
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAG 1 
Psalm 62; 6-7 ‘Alleen bij God zoek ik rust. Ik verwacht mijn hulp van hem. Alleen bij hem ben ik veilig. Hij redt mij 
altijd, hij beschermt me. Er zal mij geen kwaad overkomen’ 
Zoek een plek waar je alleen kunt zijn. Focus en stel je open voor God. Luister 10 minuten aandachtig en stil of je 
kunt horen wat God je te zeggen heeft. Schrijf je gedachten op en lees deze later eens terug 
 
DAG 2 
Spreuken 15; 16 ‘Het is beter weinig te bezitten en ontzag te hebben voor de Heer, dan rijk te zijn en door onrust te 
worden geplaagd’ 
Welke onrust houdt jou van God af? Denk eens goed na en wees eerlijk tegenover God en jezelf. Bespreek jouw 
onrust eens met God! 
 
DAG 3 
Mattheus 11; 28-29 ‘Jezus zei tegen de mensen: ‘vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Is het een te zware eis 
voor je? Kom dan bij mij, ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg, en leer van mij. Je moet vriendelijk zijn, net als ik, en 
jezelf niet het belangrijkste vinden. Dan zul je werkelijk rust vinden’ 
Jezus beloofd ons rust. Eén voorwaarde; wij moeten naar Jezus toe gaan en ons openstellen voor Hem. Als je Jezus 
ziet, dan wil je doen wat Hij wil. Vind jij het ook moeilijk om te doen wat Jezus wil? 
 
DAG 4 
Prediker 4; 6 ‘Beter een beetje rust dan veel gezwoeg en jachtig gejaag’ 
Wees alert op Gods signalen. Je hebt soms gedachten of ingevingen waarvan je je afvraagt waar het vandaan komt. 
Wat zou God mij hiermee duidelijk willen maken? 
 
DAG 5 
Psalm 46; 11 ‘Weest stil en weet dat Ik God ben’ 
Laat je zorgen even los en focus je op Gods grootheid. Ervaar je wel hoe groot God is en dat Hij jou persoonlijk kent? 
Wie is God voor jou persoonlijk?  
 
DAG 6 
Jeremia  29; 13-14 ‘jullie zullen mij zoeken. En als je mij zoekt met heel je hart, zul je mij vinden. Ja, jullie zullen mij 
weer vinden. En ik zal ervoor zorgen dat het weer goed met jullie gaat’ 
In het begin heb je een stille plek nodig om  je gedachten tot rust te brengen. Je gaat leren om deze stilte mee te 
dragen wanneer je weer in de maalstroom van het leven stapt. Dan kun je overal  de rust van God ervaren. 
 
DAG 7 
Genesis 2: 2-3  ‘Op de zevende dag was  God klaar met zijn werk. Toen rustte Hij uit. God zegende de zevende dag. Hij 
maakte van die dag een bijzondere dag’ 
Maak jij van de zondag ook een speciale dag? Wat kan het heerlijk zijn om 1 dag in een hectische week niet aan het 
werk te zijn, je geen zorgen te maken.  Waarom denk je dat God rust zo belangrijk vindt?  
 

Op zoek naar ware rust? praat eens met elkaar over je ervaringen en je gedachten, aan de keukentafel, in 
de kerk, op school, met vrienden, collega’s en familie. Deel met elkaar de echte rust van en bij God! 
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