
Week 42

In Eksodus 3 stel God Homself voor as “Ek is”.  
Regdeur Joodse geskiedenis het hulle verstaan dis 
hoe God Homself openbaar. Hier kom Jesus en 
gebruik dieselfde formule:  “Ek is.....” Dit moes 
skokkend gewees het vir sy gehoor!! Sonder om te 
skroom vergelyk Jesus Homself met die lewende 
God. Maar meer as dit:  hierdie almagtige God, stel 
Homself voor as “.....sagmoedig en nederig van 
hart”. Nederigheid is dus nie net ‘n menslike deug 
nie, dis ‘n Goddelike kenmerk. Ons wat mense is, 
verstaan hoe teen-natuurlik nederigheid is. Ons 
natuurlike geneigdheid is tot trotsheid, my eie wil en 
om te dink net aan myself. Die geskenk van 
nederigheid wil jou menslike natuur gelydelik kruisig, 
en Jesus se aard in jou laat groei.

Fokus

Vrae vir bespreking

28-30“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.””

Teksvers 

Leerplan

Matteus 11:28-30

BYBELMEMORISERING

   Is jy meer dikwels uitgeput en oorlaai, of meer dikwels vol rus in jou gemoed?

Dinsdag - Jesus sê wanneer ons leef met ons eie agenda in gedagte, dan word ons uitgeput en oorlaai. 

   Wanneer ons leef met sy agenda, dan kry ons rus vir ons gemoed. Waar staan jy wat dit betref?  

   Hoekom is dit so belangrik?

Wo tot Vr - Memoriseer die verse. Bepyns die feit dat Jesus nederigheid aan die kern sit van hierdie tekse.

Maandag - Lees die drie kort verse, en kyk of jy al die woorde / konsepte verstaan. Wat is ‘n “juk”, wat 

   beteken “sagmoedig”, hoe verstaan jy “rus vir jou gemoed”. As jy hierdie verse moet oorskryf in 

   hedendaagse, verstaanbare Afrikaans, hoe sou dit klink?

   dreig jy om uit te brand?  Wat sou Jesus vir jou persoonlik wou sê uit hierdie teksgedeelte oor 

Sa en So - Terwyl jy die teksvers hersien, dink na oor jou lewensritmes. Is jou pas in die lewe volhoubaar, of 

   jou lewenspas?

1. Gesels met iemand oor die konsep dat nederigheid = om jouself te sien soos God jou sien: Aan die een kant is jy 
onbeskryflik waardevol en kosbaar, en aan die anderkant is jy stof, breekbaar en feilbaar. Nederigheid is om 
altwee kante van jou menswees te omarm. 

5. In die diens is gepraat oor verhoudings wat gebreek is. Daar is twee vrae gevra: 1. Kan jy jou fokus afhaal van jou 

eie gekrenkte gevoelens, en vir ‘n oomblik die ander persoon sien soos die Here hom / haar sien?  2. Kan jy 

jouself leegmaak van jou gevoelens van reg-wees en superieur wees, en jouself genoegsaam verneder om die 

verhouding te gaan herstel? Kan dit ‘n goeie begin wees om gebreekte verhoudings te herstel?  Wat dink jy? 

3. Fil 2:7 Sê dat  Jesus Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Die 

woord vir “Hy het Homself verneder”, is kenosis.... en dit beteken: Hy het Homself leeg gemaak. Hy het sy 

goddelikheid, sy mag, sy status en regte eenkant gesit. Wanneer jy bid vir nederigheid, vra vir die gawe om jouself 

leeg te maak van al jou grootheid, van jou regte, van jou opinies.... Wat sou jy hier kon insluit?

4. Die polsslae wat aan nederigheid gekoppel word, is die totale geloofsreis.  Kyk of jy dit kan uitpak, bv.  Die 

Liefdespolsslag is essensiël tot nederigheid, want as jy nie verstaan hoe lief God jou het nie, sal jy altyd probeer 

om vir die wereld te bewys hoe wonderlik jy eintlik is. Hoe sou jy die res van die polsslae met nederigheid in 

verband bring?

2. Die eerste sonde was Adam en Eva wat so op hul eie behoefte gefokus het van kennis versamel, dat hulle nie die 

Here se opdrag gehoorsaam het nie. Kan ons hieruit aflei dat alle sonde te make het met ‘n gebrek aan 

nederigheid?
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