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Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal U rust geven., zegt Jezus.   
 
Wie is er niet vermoeid en belast en wie verlangt er niet naar rust?   
  
Onze levens zijn doorgaans zo vol, vol met alle dingen die we moeten en de dingen 
die we willen, -of waarvan we denken dat we ze willen omdat we zien dat anderen 
ze willen. Altijd zoveel te regelen en te checken, zoveel prikkels en drukte in ons 
hoofd. Soms lijken we gevangen in een web waaruit geen ontsnapping mogelijk is.  
 
In een flits kunnen we wel eens denken: wil ik eigenlijk wel zo leven? Maar we 
denken het meestal nooit te lang, maar gaan maar gewoon door.  
 
En dat ging in de afgelopen tijd ineens niet meer. Ineens kwam er heel veel stil te 
liggen van de dingen waar we ons leven anders mee vulden. Leuke dingen en minder 
leuke dingen. Zomaar een lege agenda.  
 
Door de een werd dit als weldadig ervaren. Eindelijk rust! Voor de ander was het een 
verschrikking. Wat een beklemmend lege tijd! 
 
Natuurlijk is het heel afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden hoe je dit alles 
hebt beleefd. Als je in een verpleeghuis zat waar je geen bezoek mocht ontvangen of 
als je je partner of een van je ouders ineens niet meer mocht bezoeken is dat 
natuurlijk vreselijk. En als je echt zelf bang bent te worden getroffen door het virus 
voel je een voortdurende onrust. Op de vraag in de enquete wat je onrustig maakte 
kwamen antwoorden voor als: angst voor het virus en voor wat dit aan kan richten, 
angst dat mensen geen rekening houden met elkaar.  
 
Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in U -regels van Augustinus uit de 3e eeuw 
na Christus die net werden gezongen. Het geloof kan een bron zijn van rust. Maar 
ook een bron van onrust. 
 
Jezus richt zich hier tot mensen voor wie geloof zorgt voor veel innerlijke onrust. 
Mensen die gespannen worden van alle regels en geboden. Voortdurend bang het 
niet goed te doen. 
 
Jezus gebruikt het beeld van het juk. Een juk is iets dat zwaar kan drukken, dat je 
het liefst van je af wilt gooien. Zoals je bij tijd en wijle de beklemming en dreiging 
van de afgelopen tijd wel van je af wilde schudden om weer het normale te ervaren. 
Zoals je er nu naar verlangen kunt je even niet te hoeven houden aan dat 
voortdurende onnatuurlijke afstand houden van elkaar. En vrij te zijn van dat 
voortdurende elkaar beoordelen op de omgang met de regels, die is te laks en die 
juist te streng, met alle onrust en wrevel vandien.  
 
In de wijsheidsliteratuur wordt de Thora soms ook vergeleken met een juk. Maar dat 
is juist positief bedoeld. Dit juk is te dragen, deze wetten zijn te volbrengen. Probeer 
het maar en je zult zien dat het je goed doet.  



Het is dan ook niet tegen de Thora als zodanig dat Jezus zich hier afzet, al is dat 
soms wel beweerd. Waar het hem omgaat is hoe je ermee omgaat. 
 
Het verschil tussen de manier waarop sommige farizeeërs en schriftgeleerden 
omgaan met de weg en de leer van de Thora en de manier die hemzelf voor ogen 
staat, blijkt uit de rest van deze lezing. Jezus zegt dat eenvoudige mensen en 
kinderen dat beter aanvoelen dan zogenaamde wijzen en verstandigen. Want 
eenvoudigen en kinderen intuïtief heel goed weten en die anderen niet meer is hoe 
wezenlijk vertrouwen is. Zonder vertrouwen wordt het leven onmogelijk.  
 
En dan gaat Jezus in op de relatie tussen de Vader en de Zoon en de Zoon en de 
anderen, waarvan vertrouwen het cement is. In de taal van de Bijbel wordt hetzelfde 
woord gebruikt voor geloof als voor vertrouwen. In het geloof gaat het niet in de 
eerste plaats om regels en principes, maar om relaties, om hoe je met elkaar in 
verbinding staat, elkaar ten diepste vertrouwt. 
 
Als deze crisis iets duidelijk maakt is het ook hoe onmisbaar vertrouwen is in de 
samenleving en hoe verkeerd het gaat als dat ontbreekt. 
 
De basis van het christelijk geloof is een diep wederzijds vertrouwen en 
vertrouwelijkheid tussen God en mens en mens en God. Jezus is gekomen om deze 
verbinding te herstellen en opnieuw zichtbaar te maken voor anderen, niet op een 
dwingende maar op een uitnodigende manier.  
 
De grootste onrust in ons is een diepe angst. Die angst kan zich op allerlei manieren 
manifesteren, in de afgelopen tijd als angst voor het virus, voor een onzichtbare 
dreiging die alles kapot kan maken dat het leven de moeite waard maakt. Die angst 
gaat vaak hand in hand gaat met de angst voor een vernietigend oordeel over ons 
eigen leven. Dat er niet met liefde maar met afkeuring naar ons gekeken wordt. Die 
angst kunnen we niet bezweren met allerlei activiteiten en prestaties en controle, al 
proberen we dat nog zo hard. Daarin kan de onrust van ons hart nooit vrede vinden. 
De vrede die deze diepe angst en onrust stilt is alleen te vinden in de belofte van een 
aanwezigheid die met ons meegaat, wat er ook gebeurt. Die bij ons is op de zo 
onvoorspelbare, soms zo prachtige, maar bij tijden ook angstige en krankzinnige weg 
die dit leven zijn kan. 
 
Daarvan gaven ook de antwoorden blijk die gegeven werden op de vraag wat je in 
de afgelopen tijd en nu rust geeft. Geborgen in God te zijn, schreef iemand en een 
ander: Dat ik geborgen ben in Gods hand. Een derde zei het zo: het vertrouwen dat 
het goed gaat komen en God van de puinhopen weer iets moois zal maken. 
 
Vertrouwen in de belofte van Godswege dat er liefde zal zijn op onze weg. Ook en 
juist als het geen rechte weg is, maar een weg vol bochten en kronkels. Ook als die 
weg een gebroken weg is. 
 



 
 
 


