemmen.
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Pas op dat er niemand achterblijft, die komt net
zoals een deel van Israël niet aan in de rust!
Aangrijpende realiteit vandaag. We zien het om ons
heen en het kan ons gebeuren. Wat doen we? Jezus
zegt nodigend en belovend: ‘kom naar Mij.’
Ware rust
Het beloofde land is niet de echte rust, hoogstens
een pauze, het wijst vooruit. God heeft blijvende rust
‘achtergelaten.’ Via Jezus bereikbaar voor het volk
van God, de gelovigen uit jood en heiden.
Voor deze rust schakelt de Hebreeënbrief over op
een ander woord. Sabbatsrust. Letterlijk: het vieren
van de sabbat.
In 4:10 wordt die sabbatsviering verbonden aan die
van God (Gen. 2:2), de dag die uit het ritme van ‘het
was avond/ het was morgen geweest’ valt, d.w.z.
eindeloos.
Sabbatsrust blijft! Het vieren van de sabbat, zoals
God dat deed en doet, om Zich te verheugen in Zijn
voltooide werk.
Om ons daarin te oefenen geeft God ons de rustdag,
waar niets ons dwingt om door te slaven en te
draven, maar waar we mogen rusten in het werk van
God, ons in Hem verheugen en Hem aanbidden.

