
 
 
“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 kan het zijn dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten instaan die niet acceptabel zijn in 

literair werk. We adviseren u 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 Sjabbat 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” “makom.” 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.” De Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, vertaalt Exodus 16:29 als 

volgt: 

 

Exodus 16:29 (Septuagint vertaling) 

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

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

verblijfplaats op uit gaan! 

 

De vertalers van de Septuaginta vertaalden dit vers zodanig dat Israël specifiek wordt opgedragen om 

hun huizen op de Sjabbat niet te verlaten 

 

Betekent dit dat we onze huizen niet mogen verlaten op de Sjabbat? 

 

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

“een Sabbatsreis” wordt gesproken. 

 

De Joden hebben een traditie ontwikkeld die de uitleg geeft van de vraag: “Hoe ver kunnen we op de 



Sjabbat lopen zonder dat de rust wordt geschonden?” In de moderne afstandsmeting is dit ongeveer 0,8 

km, misschien iets meer. Ze waren in ieder geval veel strikter in hun begrip dan JHWH waarschijnlijk 

heeft bedoeld. 

 

Maar zo legden zij het uit. En zelfs in hun strikte begrip van wat het betekent om op de Sjabbat te rusten, 

begrepen ze nog steeds dat je je huis op de Sjabbat kunt verlaten. 

 

In het Nieuwe Testament zien we Jesjoea, de discipelen en vele andere gelovigen op de Sjabbat 

samenkomen in de synagogen. Dat betekent dat ze zeer zeker begrepen dat je je huis kon verlaten op de 

Sjabbat. 

 

Het feit dat de mensen op de Sjabbat samenkwamen, bewijst dat de mensen hun huis verlieten in een 

plaats met strikte handhaving van de juiste naleving van de Sjabbat. 

 

Het was de gewoonte van Jesjoea om op de Sjabbat naar de synagogen te reizen. 

 

Lukas 4:16 

En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van 

de Sjabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. 

 

Paulus deed hetzelfde, hij had dezelfde gewoonte: 

 

Handelingen 17:1-2 

En zij namen de weg door Amfipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een 

synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie 

Sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften. 

 

In Lukas 14 lezen we dat Jesjoea een huis binnenging op de Sjabbat, een man genas en de genezen man 

vervolgens instrueerde om zijn huis te verlaten op de Sjabbat. 

 

Lukas 14:1-4 (NBV) 

Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar hij voor een 

maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Er was daar iemand met waterzucht. Jezus 

vroeg aan de wetgeleerden en de farizeeën: ‘Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?’ 

Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. 

 

Dus als het niet is toegestaan om je huis te verlaten op de Sjabbat, waarom gaf Jesjoea de man dan de 

opdracht om het huis te verlaten? Laten we eens kijken naar Numeri 15:32-36 … 

 

Numeri 15:32-36 

Toen de Israëlieten in de woestijn waren, troffen zij een man aan die hout sprokkelde op de 

sabbatdag. En zij die hem aantroffen terwijl hij hout sprokkelde, brachten hem naar Mozes en 

naar Aäron, en naar heel de gemeenschap. Zij namen hem in hechtenis, want er was nog geen 

beslissing genomen wat met hem gedaan moest worden. Toen zei de HEERE (JHWH) tegen 

Mozes: Die man moet zeker gedood worden. Heel de gemeenschap moet met stenen stenigen 

buiten het kamp. Toen bracht heel de gemeenschap hem weg tot buiten het kamp, en zei 

stenigden hem met stenen, zodat hij stierf, zoals de HEERE (JHWH) Mozes geboden had. 

 

Dus als het verlaten van je huis op de Sjabbat geldt als het overtreden van de Sjabbat, dan waren 



degenen die de man vonden die hout aan het sprokkelen was ook overtreders van de Sjabbat doordat ze 

hun huizen hadden verlaten. 

 

Laten we ook kijken naar 2 Koningen 4:23 … 

 

2 Koningen 4:23 

Hij zei: Waarom ga je vandaag naar hem toe? Het is geen nieuwe maan en het is geen sabbat. 

Maar hij zei: het is goed. 

 

De vrouw zou Elisa die dag gaan bezoeken vanwege haar zoon. Merk op dat ze hem regelmatig op de 

Sjabbat bezocht, want dat wordt verondersteld. 

 

De Sjabbat draait helemaal om rusten. We moeten rusten. Onze dienaren moeten rusten. Onze dieren 

moeten rusten. Het verlaten van je huis is niet in strijd met die rust. 

 

Zelfs de meest strikte Farizeeën, met al hun strenge interpretaties en aanvullende tradities, waarmee ze 

de Torah zwaar maakten, waren niet zo moedig om de Torah zo te interpreteren dat ze een persoon 

verboden om zijn huis te verlaten op Sjabbat. 

 

Er is niets mis met het over een drempel stappen om een woning te verlaten. Dat geldt niet als werken en 

is dus geen overtreding van de Sjabbat. 

 

Zelfs in de context van Exodus 16:29 gold de instructie voor een persoon om in zijn plaats te blijven, 

zodat hij geen manna zou verzamelen. (met andere woorden, werken). 

 

Deze instructie aan Israël wordt niet herhaald in de Torah. Het maakte geen deel uit van de instructies 

die ze op de Sinaï ontvingen. Het is een contextuele instructie die bedoeld is om een plaatselijk 

probleem aan te pakken. 

 

Dus, waarom behandelt deze instructie een indirect probleem? Hoe weten we dat? Waarom wordt deze 

instructie niet herhaald in Leviticus, Deuteronomium of Numeri? Zoals met de meeste dingen, staat het 

antwoord in de context. 

 

Exodus 16:22-30 

Op de zesde dag gebeurde het dat zij een dubbele hoeveelheid brood verzamelden, twee gomers 

voor één persoon. Al de leiders van de gemeenschap kwamen dat aan Mozes vertellen. Hij zei 

toen tegen hen: Dat is het wat de HEERE (JHWH) gesproken heeft. Morgen is het de rustdag, de 

heilige dag voor de HEERE (JHWH)! Wat u bakken wilt, bak het en kook wat u koken wilt, en 

laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen om het tot de volgende morgen te bewaren. Zij lieten 

het staan tot de volgende morgen, zoals Mozes geboden had, en nu stonk het niet en waren er 

geen maden in. Toen zei Mozes: Eet dit vandaag, want vandaag is het sabbat voor de HEERE 

(JHWH). U zult het vandaag buiten niet vinden. Zes dagen moet u het verzamelen, maar op de 

zevende dag is het sabbat. Dan zal het er niet zijn. Het gebeurde echter op de zevende dag dat 

sommigen van het volk eropuit gingen om brood te verzamelen, maar zij vonden niets. Toen zei 

de HEERE (JHWH) tegen Mozes: Hoelang weigert u nog om Mijn geboden en Mijn wetten in 

acht te nemen? Zie, omdat de HEERE (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 opuit gaan! Zo rustte het volk op de zevende dag. 

 



Het zou vanzelfsprekend moeten zijn; het doel van de Sjabbat is om deze apart te zetten door te rusten. 

Dat is het. Niet meer en niet minder. We rusten ... onze werknemers, of bedienden, rusten ... onze dieren 

rusten. 

 

We zien dat Mozes te maken had met het probleem dat sommigen nog steeds probeerden om manna te 

verzamelen op de Sjabbat. Dus, als een gevolg van dat specifieke probleem, kregen zij de opdracht in 

hun huizen te blijven. Zo simpel is het. De instructie om in hun huizen te blijven was een correctie van 

een patroon van ongehoorzaamheid. Het was niet gerelateerd aan een blijvend specifiek of 

voorgeschreven gebruik om de Sjabbat te houden. 

 

Er is nergens een gebod in de Torah dat stelt dat de Sjabbat meer is dan rusten. 

 

Het feit dat we ons huis kunnen verlaten op de Sjabbat betekent echter niet dat het echt zinvol is om 

twintig mijl te lopen. 

 

Waar u zich ook bevindt op Sjabbat, reis niet zoveel dat het niet meer voelt als rusten. Dit is voor 

iedereen anders. 

 

Een 80-jarige man zal eerder het gevoel krijgen dat het lopen van 1½  km geen rust meer is dan een 12-

jarige jongen. Dat is begrijpelijk, toch? 

 

Niet iedereen heeft dezelfde interpretatie van wat rustgevend is of wanneer iets gaat voelen als werk. 

Dat is natuurlijk in strijd met rusten. 

 

Dus een uur of twee rijden is voor jou misschien niet in strijd met rusten. Hoewel we een samenkomst 

op de Sjabbat zeker aanmoedigen, vinden anderen het gewoon helemaal niet rustgevend om het huis te 

verlaten. Bepaal deze dingen voor je eigen gezin. 

 

De Farizeeën hebben dergelijke vragen al voor ons beantwoord. Ze stelden hun eigen bijzondere en 

dekkende geboden op die voor iedereen gelden. We noemden al de 'Sabbatsreis'. Jesjoea geeft ons zijn 

antwoord in Marcus 7 en Mattheüs 23 over dergelijke zaken. Het was niet goed dat de Farizeeën 

tradities verhieven tot zaken om te gehoorzamen en daardoor Deuteronomium 4:2 schonden. 

 

Wij veronderstellen dat we gewoon moeten 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 50 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 50 jaar vind ik in bed blijven misschien wel het ultieme rusten. 

 

Sommigen vinden het geen prettig idee dat een gebod verschillend kan worden 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 JHWH Zelf een gebod geeft in algemene termen, 

met zijn eigen definitie, geldt tot op zekere hoogte een individuele toepassing. 

 

Als JHWH ons geen bijzonderheden heeft gegeven over hoe ver we kunnen reizen op de Sjabbat, dan 

hebben wij daar ook niet het recht toe. 



 

Hoe weten we echt ZEKER dat Exodus 16:29 spreekt over rusten, zoals bij de andere Sjabbatsgeboden 

vanaf het begin van de schepping, en niet over iets nieuws? 

 

Hoe weten we echt ZEKER waar Exodus 16:29 over gaat? 

 

Ook hier is de context bepalend. 

 

Het volgende vers is vers 30: 

 

Exodus 16:30 

“Zo rustte het volk op de zevende dag.” 

 

Op zich is het verlaten van een huis geen werk. Echter, het verlaten van een huis om manna te 

verzamelen  … nou, dat is zeker werk. En dat is het probleem waar Mozes destijds mee te maken had. 

De mensen probeerden manna te verzamelen op de Sjabbat. Dus wat is de oplossing? Blijf in je huis 

zodat niemand probeert om manna te verzamelen! 

 

De juiste uitleg van Exodus 16:29 vereist de toepassing van de onmiddellijke context en 

omstandigheden. De instructie voor Israël om hun plaats (of huis in het geval van de Septuaginta-

vertaling) niet te verlaten, is specifiek bedoeld als een corrigerende actie die het probleem van het 

uitgaan en het verzamelen van manna aanpakt. Bijgevolg, en begrijpelijk, wordt dit niet herhaald in de 

Torah die werd gegeven op de Sinaï. 

 

We hopen dat deze studie tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken! 

 

Sjalom!  

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 
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