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Skrifgedeelte: Levitikus 25:1-23, Lukas 4:16-21 en Matteus 11:25-30 

Fokusverse: Levitikus 25:2, 6-7 en Lukas 4:20 

Tema: Rig jou oë op Jesus en beleef ware, volkome rus! 

Elkeen van ons kan doen met `n bietjie rus...of dalk baie rus. Hoeveel van ons se gedagtes word nie 

gereeld vasgevang deur die hoop op `n volgende vakansie, van een oggend se bietjie later slaap of 

die feit dat my aftrede in sig is nie? Ons het `n moeë mensdom geword. 

Daarteenoor het God iets heeltemal anders vir ons beplan. God het van die begin af geweet dat ons 

moet rus. Hy het geweet dat die voorreg om te kan werk gaan inhou dat ons kragte minder word. 

Daarom dat God sekere opdragte gegee het oor rus. Vir Adam en Eva het Hy op die eerste dag na die 

skepping die opdrag gegee om te rus - dalk is rus in God se teenwoordigheid die kroon van die 

skepping en nie die mens nie? Later, vir Moses en die volk, gee Hy die opdrag om die sewende dag 

as `n rusdag te vier, om elke sewende jaar `n sabbatsjaar te vier en om na elke sewe sabbatsjare `n 

hersteljaar te vier. 

God gee vir sy kinders die opdrag om te rus en Hy doen dit met `n sekere doel. Hierdie doel word in 

Levitikus 25:2 vir ons gegee en dit is dat God se Naam geëer word. Toe die volk moes rus, was die 

fokus nie in die eerste plek net op hulle rus nie, maar op die eer van God se Naam. Hulle rus het 

gekom deurdat hulle beleef het hoe God vir hulle sorg en hoe Hy hulle herstel deurdat hulle opnuut 

kon fokus op Wie God werklik is en hoe wonderlik en goed Hy vir hulle is.  

As ons die res van Levitikus 25 lees, hoor ons hoe God vir die land `n sabbatsjaar gee, hoe God grond 

vir Sy volk terug gee en hoe Hy slawe lvry laat en hulle herstel in hulle posisie.  Die rus wat God vir 

hulle gegee het, het baie sterk gefokus op die herstel wat God bring in die verhoudings tussen mense 

en tussen mense en hulle werk en hierde herstel het net gekom deurdat die volk moes leer dat dit 

God is wat vir hulle sorg. 

Dink jou dit in: jy mag in die 7de, 49ste en 50ste jaar nie saai of oes nie. Tegnies, moes die volk elke 

keer vir drie jaar en langer deurkom sonder om te werk en net deur op die Here te vertrou. Maar kyk 

watter troos gee die Here vir hulle! Hy sê in Levitikus 25:21:  

"...dan gebied Ek my seën vir julle in die sesde jaar, en dit sal die oes vir die drie jare oplewer." 

Die Here self sal voorsien wanneer die volk gehoorsaam is en bly vertrou op die Here. God wat rus 

gee is ook die God wat die hemel en die aarde gemaak het en aan Wie alles op die aarde behoort. 

Daarom sal Hy vir sy kinders sorg as hulle alleen maar op Hom bly vertrou. 

Tog, ten spyte van hierdie gawe wat die Here vir hulle gegee het, hou die Israeliete nie hierdie gebod 

nie. Ons hoor in 2 Kronieke 36 dat God deur die ballingskap die land moes vergoed vir al die 

sabbatsjare en hersteljare wat die volk nooit gevier het nie. In plaas daarvan om op God te bly 

vertrou vir hulle versorging en herstel deurdat hulle rus by die Here, het die volk probeer om self te 

sien kom klaar. Hulle wou self sorg, self herstel, self red en self `n toekoms vir hulle seker maak en 

die gevolg daarvan was dat hulle aan uitbranding gely het - hulle verhouding met God het 

uitgebrand! 
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En dan neem God hulle in ballingskap in; in `n tydperk van sewentig jaar waar Hy begin om hulle te 

laat verlang na die ware herstel en rus wat net God kan gee. Ons hoor dit op `n besonderse manier 

in Jesaja 61:1-3:  

"Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om `n blye boodskap te 

bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te beur, om vir die 

gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir dié wat opgesluit is, om die genadejaar van die Here 

aan te kondig." 

Dit is dieselfde woorde wat Jesus Christus gesê het toe Hy in Nasaret op die rusdag in die sinagoge 

die mense geleer het en dit het hulle só gegryp dat hulle nie anders kon nie as om na Jesus te kyk 

nie! Jesus Christus is die Een wat die genadejaar van die Here vir ons kom aankondig het, wat die 

blye boodskap gebring het, wat moedeloses opbeur en wat vrylating aankondig vir dié wat opgesluit 

is. 

Toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het en uit die dood opgestaan het, het Hy die groot herstel 

gebring - `n herstel in my verhouding met God waarin Hy uit genade my God is en ek uit 

dankbaarheid en liefde gehoorsaam wil wees aan dit wat Hy van my vra. Die herstel wat Jesus 

Christus gebring het, het my terug gebring in `n verhouding met God waar ek die Vader leer ken as 

die groot Versorger en die Heilige Gees as die groot Rusgewer wat my versterk en lei in dit wat ek 

elke dag doen. 

En dit is Jesus Christus wat vanoggend ook weer voor jou en my kom staan en ons, wat uitgeput en 

oorlaai is, uitnooi om na Hom toe te kom en die rus te ontvang wat Hy gee. Hy kom en roep ons om 

ons lewe buite onsself in Hom te soek. Dit is Jesus Christus wat die juk van ons selfversorging, self-

herstel, self-red en `n eie toekoms bou afhaal en die juk van vertroue op God en rus in God tot eer 

van God op ons skouers sit. Dit beteken nie dat ons nie meer hoef te werk nie of dat ons nie meer 

erns moet maak en trots in ons werk moet hê nie.  

Dit beteken dat ek doen wat ek kan doen, en dat ek op God vertrou om dit te seën.  Dit beteken dat 

my prioriteit-tyd in my verhouding met God in gaan, dat ek tot Hom bid en smeek dat die Heilige 

Gees my sal lei in my besluitneming en werksywer, maar dat ek nie meer werk asof die dag van môre 

van my afhang nie. Dit beteken dat ek my kinders en kleinkinders só groot maak dat hulle in my lewe 

kan sien dat ek my rus in God vind en dat hulle sal leer om hulle identiteit en toekoms nie in hulle eie 

prestasies te vind nie, maar in hulle verhouding met God en die droom wat Hy vir elkeen het. Dit 

beteken dat ek tyd sal neem om te rus, om my te versterk in die Here en my verhoudings met my 

gesin, familie en vriende te koester, juis sodat ek nie aan verhoudingsuitbranding ly nie. 

Kyk daarom na Jesus Christus. Hy het die ware, volkome rus gegee wat ons net in God kan vind. 

Amen 


