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RUST DIE BLIJFT 
BIJBELMOMENT THEMA: RUST 

 
BIJBEL 
Lees Mattheüs 11 vers 25-30 
 
BESPREKEN 
- Wie roept de Heere Jezus om bij Hem te komen (vers 28)?  
- Waar zijn ze vermoeid van? Welke last dragen ze?  
- Wat geeft Hij ze?  
- Wat is dat voor rust (vers 29b)?  
- Wat is een juk (vers 29a)?  
- Wat is het juk van de Heere Jezus?  
- Hoe komt het dat die zacht en licht is? 
 
BEZIG 
- Praat met de kinderen over rust. Geef iedereen een beurt en laat hem/haar vertellen: waar 
word jij rustig van? Schrijf de antwoorden op en maak in deze vakantie tijd voor dit 
rustmoment. Dus: als één van de gezinsleden zegt dat hij rustig wordt van een 
strandwandeling, plan dan een strandwandeling. Of: als één van de kinderen zegt dat hij/zij 
rustig wordt van een momentje lezen, plan dan een leesmiddag. 
- Bespreek de rustmomenten met elkaar (hoe zou het komen dat je daar rustig van wordt?) 
en vertel ook hoe lang je daar rustig van blijft. Trek de conclusie: de rust die je zoekt, blijft 
niet en is na een poosje weer weg. Rust die blijft, is alleen bij de HEERE te vinden.  
- Je kunt erover doorpraten hoe je elkaar in de vakantie kunt helpen om die rust te zoeken. 
Met tieners kun je de uitspraak van Augustinus bespreken: ‘Onrustig is ons hart in ons totdat 
het rust vindt in God’. Hoe komt dat? 
- Je kunt met kinderen luisteren naar rustgevende muziek en vragen of ze daar rustig van 
worden. 
- Je kunt ook met elkaar de natuur ingaan, kamillebloemen plukken en rustgevende thee 
maken en met elkaar een kopje van drinken (je hebt twee eetlepels gedroogde 
kamillebloemen of vier eetlepels verse kamillebloemen nodig voor een theeglas). 
 
EXTRA 
Rond het thema ‘rust’ vind je op de website ook: 
- een Bijbelrooster om de rode draad van rust in de Bijbel te zien: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelrooster-zomer-rust/ 
- Mattheüs 11 vers 28 om met elkaar te leren met behulp van pictogrammen en gebaren: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbel-mattheus1128-leren/ 
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