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LEZEN: 
Matteüs 1:20–23; Johannes 9:39; Matteüs 3:7–12, 4:1–10; Deuteronomium 34:1–4; 
Openbaring 21:10

KERNTEKST: 
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie 
rust geven.’ Matteüs 11:28

RUSTEN IN CHRISTUS
‘Christus was de belichaming van de wet. In zijn leven was geen schenden van deze wet 
te vinden. Terwijl hij zag naar een volk van getuigen die een gelegenheid zochten hem 
te veroordelen, kon hij rustig zeggen: “Kan een van u mij van zonde beschuldigen?”’1

Jezus’ leven was een afspiegeling van de betekenis van Gods wet, de tien geboden. Hij was 
de belichaming van de wet van God in menselijke vorm. Dus door zijn leven te bestuderen 
leren we hoe het is om de geboden na te leven en hoe we ons aan de geboden kunnen 
houden op een manier die anders is dan droog en geesteloos wetticisme. 

Natuurlijk is een van deze geboden de sabbat, het vierde gebod.

Deze week studeren we verder in het boek Matteüs. We zullen naar een aantal twistpunten 
over de sabbat kijken en zien hoe in het leven van Jezus duidelijk wordt wat de sabbat 
houden inhoudt. Want als de wet inderdaad een afspiegeling van Gods karakter is en Jezus 
de belichaming van die wet, dan kunnen we meer te weten komen over het karakter van 
God door de manier waarop Jezus het vierde gebod naleefde en wat hij erover onderwees. 
En nog belangrijker: hoe we zijn karakter kunnen weerspiegelen in ons eigen leven.

1 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen, blz. 231
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MAAK
DEZE LES VOOR 

SABBAT 
7 MEI

BIJBELLES | 1 – 7 MEI
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In Matteüs 11:20–27 begint Jezus met een krachtige terechtwijzing aan de steden van Galilea 
die zijn onderricht hebben afgewezen. Wat deze terechtwijzing en zijn waarschuwing 
voor een veroordeling zo beangstigend maakt is dat deze steden zoveel kans hadden 
gekregen om de waarheid te leren kennen. Hij, de waarheid,2 bevond zich in levende lijve 
onder hen. Alsof dat nog niet genoeg was, had hij daar vele ‘wonderen’3 verricht. Toch 
hadden zij geweigerd tot inkeer te komen. Sterker nog: ‘Als in Sodom de wonderen waren 
gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan.’4 Met 
andere woorden, ze waren erger dan de Sodomieten. 

Direct daarna, in de verzen 25–27, bidt Jezus tot de Vader. Hij dankt hem en spreekt dan 
over de hechte band tussen hen twee. Hij bevestigt ook dat de Vader hem alles heeft 
gegeven. In zekere zin laat hij nog duidelijker zien waarom het zo tragisch is dat de steden 
hem hebben afgewezen. 

Lees Matteüs 11:28–30. Wat zegt Jezus hier? Waarom wordt dat juist hier gezegd, 
precies na wat hij daarvoor heeft gezegd?

Na het veroordelen van ongeloof en het herbevestigen van zijn nauwe band met de Vader, 
biedt Jezus iedereen die vermoeid is rust aan in hem. Met andere woorden, hij vertelt de 
mensen om niet dezelfde fout te maken als die anderen, door hem af te wijzen. Hij heeft 
de autoriteit en de macht om te doen wat hij zegt en hij zegt dat door bij hem te komen 
je rust in je ziel zult vinden. Gezien de context, houdt deze rust die vrede en hoop in, die 
degenen die hem afwijzen niet zullen en kunnen hebben.

Wat kan het verder nog betekenen wanneer hij zegt dat hij ons rust zal geven? Luiheid? 
Betekent het dat alles zomaar mag? Natuurlijk niet. Jezus houdt ons een hoge standaard 
voor. Dat zagen we in zijn Bergrede. Maar een band met Jezus is niet bedoeld om ons af te 
matten. Door van hem te leren, door hem en zijn karakter als voorbeeld te nemen, kunnen 
we rust vinden van al het gezwoeg en de problemen van het leven. Zoals we zullen zien, 
vinden we een van deze uitingen van rust in het houden van de sabbat. 

Hoe ervaart u de belofte die Jezus ons hier geeft? Wat heeft ‘zachtmoedig en 
nederig’5 zijn te maken met een lichte last?

2 Johannes 14:6
3 Matteüs 11:20
4 Matteüs 11:23
5 Matteüs 11:29

HET LICHTE JUK
VAN CHRISTUS

ZONDAG 1 MEI | BIJBELLES  

Matteüs 11:28–30
Hoe kan ik werkelijk rust vinden?
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Velen uit de christelijke wereld betogen dat de zevende dag, de sabbat, is afgeschaft, 
vervangen, achterhaald, vervuld, enzovoort. Als dat zo is, waarom heeft Jezus dan zoveel 
tijd besteed aan hoe de sabbat gehouden moet worden?

Lees Matteüs 12:1, 2; Lucas 14:1–6; Marcus 2:23–28; Johannes 5:9–16. Welke 
onderwerpen staan er ter discussie in deze verzen? Welke niet? 

De farizeeën wisten dat de schending van de sabbat een van de redenen was waarom Israël 
door de Babyloniërs in ballingschap was gevoerd. Ze wilden een herhaling voorkomen. 
Daarom stelden ze een lange lijst van regels en voorschriften op over wat wel en niet mocht 
op de sabbat. De gedachte hierachter was de heiligheid van de sabbat te beschermen. 
Wat waren enkele van deze regels?

Als een kip op sabbat een ei legt, mag je dat opeten? De meerderheid van de farizeeën was 
van mening dat als de kip een ei-leggende kip was, je het ei niet mocht opeten, omdat de 
kip dan werkte. Echter als de kip geen ei-leggende kip was—als het een kip was die werd 
gemest voor de slacht—dan mocht je het ei opeten omdat het niet onder de primaire arbeid 
van de kip viel. (Er werd ook geopperd dat je een op sabbat gelegd ei door een ei–leggende 
kip mocht opeten, als je de kip later dan doodde voor het overtreden van de sabbat.)

Mag je op sabbat naar jezelf in de spiegel kijken? Het antwoord: Nee, want als je een grijze 
haar zou zien, zou je verleid kunnen worden die te plukken. Dat zou oogsten zijn, een 
schending van de sabbat.

Als je huis op sabbat in brand vliegt, mag je dan je kleding uit het vuur redden? Het antwoord: 
je mag slechts één stel kleren naar buiten dragen. Maar als je één set kleren aantrekt, dan 
mag je nog een stel naar buiten dragen. (Als je huis trouwens in brand staat, mag je niet aan 
een heiden vragen om het te blussen. Maar als de heiden het vuur toch blust, mag dat wel.)

Mag je spugen op sabbat? Het antwoord: je mag op een steen spugen, maar je mag niet 
op de grond spugen want dan zou je modder of mortel maken.

Misschien lachen we hierom. Maar hoe kunnen we voorkomen dat wij op onze 
eigen manier hetzelfde doen, niet alleen voor wat betreft de sabbat, maar alle 
aspecten van ons geloof? Hoe voorkomen we dat we uit het oog verliezen waar 
het echt om gaat doordat we ons richten op onbeduidende details?

ONRUST OVER
DE RUSTDAG

Matteüs 12:1, 2, Lucas 14:1–6,
Marcus 2:23–28, Johannes 5:9–16

Wat staat ter discussie?
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In dit godsdienstige klimaat werkte Jezus onder onmogelijk starre regels die het oor-
spronkelijke doel van de sabbat bedierven. De sabbat zou een dag moeten zijn die vrij 
van werk is; een dag om God te aanbidden en de band met medegelovigen aan te halen 
op een manier die tijdens de werkweek niet kan; een dag waarop kinderen weten dat hun 
ouders meer tijd voor hen hebben dan normaal; een dag waarop we ons in het bijzonder 
kunnen verheugen over wat onze schepper en redder voor ons heeft gedaan.

Lees Matteüs 12:3–8 om te zien hoe Jezus reageert op het zware juk van de 
farizeeën. Lees ook 1 Samuel 21:1–6. Hoe loopt Jezus’ redenering hier?

Jezus vertelde hier wat hij later6 op een nog veel krachtiger wijze zou zeggen: dat ze 
zich moesten richten op wat echt belangrijk was. Jezus vertelt het bekende verhaal over 
de voortvluchtige David die broden uit de tabernakel had genomen die alleen voor de 
priesters bedoeld waren. In die omstandigheid was de honger van David en zijn metge-
zellen belangrijker dan een tabernakelritueel dat een ander oogmerk diende. Op dezelfde 
manier was de honger van Jezus’ volgelingen belangrijker dan de sabbatsvoorschriften 
(over oogsten) die een ander doel dienden.

Jezus verwijst ook naar het werk van de priesters in de tempel op sabbat. Op sabbat was 
het toegestaan om Gods werk te doen. Om dezelfde reden stond de sabbat het werk van 
Jezus’ medewerkers toe, omdat Jezus en zijn werk groter waren dan de tempel.

Niets wat Jezus hier of op andere plekken over het houden van de sabbat heeft gezegd 
doet op enige wijze af aan het goddelijke gebod dat we de sabbat moeten houden. Hij 
probeerde hen te bevrijden van de betekenisloze regels die het oorspronkelijke doel van 
de sabbat verbloemden, maar niet van de sabbat zelf. Dat is een uiting van de rust die we 
in Christus vinden als onze schepper en redder. 

‘In de dagen van Christus was de sabbat dusdanig verlaagd dat het vieren ervan 
eerder de aard van zelfzuchtige en willekeurige mensen weergaf dan het karakter 
van de liefdevolle hemelse Vader.’7 Kijk eens naar uw eigen gedrag en vraag uzelf 
af wat u kunt doen om er zeker van te zijn dat u het karakter van onze liefdevolle 
hemelse Vader weerspiegelt en geen zelfzuchtig karakter vol eigenmachtigheid.

6 Zie Matteüs 22:23, 24
7 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen,
 blz. 228 

HET ANTWOORD
VAN JEZUS

DINSDAG 3 MEI | BIJBELLES  

Matteüs 12:3–8 & 1 Samuël 21:1–6
Wat is de gedachtegang?
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Het is heel interessant om door de evangeliën te lezen en te merken hoe vaak de schrijvers 
de confrontaties tussen Jezus en de religieuze leiders op de sabbat verslaan. Waarom 
zouden alle vier de evangeliën, en enkele zelfs meerdere keren, vertellen over de strijd die Jezus 
met de leiders had over het houden van de sabbat, als de sabbat op het punt stond te worden 
afgeschaft? Dit punt wordt nog opvallender wanneer we bedenken dat de evangeliën 
vele jaren na Jezus’ publieke optreden zijn geschreven. Hoewel de deskundigen verdeeld 
zijn over de exacte data, schatten de meesten dat ze tenminste 20 tot 30 jaar na de dood 
van Jezus zijn geschreven. Als de sabbat toen al was vervangen door de zondag (een 
veelgebruikt argument), dan wordt er in de geïnspireerde vertellingen van Jezus’ leven niet 
eens naar gehint. We hebben dus sterk bewijs dat de sabbat niet afgeschaft, veranderd of 
verdrongen is. Althans niet door enig voorbeeld of bevel van Jezus in de vier evangeliën. 
Integendeel, als we ons richten op Jezus’ bevelen en voorbeeld, tonen de evangeliën de 
blijvende geldigheid van de sabbat aan. 

Lees Matteüs 12:9–14. Welke kwestie speelt hier? Waarom zou dat een reden 
voor een geschil zijn?

‘Op een andere sabbat kwam Jezus in een synagoge. Daar zag hij een man met een 
verschrompelde hand. De Farizeeën sloegen hem gade, nieuwsgierig om te zien wat hij 
zou doen. De Heiland wist heel goed dat hij als een overtreder zou gezien worden als 
hij op sabbat zou genezen, maar hij aarzelde niet de scheidsmuren van overleveringen, 
waardoor de sabbat aan het oog werd onttrokken, af te breken. … Onder de joden was 
het een stelregel dat wanneer iemand naliet goed te doen, als hij daartoe in staat was, 
dit als zonde gezien werd. Nalaten een leven te redden stond gelijk met doden. Jezus 
benaderde de rabbi’s dus op hun eigen terrein.’8

Net zoals bij de vorige confrontatie op sabbat probeerde Jezus de mensen te wijzen op 
het hogere doel van de wet, op het hogere doel van waar een geloofsleven over gaat. De 
farizeeën zouden de man liever hebben laten lijden dan dat zijn hun eigen door mensen 
gemaakte sabbatsregels overtraden. Deze voorschriften waren zo verdraaid geraakt, 
dat ze op sabbat wel een os uit een sloot zouden trekken, maar geen medemens van zijn 
lijden zouden afhelpen.

We moeten erop letten dat de manier waarop we ons geloof in de praktijk brengen 
overeenkomt met de manier van leven die God van ons vraagt.

8 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen, 
 blz. 230

GENEZING OP DE SABBAT

Matteüs 12:9–14
Wat speelt hier?
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HET HOUDEN
VAN DE SABBAT

DONDERDAG 5 MEI | BIJBELLES  

Zoals duidelijk uit de evangeliën blijkt, heeft Jezus de sabbat niet afgeschaft. Hij heeft de 
sabbat  juist in ere hersteld, bevrijd van de zinloze lasten die erop waren gelegd. Honder-
den jaren later rustten en aanbaden christenen nog steeds op de sabbat. De historicus 
Socrates Scholasticus uit de vijfde eeuw schreef: ‘Bijna alle kerken in de hele wereld vieren 
de heilige mysteries (het Heilig Avondmaal) elke week op sabbat, maar de christenen in 
Alexandrië en Rome weigeren dit te doen, vanwege een aantal oude tradities.’9 Wat de 
redenen ook mochten zijn om deze confrontaties in de evangeliën op te nemen, het was 
zeker niet om de mensen van de sabbat af te trekken.

Lees nog een keer Matteüs 12:12 en sta stil bij de zin: ‘Daaruit volgt dat we op 
sabbat goed mogen doen.’ Wat betekenen deze woorden over het houden van 
de sabbat in de context waarin Jezus sprak? En in het grotere verband?

Hoewel de joodse wet het toestond om op sabbat medische hulp te bieden  aan een persoon 
in levensgevaar, ging Jezus een stap verder. Genezingen, misschien zelfs genezingen die 
op een andere dag gedaan kunnen worden, zijn toegestaan op de sabbat. Kijk met dit in 
uw achterhoofd eens naar wat Jezus later in Matteüs zei. ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde 
die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn 
voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’10 Het is duidelijk dat Jezus 
ook zeker nieuwe dingen tevoorschijn haalde. 

Lees Jesaja 58:7–13. Hoe helpen deze teksten ons te begrijpen wat het betekent 
om de Heer werkelijk te volgen en de beginselen van de wet, waaronder de 
sabbat, na te leven? Hoe begrijpt u de uitdrukking ‘hersteller van muren’11 in de 
context van de drie-engelenboodschap? 

9 Socrates Scholasticus, Ecclesiastical History,
 boek 5, blz. 289.
10 Matteüs 13:52
11 Jesaja 58:12

Matteüs 12:12
Waarom mag ik goeddoen

op sabbat?



GESPREKSVRAGEN

  Lucas betrok eerder gepubliceerd 
materiaal bij het schrijven van zijn 
evangelie. Wat moeten we dan 
verstaan onder het geïnspireerde 
karakter van de Bijbel? Hoe vindt 
inspiratie plaats? Zie Ellen G. White, 
‘The Inspiration of the Prophetic 
Writers’, Selected Messages, deel 1, 
blz. 15-23
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‘Met of zonder religie,’ zei theoretisch 
natuurkundige Steven Weinberg,12 ‘heb 
je goede mensen die goede dingen 
doen en slechte mensen die slechte 
dingen doen. Maar om goede mensen 
slechte dingen te laten doen heb je reli-
gie nodig.’ In de 16e eeuw waarschuwde 
de Franse wiskundige en filosoof Blaise 
Pascal13 ‘mannen doen nooit zo volledig 
en opgewekt kwaad als wanneer ze 
dat doen vanuit religieuze overtuiging’. 
Hoewel ze een beetje overdreven zijn, 
zit er helaas een kern van waarheid in 
deze uitspraken. Deze waarheid kan 
gezien worden in de context van de 
lessen van deze week, met betrekking 
tot de farizeeën en de sabbat. ‘Toen 
Jezus zich tot de Farizeeën wendde 
met de vraag of het geoorloofd was 
goed of kwaad te doen op de sabbat, 
om een leven te redden of verloren 
te doen gaan, hield hij hen hun eigen 
slechte plannen voor. Ze achtervolgden 
hem met bittere haat, terwijl hij leven en 
geluk bracht aan tal van mensen. Was 
het beter op sabbat te doden, zoals 
zij van plan waren, dan de zieken te 
genezen, zoals hij gedaan had? Was 
het rechtvaardiger om op Gods heilige 
dag rond te lopen met moordplannen 
dan alle mensen lief te hebben, wat tot 
uiting komt in goeddoen?’14

12 Steven Weinberg (geb. 1933) – Amerikaans 
natuurkundige en Nobelprijswinnaar.

13 Blaise Pascal (Clermont–Ferrand, 19 juni 
1623 – Parijs, 19 augustus 1662) was een 
Franse wis– en natuurkundige, christelijk 
filosoof, theoloog en apologeet.

14 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen, 
blz. 230–231

VERDERE 
STUDIE

GESPREKSVRAGEN

 Wat bedoelde Jezus toen hij zei: 
‘Barmhartigheid wil ik, geen offers’? 
Denk bij het formuleren van uw 
antwoord ook aan deze teksten: 
Matteüs 9:10–13, Hosea 6:6 en 
Jesaja 1:11–17. 

 Waarom denkt u dat zoveel 
christenen, zelfs vele zeer gelovige 
mensen die van Jezus houden, 
zo hardnekkig de sabbat blijven 
afwijzen, ondanks het sterke 
bewijs in de Bijbel? Welke dingen 
zouden we kunnen doen waardoor 
deze mensen zich zouden gaan 
openstellen voor de waarheid van 
de sabbat? 

  Jezus zei: ‘Mijn juk is zacht en mijn 
last is licht.’15 Op welke manieren 
kunt u helpen om de last te 
verlichten en het juk te verzachten 
van de mensen om u heen?

15 Matteüs 11:30

BIJBELLES | VRIJDAG 6 MEI

06

Jesaja 58:7–13
Wat betekent het om de Heer

te volgen?
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Matteüs 12: 1–14 
Rust vinden in Jezus

IJSBREKERVRAAG
Als u soms alles eventjes beu was, of u moe of ontmoedigd voelde, hoe—en dank zij wat 
of wie—hervond u uw kracht? Probeert u zich een concreet voorbeeld te herinneren.

IK ONTDEK
Ons tekstgedeelte bestaat uit twee gedeelten die op elkaar volgen en te maken hebben 
met de manier waarop de sabbat zinvol kan worden gemaakt. Het onderricht van Jezus 
is tweeledig. Aan de ene kant spreekt hij over de sabbat, maar aan de andere kant doen 
er we ook goed aan om te letten op de manier waarop Jezus de mensen om hem heen 
antwoordt, die soms vijandig zijn en hem beschuldigen.

IK BESTUDEER
Matteüs 12:1–8: De discipelen plukken korenaren.

 Ziet u een duidelijk verband tussen de houding van Jezus met zijn discipelen en het 
verhaal van David? Laten we op zoek gaan naar de parellellen. 
 Wat is in beide gevallen verboden? Welk verband is er tussen het brood en de korenaren? 
Vergelijk ook de tijd (sabbat) en de heilige plaatsen (tempel) en betrek daar ook de 
tweede vergelijking bij die verband houdt met de activiteiten van de priesters. Welke 
vraag stelt Jezus tot tweemaal toe aan zijn gesprekspartners?
 De woorden in vers 6: ‘Hier gaat het om meer dan de tempel’ slaan niet direct op Jezus, 
want in het Grieks wordt hier een onzijdig woord gebruikt. Tot tweemaal toe wordt er 
verwezen naar het lezen van het woord van God.1 Jezus citeert rechtstreeks uit Hosea 
6:6. Wat is hier groter dan de tempel (de geheiligde ruimte)? En groter dan de sabbat 
(geheiligde tijd)? Is dat niet het uitleven van de barmhartigheid die een barmhartige 
God van ons vraagt? Maar tegelijkertijd bevestigt Jezus ook aan de hand van het Woord 
van God dat hij Heer is over de sabbat.

Matteüs 12:9–14: De man met de verschrompelde hand.
 Waar bevinden Jezus en zijn gesprekspartners zich nu? En wie is er ook? Wat doet deze 
man? Wat is de bedoeling van de vraag van de farizeeën? Hoe verschuift Jezus het 
onderwerp van de vraag wat men al dan niet zou moeten doen voor de mens om wie 
het gaat. 
 Let ook hier weer op de knappe wijze waarop Jezus met zijn (vijandige) gespreksgenoten 
omgaat door bepaalde vragen te stellen en gelijkenissen te vertellen. Welk doel heeft God 
met zijn schepsels (de os die in de put is gevallen; de man met de verschrompelde hand)? 

Volg de verschuivingen die in de tekst plaatsvinden
 van wat verboden is naar wat is toegestaan
 van de nadruk op dingen doen voor de mens als persoon
 van het zich houden aan het strikte en formele naar een leven dat gestuurd wordt door 
liefde voor de naaste
 van het gevaar van de dood naar een toe-
komst van leven 

1 Matteüs 12:3,5

Matteüs 9:10–13, Hosea 6:6,
Jesaja 1:11–17
Wat wil Jezus?
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IK PAS TOE
Jezus probeert een gemeenschappelijke basis te vinden (een verbod, volgens zijn vijanden) 
en stelt vragen in plaats van in de oppositie te gaan (ook al had hij daar redenen toe). 

 Waarom stelt Jezus vragen? Wat is het verschil tussen een vraag en een directie con-
frontatie? Waaraan geef ik de voorkeur? Wat doe ik meestal? Probeer ook deze strategie 
te volgen. Misschien kunt u een ervaring delen met de anderen.
 Wat is belangrijker: barmhartigheid tonen of het brengen van offers? Probeer uit te 
leggen wat deze woorden voor u betekenen door synoniemen te bedenken.
 Wat voor goede dingen doe ik op sabbat? Hoe kan ik me op dat punt verbeteren?

IK BID …
Heer, ik dank u dat u de Heer van het universum bent 
en de Schepper van mijn leven. Ik dank u ook voor 
uw Woord dat een licht voor me is. Te vaak ben ik nog 
gericht op een strikte en formele gehoorzaamheid en 
op alles wat verboden, afkeurenswaardig en taboe is. 
Dat betekent lijden voor mij, maar ook voor anderen. 
Heel concreet denk ik aan het volgende (vul zelf 
in). Ik vraag u om vergeving. Help me dat ik me laat 
inspireren door uw barmhartigheid en open mijn ogen 
voor wat anderen in mijn omgeving nodig hebben. 
In de naam van Jezus, mijn reisgenoot en Redder. 
Amen.

06
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CHILLEN 

Openingsvraag
Welke foto’s, filmpjes, of andere berichten heb je gevonden? Bespreek wat je 
gevonden hebt met elkaar.
Lees samen Matteüs 11:25-30

IJsbrekervraag
Op welk moment in je leven heb je echte rust ervaren? Bespreek met elkaar.

Inspiratie 
‘Kom dan bij mij. Ik zal je rust geven.’1

Mat 11:28

Behandel de tekst
 Zondag: vers 25-26. Over welke ‘dingen’ had Jezus het, lees vers 20-24, en zie 
de les van vorige week. Wie zijn de ‘eenvoudige mensen’? Zijn dat mensen 
met een laag IQ? Of kan het verwijzen naar mensen die Gods wijsheid boven 
hun eigen wijsheid stellen? Geef voor en tegen bij beide opties. Zijn er andere 
mogelijkheden deze tekst te begrijpen?
 Maandag: vers 27-28. ‘Alleen aan wie de zoon het wil openbaren.’ Wat bedoelde 
Jezus hier? Maakte Jezus de keuze, of waren het de mensen die ervoor kozen 
om wel of niet te luisteren? Wat wil hij openbaren? Wat zegt dit over zijn missie 
op aarde? Vergelijk Johannes 1:18, 14:9.
 Dinsdag: vers 28. ‘Kom naar mij … dan zal ik je rust geven.’ Over welke rust sprak 
Jezus. Lees Genesis 2:2. Bedenk verschillende soorten rust. Is er ook een soort 
rust die je zelf niet kunt maken? Hoe ziet die rust er uit? Leg uit. Bij wie ligt het 
initiatief om de rust te zoeken? Waarom zou dat zo zijn? Bespreek met elkaar.
 Woensdag: vers 29-30. ‘Neem mijn juk op je en leer van mij …’. Wat moesten 
mensen van Jezus leren? Hoe konden ze zachtmoedigheid en nederigheid 
leren? Van wie moesten ze dat leren? Waarom vergeleek Jezus dat met een 
‘juk’? Bespreek met elkaar.

Toepassing 
 Donderdag. Welke rust heb jij in je leven nodig? Hoe ga je dat aanpakken? Wat 
doet die rust met je? Wat merk je van die rust? Bespreek met elkaar.
 Vrijdag. Wat heb jij tot nu geleerd van Jezus? Waar merken anderen dat aan? 
Leg uit.
 Sabbat. Waarom geeft het vrede als je net als Jezus vriendelijk bent en jezelf 
niet belangrijk vindt? Hoe werkt dat denk je? Is dit gewoon psychologisch of is 
het bovennatuurlijk? Waarom wel of niet? Bespreek.

Opdracht
Wees de komende 10% aardiger dan je normaal bent, en denk 10% minder aan 
jezelf dan je normaal doet.

1 Matteüs 11:28, Bijbel in Gewone Taal
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