“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.”

Hebreeuwse herkomst van Sjabbat
Zoals velen van jullie al weten is de 7e dag Sjabbat één van de tien geboden.
Exodus 20:8-11
Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de
zevende dag is de Sabbat van de HEERE (JHWH), uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u,
noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw
vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE (JHWH) de hemel en de
aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de
HEERE (JHWH) de Sabbatdag, en heiligde die.
We willen opmerken dat, nadat JHWH zegt dat we "de Sjabbat moeten gedenken", Hij vervolgens
naar de schepping verwijst als de oorsprong van dit gebod. Dus als we de herkomst van het
Hebreeuwse woord voor Sjabbat gaan bestuderen, moeten we daar misschien beginnen?
Genesis 2:2-3
Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de
zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde
die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.
Het Hebreeuwse woord voor Sjabbat is “Shabbat”. Hoewel Shabbat een zelfstandig naamwoord is,
stamt dit woord af van het Hebreeuwse werkwoord “shavat”, wat letterlijk 'ophouden' betekent.
JHWH was de eerste die ons liet zien hoe je de 7e dag Sjabbat houdt, nadat Hij zes dagen had gewerkt.
Hij rustte of hield op. Hij maakte er vervolgens een heilige ofwel apart gezette dag van. Heeft Hij die
dag apart gezet zodat alleen Hij die kon houden? Nee, Hij zette die dag apart voor de mens om die te
houden. Als we de Sjabbat houden is dat een teken van Zijn verbond met ons.
Exodus 31:16
Laat de Israëlieten dan de Sabbat in acht nemen, door de Sabbat te houden, al hun generaties
door, als een eeuwig verbond.

Dus waarom is de Sjabbat een teken van het verbond?
Een verbond is een overeenkomst tussen twee personen. In het verbond van JHWH met ons, als Zijn
volk, heeft Hij beloofd om ons naar het land te brengen voor een rustperiode van 1000 jaar, voorafgegaan
door een opstanding, allemaal door middel van Messias Jesjoea. Beide dingen gebeuren op de 7e dag.
Door de 7e dag Sjabbat te houden, erkennen en respecteren we de belofte van JHWH aan Zijn volk, en
door Zijn beloften te erkennen en te respecteren, tonen we de genade van JHWH aan de wereld.
Zoals we eerder zeiden betekent het Hebreeuwse werkwoord Shavat (Str. 7673) 'ophouden'. Dat is de
meest gebruikelijke algemene betekenis. Deze betekenis wordt gebruikt in Gen 8:22, in de context van
Gods verbond met Noach.
Genesis 8:22
Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter,
dag en nacht niet ophouden.
Deze belofte wordt beschreven als profetische gebeurtenissen, dat God trouw zal blijven aan het volk
Israël.
Jeremia 31:35-36
Zo zegt de HEERE (JHWH), Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en
sterren tot een licht in de nacht, Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, HEERE (JHWH)
van legermachten is Zijn Naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken voor Mijn aangezicht,
spreekt de HEERE (JHWH) dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn
aangezicht te zijn, alle dagen!
Zoals de ingestelde orde van seizoenen en dagen niet ophoudt, zo zal Gods altoosdurende toewijding en
liefde voor Zijn volk nooit ophouden. Elke Sjabbat herinnert ons aan Gods trouw.
Omdat het zelfstandig naamwoord 'Shabbat (Str 7676)' is afgeleid van het werkwoord 'shavat (Str. 7673)',
wat ophouden betekent, kunnen we het woord Sjabbat lezen als "de dag die stopt" - alles wat als werk
wordt ervaren en onze reguliere werkzaamheden. Dus leren we van het Hebreeuwse woord 'Shabbat', dat
het een dag is om te stoppen, om op te houden.
Terwijl wij altijd maar druk zijn met onze dagelijkse bezigheden, dwingt de Sjabbat ons om af te
remmen, om de eerstvolgende afslag te nemen en te gaan rusten op Gods parkeerplaats. We zijn niet
geschapen om altijd maar bezig te zijn. We hebben een pauze nodig. Dat weet God !! Daarom gaf Hij ons
die ene dag in de week om echt van te genieten. De Sjabbat is een dag om op te houden - om je te richten
op je familie en JHWH de eer te geven in dankbaarheid voor Zijn grote liefde.
Als je meer wilt weten over de profetische betekenis van de 7e dag Sjabbat, willen we je de volgende
studies aanraden:
•
•
•

De Profetie van de Schepping
Brit Chadasja: De vierde en de zevende dag (2 delen)
Hebreeën 4: In Zijn rust nu of later?

Voor meer onderwijs over de Sjabbat, ben je misschien ook geïnteresseerd in onze studies:
•
•
•

Het tijdstip van de Sjabbat
Geen Vuur op de Sjabbat
De Dag van de Sjabbat

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
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)

