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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Genesis 2,2; Psalm 124,8 en Psalm 84,3 (Schriftlezingen Genesis 1,26-2,2; Psalm 124 en Psalm 
84) 

Wat betekent het om mens te zijn? Waarvoor zijn wij gemaakt? Wat leert de Bijbel ons daarover? Vanuit 

Genesis 1 en 2 is daar al heel veel over te zeggen. Eén ding vandaag: de eerste volledige dag dat de mens 

leeft – is een rustdag. Een rustdag die in sabbat en zondag door alle eeuwen heen gevierd en onderhouden 

is. Hier is de mens voor gemaakt: rust vinden in de Heer. 

En die zondag begint vaak met Psalm 124,8: onze hulp, onze verwachting is in de naam van de HEER. Wij 

verwachten het niet van onszelf, maar van onze bevrijder. En ook het kerkelijk jaar begint niet met onze 

actie, met onze maakbaarheid, maar met advent. Met uitzien en verlangen, naar de HEER. Daar, bij Hem 

worden we echt mens. Mens-zijn begint met rust, verwachting en verlangen. Allemaal in de Heer. Dus: 

Wat voor mens wil jij zijn? Welke keuzes maak je als het gaat om consumptie en de ratrace van het leven? 

Hoe begint jouw dag? En hoe zijn wij christen en kerk vanuit rust, verwachting en verlangen? Geef jij alles 

aan God?  

      

Besprekingsvragen   
1. Deze preek ging sterk over wie wij als mens zijn. Maar wat leer je van deze preek over God?  
2. Wat voor mens wil jij zijn? Hoe kun je de overvloed aan prikkels dempen en keuzes maken rondom 

consumptie, verwachtingen (van jezelf of anderen) en maakbaarheid van het leven? 
3. Hoe begint jouw dag? Ga je iets doen met de twee suggesties uit de preek?  
4. Is de kerk in jouw leven een ‘druktemaker’ of een ‘rustpunt’? Hoe komt dat? Hoe zouden we (als 

dat volgens jou nodig is) als kerk kunnen groeien in ‘rustpunt’ zijn? 
5. Kun je ergens in deze adventstijd heel bewust een dagdeel gaan ‘rusten in de HEER’?   

 

Teksten om te lezen 
Hieronder een aantal teksten over de sabbat – een dag van rust, verwachting en verlangen. Dat komt ook in 
deze verhalen terug. 

Exodus 16,21-30 

Nehemia 13,15-22 

Psalm 92 

Jesaja 56,1-8 

Ezechiël 20 

Matteüs 12,1-15 

 


