“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.”

Waarom sommige Christenen de Sjabbat houden
Wist je dat er over de hele wereld veel christenen zijn die de Sjabbat houden? Het is echt waar.
Nee, we hebben het niet over het naar de kerk gaan op zondagmorgen. Daar is uiteraard niets mis mee,
maar een kerkdienst bijwonen op zondagmorgen is niet het houden van de Sjabbat. Sterker nog, de
Sjabbat is niet eens op zondag.
Volgens de Bijbel valt de Sjabbat op de zevende dag van de week. Bijbelse dagen beginnen wanneer de
zon ondergaat, dus de Sjabbat duurt van vrijdagavond tot zaterdagavond. Het is een tijd om te stoppen
met werken en te rusten.
We lezen dit aan het begin van de Bijbel. Nadat God al Zijn scheppingswerk in zes dagen had voltooid,
zegt de Bijbel dat Hij op de zevende dag rustte:
Genesis 2:2-3 (NBV)
Op de zevende dag had God Zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat
Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte Hij van heel
Zijn scheppingswerk.
Vanaf het allereerste begin van de schepping werd de zevende dag - de Sjabbat - apart gezet van de
andere dagen van de week als een speciale dag. Het werd 'heilig' gemaakt, wat betekent dat het werd
onderscheiden van de reguliere ofwel gewone dingen - in dit geval de andere zes dagen van de week
waarop de reguliere dingen worden gedaan - en werd ingesteld voor een heilig doel.
Dus waarom stoppen veel christenen tegenwoordig met werk en rusten ze op de zevende dag? Welnu,
God gaf een gebod dat Zijn volk de Sjabbat moet houden als een herinnering aan de schepping. Het is
eigenlijk één van de Tien Geboden:
Exodus 20:8, 11
Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.[…] 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.

Dus veel christenen houden de Sjabbat gewoon omdat God zei dat ze het moesten doen! Het houden van
de Sjabbat is een teken van ons geloof en onze toewijding aan het feit dat God de Schepper is, en Hij
soeverein is over ons leven en onze tijd. Net als de andere negen geboden, is het gebod om de Sjabbat te
houden belangrijk voor God - anders zou Hij het niet hebben opgedragen. Daarom zou het ook voor ons
belangrijk moeten zijn.
Maar de Sjabbat is veel meer dan een regel die God ons opdroeg om te houden. Het is een geschenk van
God en het is bedoeld als een zegen voor iedereen die het bewaart. Hier zijn enkele redenen waarom.
1) De Sjabbat draait helemaal om Jezus (Jesjoea)
De Sjabbat is een wekelijkse herinnering aan de boodschap van het Evangelie en de eeuwige rust die we
hebben in de Messias. Deze rust die we hebben, kunnen we trouwens niet verdienen. Alleen door de
genade van God ontvangen we het eeuwige leven en de rust in Hem.
De Sjabbat wijst ons op het Messiaanse tijdperk dat zal komen, wanneer Gods Koninkrijk en
aanwezigheid de aarde volledig zullen vullen. Terwijl we elke week uitrusten van onze arbeid, krijgen
we een klein voorproefje van de complete zegen die in de toekomst zal arriveren.
Een andere manier waarop de Sjabbat ons aan het Evangelie herinnert, is dat het ons niet alleen herinnert
aan de schepping, maar ook aan onze verlossing uit Egypte:
Deuteronomium 5:15
Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de HEERE
(JHWH), uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft
de HEERE (JHWH), uw God, u geboden de dag van de sabbat te houden.
Hier zien we dat de Sjabbat ons herinnert aan het feit dat God Israël uit Egypte heeft bevrijd, een
profetisch beeld van onze eigen verlossing. Jezus – ofwel Jesjoea, zoals Hij in de eerste eeuw bekend
stond – heeft ons gered van de slavernij van de zonde en de dood door Zijn werk aan het kruis.
2) Jezus (Jesjoea) en de apostelen hielden de Sjabbat
Nergens in het Nieuwe Testament geeft God christenen de opdracht om een andere Sjabbat te houden.
Hij schaft de Sjabbat niet af noch verandert Hij deze dag. Overal in het Nieuwe Testament was in
principe de gewoonte van christenen - zowel voor Joden als heidenen - om de Sjabbat op de zevende dag
te blijven houden.
Jesjoea zei in Mattheüs 5:17-20 dat Hij niet kwam om de Wet of de Profeten af te schaffen, maar om ze
te vervullen. Hij vermaande Zijn volgelingen zelfs dat als ze groot wilden zijn in het Koninkrijk der
hemelen, ze zelfs de minste van de geboden van de Wet moesten doen en onderwijzen. De Sjabbat, als
onderdeel van Gods Wet, werd daarom rechtstreeks bevestigd door Jesjoea als iets wat Zijn volgelingen
moesten doen.
We weten dat Jesjoea Zelf elke week de Sjabbat hield (bijv. Lukas 4:16).
Zijn volgelingen, waaronder de apostel Paulus, hielden ook de Sjabbat - zelfs na de dood en de
opstanding van Jesjoea (Handelingen 13:14, 42, 44; 16:13; 17:1-2; 18:4).

Er is inderdaad geen enkele aanwijzing in de Bijbel dat er iets aan de Sjabbat is veranderd.
Maar hoe zit het dan met Jesjoea's confrontaties met de Farizeeën over de Sjabbat? Die geschillen
hadden eigenlijk niets te maken met het wel of niet houden van de Sjabbat. De kwestie ging altijd over
HOE het te houden. Terwijl de Farizeeën in veel gevallen de Sjabbat tot een last maakten door hun
strikte door mensen gemaakte tradities, waardoor het eigenlijke doel van de Sjabbat, namelijk rusten
werd verdraaid, benadrukte Jesjoea de kern van de Sjabbat door terug te verwijzen naar Gods
oorspronkelijke bedoeling zoals uitgedrukt in de Schrift. Nooit heeft Jesjoea opgedragen om het niet te
houden.
Toen Paulus in Kolossenzen 2 zei dat je niet moest toestaan dat iemand je oordeelt over de Sjabbat, zei
hij niet dat de Sjabbat was afgeschaft of dat we die dag niet meer hoefden te houden. Hij waarschuwde
de gelovigen in Kolosse gewoon dat ze zich niet moesten laten oordelen door bepaalde valse leraren
(Kolossenzen 2:8) met betrekking tot HOE ze de Sjabbat hielden.
Dus bleven Jesjoea en de apostelen de Sjabbat houden als onderdeel van hun geloofsuitoefening.
Hoewel ze bepaalde leraren berispten en waarschuwden, die valse leringen hadden over de Sjabbat,
hebben ze de Sjabbat zelf nooit betwist. Ze bleven de Sjabbat houden en onderwijzen in
overeenstemming met Gods gebod.
Veel christenen houden tegenwoordig de Sjabbat, simpelweg omdat Jesjoea en de apostelen dat deden.
We willen hun voorbeeld volgen. We willen dat onze geloofsuitoefening zo goed mogelijk overeen laten
komen met wat we in het Nieuwe Testament zien.
3) De Sjabbat is een vreugde en een zegen.
Een andere reden waarom christenen tegenwoordig de Sjabbat houden, is simpelweg omdat het
geweldig is. Voor velen van ons is het één van de grootste praktische zegeningen in ons leven.
Te midden van onze hoge druk en gehaaste cultuur, wanneer het zo makkelijk is om te worden opgeslokt
door de dagelijkse zwoegen van het leven, dwingt de Sjabbat ons om te stoppen; Te stoppen; om ons
leven opnieuw af te stellen en opnieuw prioriteit te geven aan wat het meest belangrijk is: onze God en
onze families en de mensen van wie we houden.
We zijn niet gemaakt om ons leven op te branden door werk - om onszelf onder te dompelen in niets
anders dan de dagelijkse sleur van het leven. God heeft ons een ongelooflijk geschenk gegeven. In het
midden van onze gevallen wereld - de doornen en de distels, het zweet van ons voorhoofd - breekt God
door en zegt: “Stop! Hier is een wekelijks 24-uursvenster waarin je een kijkje mag nemen in hoe het
leven er in Mijn Koninkrijk uit zal zijn. Rust uit van je werk. Geniet ervan.”
We mogen tot rust komen. We mogen bewust tijd doorbrengen met onze families. En we mogen God
zegenen voor wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan.
Als christenen brengt de Sjabbat ons samen. Het verenigt ons in aanbidding en herdenking van de
betekenisvolle en belangrijke gebeurtenissen die ons leven bepalen - in het bijzonder de boodschap van
het Evangelie, het grootste verhaal aller tijden.
De Sjabbat brengt orde en doelgerichtheid in ons leven wanneer al het andere in het leven luidruchtig en
chaotisch is.

God wil orde en zin in je leven brengen - en één manier waarop Hij dat doet is door middel van de
Sjabbat.
Elke week nodigt God je op de zevende dag uit om te stoppen. Hij nodigt je uit om te rusten. Overweeg
om je, overal in deze wereld, aan te sluiten bij de christenen die op dat aanbod zijn ingegaan.

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
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