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Sondag, 26 April 2020 

Skriflesing:  Matteus 11:25-30 

Tema:     ‘n Juk vir ‘n juk.  

    

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Matteus 11:25-30 

Daardie tyd het Jesus gesê: “Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir 

slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so 

was dit u genadige bedoeling. 

“My Vader het alles aan My toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; en ook 

ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun Hom wil bekend maak. 

“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 kry vir julle gemoed. My 

juk is sag en my las is lig.” 

 

Sitaat 

“Wie ‘n kind van God is, luister na die woorde van God.” – Johannes 8:47a 

 

PREEK – (Die wil van God/die wet – Riglyne vir geloofslewe) 

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Kom ons praat van oggend oor die juk wat ons almal in die lewe dra. 

In ons gelese gedeelte het u gehoor van die juk. Die juk was ‘n toestel wat deur osse gedra was 

om twee osse aan mekaar vas te maak, sodat hulle in dieselfde rigting beweeg; maar met die juk 

was daar ook ‘n swaar vrag wat trek moes word. Daardie juk kon baie swaar word en veroorsaak 

hewige harde werk! Dis ‘n gedwonge werk. Iets wat op jou af geforseer is.    

 

So beleef ons baie dinge wat op ons af geforseer word. Dis gewoonlik dinge waaroor jy geen 

keuse het nie.  

Moeilike werksomstandighede.  

Moeilike mense.  

Finansiële druk.  
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Gesondheidsprobleme.  

‘n Liggaam wat swak geraak het.  

Of ons druk vandag – ‘n virus wat die hele wêreld op sy knieë het.  

 

As Jesus hier in Matteus praat, het die gewone mense op straat hulle eie soort JUK gedra. Die 

Fariseërs en die skrifgeleerdes het die mense onderdruk met die Wet van Moses.  

Kom ek net by sê – ‘n verdraaide Wet van Moses – wat hulle behoeftes gepas het.  

In die Joodse tradisie is verwys na die Wet van Moses(die tien gebooie en die ander wette wat 

daar was)  as ‘n juk wat gedra moes word. Hierdie sogenaamde slim godsdienstige leiers, wat op 

so ‘n wêreldse manier na God se Wet gekyk het, het gedink hulle weet alles. Die mense is sleg en 

vol sonde en moet die heeltyd hierdie verdraaide wet gehoorsaam en waar hulle val, moes hulle in 

skaamte en boetvaardigheid hulle skuld afkoop, deur die begeleiding van hierdie godsdienstige 

leiers.  

Die gewone mense ontvang hierdie valse druk op hulle vanaf die godsdienstige leiers en dit maak 

hulle lewens ‘n geswoeg en ‘n gesweet.  

 

Ons  

Hoe baie druk kry jy nie soms waarvoor jy nie gevra het nie? Hoe baie keer is dit omstandighede 

of mense, waaroor jy voel, jy geen beheer het nie? 

Baie keer het ons druk, ‘n juk ontvang, en ons sleep nou maar noodgedwonge voort.  

 

Vir eenvoudiges 

Maar dan, kom Jesus en Hy tree in vir die mense rondom Hom. Hy begin en sê –  

“Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense 

verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige 

bedoeling. 

 

Wie is hierdie slim geleerde mense?  

Dis hierdie alwetende godsdiensleiers. Omdat hulle so vol van hulleself is en glo dat hulle weet 

alles en die res moet na hulle luister, kan hulle nie God se waarheid sien in Jesus nie.  

Dit lyk vir my of Jesus nie tyd het vir mense wat so vol van hulleself is nie. Hy dank God daarvoor, 

want die mense wat kan weg kom van hulle selfsugtigheid, is mense wat kan weg kom van sonde. 
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As jy kan besef dat jy is afhanklik en het nie alles in beheer nie, word jy iemand wat kan verander 

en soek na dit wat werklik saak maak.  

 

My teorie is dat selfsugtigheid, eintlik maar die wortel van sonde is. Die eie ek. ‘n Oormatige 

selfsugtige liefde vir jouself en wat jy oordeel wie en wat jou aandag, tyd en werk verdien. ‘n 

Suinigheid. 

 

Vat ons omstandighede – het jy verlede jaar Oktober gedink ons gaan wees waar ons nou is? 

Niemand het nie.  

Hoeveel mense het planne gemaak vir hulle lewens, hulle besighede, hulle vakansies, hulle 

kinders, hulle geldsake? Hoeveel het gedink dat hulle planne staan stewig?  

Hier sit ons met ‘n vyand, so te sê, waar geen groot weermag of kernwapens dit kan stop nie.  

Hier sit ons me ‘n virus wat nie gaan vra van watter etniese groep is jy nie.  

Hier sit ons met ‘n virus nie vra hoe ryk of hoe arm is jy nie.  

Waar is ons beheer? Ons sal waarskynlik hierdie virus kan oorkom, maar die koste gaan groot 

wees.  

Is ons regtig dan so in beheer van alles? 

Ons besef ons is weerbaar en swak. Wat maak ons met daardie kennis van onsself? 

 

Jesus hou van die mens wat besef hulle is nietig en klein, broos en weerbaar. Hy bring die 

waarheid aan die eenvoudig mense, en hulle is die wat weet hoe swaar hierdie wêreld se juk op 

hulle lê.  

 

Die Fariseërs van ouds het gedink hulle weet wat God wil hê. Hulle sal sommer namens Hom die 

mense in lyn kry met ‘n aangepaste Wet van Moses.  

 

Alles is aan Jesus toevertrou 

Maar die dan kom Jesus en Hy sê – julle weet nie wat God wil hê nie. Kom ek vertel vir julle wie 

weet wat God se wil werklik is –  

“My Vader het alles aan My toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; en ook 

ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun Hom wil bekend maak. 
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As daar iemand is wat weet wat God se Wil is, is dit God se Seun, Jesus. Alles is aan Hom 

toevertrou! 

Nog meer, Jesus sal besluit wie vir God reg gaan leer ken - en ook ken niemand die Vader nie, 

behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun Hom wil bekend maak.  

 

Een ding wat ons moet weet is dat die Wet was die reëlboek vir hoe God gehoorsaam moes word 

in die ou testament; en ek bedoel nie die 39 boeke as Ou Testament nie, maar as ou testament 

soos ‘n ou verbond, of ou belofte wat begin is by God en Abraham. Die Ou Testament het te doen 

met die verhouding tussen die mens, volk Israel teenoor God. En aan die einde van hierdie 

tydperk het profete begin sê dat daar ‘n verlosser, ‘n Messias aan die kom is.  

Jesus, die Seun van God, bring dan die nuwe oorkoms, belofte, verbond – ‘n Nuwe Testament – 

en ons leer dat Hy is in beheer van alles! 

 

Onthou in die Ou Testament het net seker mense agter gekom Wie God werklik is – Abraham, 

Moses, Dawid ens. Nie almal het God op ‘n besondere manier kon leer ken nie.  

 

En ons hoor dat Jesus sal besluit aan wie Hy die Vader sal bekend maak. En dan lees ons net in 

die volgende vers, wie die waarheid mag weet –  

 

Jesus nooi ons na Hom toe 

“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 kry vir julle gemoed. My 

juk is sag en my las is lig.” 

 

Wie mag die waarheid hoor? Wie is die eenvoudige mense vir wie die waarheid bestem is? Wie 

mag die werklike karakter van God leer ken en dit verstaan en ontvang?  

Hulle wat uitgeput en oorlaai is.  

 

Onthou, Jesus is God. God is in beheer van alles. En ons wat eenvoudig is, ons wat nie verstaan 

hoekom al hierdie dinge gebeur nie, kan wel weet, mag wel weet dat Jesus beheer het oor alles.  

 

Tipe mense 
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Ek dink mens moet jouself in een van twee groepe plaas. Mense wat dink hulle weet alles en hulle 

is in beheer  

Of 

Mense wat weet hulle is eenvoudig, swak by tye en weet nie noodwendig alles nie, maar dalk net 

genoeg, sodat jy nie selfsugtig sal wees nie.  

 

Wanneer jy kan besef dat jy is swak, dan kan jy besef jy is sondig, en wanneer jy besef jy is 

sondig, kan jy vra hoe maak ek nou? Dan sê Jesus – Ek sal jou rus gee.  

 

‘n Juk vir ‘n juk 

Broers en susters, Jesus kom na ons toe, elke dag, en bied vir ons ‘n juk aan wat sag is en wat lig 

is. Hy sê: leer My ken en vertrou my.  

Vertrou My al weet jy nie wat alles hier op aarde met jou kan gebeur nie.  

Vertrou my omdat jy wel weet wat met jou na hierdie aardse lewe met jou sal gebeur.  

Ruil die juk van hierdie wêreld vir die juk wat sag is en wat lig is, omdat Ek saam met jou aan jou 

vrag dra en jy dit nie self hoef te dra nie.  

 

Dan dui Jesus aan wie is Hy vir wie jy moet vertrou en Wie was God, nog altyd, wat nou deur 

Jesus aan die mense bekend gemaak word – God, Jesus is SAGMOEDIG en NEDERIG VAN 

HART.  

Ons Here is ‘n wese van liefde; Jesus wys dat God, dan nog altyd eintlik ‘n God was van liefde en 

as ons Jesus aanvaar as ons Here en ons leer van Hom, dan sal ons rus kry vir ons gemoed.  

 

Slot  

Ek sluit af – geliefdes, ons gaan steeds ‘n juk moet dra. Dit beteken dat ons gaan steeds ‘n vrag 

moet sleep, ons gaan steeds vir onsself moet dink, ons gaan steeds moet groei as mense in ons 

omstandighede en gaan steeds uitdaging moet aandurf, maar ons juk het lig en sag geword want 

ons het vir Jesus wat saam met ons, met liefde vir ons, aan die vrag help sleep.  

 

En onthou, hierdie vrag wat ons saam met Jesus sleep is nie meer ‘n vrag van lewe of dood nie, 

maar ‘n vrag van lewe en lewe.  

 

Die uitdaging hierdie week is dit –  
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Aanvaar ‘n Juk, maar kies die een wat Jesus gee en wat Hy saam met jou wil trek. Span in saam 

met Jesus elke dag van jou lewe. Neem Sy juk op jou.  

En, leer van Hom. Hy is sagmoedig en nederig van hart en kom ons word ook soos Hy. 

 

En al weet jy nie wat die uiteinde vir jou gaan wees nie en al gaan jy dalk drastiese keuse moet 

neem of moeilike besluit moet oor weeg, laat Jesus toe om saam met jou te trek aan daardie juk.  

Amen 
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