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We weten allemaal dat we in een gehaaste tijd leven en een continue 
druk van “meer” ervaren.  Hoe vaak zijn we niet rusteloos en gehaast, 
wellicht zelfs uitgeput aan het einde van onze dag.

Maar wat zou er gebeuren als we echt zouden luisteren naar Jezus’ 
blijvende uitnodiging “Kom en volg Mij”? We hebben geen radicale 
ideeën nodig maar eerder hulp om te onthaasten in onze dagelijkse 
bezigheden, wat leidt tot ruimte voor rust zodat we onszelf 
terugvinden in Gods aanwezigheid. Gedurende deze veertigdagentijd 
willen we wandelen met Jezus. We kijken naar thema’s als eenvoud, 
vertragen, stilte & afzondering, sabbat en eindigen de veertigdagen 
tijd met de grootste Daad van Liefde met Pasen.

Elke zondag introduceren we een nieuw onderwerp voor de week. Dit 
boekje helpt je om het onderwerp gedurende de week te overdenken 
en erover te mediteren. Naast de samenkomst worden er activiteiten 
georganiseerd in deze veertigdagentijd.  Meer info kan je vinden op 
www.hopechurchutrecht.nl.

Uiteraard zijn 40 dagen niet genoeg voor thema’s als deze. Onze hoop 
en ons gebed is dat je tijdens deze veertigdagentijd zult proeven van 
rust zoals God die heeft bedoeld, zodat je mogelijkheden ziet in je 
leven voor groei en je nieuwe stappen kan zetten in jouw eigen
wandeling met Jezus! 

Veel van het materiaal dat we gaan gebruiken is afkomstig van het 
boek “De radicale uitbanning van haast”, geschreven door John Mark 
Comer. Als je meer wilt weten of dieper in wil gaan op de thema’s 
dan raden we je aan om te kijken op https://practicingtheway.org/. 
Als je nog vragen hebt of meer wilt weten neem dan vooral contact 
met ons op via info@hopechurchutrecht.nl

Hi

Jan Wiem

,
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Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en
onder lasten gebukt gaan, dan zal

Ik je rust geven. Neem Mijn juk op je en
leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en
nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk

rust vinden, want Mijn juk is zacht en
Mijn last is licht.

Mattheus 11:28-30

Bijbelteksten voor de week 
M Mattheus 11: 28-30 Psalm 13
T Galaten 2:15-21 Romeinen 8:18-30
W Romeinen 11:33-36

T
F
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De Context
“Hurry is the great enemy of the spiritual life in our day” 

(Dallas Willard).

We leven in een cultuur van buitensporige haast. Het lijkt alsof 
haasten de enige manier is om het tempo bij te houden van onze vele 
bezigheden (en onze eindeloze ‘to do’ lijstjes). We snijden onszelf af 
van de aanwezigheid van God en maken het zo goed als onmogelijk 
om innig lief te hebben en Zijn vrede en vreugde te ervaren. Simpel 
gesteld, liefde, vreugde en vrede zijn onverenigbaar met haast.

Het effect van dit overhaaste tempo van ons leven tast ons 
vermogen aan om:

1. Te concentreren: Hoe kan ik me focussen wanneer er zoveel  
 zaken zijn die nog gedaan moeten worden?
2. Te overdenken: Hoe kan ik tijd “verspillen” in gebed wanneer 
 mijn ‘to do’ lijst zo lang is?
3. Te rusten: Hoe kan ik een dag vrij nemen wanneer ik 
 achterloop op zoveel belangrijke zaken?
4. Gezond te zijn: Hoe kan ik gezond blijven wanneer ik 
 vluchtgedrag vertoon?

Onze natuurlijke reactie op dit soort problemen is om te proberen de 
controle terug te krijgen: zoek een oplossing en fix het. De Bijbel laat 
een alternatief zien, namelijk dat wij niet langer degene zijn die de 
controle hebben over alles.  Dat we een persoon zijn gevormd door de 
aanwezigheid, de plannen en de kracht van God.
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Oefening
Het kan een goed idee zijn om te beginnen met het bijhouden 
van een dagboek en je gedachten op te schrijven tijdens deze 
reis. In het boekje hebben we ruimte gelaten om je gedachten 
op papier te zetten, maar voel je vrij om te doen wat voor jou 
het beste werkt!

Gedurende deze week kan je nadenken over de vragen:
•   Wat merk je op van tempo in jouw eigen leven?
•   Hoe raakt het idee van “onthaasten” jou? Spannend? Onrealistisch?  
    Overweldigend?

Neem de tijd deze week om na te denken welke symptomen 
van “haast” op jou van toepassing zijn 
Prikkelbaar, overgevoelig, rusteloos, workaholic (of continu bezig zijn), 
gevoelloos, verkeerde prioriteiten, gebrek aan zorg voor je lichaam, 
vluchtgedrag, verwaarlozen van je stille tijd, isoleren van anderen?

Zoek iemand en stel de vraag: “Denk je dat ik een overhaast 
leven leid?” 
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Ik heb jullie liefgehad,
zoals de Vader Mij heeft

liefgehad. Blijf in Mijn liefde.

Johannes 15:9

Bijbelteksten voor de week
M Johannes 15:1-8 2 Korintiërs 3:1-6
T Johannes 15:9-17 Johannes 14:1-7
W Psalm 4

T
F
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Wandelen met Jezus
“Kostbare genade is de verborgen schat in de akker, ter wille waarvan 

de mens heengaat en met vreugde alles verkoopt wat hij had;” 

(Dieterich Bonhoeffer)

De oplossing voor het probleem is niet meer tijd of meer doen! We 
zijn sterk geneigd om te denken dat, wanneer we het goede doen, we 
de juiste christenen zijn. Alsof ons “doen” ons “zijn” tot stand zou 
brengen. (MR Mulholland)

We moeten ons realiseren dat God de bron van verandering is naar 
compleetheid naar het beeld van Christus. Ons deel is om onszelf 
aan God te geven op zo’n manier dat God ons door Zijn genade kan 
transformeren.

We kunnen dit doen door in de voetstappen van Jezus te treden en 
momenten te creëren in ons dagelijkse ritme om Zijn aanwezigheid te 
ervaren. Jezus liet ons “gewoontes” zien waardoor we onszelf kunnen 
openstellen zodat de Heilige Geest in ons kan werken en kan zegenen.
Al Gods werk heeft als primaire doel dat wij worden zoals God ons 
geschapen heeft in relatie tot Hem en de mensen om ons heen!
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Oefening

Een van de belangrijkste manieren om Jezus te leren kennen is 
door het lezen van de Bijbel. We hebben voor elke werkdag een 
bijbelgedeelte opgeschreven om je te helpen Zijn stem te 
verstaan.
De bijbel is eigenlijk een soort bibliotheek die je middelen geeft 
voor levenslange meditatie. Lectio Divina is een van de 
manieren om God te ontmoeten in de Bijbel. Deze oefening 
leidt de volgeling van Jezus, door middel van bijbel teksten en 
de Heilige Geest, in diepere intimiteit met God. Dit gebeurt door 
het rustig, zorgvuldig en herhalend lezen van de tekst. 

De basisprincipes zijn:

•   Begin met tijd te nemen voor een gesprek met God d.m.v. gebed

•   Lees het bijbeldeel rustig en zorgvuldig (meerdere keren)

•   Overdenk (mediteer) over een geestelijk aspect uit deze tekst

•   Welk woord of zin springt er voor jou uit?

•   Ervaar de rust van Gods aanwezigheid en overdenk de woorden  
    die je hebt gelezen.

•   En tenslotte, ga en doe evenzo!

Lectio Divina
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Waar je schat is, daar zal
ook je hart zijn. 

Mattheus 6: 21 

Bijbelteksten voor de week
M Mattheus 6:19-34 Filippenzen 4: 11-13
T Psalm 103:1-5 Spreuken 15: 16
W Lucas 12:15

T
F
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Simpel leven
Simpel leven (minimalisme) is een levensstijl van kiezen voor dat wat 
echt belangrijk voor je is en je onthouden van de rest. Het is bewust 
leven voor God met minder, zodat je ruimte maakt voor dat wat echt 
belangrijk is.

Dit betekent: minder kleren, minder spullen, minder dingen die we 
nodig hebben, minder hobby’s, minder opties en meer gebed, meer 
vreugde en meer liefdevolle relaties. Dit is geen nieuwe, hippe manier 
van wetticisme, maar een vorm van vrijheid. Omdat dit een levensstijl 
is, zal het effect hebben op elk niveau van je leven. Niet alleen op de 
spullen in je kast of huis, maar in je activiteiten, je agenda, je budget 
en hoe je je tijd spendeert. 

De drie grootste gebieden waar we ‘simpel leven’ op kunnen
toepassen zijn: onze tijd, ons budget en onze spullen. Deze week zou 
je kunnen beginnen met het kijken naar welke spullen je echt nodig 
hebt. 

Spullen kunnen in een van de 5 categorieën passen:

1. Houden (deze spullen heb je nodig of geven je vreugde)

2. Weggeven (b.v. familie, vriend of een goed doel)

3. Verkopen (spullen die wat extra inkomen kunnen opleveren)

4. Weggooien of recyclen

5. Wachten (spullen waarvan je nog niet weet wat je ermee  
 moet. Je zult verbaast zijn hoeveel je emotioneel gehecht  
 bent aan sommige bezittingen. Hou deze spullen nog 3-6  
 maanden en beslis dan nog eens wat je ermee wilt)
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Oefening
De gemakkelijkste categorie spullen om mee te beginnen is je 
kledingkast. 

•   Haal alles uit je kast en gooi het op een grote hoop
•   Sorteer alles in een van de categorieën: Houden, weggeven, 
    verkopen, weggooien/recyclen of wachten
•   Leg de stapel ‘houden’ netjes en georganiseerd in je kast (en 
    bedenk wat je met de stapel ‘wachten’ wilt doen) 
•   Probeer de andere stappels binnen een week ook uit je huis te 
    hebben

Versimpel je leefomgeving
Een paar basisprincipes:

•   Voorkom dubbele spullen; je hebt eigenlijk nooit iets twee keer  
    nodig. 
•   Voorkom verzamelingen: Heb je echt een beker nodig van elke 
    stad die je hebt bezocht? En die DVD’s uit 1995? 
•   Pak elk ding op en stel jezelf de vraag: Krijg ik hier plezier van? 
    (Marie Kondo’s vraag) Heb ik dit nodig? Heeft iemand anders dit  
    nodig?
•   Doe dit alles al biddend en zonder schuldgevoel.
•   Bewaar de sentimentele dingen voor het laatst. Dit proces is vaak  
    veel emotioneler dan de meeste mensen denken.
•   Ga door je woonkamer en doe dezelfde oefening van houden, 
    weggeven, verkopen, weggooien/recyclen of wachten met de 
    spullen.

Versimpel je kledingkast
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Wacht op de HEER, 
Wees dapper en vastberaden,

ja, wacht op de HEER
Psalm 27:14

Bijbelteksten voor de week
M Psalm 84 1 Korintiërs 13:4-8
T Galaten 5:22 Psalm 34
W Psalm 90

T
F
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S low down (Vertraag)
Als wij lichamelijk rustiger aan doen, dan heeft dat effect op ons 
emotionele en geestelijke welzijn. Deze week willen we kijken naar hoe 
wij op een plek kunnen komen waar wij bewust omgaan met onze tijd. 
John Ortberg definieert deze oefening van ‘slowing down’ als: ‘het 
groeien van geduld door bewust te kiezen om jezelf op plekken te 
brengen waar je simpelweg moet wachten’. Dit is wat we ook de 
psalmist horen zeggen in psalm 90: ‘Leer ons zo onze dagen te tellen 
dat wijsheid ons hart vervult’.

We zijn geschapen als een geheel. Dus als wij rustiger aan doen met 
ons lichaam, dan krijgen we rust in ons leven. Dat is de plek waar 
onze ziel kan ervaren wat er wordt bedoeld met ‘proef en geniet de 
goedheid van de HEER’ (psalm 34:9)

Deze levensstijl komt niet natuurlijk, we moeten ervoor kiezen om 
rustig aan te doen. Het kan zijn dat dit extra hard werken is als we 
hieraan beginnen. Het is geen verplichting maar een uitnodiging. Deze 
oefeningen zijn geen formule voor geestelijke groei of een leven als 
‘perfecte christen’. Ze zijn veel meer een manier om bewust te 
worden van hoe wij onze tijd besteden en hoe dit ons dit lichamelijk, 
emotioneel en geestelijk beïnvloed.
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S low down oefeningen
Laat je leiden door de Heilige Geest in welke oefeningen je deze 
week wilt doen. 
Deze oefeningen zijn niet per se lange termijn afspraken, maar 
eerdere een experiment om te oefenen in vertragen. 
1. Kijk naar je planning van deze week 
 •   Dit is anders dan je week plannen. Dit is een 
               gedachte-oefening die eerlijkheid vereist. Ga door je week  
               heen in gedachten. Welke activiteiten geven je energie, welke 
               frustreren je? Welke activiteiten moeten en welke doe je 
               vrijwillig? 
2. Kiest er bewust voor om 1 of meerdere dingen uit je   
 planning te halen.
 •   Kies één van de alledaagse dingen die niet essentieel zijn zoals 
               TV kijken, social media bekijken, YouTube, video gaming etc. 
3. Doe 1 ‘slow down’ activiteit deze week (probeer deze te  
 doen zonder op je telefoon te kijken of een foto te maken).  
 Bijvoorbeeld:
 •   Wandel in de natuur. Wandel alleen of in gezelschap van 
               anderen. 
 •   Tijd maken voor creativiteit (schrijven, brief schrijven, 
               schilderen, tekenen etc.)
 •   Bezoek een museum of tentoonstelling
4. Vertraag je activiteiten 
 •   Ga 5 minuten eerder weg van huis dan normaal 
 •   Ga in de rij van de kassa staan in de supermarket in plaats 
               van de self-checkout
 •   Kook een maaltijd met eigen ingrediënten
5. Verander je telefoon terug in een telefoon
 •  Verwijder social media apps, email of web-browser
 •  Zet meldingen uit
 •  Verwijder apps die je geen tijd besparen
6. Verminder schermtijd
 •   Doe je telefoon uit een uur voor je naar bed gaat.
 •   Koop een gewone wekker
 •   Doe je telefoon uit als je bezig bent met specifieke taken
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Persoonlijke Gedachten
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Neem de tijd aan het einde van de week om jezelf de volgende 
vragen te stellen over deze oefeningen: 

Wat gaf me energie?

Wat frustreerde me?

Op welke relaties mag ik focussen?

Wat wil ik graag blijven doen in mijn dagelijkse routine?

Welke huidige activiteiten in mijn leven zijn eigenlijk een verspilling van 
mijn tijd?
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Blijf kalm en wacht op de HEER

Psalm 37:7

Bijbelteksten voor de week
M Psalm 37 Psalm 40:1-5
T Psalm 91 Psalm 61
W Psalm 36:5-9

T
F
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Een paar dingen om mee te nemen
 Tijd: kies een tijd met de minste kans op interruptie.

 Plaats: zoek een plek waar je niet wordt afgeleid. Voor 
 sommigen is dat een lekkere stoel binnen, voor andere is dit  
 een wandeling. 

 Kies een haalbaar doel: Start daar waar je nu bent en niet  
 waar je denkt dat je moet zijn. Een paar keer per week 10  
 minuten is al een heel mooi begin. Als je dit al vaker doet dan  
 kan je de frequentie misschien verhogen of verlengen. De  
 oefening is niet het doel in zichzelf. Laat Gods aanwezigheid je  
 beloning zijn en niet een behaalde tijd. 

21

S tilte en Afzondering
De meest radicale en, voor veel mensen, de meest moeilijke oefening 
van Jezus is die van stilte en afzondering. De definitie hiervoor is: 
‘bewuste tijd in stilte, om alleen te zijn met God en met je eigen ziel’. 
Het is de plek waarin God ons kan liefhebben en ons kan veranderen 
in mensen van liefde. 

Er is een uiterlijke en innerlijke stilte. Uiterlijke stilte is als we ons 
terug trekken van mensen, geluiden en invloeden en ons lichaam tot 
rust kan komen. Innerlijke stilte (wat veel moeilijker is) is de plek 
waar we onze gedachten bij God brengen. Daar waar we als het ware 
mentaal en emotioneel rusten bij God (JM Comer)

Voor velen van ons is gebed een routine geworden van vragen en het 
zoeken van antwoorden. Deze week willen we je uitdagen om tijd te 
maken voor overdenken (contemplatie) en om je bewust te worden 
van Zijn aanwezigheid in ons leven. Contemplatief gebed heeft vele 
vormen. Het kan ons helpen om tot rust en in de stilte te komen in 
ons gebedsleven. Het kan een begin zijn van je dagelijkse leven met 
Jezus. 
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S tilte en Afzondering
Onze gedachten stil krijgen is vaak een van de moeilijkste 
dingen om te doen. In deze oefening laten we onze gedachten 
gaan op het tempo van onze adem en richten we onze 
gedachten op God

I. Neem een kort Bijbelvers of gebed in gedachten 
 (Bijvoorbeeld “Kom Heer Jezus”, “Jezus, wees het  
 middelpunt” of “Ik hou van Uw huis, machtige Heer 
 (Ps. 84:1”, “Bless the Lord, O my soul (Ps. 103v1)”, “God  
 wees aanwezig (Ef. 3v19)” of  “Wees altijd blij” (Fil. 4v4).
II. Doe je telefoon weg en andere afleiding. 
 Ga comfortabel zitten. 
III. Word bewust van je ademhaling: 

IV. Verblijven  
•   Geef jezelf wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn. Zie hoe God 
    liefdevol naar jou kijkt. Dit is de kern van verandering om meer op 
    Jezus te lijken. Door te rusten en te zijn in Gods liefdevolle 
    aandacht en door de Heilige Geest in ons veranderen wij.

•   Doe je ogen dicht
•   Adem langzaam en bewust; Inademen en uitademen
•   Bij het inademen: “Jezus”
•   Bij het uitademen: “wees het middelpunt”
•   Doe dit langzaam enkele minuten
•   Word je bewust van wat je lichamelijk, emotioneel en geestelijk voelt
•   Maak ruimte voor de aanwezigheid van de Heilige Geest in het 
    midden van je gevoel. Geef Hem de ruimte om zijn medeleven en 
    liefdevolle hart voor jou te tonen
•   Bij het uitademen doe je een gebed naar de Vader waarin je 
    negatieve en moeilijkheden loslaat (woede, teleurstelling, angst en 
    onrust…)
•   Bij het inademen accepteer je de liefde van de Vader voor jou (liefde,   
    vreugde, vrede, berusting, vertrouwen…) 

Breath prayer
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De Here is mijn herder,
dus heb ik alles wat ik nodig heb!

Hij laat mij uitrusten in een groene weide
en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes.

Hij verfrist mijn innerlijk
en leidt mij op de weg waar zijn recht geldt,

tot eer van zijn naam.

Psalm 23

Bijbelteksten voor de week
M Psalm 121 Efeziërs 3:14-19
T Psalm 4:6-8 Numeri 6:24-26
W 2 Korintiërs 13:11-14

T
F
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Sabbat
Sabbat is een periode van ontspannen aanbidding, waardoor wij een 
cultuur van rust kunnen cultiveren in ons leven. Een goede manier om 
na te denken over Sabbat is aan de hand van de 4 manieren waarop 
Sabbat vertaald kan worden vanuit het Hebreeuws:

1. Stop—We stoppen met ons werk, met denken over ons werk, en 
stoppen met zorgen maken en dingen ‘willen’. 

2. Rust—We laten onze ziel rusten, daarmee bedoelen we ons hele 
persoon. (Fysiek: b.v. slapen. Mentaal en emotioneel: we komen tot 
rust en relaxen. Geestelijk: we stoppen met creëren en rusten in 
Gods liefde) 

3. Verblijden—We verwennen onze ziel door activiteiten die ons 
vreugde, dankbaarheid en verwondering geven. Bijvoorbeeld door 
lekker te eten, wandelen in de natuur, tijd met familie/vrienden 
doorbrengen, naar muziek luisteren, de liefde bedrijven met je 
man/vrouw of gewoon plezier hebben met God. 

4. Aanbidding—We richten ons hart op dankbare lofprijs en aanbidding 
en we geven ons leven over aan God. 

Van alle oefeningen gaat deze het meeste tegen onze cultuur in. Het 
raakt veel van onze kwetsbare kanten van onze ziel. Het is een vorm 
van geestelijke strijd; een strijd in onze drukke ziel waar de vijand 
recht op denkt te hebben. Het is heel moeilijk voor de vijand om een 
goed uitgeruste, gezond en gelukkig iemand te verleiden. 

Aan het begin kan het voelen alsof je tegen de stroom in zwemt of 
zelfs echt aan het vechten bent om deze periode van rust te krijgen. 
Dat is heel normaal, blijf volhouden totdat je voelt dat je niet langer 
ergens tegen in zwemt maar naar rust toe gaat. 
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S tarten van een Sabbatsrust
Onthoud dat je start daar waar je bent, en niet daar waar je denkt 
te moeten zijn. Begin klein en vier de kleine 
overwinningen die je maakt om Sabbat in het ritme van je leven in 
te bouwen. 

Een paar tips:
1. Kies een periode van 24 uur (of zo lang als je kan) voor 
 rust en aanbidding
2. Begin ‘s avonds. Een maaltijd kan bijvoorbeeld een mooie 
 manier van starten zijn. 
3. Creëer een regelmatig ritme van Sabbat elke week
4. Kies een ritueel dat duidelijk een begin en einde geeft 
 aan deze rustdag. (Een paar ideeën hiervoor uit oude en 
 nieuwe tradities: steek een kaars aan, schenk een glas 
 wijn (of druivensap) in, bid een gebed uit over deze 
 beker en spreek dankbaarheid uit. Lees een psalm, zing 
 een lied, lees een gedicht, spreek een liturgisch gebed 
 uit, vraag de Heilige Geest voor een geest van rust over 
 je leven)
5. Vul je dag met activiteiten die leven geven voor je ziel. 
 Begin met het onderscheid te maken tussen recreatie   
 en activiteiten die je ziel opbouwen. Probeer stap voor   
 stap deze dag meer en meer in te vullen met activiteiten  
 die je diep verbinden met Jezus en Zijn rust in plaats van  
 de sleur zoals bijvoorbeeld TV, social media of winkelen.

Dit is geen ‘to do’ lijst; dat soort lijstjes zijn er niet op Sabbat!  Dit 
is vooral een lijst met activiteiten die veel mensen als rustgevend 
en opbouwend hebben ervaren. 

Welke van mijn routines moet ik stoppen om Sabbat te kunnen 

ervaren?

Wat is rustgevend voor mij, en mijn gezin?

Wat brengt mij gemakkelijk vreugde?

Op welke manier kan ik aanbiddend in verbinding komen met God?
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..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................



We realiseren ons dat als we aan het einde komen van deze veertig 
dagentijd dat we op een reis zijn die ons vertraagt tot het ritme van 
liefde. Dit kost ons een heleboel kleine stappen in een omgeving en 
cultuur van gebrokenheid. Onthaasten is Gods vrede vinden. 

Gods vrede, Gods shalom is niet een statisch iets, maar een 
dynamische relatie met God. In die relatie vinden we ware vervulling 
van ons zijn, onze identiteit en onze waarde!

Het was Gods plan vanaf het begin om herstel te brengen in deze 
relatie en om ons thuis te brengen. In Zijn genade stuurde God zijn 
Zoon om te worden als ons, om te sterven voor ons en om de eerste 
te zijn in het nieuwe leven zodat wij kunnen volgen. Deze ongelofelijke 
daad van liefde en genade is het middelpunt van onze wandel met 
Jezus. 

En als Jezus meer en meer een levende realiteit wordt in ons zijn, 
beïnvloed dit al onze daden met de volheid van Gods Aanwezigheid en 
doel. Hij wordt zo meer en meer zichtbaar en aanwezig in de wereld 
om ons heen. 

Grootste Daad
van Liefde
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