
 

Kom na My toe 



 

Mattheus 11: 28-30  
Kom na My toe, almal wat uitgeput en 
oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.  
Neem my juk op julle en leer van My, 
want Ek is sagmoedig en nederig van 
hart, en julle sal rus vind vir julle siele; 
want my juk is sag en my las is lig. 





 

Mattheus 6: 25-33 
Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle 
kwel oor jul lewe — wat julle sal eet en 
wat julle sal drink nie; of oor jul 
liggaam — wat julle sal aantrek nie. Is 
die lewe nie meer as die voedsel en die 
liggaam as die klere nie? Kyk na die 
voëls van die hemel; hulle saai nie en 
hulle maai nie en hulle bring nie 
bymekaar in skure nie, en tog voed julle 
hemelse Vader hulle. Is julle nie baie 
meer werd as hulle nie? Wie tog onder 
julle kan, deur hom te kwel, een el by 
sy lengte voeg? En wat kwel julle jul oor 
klere? Let op die lelies van die veld, hoe 
hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin 



 

nie; en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in 
al sy heerlikheid nie bekleed was soos 
een van hulle nie. As God dan die gras 
van die veld, wat vandag daar is en 
môre in ’n oond gegooi word, so 
beklee, hoeveel te meer vir 
julle, kleingelowiges? Daarom moet 
julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, 
of wat sal ons drink, of wat sal ons 
aantrek nie? Want na al hierdie dinge 
soek die heidene; want julle hemelse 
Vader weet dat julle al hierdie dinge 
nodig het. 
Maar soek eers die koninkryk van God 
en sy geregtigheid, en al hierdie dinge 
sal vir julle bygevoeg word. 



 

Mattheus 4: 18-20 18   
En terwyl Jesus langs die see van 
Galiléa loop, sien Hy twee broers, 
Simon wat genoem word Petrus, en 
Andréas, sy broer, besig om ’n net in 
die see uit te gooi; want hulle was 
vissers. En Hy sê vir hulle: Kom agter 
My aan, en Ek sal julle vissers van 
mense maak. 
En hulle het dadelik die nette laat staan 
en Hom gevolg. 



 

Mattheus 16: 24-26 
Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand 
agter My aan wil kom, moet hy homself 
verloën en sy kruis opneem en My volg. 
Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit 
verloor; maar elkeen wat sy lewe om 
My ontwil verloor, sal dit vind. 
Want wat baat dit ’n mens as hy die 
hele wêreld win, maar aan sy siel skade 
ly? Of wat sal ’n mens gee as losprys vir 
sy siel? 
  



 

Johannes 10:10 
Die dief kom net om te steel en te slag 
en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle 
lewe en oorvloed kan hê. 



 

Johannes 10: 1-5 
VOORWAAR, voorwaar Ek sê vir julle, 
wie nie by die deur in die skaapstal 
ingaan nie, maar van ’n ander kant af 
inklim, hy is ’n dief en ’n rower. Maar hy 
wat by die deur ingaan, is ’n herder van 
die skape.  
Vir hom maak die deurwagter oop, en 
die skape luister na sy stem; en hy roep 
sy eie skape by hulle naam en lei hulle 
uit. 



 

En wanneer hy sy eie skape uitgebring 
het, loop hy voor hulle uit; en die skape 
volg hom, omdat hulle sy stem ken. 
Hulle sal ’n vreemde nooit volg nie, 
maar van hom wegvlug, omdat hulle 
die stem van die vreemdes nie ken nie. 



 

Johannes 10: 3-5 
die skape luister na sy stem; en hy roep 
sy eie skape by hulle naam en lei hulle 
uit. En wanneer hy sy eie skape 
uitgebring het, loop hy voor hulle uit; 
en die skape volg hom, omdat hulle sy 
stem ken. 
Hulle sal ’n vreemde nooit volg nie, 
maar van hom wegvlug, omdat hulle 
die stem van die vreemdes nie ken nie. 



 

Psalm 23 
Die HERE is my herder; niks sal my 
ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen 
weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my 
heen. Hy verkwik my siel; Hy lei my in die 
spore van geregtigheid, om sy Naam 
ontwil. Al gaan ek ook in ’n dal van 
doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees 
nie; want U is met my: u stok en u staf 
dié vertroos my.U berei die tafel voor my 
aangesig teenoor my teëstanders; U 
maak my hoof vet met olie; my beker 
loop oor. Net goedheid en guns sal my 
volg al die dae van my lewe; en ek sal in 
die huis van die HERE bly in lengte van 
dae. 
  



 

Mattheus 11: 28-30  
Kom na My toe, almal wat uitgeput en 
oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.  
Neem my juk op julle en leer van My, 
want Ek is sagmoedig en nederig van 
hart, en julle sal rus vind vir julle siele; 
want my juk is sag en my las is lig. 


