


RUST VOOR JE ZIEL – MATTHEUS 11:28-30



Mattheüs 11:28 (HSV) Kom naar Mij toe, allen 
die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust 
geven.



29 Neem Mijn  juk  op u, en leer van Mij dat Ik 
zachtmoedig ben en nederig van  hart; 



en u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want 
Mijn  juk  is zacht en Mijn last is licht.





Kom naar Mij toe…



Johannes 6:35 (HSV) En Jezus zei tegen 
hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij 
komt, zal beslist geen honger hebben, en wie 
in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.



Allen die vermoeid en belast zijn…



Mattheüs 23:4 (NBV) Ze bundelen alle voor-
schriften tot een zware last en leggen die de 
mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen 
vinger uitsteken om die te verlichten.



Allen die vermoeid en belast zijn…
(NBV) en onder lasten gebukt gaan…



Vermoeid – afgemat en ontmoedigd

Belast – dat wat je naar beneden drukt



Mattheüs 9:36 (NBG) Toen Hij de scharen 
zag, werd Hij met ontferming over hen 
bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat 
waren, als schapen die geen  herder  hebben.



En Ik zal u rust geven.



(GNB) Ik zal u verlichting geven.

(TM) Je zult leren om vrijuit en licht te leven.



Neem Mijn juk op u…



Handelingen 15:10 (NBV) Waarom wilt u God 
dan trotseren door op de schouders van deze 
leerlingen een juk te leggen dat onze voor-
ouders noch wijzelf konden dragen? 



Galaten 5:1 Christus  heeft ons bevrijd opdat 
wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand 
en laat u niet opnieuw een slavenjuk 
opleggen.



Leviticus 26:13 (NBV) Ik heb het juk gebro-
ken waaronder je gebukt ging, zodat je weer 
met opgeheven hoofd kunt rondlopen.



Neem Mijn juk op u…



En leer van Mij…

(GNB) Laat Mij je leermeester zijn…



En leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en 
nederig van  hart…



En u zult rust vinden voor uw ziel.



En u zult rust vinden voor uw ziel.

(NBV) Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.





Verfrissing | herstel | op krachten komen | stil 
worden | verkwikking



Psalm 23:2 (HSV) Hij doet mij neerliggen in 
grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar 
stille wateren. 3 Hij verkwikt mijn ziel...



Psalm 62:2 (NBV) Alleen bij God vindt mijn 
ziel haar rust, van Hem komt mijn redding.



Psalm 62:6 (NBV) Zoek rust, mijn ziel, bij 
God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten.



Psalm 131:2 (NBV) Nee, ik ben stil 
geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht.



Psuche = ziel, het innerlijk leven, het hart

Daar waar onze gevoelens en verlangens zijn



Want Mijn  juk  is zacht en Mijn last is licht.



Mattheüs 11:28 (HSV) Kom naar Mij toe, allen 
die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust 
geven.


