
 
 

“Dit document  is een direct script van een studie die is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond ter ondersteuning van de presentatie. Daarom kan het gebeuren dat deze tekst soms 

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

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

schriftelijke onderwijs.” 

 

Rust voor uw ziel 

In Mattheus 11 gaf onze Messias ons de opdracht om Zijn juk op ons te nemen en van Hem te leren. 

Daardoor vinden we rust voor onze zielen. 

 

Mattheus 11:28-30 

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, 

en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 

want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. 

 

Volgens Jezus, Zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea, moeten we van Hem leren. Als we van Hem leren, 

nemen we Zijn juk op ons. 

 

Misschien heb je daarbij een aantal vragen … 

 

• Wat is het juk? 

• Wat is een licht juk? 

• Wat is een zwaar juk? 

• Welke rust bedoelt de Messias hier? 

 

Deze opdracht om het juk van Jesjoea op te nemen is een metafoor. 

 

Een juk is een houten dwarsbalk die is bevestigd over de nekken van twee dieren en vast zit aan de ploeg 

of kar die ze moeten trekken. 

 

Als een boer in Bijbelse tijden zijn land ploegde met een span ossen, dan moest hij er goed op letten dat 

het juk goed paste. Het juk moest comfortabel zitten op de nekken van de dieren die de ploeg trokken. 

Als het juk niet goed was qua vorm of te zwaar, irriteerde het de ossen waardoor het ploegen zowel voor 

de dieren als voor de boer moeilijk werd. Met een comfortabel, goed passend juk, werd de taak echter 

een stuk makkelijker. 

 

Dus voor de boer en de dieren is een juk een middel om de bewerking van het land efficiënter te laten 



verlopen. 

 

Het idee van een oogst is ook een metafoor die in een aantal van Jesjoea’s gelijkenissen wordt gebruikt. 

We lezen er ook over in de profeten in het boek Openbaring. 

 

Mattheus 13:39 

De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. 

 

Lucas 10:2  

Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de 

Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. 

 

Openbaring 14:15  

En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: 

Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de 

aarde geheel rijp is geworden. 

 

We kunnen nog veel dieper ingaan op het karakter en de details van de verschillende Bijbelse oogsten, 

maar in het kader van deze studie gaan we ervanuit dat de oogst verwijst naar mensen. Deze mensen zijn 

uit een zaad gegroeid. Er is slecht en corrupt zaad en er is goed zaad (Mattheus 13). 

 

Het slechte zaad is tegen het Woord van God. Het goede zaad is het Woord van God. 

 

Lucas 8:11  

Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God. 

 

Dus als we het juk van Jesjoea op ons nemen, dan moeten we het Woord van God zaaien in de akker, of 

eigenlijk onder de volken. 

 

We lezen Mattheus 11 nog een keer… 

 

Mattheus 11:28-30 

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, 

en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 

want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” 

 

Deze metafoor van het juk was geen uitvinding van Jesjoea. De metafoor bestond al lang voor Jesjoea en 

een studie van het Oude Testament, ook wel TENACH genoemd, laat dat zien. 

 

Bijvoorbeeld: 

 

1 Koningen 12:4  

“Uw vader heeft ons juk hard gemaakt; maakt u het harde dienstwerk voor uw vader en zijn 

zware juk, dat hij ons heeft opgelegd nu lichter, dan zullen wij u dienen.” 

 

Desondanks lijkt het erop dat de oorspronkelijke context voor Jesjoea’s gezegde over "Troost voor de 

zwaar-beladenen " verloren is gegaan in ons moderne begrip. 

 

Het apocriefe boek van Ben Sira kan ons helpen om te bepalen vanuit welke context Jesjoea deze 



woorden zei. De teksten uit Ben Sira wijzen erop dat Jesjoea sprak over de studie en interpretatie van de 

Torah en de strenge maatregelen van het discipelschap uit de eerste eeuw. 

 

In dit apocriefe geschrift staat een interessant citaat van ongeveer 200 jaar voor Jesjoea. Het gaat over 

het verwerven van wijsheid en het klinkt als Spreuken 2-4 waar het gaat over de waarde van het zoeken 

naar wijsheid. 

 

Kom dichterbij, u die niet geleerd bent, en verblijf in het studiehuis. Waarom bent u zo traag en wat 

heeft u te zeggen over deze dingen, terwijl uw zielen zo dorstig zijn? Ik opende mijn mond en zei:”Koop 

haar [wijsheid] voor uzelf zonder geld. Stop uw nek onder [haar] juk en laat uw ziel instructie 

verwerven. Ze moet dichtbij gevonden worden. Zie met uw ogen hoe, met slechts een weinig arbeid heb 

ik veel rust verworven.” (Ben Sira 51:23–27)1 

 

We zien hier hoe het vastmaken aan een juk metaforisch wordt geassocieerd met het ontvangen van 

instructie. Dat komt overeen met wat Jesjoea zegt: 

 

Neem mijn juk op u en leer van Mij 

 

…maar, wat moeten we leren? 

 

Helaas begrijpen veel mensen niet goed wat Messias Jesjoea onderwees in Mattheus 11:28-30. 

 

Veel mensen zijn gaan geloven dat Jesjoea tegen de Torah sprak, die door Mozes is geschreven. Veel 

mensen zijn gaan geloven dat Jesjoea de Torah bedoelde als een zware last. En dan, als we de Torah 

achter ons laten, vinden we rust in Messias Jesjoea. Zo wordt het tenminste onderwezen… 

 

Maar het is de Torah van JHWH die de goede weg moet zijn, de oude paden waarop we moeten 

wandelen. Dan zullen we rust vinden voor onze ziel. 

 

Jeremia 6:16 

Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de 

goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: Wij 

bewandelen die niet. 

 

Israël had de oude paden al ontvangen, de manier om te wandelen, en het heet de Torah, de Wet van 

God. Natuurlijk koos Israël, net als veel mensen vandaag de dag, ervoor om daar niet in te wandelen. 

Ook al hadden ze daardoor rust kunnen krijgen voor de ziel. 

 

Het lichte juk van Jesjoea is het oude pad, de Torah, en door die instructies zullen we rust vinden voor 

onze ziel. 

 

Mattheus 11:28-30 

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, 

en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 

want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” 

 

Maar, de Wet van God is toch een last? …zoals zo vaak wordt gezegd!  

 

Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. 



 

1 Johannes 5:1-3 

Ieder die gelooft dat Jezus (Jesjoea) de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft 

Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de 

kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is 

de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. 

 

Dus wat is het zware juk? Als het niet de Torah van Mozes is, wat dan wel? 

 

Het was de zware last van het systeem van werken dat de Farizeeën hadden gelegd op de rug van het 

volk. Jesjoea bood aan om dat te verlichten.  

 

Verderop in Mattheus bestraft Jesjoea de Farizeeën dat ze een zware last leggen op de schouders van het 

volk. 

 

Mattheus 23:4 

Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de 

schouders van de mensen; maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. 

 

Het was niet Mozes die ons een juk oplegde door ons de Torah van JHWH te geven, maar het waren de 

Farizeeën. 

 

Maar, hielden en onderwezen de Farizeeën de Torah dan niet? Niet helemaal … 

 

Mattheus 23:23-24  

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en 

de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het 

geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Blinde leiders, die 

de mug uitzift maar de kameel doorslikt. 

 

Zei Jesjoea dat de Farizeeën de Wet van God niet moesten doen of onderwijzen? Nee. De Farizeeën 

verwaarloosden de belangrijke aspecten van de Torah. 

 

Jesjoea zei ook het volgende tegen de Farizeeën: 

 

Johannes 7:19 

Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet….” 

 

De Farizeeën hadden allerlei soorten regels en tradities bedacht die boven en om de Torah heen stonden. 

Ze verwachten van anderen om zich aan de door hen bedachte regels te houden die gebaseerd zouden 

zijn op de Torah. De Farizeeën zorgden ervoor dat het onderhouden van de Torah veel moeilijker en 

ingewikkelder werd. 

 

Jesjoea behandelt dit probleem uitgebreid in Markus 7. 

 

Marcus 7:8-13 

“Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de 

mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u. 

En Hij zei tegen hen: U stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u aan uw 



overlevering te houden! Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie 

vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of 

zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is 

het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, en 

zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel 

van dergelijke dingen doet u.” 

 

Het “juk van de Farizeeën” is het zware juk van zelfrechtvaardiging en wetticisme. Volgens 

Bijbelgeleerden hadden de Farizeeën meer dan 600 regels toegevoegd alleen al over wat “werken” op de 

Sabbat inhield. Dat is een zware last!  

 

Dus het zware juk, is het juk van de Farizeeën, of iets dat boven of om de Torah wordt geplaatst. Het 

lichte juk van Jesjoea zijn de oude paden die zorgen voor rust voor onze ziel. 

 

Mattheus 11:28-30 

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, 

en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 

want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” 

 

Jeremia 6:16 

Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de 

goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: Wij 

bewandelen die niet. 

 

Wees niet zoals het oude Israël door te zeggen “wij bewandelen die niet.” 

 

Direct nadat Jesjoea zegt dat zijn lichte juk zorgt voor rust voor onze ziel, ontstaat er een interessante 

interactie met de Farizeeën …waarin het erop lijkt dat Jesjoea’s punt van het zware juk dat de Farizeeën 

op de gelovigen leggen wordt bewezen. Bedenk dat dit direct na Mattheus 11:28-30 plaatsvindt. 

 

Mattheus 12:1-8 

In die tijd ging Jezus (Jesjoea) op een sabbat door de korenvelden, en Zijn discipelen hadden 

honger en begonnen aren te plukken en te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij 

tegen Hem: Zie, Uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Maar 

Hij zei tegen hen: Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had, en zij die bij hem 

waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, die hij niet 

mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters? Of hebt u niet gelezen in 

de Wet dat de priesters op de sabbatdagen de sabbat ontheiligen in de tempel, en toch onschuldig 

zijn? Ik zeg u echter dat hier Iemand is Die meer is dan de tempel. Maar als u geweten had wat 

het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldigen niet veroordeeld 

hebben. Want de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat. 

 

De geboden rondom de Sjabbat zijn als volgt: 

 

• Je werkt niet 

• Je dienstknechten werken niet (en je laat niemand anders jou bedienen) 

• Je dieren werken niet 

 

Dus, de Farizeeën besloten om honderden geboden te bedenken die volgens hen onder het kopje 



‘Sjabbat’ hoorden. Daarin stond wat volgens hen het overtreden van Sjabbat inhield. Vandaag de dag 

kennen we dat als de Talmoed, of de mondelinge leer. Het is een verzameling interpretaties van de 

Torah die de Farizeeën bindend maakten voor het volk. 

 

Het oogsten van gewassen is inderdaad werk. De Farizeeën besloten om oogsten te definiëren als het 

nemen van graan en dat tussen de vingers wrijven. 

 

Doordat hij het heeft over het “plukken” van graan, geeft Lucas inzicht in de kern van het bezwaar van 

de Farizeeën. 

 

Volgens de Talmoed overtraden de discipelen de Sjabbat op een aantal manieren;  

 

In de Misjna staat: “Hij die koren verzamelt op de Sjabbat…is schuldig; het plukken van koren is 

verzamelen.”  

 

Het wrijven van graan werd gezien als een overtreding van het verbod op dorsen. 

 

“Als een vrouw tarwe rolt om het kaf te verwijderen, geldt dat als ziften; als zij de aren van de tarwe 

afwrijft, geldt dat als dorsen; als ze de zijkanten eraf haalt, wordt dat gezien als vruchten plukken; als ze 

het vanuit haar hand omhoog gooit, is dat wannen” [Jer. Shabbat 10a].4 

 

Dat is precies wat de discipelen van Jesjoea deden om te eten, omdat ze honger hadden. 

 

Dus Jesjoea en zijn discipelen overtraden met opzet een mondelinge wet van de Farizeeën, voor hun 

eigen ogen. Jesjoea en zijn discipelen deden dergelijke dingen wel vaker voor het oog van de Farizeeën, 

dus het was waarschijnlijk niet per ongeluk (i.e. Markus 7).  

 

Jesjoea ging niet met hen in discussie of datgene wat ze deden al dan niet werk was. Dat was niet het 

punt wat Hij op dat moment wilde maken.  

 

Jesjoea wilde aangeven dat soms de zwaardere kwesties belangrijker zijn. Is het logisch dat iemand 

honger lijdt op Sjabbat als dat niet nodig is? 

 

Het punt van Jesjoea, zo blijkt uit zijn verdediging, is dat dat niet logisch is. Wil je daar meer over 

weten, bekijk dan onze studie Belangrijker zaken. 

 

Door deze interactie met de Farizeeën en veel andere confrontatie zei Jesjoea het volgende tegen de 

Farizeeën in Mattheus 23: 

 

Mattheus 23:23-24  

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en 

de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het 

geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Blinde leiders, die 

de mug uitzift maar de kameel doorslikt. 

  

Het is geweldig en fascinerend dat veel mensen de Torah weer ontdekken in deze tijd…. Ze leren, doen 

en onderwijzen de Torah…maar laten we niet vergeten om recht en gerechtigheid te doen, geloof en 

liefde te hebben en vriendelijk en goed te zijn. Anders zijn we net als de Farizeeën die deze dingen over 

het hoofd zagen. 

http://119ministries.com/weightier-matters


 

Het volgen van Torah gaat om het volgen van JHWH, niet over het volgen van mensen en menselijke 

inzettingen. Daarom is de Torah vrijheid (Psalm 119:44-45). De perfecte Torah (Psalm 19:7) is 

eenvoudig en legt uit hoe we onze levens moeten leven vanuit geloof, in letterlijke zin en qua bedoeling 

achter elk gebod. 

 

Als we Jesjoea volgen, vinden we inderdaad rust voor onze ziel. Het gaat om rust op de Sjabbat, en onze 

Messias is de heer van de Sjabbat. De Sjabbat is gemaakt voor alle mensen (Markus 2:27). Het was een 

geschenk voor de mens, niet een last voor de mens om de Sjabbat te moeten dienen. 

 

Onze Messias vertegenwoordigt de Sabbatsrust en door Hem, ons voorbeeld hoe we moeten wandelen 

op de oude paden, leren we te wandelen in de Torah. Niet zoals de Farizeeën met het zware juk van 

extra moeilijke regels die de plank misslaan, maar het lichte juk dat onderwijst dat de Torah een 

geschenk is voor de mensheid. Het gaat om hoe we God en anderen moeten liefhebben en het is geen 

last (1 Johannes 5:2-3). 

 

Onze Messias als Sabbatsrust, zowel metaforisch als profetisch, is een fascinerend onderwerp. Als je 

daar meer over wilt leren, bekijk dan onze studies daarover: 

 

• Hebreeën 4: In Zijn rust: nu of later? 

• De 4e en 7e Dag (Deel 1 en 2) 

• De dag van de Sabbat 

 

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te onderzoeken. 

Sjalom!  

 

Het is ons gebed dat je door deze studie bent gezegend. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken. 

Sjalom! Voor meer hierover en andere studies, bezoek ons op www.119ministries.nl 

 

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/119ministriesnederland 

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

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 

 

http://119ministries.com/hebrews4
http://119ministries.com/brithadasha2a
http://119ministries.com/the-sabbath-day
http://www.119ministries.nl/
mailto:info@119ministries.nl
http://www.facebook.com/119ministriesnederland
http://www.testeverything.net/
http://www.119ministries.nl/
http://www.twitter.com/119Ministries

