
Rust in je leven 
Over omgaan met werk en drukte. 

Bij NSE hoor je vaak AAAEH DRUK WEEEEEH. Om die reden zijn bijbelstudies over rust erg geliefd. In 

deze studie willen we juist niet de focus op rust leggen, maar op werken. Hoe ga je op een goede 

manier om met werken? Als je dit op een gezonde manier doet, zit rust daar bij inbegrepen. Maar 

het gaat niet alleen om rust: mensen zijn niet gemaakt om niets te doen.  

We willen deze studie doen aan de hand van het zogeheten tick diagram (vinkje diagram). Het begint 

bij de schepping: hoe was het toen God de aarde schiep? Daarna gaat het naar beneden, de 

zondeval: wat is de invloed van zonde hierop? Weer omhoog, naar de verlossing: wat heeft Jezus 

offer veranderd? En als laatste de nieuwe schepping: hoe zal het later in de hemel zijn? 

 

 

 

 

 

 

Schepping Gen 1: 26-2:3 ➢ Op wat voor manier werkte God? 
➢ Hoe zag werken eruit voor Adam en Eva? 
➢ Waarom moesten ze werken? 
➢ Wat zie je hier over de verhouding tussen werken 

en rust? 

Zondeval Gen3: 17-19+23 ➢ Waarom is God zo boos? 
➢ Op wat voor manier is het werken veranderd 

tijdens de zondeval? 
➢ Waar in je eigen werk zie je het effect van de 

zondeval? 

Verlossing Gal 3: 13 
Rom 7: 19-20 
Lukas 16: 10-13 
Efeze 4: 28 
2 Thes 3: 6-10 
Kol 3: 22-24 

➢ Wat hebben de dood en opstanding van Jezus 
veranderd met betrekking tot werk? 

➢ Waarom hebben de dood en opstanding van Jezus 
effect op werken? 

➢ Wat is de juiste manier om om te gaan met werk? 

Nieuwe schepping Op 7: 9-12+15 
Op 22: 3-5 

➢ Zijn we in de hemel nog steeds aan het werk? 
(spoiler: ja) 

➢ Wat is er veranderd met betrekking tot werken 
sinds de verlossing? 

➢ Wat is er veranderd m.b.t. werken ten op zichte 
van de schepping? 

➢ Waardoor is werken dan perfect? 
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Terugkoppeling eigen leven 
Tijdens verlossing hebben we het gehad over hoe het werken nu is. Dit is het moment om dit terug 

te koppelen naar het leven van je kringleden. Maak het persoonlijk en probeer duidelijk te krijgen 

hoe je nu met werken omgaat en hoe de Bijbel zegt dat dat moet.  

Werken we om te rusten of rusten we om te werken?  
Beide niet, onze focus moet niet liggen bij rusten of werken – maar bij God. We werken voor God en 
we rusten voor God. 
 
In de bijlage zit een stukje uit het boek van Tim Chester: The Busy Christians Guide to Busyness. Dit 
kan heel nuttig zijn tijdens de discussie of wanneer mensen er nog dieper op in willen gaan. 




