
 

Preekvoorligting Sondag 15 September 2019 

Skriflesing: Mattheus 11: 25 – 30    Teksvers: Mattheus 11: 28 – 30  

Tema: Jukdraer, in Christus is jou las lig 

Die harde werklikheid van die lewe: Elke dag het sy vrag, sy sware las wat ons as aardbewoners 

met ons moet saamdra. Daar is maar deurentyd verantwoordelikhede, terugslae, teleurstellings, 

opdraandes wat ons moet uit. Nou gebeur dit dat dit ons soms negatief stem, depressief maak, 

omdat ons tot ‘n mate dink ons weet wat die toekoms vir ons inhou. Gevolglik, in plaas daarvan 

dat ‘n mens met nuwe krag en ywer die sake in jou lewe pak, het jy hierdie die ongelooflike gevoel 

in jou om maar “voete te sleep”, jy voel “vermoeid en belas”. 

1. Die werklikheid van die las in hierdie lewe 

Jesus beskryf die lewe van die mens hier op aarde na wat dit is – sy woorde “vermoeid en belas”, 

en ook “juk en las”. Die beeld wat die Here hier in Matt 11 gebruik, is die van ‘n juk wat op die 

skouers van ‘n persoon rus, ‘n stuk hout wat gebruik was om ‘n vrag mee te dra. Uit hierdie woorde 

is dit duidelik dat die mens ‘n “jukdraer” is, ‘n “juk” wat baie keer beteken dat dit die een wat dit 

op die skouer het “vermoeid en belas” laat voel. Hyself wat die Christus was, het dit nie eens 

ontkom nie – tydens sy lewe hier op die aarde was sy “juk” die sware las om die sondeskuld van 

die ganse mensegeslag te dra, ‘n las wat vir Hom selfs die dood ingehou het. Die werklikheid dus: 

“Ons is eenmaal jukdraers en daarmee is die saak seker afgehandel”. Hierdie is egter net die helfte 

van die waarheid.  

2. Die handelswyse met die las in hierdie lewe 

Dit is so dat die mens jukdraers in hierdie lewe is wat spreekwoordelik ‘n las het wat hulle aan die 

skouers hang. Hiermee is die saak egter nie afgehandel nie – die woorde van Christus aan begin 

van vers 28 “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is”. Hy sê as’t ware: “Kom na My toe 

al die jukdraers van die lewe, die wat voel hulle buig onder hulle vrag, hulle wat voel dat die vrag 

vir hulle teveel is”. Hier geopenbaar dat ek met “my juk” nie alleen in hierdie lewe is nie. Die Here 

sê vir my: “Kom na My toe, jy met jou dra-hout op jou skouers”. Hier word hulp aangebied, hier 

word gesê “nie jy alleen nie, maar Ek en jy”. Die woorde wat op hierdie uitnodiging volg nl. “Ek 

sal jou rus gee”, maak duidelik dat die las wat ons moet dra nie onaangeraak gelaat word deur die 

“kom na Christus” nie. Presies wat ‘n vermoeide en belaste persoon nodig het word hy/sy gegee. 

Beteken die “rus” dat die gelowige nou vir ewig van “jukdraer” ontslae sal wees"?  

3. Die werklikheid van ŉ las, maar wel ŉ ander las 

Dit is nie wat hier verkondig word nie – in vers 29 word duidelik geopenbaar dat die mens, ongeag 

die feit dat hy/sy na die Here gekom het, steeds jukdraers sal wees. Die verskil is – dit is nie meer 

eie juk wat gedra word nie, maar wel die juk van Christus. Hierdie juk verskil radikaal van die eie 

juk in die sin Christus se juk is sag en sy las is lig. Hoe neem ‘n mens hierdie juk van Christus op 

die skouers? Deur uitvoering te gee aan die woorde van vers 29 nl. “leer van My”. Deur die kennis 

van Christus Jesus word al die ryke beloftes van die Bybel vir gelowige jukdraers ‘n werklikheid. 

Dan besef die gelowige jukdraer; ons is nie alleen in hierdie lewe nie; ons is nie uitgelewer aan ‘n 

noodlot nie; die lewe is nie maar ‘n nuttelose gespook en gespartel nie. Dan word besef “ons is op 

pad, ons die jukdraers van hierdie lewe, na ‘n bestemming, ‘n ewige bestemming, daar waar ons 

vir ewige van die juk bevry sal wees, om dan by God tot in ewigheid te wees”. 

Jukdraer, in Christus is jou las lig! 


