
Mattheus 11:25-30  

Tema:  Rus 



1. Wie is die slim en geleerde mense en 

wie is die eenvoudiges, letterlik 

kindertjies? 

-Die slim en geleerde mense is die 

Skrifgeleerdes en die Fariseërs, die 

Joodse geestelike leiers 

-Die eenvoudiges of kindertjies is 

elkeen wat weet hoe afhanklik hy of 

sy van God is 



2. Wie is hierdie mense wat so uitgeput en 

oorlaai is en waarvan was hulle so uitgeput 

en oorlaai? 

– "Jesus spoke here to people who were 

desperately trying to find God and who 

were desperately trying to be good and 

who were finding the tasks impossible and 

who were driven to weariness and 

despair.“ 

– mense wat moeg was van die oneindige 

eise van die Joodse wet 



Hoekom kan Jesus vir vermoeides en 

belastes sê kom na My toe? 

–As jy by God wil uitkom, kom na Jesus 

toe. God het Homself nêrens beter en 

duideliker aan ons openbaar as deur 

Sy Seun nie. 



Wat is hierdie rus vir ons gemoed wat 

Jesus beloof? 

– rus vir ons gemoed 

–permanente rus 

– innerlike vrede  

–gaan oor hierdie nuwe verhouding 

waarin mens as Jesus se volgeling tot 

God staan 



Wat is Jesus se sagte juk en ligte las? 

–nie iets wat die lewe uit jou wurg nie, 

maar lewe aan jou gee. Dit wat Jesus 

die juk noem is iets wat van Bo af kom 

en jou met reddende krag gryp en 

optel, nie soos ander jukke wat op jou 

afdruk nie. 



Christenskap is geen nuwe godsdiens nie- 

dis 'n lewenswyse van in liefde leef. 

–Dis die sagte juk en die ligte las - 

gaan leef met dit wat God klaar vir 

jou gedoen het en klaar vir jou 

voorsien het. 



2 Petrus 1:3 

"Sy Goddelike krag het ons alles geskenk 

wat ons nodig het om te lewe en Hom te 

dien." 


