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Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 

 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,       
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 

 

 

Rust of onrust ? 
 

onrust 
De wereld waarop we leven is vol van onrust. 
En u zult het met mij eens zijn dat dit zacht is 
uitgedrukt. Wat is er veel aan de hand: politieke 
spanningen tussen diverse landen, extreme 
droogte op heel veel plaatsen en overstromin-
gen met alle gezondheidsgevolgen van dien. 
Opstanden, demonstraties, geweld, oorlogen. 
Hoe moet het verder? 
En het raakt ook u en mij. Tekort aan grond-
stoffen en hoge transport- en productiekosten, 
drijven de prijzen omhoog. Gas en stroom is 
enorm in prijs gestegen. Veel mensen worste-
len met hun huishoudboekje, misschien u wel.  
Wellicht ervaart u stress, doordat de uitgaven 
te hoog zijn t.o.v. de inkomsten. Schulden drei-
gen. Hoe moet het verder? 
 
rust 
Er ligt een periode van relatieve (vakantie)rust 
achter ons. Even weg, even geen werk en even  
 

 
alle wereldproblemen zoveel mogelijk op af-
stand houden en/of negeren door ons op an-
dere, leuke dingen te richten. En ook even 
wegduiken voor de dreigende kostencrisis. 
Maar dat neemt de problemen niet weg. 
Nu het ‘normale’ leven weer z’n gang gaat, 
worden we weer met de neus op de feiten ge-
drukt. Het gaat niet goed in wereld.  
En uw eigen situatie verslechtert mogelijk ook. 
De eindjes aan elkaar knopen wordt een 
steeds groter probleem. Wat nu? Het termijn-
bedrag van uw energierekening maar bewust 
lager houden en het probleem zo voor u uit-
schuiven? Schulden aangaan om schulden af 
te lossen? Of post van schuldeisers niet meer 
openen? Dat geeft alleen maar meer proble-
men, stress en onrust. Wanneer u in die situa-
tie verkeerd is er maar één oplossing: de 
schuldhulpverlening. Uw eigen failliet erken-
nen, alles op tafel leggen, de schaamte voorbij. 
Alleen dat biedt uitzicht en rust. 

 

 

 

Rust 
 

 



 
Onrust 
Maar misschien heeft u geen zorgen op dit ge-
bied. Heeft u dan wel rust? Maakt u zich geen 
zorgen over deze wereld, die lijdt onder oorlog, 
uitbuiting en klimaatverandering? Of over uw 
eigen leven als er aftakeling, gebreken en ziek-
ten zijn? Alles bepaalt ons bij de eindigheid van 
deze wereld en ons eigen leven. 
Hoe moet het verder? 
Maar de grootste bron van onrust is wel ons ei-
gen hart. De eerste mens, Adam, heeft zich 
van God afgekeerd en daardoor is de gehele 
mensheid los van God gekomen en onder in-
vloed van satan. Terwijl wij geschapen zijn voor 
God. Daardoor vinden wij ten diepste geen rust 
maar leven wij in schuld t.o.v. God. Daarbij bor-
relt in ons hart een voortdurende bron van on-
tevredenheid, jaloezie, boosheid, hebzucht, 
eerzucht, begeertes en egoïsme om maar en-
kele dingen te noemen. En bij alles wat we 
doen schieten we zoveel tekort. Is dat alles u al 
tot last? Hoe moet het dan verder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rust 
Ieder mens zoekt rust.  
Probeert u het goed te praten of te bagatellise-
ren. Of te camoufleren en te compenseren met 
‘goede’ daden? Vele godsdiensten zitten vol 
van tot rust komen door te doen: door goed te 
doen, bepaalde plichten te betrachten of door 
bepaalde oefeningen op te klimmen tot een be-
ter mens. Of vlucht u in bedwelmend vermaak 
of verslaving?  
Het zal alles onze verkeerde, ik-gerichte, bron 
niet veranderen. Daaruit blijven telkens de ver-
keerde dingen opborrelen. De schuld blijft en 
wordt alleen maar meer. 
Er is maar één weg: de Schuldhulpverlener, Je-
zus! Beter gezegd: Hij is de Schuldovernemer. 
Hij kan u echt Rust geven.  
Erken voor Hem uw geestelijk failliet en buig u 
vol schaamte en schuldbesef voor Hem neer. 
Leg alles maar bij Hem op tafel. Hij heeft be-
taald met Zijn dood en bloed voor uw schuld en 
zonden. Hij wil uw schulden kwijt schelden en 
geeft u vrijspraak op grond van Zijn verdienste. 
Alleen dat geeft echte innerlijke Rust en Uit-
zicht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hulp nodig ? Vragen/opmerkingen ? 

 
Het kan zijn dat u naar aanleiding van wat u gelezen heeft, vragen of opmerkingen heeft.  
Of dat u met een heel andere vraag zit of over een bepaald onderwerp meer wilt weten. . 
Wij proberen dan uw vraag te beantwoorden of in een volgende Meer dan Goud(s)waard te behan-
delen.  
Naast eventuele vragen met betrekking tot de inhoud van dit 
blad is het wellicht mogelijk dat u een heel andere, praktische 
vraag heeft. Dat kan zijn van werkzaamheden in de tuin tot het 
doen van boodschappen, wanneer u zelf daartoe (tijdelijk) niet 
meer in staat bent. Ook daarbij willen we u met raad en daad 
terzijde staan, voor zover het in ons vermogen ligt.  
U kunt uw vraag mailen naar: info@hervormd-goudswaard.nl 

mailto:info@hervormd-goudswaard.nl


Rust door te schuilen  
 

voor de jeugd 

 
 

Wil jij dit lied ook kennen? Zoek het maar eens op op Youtube. Het lied heet: Ik zag een kuikentje. 
Zoals de kuikens schuilen bij de moederkip, zo mag jij ook schuilen bij Jezus! 



 

 
 

Lied 

                                                                                                                                        Beluister dit lied:  

 

Verberg mij nu, 
onder Uw vleugels Heer. 

Houd mij vast, 
in Uw sterke hand. 

 
Als de oceaan haar krachten toont, 

zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed, 
dan word ik stil, U bent mijn God. 

 
Vind rust mijn ziel, 

in God alleen. 
Ken Zijn kracht, 

vertrouw Hem en wees stil. 
 

Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed, 

dan word ik stil, U bent mijn God 
 

Vader, U bent sterker dan de vloed, 
dan word ik stil, U bent mijn God, 
dan word ik stil, U bent mijn God. 

 

 

     Opwekking, lied 695 
 

 

 

 

 

 

  

    

https://www.youtube.com/watch?v=MPBW7-AyvdU

