
Rust na werken 
Zondag 3 oktober 2021 morgendienst 

 
Tekst: Genesis 2:2-3 
Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op 
den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God heeft den zevenden dag gezegend en 
dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had om 
te volmaken. 
 
Punten: 

1. Scheppingsrust 
2. Verlossingsrust 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij 1e punt 
o “Op zondag mag je niks!” Wat vind je van deze opvatting? 
o Wat is “heiligen” van de rustdag? Hoe zou jij dat (meer) kunnen doen? 

• Bij 2e punt 
o Wat is “werken” en “rusten” in het geestelijk leven? 
o Hoe brengt de Heere een hardwerkend mens tot de rust in Christus? 

 
Belangrijke teksten: 
Jesaja 58: 13-14 Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; 
en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat de HEERE geheiligd worde, die te eren is; en 
indien gij dien eert, dat gij uw wegen niet doet en uw eigen lust niet vindt, noch een woord daarvan 
spreekt; Dan zult gij u verlustigen in den HEERE, en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en 
Ik zal u spijzigen met de erve van uw vader Jakob; want de mond des HEEREN heeft het gesproken. 
 
Hebreeën 4:10 Want die ingegaan is in Zijn rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God 
van de Zijne. 
 
Uit de bronnen: 
Johannes Calvijn op Genesis 2:3 
God beval maar niet eenvoudig dat de mens op elke zevenden dag niets zou doen, alsof Hij behagen 
schiep in ledigheid, maar opdat hij, van alle andere zorgen ontslagen, vrijer zijn geest tot den 
Schepper der wereld zou opheffen. 
 
Bruce Ray: Laat ons de rustdag wijden (blz. 34) 
Opstandige mensen willen niet rusten in Gods werk en Zijn schepping herdenken. Net als onze eerste 
voorouders willen we onze eigen god zijn. We willen in onze eigen werken rusten en vieren wat we 
zelf bereikt hebben. De natuurlijke mens beeldt zich in dat hij god is en gelooft dat hij in staat is om 
zichzelf met zijn werken te verlossen. Daarom heeft hij er een hekel aan als God zijn werk 
onderbreekt. Hij is liever een slaaf van zijn werk en maakt zichzelf wijs dat de hele wereld, of op zijn 
minst het bedrijf, afhankelijk is van wat hij doet. 
 
Thomas Boston, preek over Hebreeën 4:3 
Allen die geloven zijn vermoeide, uitgeputte mensen, die merken dat ze rust nodig hebben en die 
graag zouden bezitten. Nooit zal een ziel tot Christus komen voordat zij zo moe is dat haar benen 
haar niet verder kunnen dragen. 
 


