HET LEVEN VAN JEZUS LES 11  JEZUS BELOOFT RUST
MATTHEÜS 11:20-30

KERN VAN DE LES
De kinderen zullen tot Jezus komen, Zijn juk opnemen en van Hem leren.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Te verklaren waarom het horen over Jezus’ wonderen zonder berouw en inkeer gevaarlijk is.
Uit te leggen waarom Kapernaüm ernstiger veroordeeld zal worden dan Sodom.
Te vertellen waarvoor Jezus Zijn Vader looft.
Te beschrijven wat Jezus vereist en belooft van degenen die Hij roept.

Matt.11:28-29

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. 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.”

TOEPASSINGEN





Reageer op Jezus’ wonderen met berouw en inkeer van je zonden.
Loof de Vader die Zichzelf openbaart en wie het Hem behaagt.
Komt tot Jezus wanneer je belast en beladen bent.
Neem Jezus’ juk op en leer van Hem.

JEZUS VERMAANT DE FARIZEEËN
Lees Mattheüs 12:22-37
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Na enkele voorbeelden van Jezus’ wonderen te hebben weergegeven in Mattheüs 8-9, gaat Mattheüs de
verschillende reacties die de Israëlieten hadden op de bediening van Jezus na (Matt.11-12). Sommigen waren
verward omdat Jezus niet voldeed aan hun verwachtingen. Zelfs Johannes de Doper stuurde zijn discipelen om
te vragen of Jezus Degene was die komen zou (11:2-3). Anderen klaagden dat Jezus geen ascetische profeet
was als Johannes. Ze beschreven Jezus als “een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en
zondaars” (Matt.11:18). Omdat ze Zijn boodschap en het feit dat Hij hun zelfrechtvaardigend systeem op de
proef stelde haatten, beschuldigden de Farizeeën Jezus van zondigen omdat Hij genas tijdens de sabbat. Ook
beweerden ze dat Hij wonderen kon doen omdat Hij de kracht kreeg van satan (Matt.12:22-32). Hun reactie
naar Jezus was het plannen van Zijn dood (12:14).

Jezus begon al zeggende: “Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda!” Chorazin was een klein dorpje dat enkele
kilometers ten noorden van Kapernaüm gelegen was. Betsaïda was de geboortestad van Andreas, Petrus en
Filippus. Slechts enkelen in Chorazin en Betsaïda zullen hebben gedacht dat ze het gevaar liepen vervloekt te
worden door God. Maar Jezus legde uit waarom de verdoemenis zo nabij was: “als in Tyrus en Sidon de
krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd
hebben” (11:21). Chorazin en Betsaïda staarden vol verbazing terwijl Jezus het ene wonder na het andere deed.
Ze hadden gezien hoe hun steden gereinigd werden van demonen en iedere zieke, lamme en blinde man
genezen werd. Maar ze hadden zich nooit bekeerd van hun zonden en zich onderworpen aan Gods Zoon. Jezus
moet de steden gechoqueerd hebben toen Hij zei dat Tyrus en Sidon, grote Fenicische steden aan de
Middellandse Zee, zouden anders dan hun hebben gereageerd op de Messias. Als deze boosaardige Baälaanbiddende steden Jezus zulke grootse wonderen hadden zien doen, zouden ze zich tot God hebben gekeerd
tot God en hun berouw over hun zonden hebben getoond door zichzelf te kleden met ruwe jute kleding en
zichzelf hebben ingesmeerd met as. Hun berouw zou zichtbaar zijn geweest. Maar omdat Tyrus en Sidon geen
getuigen waren geweest van deze wonderen die Jezus deed, zei Hij: “Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker
zijn op de dag van het oordeel dan voor u” (11:22). Het oordeel zou zwaarder zijn voor Chorazin en Betsaïda
dan Tyrus en Sidon omdat Chorazin en Betsaïda zich niet bekeerden toen ze de grootheid van de Messias
zagen. Jezus wist dat hun religieuze harten harder waren dan de heidense steden Tyrus en Sidon.
Jezus had een gelijkaardige boodschap van oordeel voor Kapernaüm, de stad die Zijn thuishaven was geworden
toen Hij Zijn publieke bediening begon. Terwijl Kapernaüm dacht dat het “tot de hemel toe verhoogd” zou
worden, waarschuwde Jezus dat het “tot de hel toe neergestoten (zou) worden” (11:23). De stad was gezegend
geweest door de plaats te mogen zijn waar Jezus verschillende wonderen deed, maar de stad had niet met
berouw en inkeer gereageerd op de wonderen van Jezus. Omwille van haar hardnekkige rebellie zei Jezus: “dat
het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u” (11:24). Sodom,
wiens naam geassocieerd wordt met homoseksuele verdorvenheid, werd vernietigd door vuur uit de hemel
omwille van haar boosaardigheid (Gen.19). Er woonden zelfs geen tien rechtvaardige mensen in die stad
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De Zoon veroordeelt (Matt.11:20-24)
Geen enkel ander woord zou meer vrees naar boven moeten doen komen dan het woord “Wee” uit de mond
van Jezus. Met dat ene woord geeft Jezus zowel de intensiteit van het ongenoegen van de Vader aan, als het
gevaar van het komende oordeel. Omwille van hun weigering om te reageren op de wonderen van Jezus door
Zijn gebod tot berouw ernstig te nemen, “begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht
waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden” (11:20). Jezus kondigde twee oordelen aan. Het eerste
was tegen Chorazin en Betsaïda. Het tweede was tegen Zijn eigen dorp Kapernaüm.

2

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

De vraag waarom de joden niet reageerden op de boodschap van berouw die Jezus bracht moet gesteld
worden. In Mattheüs 11:20-24 vermaant Jezus verschillende steden dat ze niet in berouw reageren op de
wonderen die Hij deed. De joden hadden zoveel wonderen gezien en hadden zoveel te meer reden om
aandacht te schenken aan Jezus’ oproep tot berouw dat ze een zwaarder oordeel zouden ondergaan dan
sommige verachtelijke en boosaardige steden uit de geschiedenis van de mensheid. In Mattheüs 11:25-30
onthult Jezus de reden waarom de meeste joden geen berouw toonden. Het was omdat de Vader en de Zoon
verkozen om Zichzelf niet te openbaren. Ondanks dat de Vader en de Zoon ervoor kozen om Zichzelf niet aan
allen te openbaren, moest eenieder die tot Christus wil komen niet vrezen om afgeweerd te worden. De
passage eindigt met een uitnodiging van Jezus aan “allen die vermoeid en belast” zijn (11:28).

(Gen.18:32). Maar Jezus zei tegen Kapernaüm: “als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben
plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn” (Matt.11:23). God verkoos in Zijn
soevereiniteit om geen wonderen te doen in Sodom. Mocht Hij dat toch gedaan hebben, zou Sodom zich
bekeerd hebben van hun boosaardigheid. Daarom stond Kapernaüm op de rand van vernietiging. Hoewel het
meer dan enig andere stad in de geschiedenis gezegend was geweest, weigerde Kapernaüm om zich te bekeren
en Jezus te volgen. Omwille van hun harde harten gingen de bewoners er van uit dat ze aanvaardbaar waren
voor God zonder zich te moeten onderwerpen aan Jezus.

Maar in de rijkdom van Zijn genade heeft God gekozen om “deze dingen” niet voor iedereen verborgen te
houden. God het ervoor gekozen om sommigen te laten zien dat ze niet “wijs en verstandig” zijn, maar slechts
“jonge kinderen”. Anders dan zij die zichzelf “wijs en verstandig” noemen, begrijpen deze “jonge kinderen” dat
ze geen recht hebben op verlossing, niet kunnen vertrouwen op hun eigen werken en niet in staat zijn om
zichzelf te redden. Ze begrijpen dat ze geestelijk bankroet zijn voor God. Bij degenen die nederig, als een “jong
kind”, voor God komen, verkiest God om de waarheid over Jezus en Zijn wonderen te openbaren.

De zoon openbaart (Mattheüs 11:27)
Na Zijn Vader te hebben geloofd omdat Hij de waarheid over Jezus openbaarde aan geestelijke jonge kinderen,
identificeert Jezus Zichzelf als degene die de Vader openbaart. Aan het einde van vers 27 zegt Jezus dat enkel
de mens “aan wie de Zoon het wil openbaren”, de Vader kent. Om twee redenen is Jezus is de enige die de
Vader kan openbaren. Jezus geeft de eerste reden: “Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader” (11:27).
“Alle dingen” verwijst naar letterlijk ALLES! Jezus heeft alle gezag, alle macht, alle waarheid, alle kennis en alle
oordeel. Alles is door de vader aan de Zoon gegeven. De Zoon kan de Vader openbaren omdat de vader Hem
dit gezag heeft gegeven. De tweede reden waarom Jezus de Vader kan openbaren is omdat “niemand kent de
Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon” (11:27). Enkel God kent God. Omdat Jezus God is,
kent Hij perfect de Vader, net zoals de Vader Hem perfect kent. Jezus kent niet enkel de Vader perfect, maar
kan ook de Vader openbaren aan wie Hij wil. Net zoals de Vader verkiest om de waarheid over Jezus te
openbaren aan wie Hij wil, verkiest Jezus om de Vader te openbaren aan wie Hij wil.
De Zoon roept (Mattheüs 11:28-30)
In Mattheüs 11:28-30 onthult Jezus de kostbare waarheid dat Hij ernaar verlangt de Vader bekend te maken.
Omwille van Zijn gezag roept Jezus mensen tot Zichzelf en geeft degenen die Zijn roep beantwoorden
bemoedigende beloften. Jezus roept hen “die vermoeid en belast” zijn (11:28). Het vermoeid zijn slaat op het
uitgeput zijn van het werken. Zij die zwaar belast zijn hebben een last op hun die te zwaar is om te dragen.
Jezus roept hen “die vermoeid en belast” zijn, Hij roept de mensen tot Hem die erkennen dat ze niet bekwaam
zijn om op eigen kracht, of door een andere religieuze standaard, aan Gods rechtvaardige standaard te
voldoen. Hij belooft aan de vermoeiden en zwaar belasten: “Ik zal u rust geven” (11:28). Wanneer degene die
wanhopig op zoek zijn naar rechtvaardiging tot Jezus komen, belooft Hij hun die rechtvaardigheid te geven. Ze
zullen in staat om hun eigen streven achter zicht te laten en vrede te hebben met God.
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Jezus legt ook uit waarom de Vader deze dingen verborgen heeft voor de wijzen en de verstandigen en wel
heeft geopenbaard aan de jonge kinderen (11:25). De Vader deed dit omdat het Hem behaagde om zo te doen.
Jezus zei tot de Vader: “zo was het Uw welbehagen.” De Vader is rechtvaardig en alles wat Hij doet is
rechtvaardig. Hij doet rechtvaardig wat Hij maar wilt met Zijn schepping. Het behaagde Hem om Zijn Zoon niet
aan iedereen te openbaren maar enkel aan de geestelijk jonge kinderen. Jezus verontschuldigt, noch betreurt
de beslissing van de Vader. In de plaats daarvan looft Hij de Vader voor iedere persoon waarhaan Hij verkoos
Zichzelf te openbaren. Ieder geestelijk kind is een eeuwig getuigenis van Gods eindeloze genade.
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De Zoon looft (Matt.11:25-26)
Jezus volgt Zijn publieke veroordeling van Chorazin en Betsaïda en Kapernaüm met het loven van Zijn Vader
omwille van Zijn soevereiniteit over de verlossing van de mens zoals het Hem behaagt. Jezus zei: “Ik dank U,
Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en
ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard” (11:25). God de Vader is de Heer over de hemel en de aarde. Hij
alleen heeft het recht om te regeren zoals Hij wenst. Ieder zondig mens ziet zichzelf als “wijs en verstandig”. Hij
denkt dat hij in staat is om zelf te bepalen wat waar is, hoe hij zichzelf kan redden en hoe hij zijn geluk en weg
naar de hemel kan vinden. Ieder mens die zichzelf als “wijs en verstandig” ziet, is het niet waard om “deze
dingen” – de dingen die waar zijn over Jezus en het Evangelie – te begrijpen. God is volmaakt rechtvaardig
wanneer hij “deze dingen” verborgen houd voor “wijzen en verstandigen”.

Toen Jezus de zwaar belasten tot Zichzelf riep, riep Hij hen ook op om zicht te onderwerpen aan Hem: “Neem
Mijn juk op u, en leer van Mij” (11:29). Degenen die tot Jezus komen moeten bereid zijn om zowel Zijn geboden
als Zijn instructies te gehoorzamen. Omdat Jezus “zachtmoedig” en “nederig van hart” is, moeten zijn geboden
en instructies niet gevreesd worden. Jezus is zowel Meester als Dienaar. Hij dient vol meeleven en
barmhartigheid degen die Hem dienen. Omdat Hij zulk een vriendelijke Meester is, belooft Hij aan degen die
Hem volgen: “u zult rust vinden voor uw ziel; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en
nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht” (11:29-30).
Omdat Jezus Zijn rechtvaardigheid geeft aan degenen die ermee zijn opgehouden hun zelfrechtvaardiging op te
bouwen, kunnen Jezus' dienaren zich verheugen in Zijn rechtvaardige geboden. Hij heeft het gewicht genomen
dat ze zelf niet konden dragen en hun bevrijd zodat ze met plezier kunnen dienen. De enige plaats waar een
mens ooit rust zal vinden is onder het juk van de Heer. Om die reden is Zijn juk zacht en Zijn last licht.
Conclusie
De steden waarin Jezus wonderen deed zullen een zwaarder oordeel ondergaan omdat ze zich niet bekeerden
en onderwierpen aan Hem. Maar God verborg deze waarheid niet voor iedereen, ondanks dat niemand de
openbaring van deze waarheid verdient. Jezus loofde de Vader dat het Hem behaagde om Jezus te openbaren
aan de geestelijk jonge kinderen, die erkennen dat ze moreel tekort schieten en niet in staat zijn om aan Gods
rechtvaardige standaard te voldoen. Over deze jonge kinderen heeft Jezus het gezag om de Vader bekend te
maken. Eenieder die de Vader wil kennen moet zich onderwerpen aan Jezus’ oproep en tot Hem komen, Zijn
juk opnemen en van Hem leren. Al degenen die dit doen zullen rust vinden in de plaats van oordeel.

Ascese
Zachtmoedig

Het streven naar of het beoefenen van een reine levenswandel door de eigen hartstochten en
begeerten te beteugelen en zelftucht toe te passen.
Het tegenovergestelde van zelfbevestigend en zoekend naar eigenbelang. Het komt voort uit
vertrouwen op Gods goedheid en beheersing van de toestand.

INTERESSANTE WEETJES

Fenicië (< Oudgrieks Φοινίκη / Phoiníkê "purperland") is de naam voor de regio aan de
oostelijke kust van de Middellandse Zee, die nu
vooral het grondgebied van het huidige Libanon en
Syrië vormt. Deze naam was in de oudheid
gebruikelijk. De inwoners zelf noemden hun land
Kanaän. De oorsprong ligt rond 2300 v.Chr. Nadat
het Minoïsche Kreta in verval raakte werden de
Feniciërs tussen 1500 en 400 v.Chr. de belangrijkste
zeevaarders en handelaars van de Middellandse Zee
en stichtten overal koloniën. De bloeiperiode van de
Fenicische cultuur liep van 1200–800 v.Chr. In het
jaar 63 v.Chr. werd wat toen nog van het gebied
over was samen met Syrië in het Imperium
Romanum ingelijfd en tot de provincia Syria
omgevormd.
(Bron: Wikipedia)
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Fenicië
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MOEILIJKE WOORDEN

BIJBELLES
INLEIDING
Heb je ooit een waarschuwing van je ouders gehad, dat je ze niet ongehoorzaam mag zijn? Misschien heb je
wel gezien dat je broer of zus gestraft werd voor zijn ongehoorzaamheid. Misschien ben je daarna nog
ongehoorzaam en waren je ouders dan ook boos? Vandaag in de les berispt Jezus drie mensen uit drie steden,
vanwege hun gebrek aan geloof, hoewel ze gezien hebben dat Hij door Zijn woorden en wonderen waarlijk God
was. Hij gaf hen de gelegenheid om zich te bekeren van hun zonden en hun vertrouwen op Hem te stellen,
maar ze deden het niet. Laten we eens zien wat Jezus tegen deze mensen zei.

HET LEVEN VAN JEZUS LES 11  JEZUS BELOOFT RUST

BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waarom is Jezus zo van streek over de steden Chorazin, Betsaïda en Kapernaüm?
Jezus was van streek over deze plaatsen, omdat ze niet op juiste wijze hadden gereageerd op Zijn
boodschap van bekering. Hoewel ze vele wonderen gezien hadden die Jezus gedaan had, kozen ze er
voor om niet aan Zijn instructies te gehoorzamen. Door zich niet van hun zonden te bekeren, faalden
de Joden in Chorazin, Betsaïda en Kapernaüm om zich aan Jezus als Koning te onderwerpen.
 Hoe werden, volgens Jezus, de steden Chorazin, Betsaïda en Kapernaüm met de steden van Tyrus
en Sidon vergeleken?
Volgens Jezus waren Chorazin, Betsaïda en Kapernaüm als Tyrus en Sidon, want beide hadden gefaald
om te bekeren van hun zonden. Het enige verschil tussen de twee was, dat Chorazin en Betsaïda het
voorrecht hadden om Jezus’ wonderen te zien en Tyrus en Sidon hadden dit niet.
 Hoewel alle vier de steden zich niet bekeerd hadden van hun zonden, waarom kiest Jezus er voor
om de steden Chorazin en Betsaïda te berispen in plaats van Tyrus en Sidon?
Jezus koos er voor om Chorazin en Betsaïda te berispen, omdat ze de wonderen hadden gezien die
bewezen dat Hij de Messias was. Hoewel zij deze wonderbaarlijke dingen gezien hadden, verlangden
ze er nog steeds naar om in hun zonden te leven. Jezus merkt op dat als Tyrus en Sidon dezelfde
wonderen als Chorazin en Betsaïda gezien hadden, dat ze anders gereageerd zouden hebben door zich
van hun zonden te bekeren.
 Waarom zei Jezus dat het beter was voor Tyrus en Sidon op de dag des oordeels, dan voor Chorazin
en Betsaïda?
Volgens Jezus zouden Chorazin en Betsaïda erger gestraft worden, omdat ze de wonderen van Christus
hadden gezien. Deze wonderen zouden genoeg geweest moeten zijn om hen aan te moedigen om zich
te bekeren van hun zonden. Aangezien Tyrus en Sidon niet de kans hadden gekregen om deze
wonderen te aanschouwen, zou hun straf niet zo pijnlijk zijn als die van Chorazin en Betsaïda.
 Welke plaats wordt na de steden Chorazin en Betsaïda door Jezus bestraft?
Net zoals Chorazin en Betsaïda, faalde Kapernaüm om te reageren op Jezus’ boodschap van bekering.
Hoewel zij ook de wonderen van Jezus gezien hadden, kozen ze er voor om niet van hun zonden af te
keren en Christus te volgen.
 Waar worden de mensen van Kapernaüm volgens Jezus heen gestuurd?
Jezus zei tegen de mensen van Kapernaüm dat ze naar de hel gingen, omdat ze zich niet bekeerden
van hun zonden. Hoewel zij dachten dat ze naar de hemel gingen om met Hem te zijn, werden ze
werkelijk naar een plaats gestuurd waar ze voor eeuwig veroordeeld zouden worden voor hun zonden.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
De Zoon veroordeelt (Matt.11:20-24)
De Zoon looft (Matt.11:25-26)
De Zoon onthult (Matt.11:27)
De Zoon roept (Matt.11:28-30)
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Met welke plaats vergelijkt Jezus Kapernaüm?
Jezus vergelijkt Kapernaüm met de slechte stad Sodom. Sodom was er duizenden jaren geleden en net
als Kapernaüm, bekeerden zij zich niet van hun zonden.
Wat was het verschil tussen Kapernaüm en Sodom?
Jezus zegt dat Sodom niet het voorrecht had gehad om de wonderen van Jezus te zien, terwijl
Kapernaüm deze wel gezien had. God had er voor gekozen om Sodom te verwoesten vanwege hun
zonden, voor dat de Messias naar de aarde kwam. Jezus zegt dat als ze de wonderen gezien hadden
die Kapernaüm hadden gezien, dat Sodom zich bekeerd zou hebben en niet verwoest zou zijn.
Wat zegt Jezus over Kapernaüm en dat ze geoordeeld zullen worden voor hun zonden?
Duizenden jaren geleden koos God om Sodom te verwoesten door vuur uit de hemel te zenden, die de
hele stad vernietigde. Jezus zegt dat het oordeel over Kapernaüm veel pijnlijker zou worden dan die
van Sodom. Omdat ze de wonderen van Jezus hadden gezien, werden ze meer verantwoordelijk
gehouden voor hun reactie op Jezus boodschap van bekering.
Wat doet Jezus gelijk na de berisping van de steden?
Mattheüs vermeld dat nadat Jezus geëindigd was met de berisping van de steden Chorazin, Betsaïda
en Kapernaüm, Hij God loofde. Hij bedankte Zijn Vader voor het verbergen van de waarheid voor de
wijzen en het onthullen aan degene die zijn zoals de jonge kinderen. Omdat God de waarheid voor hun
verborgen had, waren de wijzen niet in staat om hun nood voor Jezus als hun Messias te zien.
Naar wie verwees Jezus toen Hij degene noemde die wijs en de allerkleinsten waren?
De wijze mannen waren degene die dachten dat ze het beste wisten hoe ze zichzelf konden verlossen.
Ze dachten dat door zich te houden aan Gods geboden en door het doen van religieuze dingen, dat ze
hun weg naar de hemel konden verdienen. Vanwege hun trots en verharde harten, koos God er voor
om de wijzen te onthouden van de waarheid over Zijn Zoon Jezus. Degene die de allerkleinsten zijn, zijn
degene die nederig voor de Heer zijn. Zoals pasgeboren baby’s wisten deze mensen dat ze niet in staat
waren om zichzelf te redden en dat ze iemand nodig hadden om hen te verlossen. Vanwege hun
nederigheid koos God er voor om de waarheid over Zijn Zoon Jezus, aan hen bekend te maken.
Wat zegt Jezus over waarom God er voor koos om aan sommigen wel de waarheid bekend te
maken en aan anderen niet?
Jezus zegt dat God alleen de waarheid onthult aan degene die zijn als jonge kinderen, omdat het Hem
behaagt om dit zo te doen. Jezus looft de Vader voor iedere persoon die de Vader uitkiest om Zichzelf
bekend te maken.
Wat kiest Jezus om over Zichzelf bekend te maken?
Mattheüs vermeld dat na het loven van de Vader, dat Jezus Zichzelf bekent maakt als degene die de
Vader onthult. Jezus alleen heeft de macht om God te onthullen aan de mens en dit voor twee
redenen. Als eerste zijn alle dingen aan Hem gegeven. Dit betekend dat God Jezus de macht heeft
gegeven om de waarheid aan de mensen bekend te maken. Als tweede is Jezus in staat om de Vader
bekend te maken, omdat Hij de enige is die waarlijk God kent. Om dat Hij God is, kent Hij God op
volmaakte wijze. Jezus kent niet alleen God volmaakt, maar kan de Vader onthullen aan degene die Hij
daarvoor kiest.
Waartoe nodigt Jezus de mensen uit?
De Bijbel zegt dat Jezus alle mensen uitnodigt die “vermoeid en belast” zijn, om tot Hem te komen.
Door hen “vermoeit en belast” te noemen, roept Jezus alle mensen die realiseren dat ze niet in staat
om Gods rechtvaardige vereisten voor verlossing te vervullen.
Wat beloofd Jezus aan degene die Hij uitnodigt om tot Hem te komen?
Jezus beloofd rust en vrede aan degene die tot Hem komen. Wanneer degene, die wanhopig zijn voor
gerechtigheid, tot Hem komen, belooft Hij hen die gerechtigheid te geven door Zijn sterven aan het
kruis. Ze hoeven niet langer te streven om Gods aanvaarding te verdienen, want het zal hen gegeven
zijn doorheen Jezus Christus.
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Welke opdracht geeft Jezus aan degene die tot Hem wilden komen?
Mattheüs vermeld dat Jezus degene die vermoeid en belast zijn, vraagt om Zijn juk op te nemen en van
Hem te leren. Dit betekend dat degene die tot Jezus komen gewillig moeten zijn om zich te
onderwerpen aan Hem als Heer. Ze moeten gewillig Zijn geboden gehoorzamen en Zijn opdrachten
ontvangen. Deze opdrachten van Jezus zijn niet langer belastend, zoals de wet die de Joden in hun
dagen trachten te vervullen.

SAMENVATTING
Jezus begint met een waarschuwing aan de steden Chorazin, Betsaïda en Kapernaüm, om voorzichtig te zijn.
Deze steden, waar Jezus Zijn wonderen deed, zullen een grotere straf ontvangen vanwege hun zonden, omdat
ze zich niet bekeerden en niet onderwierpen aan Hem. Ze bekeerden zich niet, omdat ze dachten dat ze wijs
waren en hun weg naar de hemel wel konden verdienen. Omdat hun harten naar God verhard waren, verborg
God de waarheid voor hen. Maar God verborg niet voor allen de waarheid. Jezus loofde God, zodat het Hem
behaagde om Jezus bekend te maken aan degene die zijn zoals de geestelijke baby’s. Zoals pasgeboren baby’s,
realiseerden ze zich dat zij onmogelijk iets konden doen dat God zou behagen. Dit was vanwege hun zonden en
ze begrepen dat ze van iemand anders afhankelijk waren om hun te verlossen. Voor deze allerkleinsten had
Jezus het gezag gekregen om aan hen, God de Schepper, te onthullen. Na de realisatie dat ze een nood hadden
aan een Verlosser, nodigt Jezus degen uit die vermoeid en belast zijn en om tot Hem te komen en rust te
vinden. Als ze zich ondergeschikt maakten aan Jezus, hoefden ze niet langer zelf te proberen om hun plaats in
de hemel te verdienen. Van nu aan konden ze vertrouwen op de volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus.
Om deze gerechtigheid te ontvangen, werd hen opgedragen om zich te onderwerpen aan Jezus als Heer en de
opdrachten die Hij gaf, te ontvangen. Ieder die dit zou doen, zou rust vinden voor hun ziel en zou bevrijd
worden van het oordeel.
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Omdat God een genadige en barmhartige Meester is, staat Zijn uitnodiging voor rust en leven vandaag nog
steeds. Als God er voor kiest om Zijn Zoon Jezus te onthullen aan een van ons, worden we opgeroepen om ons
te bekeren van onze zonden en ons naar de Verlosser te wenden. Wij, net als degene in Chorazin, Betsaïda en
Kapernaüm, zijn verantwoordelijk voor de reactie op de boodschap van Christus tot bekering. Omdat we Jezus’
leven en wonderen in de Bijbel vermeld hebben staan, worden wij ook verantwoordelijk gehouden voor onze
reactie op Jezus. Als we er voor kiezen om ons niet te bekeren en ons niet onderwerpen aan Hem, zullen we
erg gestraft worden voor onze zonden. Maar als we in plaats daarvan ons bekeren en Zijn opdrachten
gehoorzamen, beloofd Hij rust en een eeuwig leven met Hem.
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CRÈCHELES

Op een dag ging Micha samen met zijn papa naar de markt. Onderweg zagen ze een grote groep mensen. Er
was iemand met een luide stem aan het roepen. Micha wist onmiddellijk wie dat was, het was Jezus. Jezus leek
wel boos te zijn. Nieuwsgierig spitste Micha zijn oren en luisterde goed naar de woorden van Jezus. “Jullie
hebben zoveel wonderen van Mij gezien," zei Jezus, “en nog geloven jullie Mij niet! Jullie blijven zondigen tegen
God en denken dat jullie de hemel verdienen. Maar weet je, jullie verdienen de hel. Als jullie niet stoppen met
zondigen en naar Mijn woorden gaan luisteren, zullen jullie een heel zware straf krijgen in de hel!” Micha
schrok! Even keek hij naar zijn papa, maar die keek met een boos gezicht naar Jezus. Micha kon het niet
begrijpen. Waarom was zijn papa zo boos. Jezus was toch een lieve man die de mensen waarschuwde voor hun
zonden? Meer zelfs, Hij wilde de mensen rust geven bij God en hun van alles leren over God. Wat zou Micha
graag bij Jezus willen zijn. Hij wist zelf niet zoveel over God. En dikwijls voelde hij zich verdrietig in zijn hart
omdat hij zoveel zonden deed.
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Maar de papa van Micha en alle andere mensen van het dorp wilden niet luisteren naar Jezus. Ze werden enkel
boos op Hem. Jezus wees hun naar de zonden in hun hart en dat vonden ze niet fijn. Ze dachten dat ze zelf wel
slim genoeg waren om te weten wat goed voor hen was. Maar Micha, hij dacht er anders over. Hij geloofde
Jezus en probeerde veel van Hem te leren. Stilletjes bad hij ’s avonds in zijn bed tot God. “God, ik heb zoveel
verdriet in mijn hart omdat ik zonden doe”, zei hij stilletjes, “wil je me alsjeblieft vergeven.” Langzaam, werd
zijn hartje vrolijk en rustig. Een kleine glimlach kwam op zijn gezicht. Hij dacht terug aan Jezus en hoopte dat Hij
nog lang in hun dorp zou blijven. Het liefst van al zou hij Jezus willen helpen, maar hoe, dat wist hij nog niet…
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“Papa, heb je gezien wat die man daar deed?” riep Micha opgewonden. Hij kon bijna niet spreken, zo
opgewonden was hij. “Hij maakte heel veel zieke mensen weer gezond, Hij liet mensen die niet meer zelf
konden stappen, terug naar huis wandelen. Er was zelfs iemand die niets meer kon zien en nadat die man zijn
ogen aanraakte, weer kon zien!” Met zijn ogen vol verbazing keek Micha naar de man in de verte. Wie was dat
toch en waarom kon Hij zulke wonderlijke dingen doen. De papa van Micha haalde zijn schouders op en zei:
“Dat is niets speciaals Micha. Dat is Jezus, een vreemde kerel. Hij doet rare dingen die niemand anders kan.
Maar Hij noemt ons ook zondaars die slechte dingen doen voor God en dat we vergeving moeten vragen aan
God. Alsof Hij alles beter weet dan ons.” De papa van Micha had Jezus niet graag. Hij zag wel dat Jezus
wonderen deed, maar geloofde niet in de woorden die Jezus sprak.

MEMORIEVERS
Matt.11:28-29

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. 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.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 8).
Gebruik kleurplaat 2 uit les 11 als visueel hulpmiddel om het vers aan te leren of maak gebruik van de
afbeeldingen uit les 8. Laat hen de afbeeldingen inkleuren en uitknippen. Je kunt ze aaneen nieten, zodat het
een boekje wordt of eventueel op iets grotere blaadjes plakken, zodat het boekje groter en misschien
gemakkelijker is om te hanteren. Maak een voorbeeld voor de kinderen, zodat ze begrijpen hoe het resultaat er
uit ziet en voor gebruik tijdens de volgende lessen.

Verhullen en onthullen
Jezus onthulde op perfecte wijze het karakter en de wil van God. Johannes zegt, “Nog nooit heeft iemand God
gezien, maar de enige Zoon, zelf God, die rust aan het hart van de Vader, heeft hem doen kennen” (Joh.1:18).
In de persoon van Jezus gaf God ons een nog helder en uitgebreider beeld van Zichzelf, dan ooit tevoren.
Vandaag hebben we dit beeld geëtst op de pagina’s van het Nieuwe Testament. De kinderen zouden zich
moeten realiseren dat God niet apart gekend kan worden van de openbaring dat doorheen Jezus Christus, Zijn
Zoon komt. Introduceer deze waarheid aan de kinderen door hen verschillende voorwerpen te laten zien, die
onder een doek of in een doos verborgen zijn. Laat hen proberen te raden wat het voorwerp is. Beschrijf het
voorwerp aan hen. Leg aan hen uit dat jij de enige persoon bent die exact weet wat het voorwerp is en dus jij
alleen dit aan hen kan onthullen. Echter, Jezus kwam niet om ons te vertellen hoe een voorwerp er uit ziet,
maar om ons een persoon, Zijn Vader te onthullen (bekend te maken).
Uitverkiezing
Na degene te hebben berispt die niet op Zijn bediening gereageerd hebben, gaat Jezus God voor Zijn wijsheid
en soevereiniteit in het kiezen wie er in Hem zou geloven, prijzen. Hier zien we duidelijk dat God soeverein is in
het bepalen wie Christus zal kennen en accepteren en toch zijn mensen nog steeds schuldig voor hun afwijzing
van Hem. In onze moderne maatschappij, die strijden voor gelijke rechten, gelijke kansen en prestatiegerichte
beloningen, kan dit als oneerlijk of zelfs onrechtvaardig beschouwd worden. Je zou dit aan de kinderen kunnen
illustreren door enige snoepjes uit te delen, maar dat niet elk kind iets krijgt. Het zal niet lang duren voordat er
kinderen beginnen te vragen waarom sommige kinderen iets kregen en anderen niet. Dit geeft een goede
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Wee is wie?
Jezus’ weeën waren een uiting van aanklacht en waarschuwing. Hij proclameerde deze op Chorazin, Betsaïda
en Kapernaüm, die samen voorgesteld werden als de plaatsen waar Hij het meest van Zijn wonderen had
gedaan. Hij voerde meer wonderen uit en predikte meer preken in en rond Kapernaüm, dan in welke plaats
dan ook. Deze plaatsen waren niet zozeer tegen Hem, als dat ze onverschillig waren. Het lot was dus slechter
dan Tyrus, Sidon en Sodom. Deze steden, die bekend stonden voor hun heidense afgoderij en immoraliteit,
waren als gevolg door God volledig verwoest (Ez.28:1-23; Jer.25:22; 47:4). Ze hadden de grootste openbaring
ontvangen en waren schuldig aan de grootste zonden, het afwijzen van Christus. Vraag de kinderen om
verschillende zonden te beoordelen, zoals liegen, moorden, ouders ongehoorzaam zijn, etc. wat nu met het
negeren van iemand, is dat een serieuze zonde? In de les zullen we er achter komen dat het negeren van zeker
persoon erger is dan alle zonden tezamen.
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IJSBREKERTJES

gelegenheid om aan de kinderen uit te leggen wat we allemaal werkelijk verdienen. God heeft geen
verplichting om Zijn genade evenredig te verspreiden, net zoals wij niet verplicht zijn om evenredig alles te
verdelen. Van hoeveel ijsjes, speelgoed, vakanties, maaltijden, kleding, etc. heeft ieder kind genoten, hoewel er
duizenden kinderen zijn die deze luxe niet hebben?

Op verantwoorde wijze reageren
Laat een lesgever vreemd verkleden en in het lokaal binnenkomen, voor de groep staan en weer vertrekken.
Dit kan drie of vier maal herhaald worden met verschillende kostuums. Laat de lesgever daarna met normale
kleding binnenkomen en de kinderen vragen hoe zij op hem reageerden. Wat dachten, deden en zeiden ze?
Wisten ze allemaal wie je was? Waarom reageerden ze zo? Wat waren enige van de manieren hoe de mensen
reageerden op Jezus en Zijn wonderen? Wisten ze wie Hij werkelijk was? De lesgever bracht je misschien aan
het lachen, maar hoe wilde Jezus dat de mensen op Hem reageerden? Het is belangrijk om je te realiseren dat
God ons zal oordelen voor hoe wij op Zijn Woord reageren. Als we naar de zondagsschool komen en gewoon
Zijn Woord en Zijn Zoon negeren; dan zullen wij geoordeeld worden zoals de steden uit de les van vandaag.
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Een grotere straf
Vorm een situatie waar twee broers (een is drie en de ander dertien) met elkaar in gesprek zijn. In deze situatie
kleurt de driejarige op de muur en raakt hij lichtelijk in de problemen. Een aantal minuten later doet de oudere
broer precies hetzelfde en schrijft op de muur. De ouders gaan de oudere broer straffen voor zijn
ongehoorzaamheid. Vraag de kinderen welke van de twee broers er mogelijk een ergere straf verdient.
Uiteraard zou de straf voor de oudere broer strenger moeten zijn dan die van de jongere broer. Dit is omdat hij
daarvoor net getuige was geweest van het feit dat het broertje voor hetzelfde in de problemen was geraakt en
hij heeft een grotere verantwoordelijkheid. Daarom zou de oudere broer beter moeten weten dan op de muur
te gaan schrijven. Op dezelfde manier waarschuwde Jezus Kapernaüm dat hun straf veel pijnlijker zou zijn dan
die van Sodom. Hoewel Kapernaüm de wonderen van Jezus hadden gezien, bleven ze tegen Jezus’ roep van
bekering in gaan. Aangezien Kapernaüm getuige was van Jezus’ wonderen en Sodom niet, werd Kapernaüm
meer verantwoordelijk gehouden voor hun ongehoorzaamheid.
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Waar werk jij voor?
Over het algemeen zijn kinderen niet bekend met hard werk, zoals de volwassen zijn. Welke volwassene heeft
zich niet een letterlijk vermoeid en belast gevoeld? Doch bood Jezus niet de rust van hard werk aan toen Hij
mensen uitnodigde om tot Hem te komen, maar een alternatief voor een onmogelijke taak; de onmogelijke
taak van je verlossing verdienen. Jezus alternatief was het rusten in Hem, om Zijn juk op te nemen en van Hem
te leren. Vraag de kinderen om enige dingen te noemen waar je voor moet betalen, bijvoorbeeld speelgoed,
naar de cinema gaan, sport beoefenen, spelletjes, etc. Vraag hen om eens een of twee dingen te noemen die
hun favoriet speelgoed is of iets wat ze meegemaakt hebben. Moesten ze daar voor betalen? Waarschijnlijk
hebben ze hun favoriet speelgoed gekregen van een familielid en hun favoriet spelletje deden ze samen met
vrienden en familie. Wij betalen niet voor deze dingen; feitelijk als we er voor zouden betalen zou het een
belediging zijn. Wij genieten ‘kosteloos’ van deze dingen, omdat we een relatie met de persoon hebben die het
ons gaf. Op dezelfde wijze zei Jezus dat we Hem niet kunnen betalen om in de hemel te komen. Hij wil een
relatie met ons, dat wij deel kunnen hebben aan Zijn familie; Hij wil onze Vader zijn. Dat betekend dat Hij ons
alles wil geven wat we nodig hebben; maar dat betekend ook, net als onze mama’s en papa’s, dat we Hem
gehoorzamen.
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KNUTSELWERKJES
Eisen en beloftes
Geef elk kind een kopie van het blad “Eisen en beloftes.” Laat de kinderen het onderste gedeelte afknippen.
Laat hen daarna de tekstgedeelten van Mattheüs 11:28-30 uitknippen en in de juiste kolom plakken, zijn het
Jezus’ eisen of beloften?
Jezus onthult de Vader
Geef elk kind een kopie van de bladen “Jezus onthult de Vader.” Laat hen het eerste blad doormidden vouwen.
Help hen om aan de linkerkant een gat met de perforator te maken op de plaats waar het aangegeven is.
Daarna mogen ze proberen het sleutelgat uit te knippen. Laat hen daarna de stukken van het tweede blad
uitknippen. Dan kunnen ze de titel “God de Vader” en de eigenschappen van God aan de binnenzijde van de
vouw plakken. Maak een gat aan de bovenkant van de sleutel en bevestig de sleutel aan het papier, door een
stuk garen of lint door de gaten te halen. Als de kinderen het blad openen, zullen ze lezen wat Jezus over God
onthult. Bespreek dat de onthulling door Jezus liet zien wie Hij werkelijk was en de eigenschappen laten zien
wat waar is over God. De kinderen mogen het knutselwerkje verder versieren.

Hulp nodig?
Jezus laat de trots in de harten van de mensen zien, die weigeren om hun nood te erkennen en naar degen toe
te komen die werkelijk kan helpen. Dit kan geïllustreerd worden met een korte sketch. Laat een lesgever doen
alsof hij moeilijkheden heeft met het sanitair in zijn huis. Een ander lesgever kan binnenkomen en zeggen dat
hij een loodgieter is. Hij kan iets van zijn gereedschap en zijn kwalificaties laten zien. De eerste lesgever moet
echter zijn hulp afwijzen en zijn worsteling alleen voortzetten. De loodgieter schudt zijn hoofd, “Roep me als je
als je hulp nodig hebt.” Jezus zegt dat we Hem moeten aanroepen wanneer we tot de realisatie komen dat we
een probleem hebben die we zelf niet kunnen oplossen – ons zonden probleem.
Verbergen en onthullen spelletje
Voordat de les begint verstop je in het lokaal enige “schatten”, dit kunnen traktaties zijn of kleine boekrollen
met verzen uit de les. Laat de kinderen ze zoeken of maak het zo moeilijk dat je het voor hen moet “onthullen”
door aanwijzingen te geven. Een andere mogelijkheid is dat je een kind aanwijzingen geeft, die daarna de schat
moet vinden.
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Trots met de hoofdletter “Z”
Trots richt zich op ZELF als het begin en het einde van alle dingen. Het zoekt naar het dienen van zichzelf, om
zichzelf te verhogen, te richten op zelf in onafhankelijkheid van God. De aard van trots betekent dat we vaak
falen om het in ons eigen leven te herkennen. Geef kinderen een moeilijke taak om uit te voeren, bijvoorbeeld
om iets moeilijks op het bord te tekenen of in een bepaalde tijd samen een puzzel te maken of een ingewikkeld
knutselwerkje uit te knippen, etc. Vertel hen dat ze niet om hulp vragen, maar alleen moeten werken. Roep
hen samen en vraag hoe ze dit ervoeren. Voelden ze frustratie? Waren er sommige kinderen die anderen
wilden helpen? Hoeveel begonnen er met klagen? Trots doet iets vergelijkbaars: het laat ons niemand om hulp
vragen, het laat ons volledig op onszelf en onze problemen richten en we vergeten de andere mensen, het
maakt dat we ons gefrustreerd voelen en op willen geven. Trots zal ons altijd in de problemen brengen.
Hebben sommige kinderen geprobeerd iets zelf te doen, terwijl ze om hulp hadden moeten vragen? Waarom
deden ze dit en wat gebeurde er? Vandaag zullen we zien hoe sommige mensen in de problemen zaten door
hun trots. Zij dachten dat ze zo goed waren en zo slim dat ze Gods hulp niet nodig hadden.
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Jezus onthult de Vader
Neem iemand mee die je redelijk goed kent (je kunt ook een foto meenemen van deze persoon). Je zou deze
persoon zo goed moet kennen, dat je aan de kinderen verschillende dingen over hem kan vertellen. Eens de
gast geïntroduceerd is, laat je de kinderen verschillende dingen over deze persoon raden (i.e. hun favoriete
kleur, Bijbelvers of sport). Nadat de kinderen geprobeerd hebben om enige informatie over deze persoon te
onthullen, vertel je ze verschillende dingen over je vriend. Vertel ze zeker dat jij in staat bent dit over je vriend
te vertellen, omdat je elkaar kent. Leg uit, dat op dezelfde manier Jezus in staat is om de Vader bekend te
maken, omdat Hij de enige is die Hem perfect kent.
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Onthult
Geef een briefje aan de andere lesgever en laat deze over en weer gaan tussen jullie twee. Zonder het aan de
kinderen bekend te maken wat je met elkaar communiceert, lees je over en weer het briefje. Terwijl je samen
giechelt, om zo te doen als of je een geheim voor de kinderen hebt, geef je de ander lesgever de opdracht om
het briefje aan de kinderen voor te lezen. Leg aan hen uit dat niemand het verdient om te weten wat jij en de
andere lesgever met elkaar communiceerden. En toch heb je de andere lesgever toestemming gegeven om
jullie geheim te onthullen. Op dezelfde manier mag je uitleggen hoe Jezus het gezag en de toestemming om de
Vader te onthullen is gegeven.
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Neem Mijn juk op
Laat de kinderen een wedstrijd spelen. De lesgever zal de race gebruiken als een illustratie wanneer hij de les
geeft. Als voorbereiding heb je vier rugzakken (of andere soorten zakken) voor de kinderen om te dragen/vast
te houden als ze hardlopen. Twee van de rugzakken zijn erg zwaar. Je kunt ze zo zwaar maken, dat de kinderen
ze mee moeten slepen. De ander twee rugzakken kunnen een luchtig hoofdkussen of een zak popcorn
bevatten, of iets anders zolang de rugzak maar inhoud heeft wat het vol laat lijken. Verdeel de kinderen in twee
groepen en laat hen in een rij staan. Het eerste kind van elke groep moet de zak dragen/slepen naar een
gemarkeerd punt, omdraaien en de zak terug brengen. Wanneer ze teruggekeerd zijn, moeten ze zeggen, “Ik
ben vermoeid en belast; geef me rust!” als het kind deze zin zegt, neem je de zware zak en geef je hem een
lichte rugzak. Hij kan dan opnieuw naar de gemarkeerde plaats lopen, omdraaien en terugkeren. Wanneer hij is
teruggekeerd, mag het volgende kind de zware rugzak dragen. De eerste groep waarvan alle kinderen met
beide rugzakken gelopen hebben, wint.
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EISEN EN BELOFTEN
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JEZUS ONTHULT DE VADER
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JEZUS BELOOFT RUST
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 11:20-30

MEMORIEVERS
Matt.11:28-29

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u
rust geven. 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.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Jezus vermaande de steden die Zijn machtige werken hadden gezien

 Som de drie steden op die Jezus vermaande.
1.__________________

2.__________________

3.__________________
 Juist of fout: Deze steden zouden een zwaarder oordeel krijgen dan

 Vul de lege velden uit Mattheüs 11:28 in.
“_______________ naar Mij toe, allen die _______________en
_______________bent, en Ik zal u _______________geven.”
 Jezus’ juk is _______________ en Zijn last is _______________.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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Tyrus, Sidon en Sodom. ________________________________________
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maar zich niet hadden ________________________________________.
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