
 
“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.” 
 

De Sjabbat: En Dag van Genezing 

In de Evangeliën staan verschillende gevallen waarin Jesjoea - Jezus - mensen geneest op de Sjabbat (bijv. 

Markus 1:21-28; 29:31; 3:1-6; Lukas 13:10-17; 14:1-6; Johannes 5:1-18; 9:1-41). Sommige christelijke 

leraren hebben deze genezingen op de Sjabbat geïnterpreteerd als het bewijs dat Jesjoea was gekomen om 

de Sjabbat af te schaffen. De christelijke predikant en theoloog Johannes MacArthur schrijft bijvoorbeeld 

het volgende: 

 

Jezus lijkt opzettelijk de dag van de Sjabbat te hebben gekozen voor Zijn genezingen, omdat het 

de genadeslag zou toebrengen aan dit symbool. Jezus kondigde het einde van de Sjabbat aan. 

 

-Johannes MacArthur, “Understanding the Sjabbat,” Grace to You. www.gty.org 

 

We zijn het met predikant MacArthur eens dat Jesjoea met opzet de Sjabbat koos om Zijn wonderen van 

genezing te doen. Maar het was niet Zijn bedoeling om aan te kondigen dat er een einde kwam aan de 

Sjabbat. Integendeel, de genezingen die Jesjoea op de Sjabbat verrichtte, demonstreren de juiste manier 

om de Sjabbat te houden. Net zoals de Oudtestamentische Profeten veroordeelt ook Jesjoea het misbruik 

van de dag van de Sjabbat, en Hij roept Gods volk op om de Sjabbat te houden overeenkomstig het 

oorspronkelijke doel. 

 

Laten we eens kijken naar één van de verhalen waar Jesjoea iemand geneest op de Sjabbat: 

 

Lukas 13:10-17 

En Hij gaf onderwijs op de sabbat in één van de synagogen. En zie, er was een vrouw die achttien 

jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet 

oprichten. En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost 

van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en 

verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat 

genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan 

daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat. De Heere dan antwoordde hem en 

zei: Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt 

hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en 

die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag 

http://www.gty.org/


van de sabbat? En toen Hij dit zei, stonden al Zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte 

was blij om alle heerlijke dingen die door Hem gebeurden. 

 

Er zijn hier een paar dingen die het vermelden waard zijn. Ten eerste interpreteerde de leider van de 

synagoge de genezing van Jesjoea als "werk", en dus een schending van de Sjabbat. De religieuze leiders 

die Jesjoea beschuldigen van het overtreden van de Sjabbat is een veelvoorkomend thema in deze 

verslagen van de genezingen (Lukas 6:6-11; Johannes 5:16; 9:16). In één verhaal vragen de Farizeeën 

Jesjoea rechtstreeks of het geoorloofd is om op de Sjabbat te genezen. Ze stelden deze vraag met als enige 

doel om een reden te hebben om Jesjoea te beschuldigen van wandaden (Mattheüs 12:9-14). Volgens de 

latere rabbijnse literatuur werd een genezing op de Sjabbat ontmoedigd, tenzij de ziekte levensbedreigend 

was (Misjna Yoma 8.6; Misjna Shabbat 14.3; 22:6). Op basis van de verslagen van de genezingen in het 

Nieuwe Testament, lijkt het alsof dit de visie was van veel van de religieuze leiders in de tijd van Jesjoea. 

De Torah zelf verbiedt echter niet dat je iemand geneest of helpt op de Sjabbat. Dat is een door mensen 

ingestelde beperking. De Misjna, een verzameling van rabbijnse interpretaties van de Torah, legt veel van 

deze door mensen ingestelde beperkingen vast (bijv. Misjna Sjabbat). Maar nogmaals, de Schrift zelf zegt 

niet dat het genezen van een persoon op de Sjabbat verkeerd is. 

 

Het tweede dat waard is om te vermelden, is dat Jesjoea Zijn handelingen verdedigt, niet door te zeggen 

dat de Sjabbat niet langer moet worden nageleefd, maar door uit te leggen waarom Zijn handelingen de 

Sjabbat helemaal niet overtreden. Hij doet dit door gebruik te maken van een kal v'chomer-argument. Kal 

v'chomer betekent "licht en zwaar", en het is de naam van een principe voor het vaststellen van de 

toepassing van de Torah in het Judaïsme. De basisgedachte is dat als iets van toepassing is in een minder 

belangrijk geval (een lichtere zaak), het ook zal gelden voor een belangrijker geval (een zwaardere zaak). 

Jesjoea redeneert vanuit een uitgangspunt waar Zijn gehoor het mee eens zou zijn: het is toegestaan om 

een os of ezel los te maken op de Sjabbat. Van daaruit concludeert Hij dat het daarom ook is toegestaan 

om een vrouw op de Sjabbat van haar handicap te 'verlossen', aangezien een dochter van Abraham 

belangrijker is dan een dier. Hij maakt een soortgelijk argument in Mattheus, wanneer Hij op de Sjabbat 

de man geneest met de verschrompelde hand: 

 

Mattheüs 12:11-12 

Hij zei tegen hen: Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat in 

een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven! Daarom is 

het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. 

 

Als Jesjoea het einde van de Sjabbat aankondigde door mensen te genezen, lijkt zijn reactie op 

beschuldigingen dat Hij de Sjabbat heeft geschonden erg vreemd. Hij legt heel duidelijk uit waarom Zijn 

acties waren toegestaan - waarom deze acties de Sjabbat niet schonden. Waarom verdedigde Jesjoea Zijn 

acties door gebruik te maken van een Joods argument voor het bepalen of toepassen van de Torah, als de 

Sjabbat er niet meer toe deed? De reactie van Jesjoea is gewoon niet wat we zouden verwachten van 

iemand die het einde van de Sjabbat aankondigt. Maar het is wat we zouden verwachten van iemand die 

valse doctrines corrigeerde en het ware doel van de Sjabbat herstelde. 

 

Dit brengt ons bij ons volgende punt: Het onderwijs van Jesjoea over de Sjabbat lijkt sterk op het onderwijs 

van de Oudtestamentische Profeten. 

  



Net als sommige passages in het Nieuwe Testament, zijn er passages uit het Oude Testament die verkeerd 

kunnen worden geïnterpreteerd, als een aanval op het houden van Sjabbat, als we de kern van de 

boodschap niet begrijpen. Jesaja gaat bijvoorbeeld zo ver om te verklaren dat God de Sjabbat en 

Feestdagen "haatte" (Jesaja 1:13-14). Het is duidelijk dat God Zijn eigen Heilige Dagen, die Hij Zijn volk 

opdroeg, niet echt haat, net zoals Hij het gebed niet echt haat (Jesaja 1:15). Wat Hij haatte, waren Zijn 

mensen die gebeden uitspraken terwijl ze een verdorven hart hadden. Met andere woorden, Hij heeft een 

hekel aan religieuze huichelarij - dat wil zeggen, een onoprechte religieuze show opvoeren, terwijl je 

ongehoorzaam bent aan God en nalaat om je naaste lief te hebben. Dit is de reden waarom de berisping 

van Jesaja een beroep doet op ... 

 

Jesaja 1:16-17 

Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, leer 

goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de 

weduwe! 

 

Nogmaals, God haat religieuze huichelarij. Wat heb je aan het houden van Sjabbat, gebed, het zingen van 

aanbiddingsliederen en het brengen van offers in de Tempel als het allemaal wordt gedaan zonder berouw? 

God verwerpt zulke uitingen van aanbidding, als ons hart ver van Hem verwijderd is. 

 

Vanuit het perspectief van Jesaja moet ware aanbidding, inclusief het houden van Sjabbat, worden gedaan 

met een puur verlangen om God en onze naaste lief te hebben. Daarom benadrukt Jesaja in Zijn berisping 

het zoeken naar gerechtigheid voor anderen. Maar nogmaals, Jesaja's nadruk op berouw en gerechtigheid 

doet niets af aan het belang van Gods Heilige Dagen. Immers, elders in Jesaja vermaant de profeet Gods 

volk om de Sjabbat in acht te nemen (Jesaja 56:1-8; 58:13). Zijn punt is dat daden van recht en 

gerechtigheid onze Sjabbat-viering moeten vergezellen: 

 

Jesaja 56:1-2 

Zo zegt de HEERE (JHWH): Neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want Mijn heil is 

nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalig een sterveling 

die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die de sabbat in acht neemt, zodat hij 

die niet ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. 

 

Jesjoea was het volledig eens met deze gedachte. In feite lijkt dat juist Zijn punt te zijn bij deze verhalen 

over de genezingen. De Sjabbat-viering van Jesjoea omvatte genezing en hulp aan de gewonden en de 

onderdrukten. En net als de Oudtestamentische Profeten berispte Jesjoea voortdurend de religieuze leiders 

van Israël vanwege hun huichelarij. In Mattheüs 23 veroordeelt Hij de Farizeeën voor het verwaarlozen 

van wat Hij de belangrijkere zaken van de Torah noemt. Maar merk daarbij op dat Hij de lichtere zaken 

van de Torah niet verlaagd bij het benadrukken van de gewichtigere zaken: 

 

Mattheüs 23:23 

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. 

  



Net als Jesaja onderwees Jesjoea dat de ware naleving van de Torah moet worden gevoed door de liefde 

voor God en onze naaste. Anders is het geen echte naleving van de Torah. Het is gewoon een religieuze 

show. En dat moesten de genezingen van Jesjoea op de Sjabbat verkondigen - niet een einde aan de 

Sjabbat, maar eerder een einde aan de religieuze huichelarij. Hij roept op om een einde te maken aan het 

verwaarlozen van degenen die in onze gemeenschappen pijn lijden. Hij zegt dat we moeten stoppen met 

het veranderen van de dag van de Sjabbat, door het een instrument te maken van onderdrukking, door 

middel van anti-Bijbelse, en door mensen opgestelde beperkingen. 

 

Jesjoea herinnert ons eraan dat de Sjabbat is bedoeld als een dag die rust en genezing moet brengen. Het 

is een dag die is gemaakt ter wille van de mens (Markus 2:27). En volgens Jesjoea is het geoorloofd om 

goed te doen op de Sjabbat (Mattheüs 12:12). In feite is goed doen op de Sjabbat precies wat God van ons 

verwacht. Dat is waar de Sjabbat over gaat - het is een symbool van de ultieme rust en genezing, waarvan 

we zullen genieten in de komende wereld, wanneer God elke traan uit onze ogen zal wissen en de dood 

en pijn er niet meer zullen zijn (Openbaring 21:4). 

 

Wat doe jij om ervoor te zorgen dat jouw Sjabbat-viering die toekomstige werkelijkheid weerspiegelt? 

Wat doe jij om de tranen weg te vegen van degenen die in jouw gemeenschap pijn lijden? Wat doe jij om 

de pijn en het lijden van anderen te verzachten? Laten we, als mensen die de dag van de Sjabbat liefhebben 

en in acht nemen, in de voetsporen van onze Redder wandelen en alles naleven wat deze dag moet 

symboliseren. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

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

 

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) 
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