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Skrifgedeelte: Matteus 11:25-30 

Teksvers: Matteus 11:28 

Tema: Die koninkryk van God: waar eenvoudiges rus vind deurdat hulle God leer ken. 

Matteus 11:28 is sekerlik een van die verse wat baie van ons van vroeg al in ons lewe geleer het. 

"Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee." Dit is `n vers wat ons troos 

en hoop gee. Dit is egter `n vers met ontsettende rykdom en diepte en om dit te verstaan moet ons 

wyer as net hierdie een vers kyk. Ons moet ook in gedagte hou dat hierdie deel is van Jesus se 

boodskap wanneer Hy besig is om die mense wat na Hom luister van die koninkryk van God te leer. 

Hierdie vers pas in die gedeelte wat vanaf vers 25 tot 30 strek. In vers 25 begin Matteus deur te sê 

"Daardie tyd het Jesus gesê...". Hierdie aanbod van troos wat Jesus maak, gee Hy dus net nadat Hy 

Kapernaum, Gorasin en Betsaida vervloek het en net nadat Hy gesê het dat in die koninkryk van God 

word geringe mense belangrik en dat koms van die koninkryk van God nie gestop kan word nie.  

Hiermee sê die Here dus vir ons dat werklike rus net in die koninkryk van God gevind kan word. 

Ons het dus nie hier met `n aardse rus te doen nie. Die rus wat die Here hier belowe is dus nie `n rus 

na `n lang dag nie en dit is nie `n ontsnapping van jou probleme van die wêreld nie. As jy in Jesus 

Christus glo, gaan jou probleme, uitdagings en seer nie net skielik verdwyn nie. Dit gaan hier oor `n 

heeltemal ander tipe "rus". Dit gaan dus hier oor rus weg van die oorlog wat daar is tussen die 

koninkryk van God en die aanvalle van die satan, ons sondige natuur en die wêreld se opstand teen 

God. 

Iets van hierdie rus wat die Here vir ons gee word duidelik wanneer ons kyk na die juk en die las 

waarvan Jesus Christus praat in vers 29 en 30. `n Juk is `n stuk gereedskap wat oor die nek van `n os 

of perd gesit word en waaraan `n ploeg, byvoorbeeld, vas gemaak sal word sodat die os of perd 

hierdie ploeg deur die land kan trek. Hierdie beeld het die Jode in Jesus Christus se tyd dikwels 

gebruik vir die godsdiensonderrig wat hulle gegee het. Tipies was `n Rabbi se leerinhoud sy juk 

genoem. 

Daarmee saam het die Jode in hulle godsdiensonderrig na twee jukke verwys - die juk van die 

koninkryk en die juk van die wet. Die juk van die koninkryk was vir hulle die Here se opdrag in 

Deuteronomium 6:4-9. Die bekende "Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die 

Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, 

moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat..."  

Die juk van die wet was vir hulle weer die opdrag van die Here in Deuteronomium 11:13-21. Daar 

staan weer dat as die Israeliete die gebooie van die Here stiptelik gehoorsaam en die Here hulle God 

lief het en dien, sal Hy vir hull reën op die regte tyd gee en sal Hy vir hulle sorg. Mettertyd het die 

geestelike leiers van die volk hierdie juk van die wet só intens en streng gemaak dat dit op die einde 

die Jode se moed gebreek het. Hierdie juk, selfs die juk van die koninkryk in Deuteronomium 6, het 

`n harde en swaar juk geword wat die volk moedeloos gemaak het. 

Tog is hierdie juk van die koninkryk en die juk van die wet nie die juk wat ek en jy dra nie. Ons is nie 

Jode wat in die tyd voor en van Jesus geleef het nie en daarom is dit nie die juk waaronder ons is nie. 

Nee, die juk wat ek en jy dra lyk heeltemal anders, maar dit is tog `n juk van termes en voorwaardes, 
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van allerhande wette wat ons moet nakom en waaronder ons val. Ons kan dit die juk van die wêreld 

en ons sonde noem. Dit is `n uitkyk op die lewe en geloof waarin alles van my afhang. Dit is `n siening 

waarin my lewe en geloof die heeltyd `n weegskaal is en dit wat ek opsit moet die skaal laat 

balanseer dat ek net `n goeie mens is. Dit is `n juk van prestasie en waar alles van my afhang. 

Jesus kom as't ware en lig hierdie swaar juk op en sit Sy juk op almal se skouers wat in Hom glo. 

Hierdie juk is nie meer wette, bepalings, termes en voorwaardes nie. Al die wette, bepalings, termes 

en voorwaardes wat daar sou kon wees het Jesus gedra en saam met Hom aan die kruis vasgespyker. 

In die plek daarvan is die juk wat Jesus Christus gee `n verhouding. `n Verhouding waarin ons Hom 

leer ken as die Koning en die Verlosser. `n Verhouding waarin die swaar en seer van wette en 

voorwaardes weg geneem word en waar liefde en genade regeer. `n Verhouding waarin ek nie 

aanvaar word omdat ek só goed en oulik en soet is nie, maar waar ek aanvaar word ten spyte van my 

gebreke, sondes, verkeerde optredes en stukkende mens-wees. Die juk van Jesus Christus is `n 

verhouding, dié verhouding, waarin Hy ons innooi om na Hom toe te gaan en in Hom te glo. 

Maar hierdie verhouding is `n verhouding waarin ek nie net vir Jesus Christus leer ken nie, maar ook 

vir die Vader en die Heilige Gees. Ware rus, met hierdie sagte juk op my skouers, beleef ek waar ek 

God Drie-Enig leer ken as die regverdige en genadige God wat Homself aan ons bekend maak. In 

werklikheid is dit `n verhouding waarin ek in gebore word wanneer die Heilige Gees in my werk en 

my nuut maak. Daar waar die Heilige Gees op `n onverklaarbare manier in my werk en my hart en 

gedagtes en lewe omdraai en verander en nuut maak, juis dáár begin my verhouding met die Here. 

Juis daar begin ek rus vind. 

Daarom dat Jesus sê dat God hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, maar dat Hy dit 

aan eenvoudiges bekend gemaak het. Dit is wat agter die woorde lê wanneer Jesus sê dat niemand 

die Seun ken nie, behalwe die Vader en dat niemand die Vader ken nie, behalwe die Seun en elkeen 

aan wie die Seun Hom wil bekend maak. Só, alhoewel Jesus ons dus in hierdie verhouding en hierdie 

rus innooi, is dit `n uitnodiging wat van Hom afhang. As dit nie die Here se wil is om hierdie 

uitnodiging vir jou te gee nie, sal jy nie die uitnodiging kry nie. 

Daarom is dit `n rus wat eenvoudige mense ontvang en wat nie deur slim en geleerde mense 

ontvang word nie. Hierdie woorde beteken nie dat die Here eers na jou IK kyk en dan besluit of Hy 

aan jou hierdie uitnodiging gaan gee nie. Dit gaan nie hier oor intellek of kennis nie, maar oor die 

manier waarop jy die boodskap ontvang en hoe jy daarop reageer. Slim en geleerde mense is dan dié 

persone wat probeer om die boodskap van hulle eie stukkende mens-wees weg te redeneer. Wat 

daardie weegskaal-juk wil gebruik om te sê en te wys dat hulle nie die Here nodig het nie. 

Eenvoudiges is weer dié persone wat met die hoor van die boodskap van God wat deur Jesus 

Christus regeer, nie anders kan nie as om hulle eie stukkende mens-wees te erken en te bely nie. Dit 

is dié mense wat weet hóé afhanklik hulle van die Here is en wat weet dat hulle nooit rus vir hulle 

siele gaan hê solank as wat dit van hulle afhang nie. Dit is die mense wat besef hoe absoluut 

hulpeloos hulle is en dat hulle net op die Here kan vertrou om vir hulle werklike rus te gee en die juk 

van hierdie stukkende wêreld van hulle skouers af te gooi. 

God se koninkryk is `n koninkryk van rus - `n diep rus waar die las van skuld en eie prestasie afgehaal 

word en `n lewende verhouding gegee word. Kom dus na Jesus Christus toe en Hy sal vir jou rus gee. 

Amen  


