
 
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 

 

Op je plaats blijven 
 

Waarom staat er in de Bijbel dat je op de Sabbat op je plaats moet blijven? 

 

Exodus 16:29 

Zie, omdat JHWH u de sabbat gegeven heeft, daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor 

twee dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven! Niemand mag er op de zevende dag vanuit zijn 

verblijfplaats op uit gaan! 

 

Er zijn mensen die zeggen dat dit Schriftgedeelte ons leert dat je je woonplaats niet mag verlaten op de 

Sabbat.  

 

Het woord waar het hier om gaat is “plaats.”  

 

In het Hebreeuws is het woord voor “plaats” “mwqm.” Dit woord wordt minstens 400 keer gebruikt in 

de TeNaCH.  

 

De betekenis varieert; van de plaats waar je staat tot en met een stad, of zelfs een land. 

 

Dat helpt ons natuurlijk niet echt bij het uitzoeken wat er wordt bedoelt als er staat dat je “op je plaats 

moet blijven.” 

 

Uit Handelingen 1:12 blijkt dat het niet ongewoon was om op Sjabbat je woonplaats te verlaten, omdat 

er over “een Sabbatsreis” wordt gesproken. 

 

Dat is ongeveer een afstand van 1,6 kilometer. 

 

Maar, zo legden ZIJ het uit. Maar de vraag is wat de Torah écht bedoelt als er staat dat we onze plaats 

niet mogen verlaten. Zoals we al noemden heeft het woord “plaats” een behoorlijk brede betekenis in het 

Hebreeuws. 

 

En zoals wel vaker het geval, is het antwoord te vinden in de context. 

 

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, dat je de Sabbat apart zet, zodat je op die dag rust. 

 



Dat is het doel. Niet meer, niet minder. We rusten… onze werknemers rusten… onze dieren rusten. 

 

Nergens in de Torah staat een gebod dat de Sabbat meer is dan een dag van rusten. Dat betekent niet dat 

we geen andere dingen mogen doen dan rusten, zoals samenkomen en het Woord bestuderen... maar dat 

is geen gebod. Laten we een voorbeeld nemen: Als Jesjoea ons liet zien hoe we de Torah moeten leven, 

dan zien we dat Hij 40 dagen en 40 nachten in de woestijn was. Hij bezocht daar in de woestijn geen 

samenkomst.  

 

Dus, op je plaats blijven moet iets te maken hebben met rusten. 

 

Dat betekent dat je ongeacht waar je je bevindt op Sjabbat, niet zo veel moet reizen dat het een belasting 

wordt. Dat is voor iedereen anders. 

 

Voor een 80-jarige man met longkanker is het inspannender om anderhalve kilometer te wandelen, dan 

voor een 12-jarige jongen. 

 

Dat is toch logisch? 

 

Niet iedereen heeft dezelfde beleving van wat wordt ervaren als rust of als werken, en dus niet rusten. 

 

Dus… een uur of twee rijden is voor jou misschien niet in strijd met rusten. Maar voor anderen is uit 

huis gaan al een hele klus. Je moet dat voor jezelf en je eigen situatie bepalen, maar het belangrijkste om 

daarbij te onthouden is dat “op je plaats blijven” erom gaat of je wel of niet rust. 

 

Hoe kunnen we ZEKER weten waar Exodus 16:29 over gaat? Hoe weten we ZEKER dat het over rusten 

gaat zoals bij de andere Sabbatsgeboden vanaf het begin van de schepping en niet over iets nieuws? 

 

Ook hier is de context bepalend. 

 

Het volgende vers is vers 30: 

 

Exodus 16:30 

“Zo rustte het volk op de zevende dag.” 

 

Als we strikt gaan inperken wat wordt bedoeld met “plaats” voegen we toe aan de Torah (Deut. 4:2).  

 

Bepaalde aspecten van werken moeten we heel strikt nemen, maar andere aspecten van werken moet 

iemand individueel bepalen omdat het per persoon verschilt wat hij als werk ervaart en wat niet.  

 

We moeten als lichaam van gelovigen volwassen zijn in het herkennen en accepteren van die realiteit, 

net zoals onze Schepper, die met opzet woorden gebruikte die een heel algemene betekenis hebben.  

 

Hij had kunnen zeggen, “blijf in je huis” of “blijf in je stad” maar dat deed Hij niet. Waarom niet? 

 

Waarom gebruikte Hij slechts het woordje “plaats” dat zo breed kan worden uitgelegd? 

 

De Farizeeën beantwoordden die vragen voor ons, en zij gaven hun eigen specifieke betekenis en 

geboden voor iedereen. Jesjoea reageert op dergelijke zaken in Marcus 7 en Mattheus 23. 

 



Wij veronderstellen dat we gewoon moet rusten op Sjabbat, maar we gaan je niet vertellen in hoeverre 

reizen de definitie van rusten verstoort. 

 

Mijn persoonlijke antwoord op die vraag zal vandaag anders zijn, dan over 80 jaar, mocht ik dan nog 

leven. Het is voor mij op dit moment heel makkelijk om van de slaapkamer naar de keuken te lopen, en 

dat is geen werk. Maar over 80 jaar vind ik in bed blijven misschien wel het ultieme rusten. 

 

Als Jah ons geen specifieke instructies gaf over reizen, dan moeten wij dat ook niet willen doen. 

 

Maar, dat is geen vrijbrief om Exodus 16:29 te negeren, maar een aanwijzing om je persoonlijke 

bezigheden te beperken binnen de grenzen van wat als rust wordt ervaren. 

 

Er zijn mensen die zich niet prettig voelen bij het idee dat een gebod verschillend wordt toegepast door 

verschillende personen. De Farizeeën vonden dat ook niet prettig, en ze namen het heft in eigen handen 

door hekken rondom de Torah te bouwen. 

 

We moeten er wijs en volwassen mee omgaan. Als Jah Zelf ruimte laat binnen een gebod, dan moeten 

wij elkaar vrij laten in de manier waarop ieder voor zich gehoorzaam is.  

 
We bidden dat je door deze studie bent gezegend. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken. Sjalom! 

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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