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Hand en land vol rust 
BIJBELROOSTER 
THEMA: RUST 

 
Maandag: Gods rust 
Lees Genesis 2:1-3 en Exodus 31:12-17 
Wat doet God na zes scheppingsdagen (Genesis 2:2)? Wat betekent het dat God rust? Welke 
opdracht krijgt de mens (Exodus 31:15)? Door de opstanding van de Heere Jezus op de 
eerste dag is de zondag onze rustdag geworden. Het slot van vers 17 wijst naar: op adem 
komen. Wat is dus de bedoeling van de zondag?  
 
Dinsdag: Hand vol rust 
Lees Prediker 4:4-6 en 12:1 
Niet alleen krijgen we na zes werkdagen een dag rust. Het is ook goed om een paar weken 
rust te hebben. Wat zegt de wijze Prediker (Salomo) over werk (vers 4)? Wat zegt hij over 
rust (vers 6)? Hoe kom jij in een vakantie tot rust? Welke opdracht geeft Salomo je (12:1)? 
Hoe kun je dat in vakantietijd doen? 
 
Woensdag: Jezus’ rust 
Lees Mattheüs 11:25-30 
Wie roept de Heere Jezus om bij Hem te komen (vers 28)? Waar zijn ze vermoeid van? 
Welke last dragen ze? Wat geeft Hij ze? Wat is dat voor rust (vers 29b)? Wat is een juk (vers 
29a)? Wat is het juk van de Heere Jezus? Hoe komt het dat die zacht en licht is? 
 
Donderdag: Land vol rust 
Lees Hebreeën 4:1-11 
Jozua heeft het volk Israël in het land van de rust gebracht: het land Kanaän. Het land 
Kanaän is een beeld van het koninkrijk van God: de rust van de Heere Jezus en van de hemel. 
Welke mensen genieten van deze rust (vers 3a en 9)? Welke mensen krijgen deze rust niet 
(vers 2b en 6b)? Wat betekent dat voor ons (vers 7b)? Doe je best om die rust te krijgen, zegt 
vers 11. Hoe doe je dat? 
 
Vrijdag: Nooit of altijd rust 
Lees Openbaring 14:9-13 
Welke mensen hebben nooit rust (vers 11)? Waar zijn zij? Welke mensen hebben altijd rust 
(vers 13)? Waar zijn zij? Waar komt het verschil tussen deze twee mensen vandaan (vers  
12)? Wie kan je deze eeuwige rust geven (vers 13m)? Wat leert dit Bijbelgedeelte je? 
 
Extra: 

1. Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je Mattheüs 11 vers 28 uitgewerkt in 
pictogrammen en gebaren om te leren. 

2. Bijbelmoment: Bij dit Bijbelrooster vind je ook een ‘bezig-rond-de-Bijbel-moment’ of 
Gezinsmoment over het thema rust. 
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