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De waarheid over Gods heilige sabbat

Wat is Gods DOEL met Zijn wekelijkse sabbat? Waarom begrijpen zo weinig
mensen dat het houden van de sabbat speciale ZEGENINGEN met zich mee-

brengt? Laten wij eens nagaan HOE en WAAROM nieuwtestamentische
christenen Gods sabbatdag heilig moeten houden.

Doet het er werkelijk toe op welke dag van de
week we God vereren? Accepteert God het houden
van zo maar een willekeurige dag van de week ter
ere van de Schepper?

God beveelt ons: "Gedenk de sabbatdag, dat gij
die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw
werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van
de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij
noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienst-
knecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch
de vreemdeling die in uw steden woont" (Exodus
20:8-10).

Maar waarom zouden wij Gods heilige sabbat
houden? Welk doel dient de sabbat, de zevende
dag, in de 20e eeuw van ruimtevaart? En hoe hou-
den we die dag heilig?

Geschapen door Jezus Christus

Jezus Christus is het lid van de Godfamilie door
wie God alle dingen schiep (Efeziërs 3:9, Staten-
vertaling; Hebreeën 1:1-2). Maar wist u dat Chris-
tus, het Woord (Johannes 1:1-3, 14), ook de sabbat
"maakte" (Marcus 2:27-28) en later als mens ook
hield?

Nadat Hij gereed was met het hernieuwen van
het aangezicht van de aarde en in zes dagen alle
leven op aarde had geschapen, "rustte" het Woord
op de zevende dag (Genesis 2:2-3; Exodus 20:11).
Door op de zevende dag te rusten "heiligde" Hij die
dag en zette Hij die dag voor een speciaal doel
apart.

Het woord "sabbat" in het Hebreeuws betekent
rust. Het was Gods bedoeling dat de zevende dag
een periode van rust en ontspanning zou zijn van
ons normale werk van de vorige zes dagen. God gaf
dus het voorbeeld voor de mens door op de zevende
dag van wat gewoonlijk de scheppingsweek wordt
genoemd, op te houden met werken. Door dat te
doen maakte Hij de sabbat en zette iedere toekom-
stige zevende dag als rusttijd apart voor de mens.

Maar het doel om Gods sabbat te houden gaat
veel verder dan alleen maar iedere zevende dag
rusten van ons werk.

Het doel van de sabbat

Als God iets doet of maakt, heeft Hij daar een
reden voor – een belangrijk doel.

God schiep de mens en plaatste hem hier op

aarde met een doel. Maar de mensheid is de kennis
van dat geweldige doel kwijtgeraakt.

God maakte door het Woord de sabbat. Maar
waarom? Welk doel diende hij? De mensheid is de
kennis van dat belangrijke doel ook kwijtgeraakt!

Jezus Christus zei dat de sabbat "gemaakt was
om de mens" (Marcus 2:27), maar Hij zei toen niet
waarom of met welk geweldig doel de sabbat was
gemaakt, behalve om de mens te dienen en tot
voordeel te zijn.

God openbaarde dat belangrijke doel zo'n 1500
jaar eerder aan Zijn uitverkoren volk, kort na hun
bevrijding uit de slavernij in Egypte.

Nadat God de tien geboden op de berg Sinaï
sprak en Zijn verbond met Israël gesloten was, sloot
God een geheel afzonderlijk en eeuwig van kracht
blijvend verbond met Zijn volk (Exodus 31:12-17).

Let op de voorwaarden van dit speciale verbond:
"De HERE zeide tot Mozes: Gij dan, spreek tot de
Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij onder-
houden, want dat is een teken tussen Mij en u, van
geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de
HERE ben, die u heilig" (Exodus 31:12-13).

Hier hebben we dan het doel van de sabbat. Het
is een "teken". Een teken is een kenmerk, een sym-
bool of een bewijs van identiteit. God gaf Zijn volk
opdracht Zijn sabbat te houden als een teken om te
identificeren WIE hun God is!

God gaf de mens Zijn sabbat met het doel de
mensheid bekend te doen blijven met de ware ken-
nis en de ware eredienst van de ware God. De sab-
bat wijst terug naar de schepping van de huidige
fysieke wereld (Exodus 20:11; 31:17), en de schep-
ping is het bewijs van Gods bestaan.

Specifiek de dag die God apart zette om in een
eredienst bijeen te komen, verwijst als een herden-
kingsplechtigheid naar DEGENE DIE we moeten
aanbidden – de Schepper en Heerser van alles wat
er is!

Maar dat is niet alles.

De sabbat identificeert Gods volk

De sabbat werd ook gegeven als teken om te
identificeren wie het volk van God vormen. Dit
speciale verbond zegt niet alleen: "… zodat gij
weet, dat Ik de HERE ben …", maar ook: "… zodat
gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig" (Exodus
31:13).
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Het woord "heiligen" betekent apart zetten voor
een heilig gebruik of doel. Op de zevende dag van
de scheppingsweek heiligde de Eeuwige de sabbat-
dag – dat wil zeggen dat Hij die dag voor een heilig
doel apart zette. Het speciale sabbatsverbond laat
ook zien dat de sabbat een teken is waarmee de
Eeuwige Zijn gehoorzaam volk heiligt voor Zijn
heilig doel – hen apart zet van andere volken.

In oudtestamentische tijden bestond Gods volk
uit de stammen die de natie Israël vormden. In
nieuwtestamentische tijden bestaat Gods volk uit
geestelijke Israëlieten (Galaten 3:28-29) – zij die
behoren tot Zijn eigen door de Geest geleide kerk –
Zijn door de Geest verwekte kinderen. En zij wor-
den door God voorbereid op een heilig gebruik.

Voor deze "eerstelingen" (Jacobus 1:18) van
Gods basisplan is de sabbat een voorafschaduwing
van de voltooiing van Gods geestelijke schepping
in hen. De sabbat beeldt uit dat zij in het Koninkrijk
of de familie van God GEBOREN worden om in de
wereld van morgen heersers en leraren van Zijn
woord te zijn (Openbaring 5:10).

Het testgebod

In Exodus 16 zien we dat het houden van de
sabbat een test was van de gehoorzaamheid van de
Israëlieten aan God. God zei tot Mozes: "Opdat Ik

het [volk] op de proef stelle, of het al dan niet wan-
delt naar Mijn wet" (vers 4).

Gods teken is een teken dat we vrijwillig ac-
cepteren. Maar hoeveel mensen kent u die de sab-
bat, de zevende dag, houden? Het is duidelijk
zichtbaar voor de wereld als iemand Gods sabbat
houdt. Maar de meeste mensen willen niet geïden-
tificeerd worden om anders dan de wereld te zijn.

Veel belijdende christenen zijn bereid op zijn
minst te erkennen dat de andere negen geboden ge-
houden zouden moeten worden, maar het ene gebod
dat ze verwerpen en weigeren te houden is het
vierde gebod!

Daarom is dit gebod de kritieke test voor ge-
hoorzaamheid, want het identificeert hen die zich
echt aan God hebben overgegeven – die ongeacht
vervolging of kosten al Zijn geboden gehoorzamen!

God geeft ons de opdracht: "Gedenk de sabbat-
dag, dat gij die heiligt" (Exodus 20:8). God geeft
ons iedere week een TEST – een examen dat van
belang is voor onze toegang tot eeuwig leven in
Zijn Koninkrijk!

Welk cijfer krijgt u daarvoor van God?
Laten we beginnen met een grondige en diep-

gaande studie van deze belangrijkste dag van de
week om er zeker van te zijn dat we voor die test
van God zullen slagen.

Les 24

Gods speciale schepping voor de mens

De sabbat, de zevende dag, was een unieke
schepping. Pas toen Gods fysieke schepping, inclu-
sief de mens, voltooid was, bracht de Schepper de
sabbat tot stand.

De duidelijke waarheid over Gods heilige sabbat

begint in het tweede hoofdstuk van het boek Gene-
sis.

1. Op welke dag van de week, die gewoonlijk de
scheppingsweek wordt genoemd, rustte God? Ge-
nesis 2:1-3; Exodus 20:11. Rustte God omdat Hij
vermoeid was van al het werk dat Hij tijdens de
vorige zes dagen had gedaan? Jesaja 40:28.

De eerste week van zeven dagen

Dagen der week * 1 2 3 4 5 6 7

Verdeling van de dag- en
nachtperioden

Dagen van de Romeinse week ZON-
DAG

MAAN-
DAG

DINS-
DAG

WOENS-
DAG

DONDER-
DAG

VRIJ-
DAG

ZATER-
DAG

Gebeurtenis of speciale
schepping per dag
(Genesis 1:3-31; 2:1-3)

Het licht
verschijnt
op aarde.

De wateren
worden

verdeeld.

Droog land
komt te

voorschijn,
schepping
van gewas-

sen.

Zon, maan
en sterren
worden

zichtbaar.

Schepping
van zee-

wezens en
vogels.

Schepping
van land-
dieren en
de mens.

Sabbat
gemaakt
door te
rusten.

* De dagen van Gods kalender beginnen en eindigen bij zonsondergang
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OPMERKING: God is samengesteld uit geest en
wordt daarom nooit moe. God schiep of "maakte"
(Marcus 2:27) de sabbat door te rusten, terwijl al
het andere werd geschapen en gemaakt door te
werken. Door op de zevende dag te rusten gaf God
ook een voorbeeld voor de mensheid om na te vol-
gen.

2. Wat deed God met de zevende dag? Genesis
2:3.

OPMERKING: Let erop dat God de zevende
dag zegende en die heiligde. Door op de zevende
dag van de scheppingsweek te rusten plaatste God
Zijn goddelijke aanwezigheid in die dag en maakte
hem heilig. Daarom zette Hij hem voor heilig ge-
bruik apart van de andere zes dagen van de week.
Door dat te doen maakte Hij ook iedere toekomstige
zevende dag van de week heilig!

God stelde de sabbat in als de tijd van zonson-
dergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag.
Elke week als die tijd aanbreekt, vertoeven we in
heilige tijd! Die tijd is GODS tijd, niet onze tijd.
God maakte die tijd heilig en in het vierde gebod
gebiedt Hij ons die tijd heilig te houden!

3. Welk lid van de Godfamilie maakte die eerste
sabbat? Colossenzen 1:13-16; Marcus 2:28. Is de
sabbat, de zevende dag, een van de heilige dagen
van de Schepper God? Jesaja 58:13.

OPMERKING: Zoals we door onze studies in
vorige lessen overtuigend hebben bewezen, was Je-
zus Christus de Here God die Zich in het hele Oude
Testament aan het oude Israël openbaarde. God de
Vader schiep alle dingen door Hem. Jezus Christus
is daarom "Heer van de sabbat", omdat Hij hem
maakte. De zevende dag is dus de werkelijke "Dag
des Heren"!

4. Voor wie werd de sabbat volgens Jezus ge-
maakt? Marcus 2:27. Wie zouden daar beslist ook
onder vallen? Exodus 20:8-10, in het bijzonder vers
10.

OPMERKING: Jezus maakte bekend dat "de
sabbat gemaakt werd om de mens". Iedere zevende
dag vanaf de scheppingsweek werd door God apart
gezet als tijd die specifiek door de mens in acht
moest worden genomen, ongeacht ras of nationa-
liteit. De sabbat werd gemaakt voor Adam en al
zijn nakomelingen, inclusief iedereen die in deze
tijd leeft! De sabbat, de zevende dag, zou iedereen
die ooit zou leven ten goede moeten komen – als
men deze zou houden op de manier die God had
bedoeld.

5. Op welke manier was het Gods bedoeling dat
de sabbat de mensheid ten goede zou komen? Deu-
teronomium 5:14; Exodus 23:12. (Let op de woor-
den "rust" en "adem scheppen".)

OPMERKING: Het woord "sabbat" betekent
rust in het Hebreeuws, de taal waarin de oudtesta-
mentische Schriften werden geschreven. Fysieke

rust en een mentaal op adem komen na een drukke
week zijn duidelijk redenen om de sabbat te
houden. God wist dat de mens periodiek rust van
zijn werk en andere bezigheden nodig zou hebben.

Maar het doel om Gods sabbat te houden gaat
veel verder dan simpel op die dag rusten en fysiek
weer op adem komen.

6. Is de sabbat ook een herinnering aan Gods
schepping? Exodus 20:8-11, speciaal vers 11.

OPMERKING: Het iedere week houden van
Gods sabbat herinnert ons eraan dat God de Schep-
per is van alles dat bestaat, inclusief de hele mens-
heid. De sabbat is dus een gedenkdag van Gods
schepping, inclusief Gods geweldige geestelijke
doel met het scheppen van de mens. Zoals we ver-
derop in deze les zullen leren, beeldt de sabbat ook
onze uiteindelijke geestelijke geboorte uit als leden
in Gods goddelijke familie!

God zette een speciaal of geheiligd één-zevende
deel van de week opzij om te dienen als herinne-
ring aan Hem als Schepper en aan Zijn doel met
ons bestaan. De sabbat is een tijdsperiode waarin
we geestelijk verjongd kunnen worden door een
hecht geestelijk contact met God te hebben. We
hebben daardoor meer tijd om over God na te
denken, tot Hem te bidden en Hem te vereren
(zowel privé als in gemeenschap met anderen), en
de Bijbel te bestuderen om meer te begrijpen van
Zijn ontzagwekkende doel met ons leven en hoe dat
te bereiken!

De sabbatdag op wonderbaarlijke wijze
aan Israël geopenbaard

Vanaf de tijd van de scheppingsweek tot aan de
exodus (ongeveer 2500 jaar later) vinden we in de
Bijbel geen specifieke vermelding van de sabbat.
Het is echter duidelijk dat de "rechtvaardige" Abel
(Hebreeën 11:4), Henoch ( die "God welgevallig
was" – vers 5), Noach (een "rechtvaardig man" en
een "prediker der gerechtigheid" – Genesis 6:9; 2
Petrus 2:5), Abraham (de vader der gelovigen –
Romeinen 4:16), Isaak, Jakob, Jozef en anderen
Gods sabbat hielden. Deze mannen waren recht-
vaardig in Gods ogen, en rechtvaardigheid bestaat
uit het houden van Gods geboden (Psalm 119:172).

Laten we speciaal aandacht schenken aan het
voorbeeld van Abraham.

1. Wordt ons gezegd dat Abraham Gods wet
hield, waar beslist ook Zijn sabbat, de zevende dag,
deel van zou uitmaken? Genesis 26:5.

OPMERKING: De aartsvaders kenden en hiel-
den Gods wet. God zou Mozes niet hebben geïn-
spireerd te schrijven dat Abraham Zijn geboden, in-
zettingen en wetten had gehouden als hij de
verkeerde dag als sabbat zou hebben gehouden of
hem helemaal niet zou hebben gehouden!

2. Was God ervan overtuigd dat Abraham zijn
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kinderen zou onderwijzen zich aan Zijn wet te
houden? Genesis 18:19.

OPMERKING: Isaak hield de sabbat, de zeven-
de dag, daar het houden van de sabbat deel uit-
maakt van Gods wet – Zijn levenswijze. Jakob (die
God later Israël noemde) hield ook de sabbat en
volgde daarmee in Isaaks voetsporen. Tegen de tijd
van Mozes waren hun nakomelingen, de Israëlieten,
echter veel, zo niet het meeste, van de kennis van
Gods levenswijze kwijtgeraakt.

Bedenk dat na de dood van Jozef, de Israëlieten
slaven in Egypte werden, een land waarin de tijd
niet in weken werd gemeten, maar slechts in maan-
den en jaren. Het werd de Israëlieten verboden de
ware God te aanbidden en zij werden gedwongen
zeven dagen per week te werken. Ongeveer een
eeuw lang werd hun niet toegestaan de sabbat te
houden. Maar kort na hun bevrijding uit Egypte
maakte God het de Israëlieten absoluut duidelijk
welke dag precies Zijn sabbat was, door deze spe-
ciaal aan hen te openbaren.

3. Wat beloofde God één maand na het vertrek
uit Egypte en ongeveer twee weken voor aankomst
bij de berg Sinaï, waar Hij met een stem met de
kracht van de donder de tien geboden uitsprak, de
Israëlieten te geven? Exodus 16:4. Hoe noemden ze
dit brood? Vers 31 (NBG) en 15 (Statenvertaling).
(Vergeet niet heel dit hoofdstuk door te lezen voor-
dat u met deze studie verdergaat.)

4. Was het uit de hemel regenen van dit brood
ook een test voor de bereidheid van de Israëlieten
God te gehoorzamen? Laatste deel van vers 4. (Let
erop dat Gods wet bestond voordat Hij de tien ge-
boden op de berg Sinaï uitsprak.) Werd hun verteld
geen manna te bewaren voor de volgende werkdag?
Vers 19. Wat gebeurde er met het manna dat de
ongehoorzame Israëlieten voor de volgende dag
bewaarden? Vers 20.

5. Moesten de Israëlieten op vrijdagmorgen
tweemaal de normale hoeveelheid verzamelen?
Vers 5. Zou deze dubbele portie genoeg zijn voor
vrijdag en zaterdag, de sabbat, de zevende dag?
Vers 23.

6. Stonk het manna dat voor de sabbat werd be-
waard en kronkelden er wormen in, zoals dat het
geval was als het voor een van de andere zes dagen
werd bewaard? Vers 24. Kwam dat omdat God op
de zevende dag geen manna liet vallen en op won-
derbaarlijke wijze de porties die voor de sabbat be-
waard werden, goedhield? De verzen 25 en 26.

7. Maar geloofden sommige mensen Mozes niet
en waren ze God ongehoorzaam door op de sabbat
te proberen manna te verzamelen? De verzen 27 en
28. Gaf God hun opnieuw opdracht om op de sab-
bat niet te werken? Vers 29. Wat deed het volk
tenslotte op de sabbat? Vers 30.

OPMERKING: De afwezigheid van manna op

de zevende dag identificeerde precies welke dag de
sabbat was waarop de Israëlieten van al hun werk
dienden te rusten. God openbaarde hun zodoende
op wonderbaarlijke wijze Zijn sabbatdag!

Let erop dat God iedere week diverse wonderen
deed om de precieze dag van de sabbat aan de Is-
raëlieten bekend te maken. Hij gaf het volk op de
eerste zes dagen van de week op wonderbaarlijke
wijze manna, inclusief een dubbele portie op de
zesde dag. En Hij hield de overgebleven portie van
het manna van vrijdag goed zodat het op de sabbat
gegeten kon worden, daar er op de zevende dag
niets te verzamelen zou zijn, waardoor Hij het volk
op Zijn heilige dag rust gaf van hun werk.

Iedere week herinnerde God de Israëlieten op
levendige wijze eraan dat de zevende dag Zijn sab-
bat is. Hij verrichtte deze wonderen week na week,
veertig jaar lang (Exodus 16:35)! Dit laat duidelijk
zien hoe belangrijk het houden van de sabbat voor
God is!

Een teken ter identificatie

God heeft een speciaal teken dat Zijn volk iden-
tificeert. Dat teken ter identificatie is Zijn heilige
sabbatdag. Laten we begrijpen hoe het in deze tijd
echte christenen identificeert.

1. Degene die later Jezus Christus werd, gebood
de Israëlieten de sabbat te houden, door het wonder
van het manna openbaarde Hij welke dag dat was
en kort daarna nam Hij het als een gebod op in de
tien geboden. Maakte Hij daarnaast het houden van
de sabbat tot een extra en apart verbond of over-
eenkomst met Zijn volk? Exodus 31:12-16, in het
bijzonder vers 16. Zou dit verbond voor altijd van
kracht blijven? De verzen 16 en 17.

2. Moest de sabbat een "teken" zijn tussen de
Schepper en Zijn volk? De verzen 13 en 17. Zou
Hij hen die de sabbat hielden, heiligen – voor een
heilig gebruik apart zetten? Laatste deel van vers
13.

OPMERKING: Een teken identificeert. Een te-
ken kan een bedrijfsnaam bekendmaken en de aard
van het bedrijf weergeven. Een teken kan ook
bepaalde andere informatie bekendmaken. Welke
kennis openbaart de sabbat? "Zodat gij weet, dat Ik
de HERE ben" die "hemel en aarde gemaakt heeft"
(Exodus 31:13, 17). De sabbat identificeert wie de
ware God is. Het is een herinnering aan de Schep-
per van de hemelen en de aarde!

God wilde zekerstellen dat het oude Israël zou
onthouden dat Hij de Schepper, Onderhouder en
opperste Heerser over heel Zijn schepping is.
Daarom koos Hij het houden van de sabbat als het
ene grote teken waardoor zij er altijd aan herinnerd
zouden worden wie Hij is.

Maar dit speciale sabbatsverbond van Exodus 31
openbaart dat de sabbat meer doet dan de Schepper
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identificeren. Het is ook een teken dat het ware volk
van God identificeert. "Zodat gij weet, dat Ik de
HERE ben, die u heilig" (vers 13). De sabbat moest
naar voren brengen wie zij waren – Zijn uitverkoren
volk. Het was het ene gebod waardoor Israël ten
opzichte van alle andere volken zou opvallen.

Zoals eerder in deze les gezegd willen de meeste
mensen niet geïdentificeerd worden anders te zijn
dan de rest van de wereld. De meeste mensen wil-
len eenvoudig het vierde gebod niet houden, tenzij
ze echt al Gods geboden willen onderhouden.
Daarom is het in deze tijd de cruciale test van ge-
hoorzaamheid, evenals destijds voor het oude Israël
(Exodus 16:4), omdat het hen identificeert die zich
aan God overgegeven hebben – die al Zijn geboden
gehoorzamen!

God gaf tweemaal het gebod om de sabbat te
houden door het ook tot een apart verbond met Zijn
volk te maken nadat het verbond dat gewoonlijk
het Oude Verbond (waar de tien geboden deel van
uitmaakten) wordt genoemd, gesloten, geratificeerd
en van kracht geworden was.

Dit speciale sabbatsverbond zou een altoos-
durende overeenkomst zijn. Het zou het teken zijn
dat het volk van God door alle generaties heen zou
identificeren, inclusief het "geestelijke Israël" in
deze tijd – de door de Geest verwekte leden van
Gods kerk.

3. Laat de Bijbel zien dat een echte christen, on-
geacht ras of nationaliteit, iemand is die een geeste-
lijke Israëliet is geworden – door Jezus Christus
iemand behorend tot Abrahams "zaad"? Galaten
3:28-29; Romeinen 4:16; Efeziërs 2:11-13, 19.

OPMERKING: God maakte het speciale sab-
batsverbond met Abrahams fysieke zaad – het volk
Israël. Men zou er zich door alle generaties heen
aan moeten houden. In deze tijd zijn alle door de
Geest verwekte kinderen van God – ware chris-
tenen (Romeinen 8:9) – ongeacht ras of nationa-
liteit, Abrahams geestelijke nakomelingen gewor-
den en houden daarom Gods sabbat! Zij zijn door
God apart gezet ("geheiligd" – Exodus 31:13) als
Zijn volk.

De meeste religieuze groeperingen die belijden
Gods sabbat, de zevende dag, te houden, houden
echter niet al Gods geboden. Daarom maken zij
geen deel uit van de kerk van God, die bestaat uit
de door de Geest verwekte kinderen van God. Jezus
zei dat Zijn discipelen al Zijn geboden zouden
houden (Johannes 14:15, 21). En God geeft Zijn
Heilige Geest slechts aan hen die Hem gehoor-
zamen! (Handelingen 5:32).

Gods speciale sabbatsverbond openbaart een an-
dere belangrijke reden waarom ware christenen in
deze tijd Zijn sabbat houden. Laten we meer gaan
begrijpen van waarom God de Israëlieten wilde
heiligen.

4. Wat zouden de Israëlieten worden als zij God
gehoorzaamden? Exodus 19:5-6. Moesten zij een
voorbeeld van gehoorzaamheid geven aan de hei-
dense volken? Deuteronomium 4:5-8.

OPMERKING: Israël werd apart gezet om een
koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn.
Zij moesten door hun voorbeeld de heidenen tot
gehoorzaamheid aan God brengen, zodat ook zij de
zegeningen zouden ontvangen die het resultaat zijn
van het houden van Gods wet.

God riep de oude Israëlieten uit slavernij, niet
alleen om Zijn beloften aan de aartsvaders te ver-
vullen, maar ook opdat Hij Zich door de Israëlieten
aan de wereld zou kunnen openbaren – om te laten
zien dat Hij de Schepper en Heerser van het univer-
sum is – en om Zijn wetten, geboden, beloften en
zegeningen aan de rest van de mensheid te open-
baren! Het houden van Gods sabbatten moest dus
ook een teken zijn dat de Israëlieten voor dit doel
waren uitverkoren.

5. Werden de fysieke nakomelingen van Abra-
ham uit de lijn van  Isaak–Jakob (Israël) een heilig
volk en een koninkrijk van priesters? Ezechiël
20:13. (Let op het woord "weerspannig".) Hielden
zij Gods sabbatten? Zelfde vers.

OPMERKING: Het volk of de vergadering van
Israël was een fysiek type van Gods geestelijke
kerk in deze tijd. Als de Israëlieten God hadden ge-
hoorzaamd, dan zouden ze een heilig volk zijn ge-
worden, geschikt en in staat om andere volken te
onderwijzen. Maar zij hielden de sabbat niet heilig.
Daarom hielden zij de ware Schepper God niet in
gedachten en werden ze geen heilig volk en geen
licht voor de wereld.

6. Voor welk speciaal doel zijn de door de Geest
verwekte christenen – geestelijke Israëlieten – in
deze tijd apart gezet van deze huidige boze wereld?
1 Petrus 2:5, 9; Openbaring 5:10; 20:6. Zijn zij het
licht dat het oude Israël liet afweten te zijn? Mat-
theüs 5:14, 16.

OPMERKING: Zoals we in les 16 leerden lieten
de oudtestamentische Israëlieten het afweten om op
hun roeping te reageren, omdat zij niet de Heilige
Geest hadden om hen te helpen deze roeping te
herkennen en te begrijpen en daarop te reageren.
Maar als wij bekeerde geestelijke Israëlieten zijn,
hebben wij door de Heilige Geest het inzicht en het
vermogen om onze roeping te herkennen en God te
gehoorzamen.

Wij die Gods sabbatdag heilig houden en Zijn
andere geboden houden, zullen Gods "heilig volk"
en "koninkrijk van priesters" worden! Wij zullen dit
heilige volk worden als we bij Christus' spoedige
wederkomst in het Koninkrijk van God geboren
zullen worden. Christus zal ons dan voor Zichzelf
en Zijn Vader tot "koningen en priesters" hebben
gemaakt (Openbaring 1:6). Als leden van de heer-
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sende familie van God zullen we voorbereid zijn
om tijdens het Millennium en daarna te onderwij-
zen, te dienen en de wereld tot behoud te brengen!

De ware kerk hield Gods sabbat

Jezus, ons volmaakte voorbeeld, hield de sabbat,
de zevende dag, op de juiste wijze. Ook de kerk die
Hij oprichtte deed dat. Het voorbeeld gegeven door
Christus en Zijn apostelen is voor ons in de Bijbel
vastgelegd om in deze tijd na te volgen.

1. Gaf Jezus een voorbeeld hoe wij ons leven
moeten leiden? 1 Petrus 2:21; 1 Johannes 2:6.

OPMERKING: Jezus leerde Zijn discipelen hoe
ze een christelijk leven moesten leiden. Hij liet ook
zien hoe Hij, als Heer van de sabbat (Marcus 2:28),
bedoelde dat de sabbat gehouden moest worden. En
Jezus laat ons in deze tijd, door Zijn te boek ge-
stelde voorbeeld en onderwijs, zien hoe de sabbat
een grote vreugde en zegen kan zijn.

2. Hoe weten we dat Christus de sabbat hield?
Lucas 4:16, 31.

OPMERKING: Jezus woonde "volgens Zijn
gewoonte" op de sabbatdag religieuze bijeenkom-
sten bij. Hij gehoorzaamde Zijn eigen gebod om
iedere sabbat bijeen te komen (Leviticus 23:3). Dit
is de dag die Hij vanzelfsprekend zou hebben ge-
houden, omdat Hij Degene is die de sabbat maakte
en bepaalde dat die heilig gehouden moest worden!

3. Hielden de vrouwen die met Jezus uit Galilea
kwamen, de sabbat enkele dagen nadat Hij gekrui-
sigd was? Lucas 23:54-56. Was de eerste dag van
de week (zondag) nog steeds een gewone werkdag?
Lucas 24:1.

OPMERKING: Let in Lucas 23:56 op de woor-
den "naar het gebod". Lucas die dit verslag
ongeveer 30 jaar later schreef, wist dat het sabbats-
gebod nog steeds van kracht was.

4. Was het ook de gewoonte van de apostel Pau-
lus om de sabbat te houden? Handelingen 17:1-2.
Hield Paulus de sabbat omdat hij daar zin in had, of
omdat Jezus Christus door de Heilige Geest in hem
woonde? Galaten 2:20. Blijft Christus' wil voor al-
tijd dezelfde? Hebreeën 13:8.

OPMERKING: Het is heel duidelijk dat de
apostel Paulus dezelfde dag in acht nam als Chris-
tus. En als Christus in deze tijd door Gods Geest
Zijn leven in ons leidt, zullen ook wij dezelfde dag
als Jezus in acht nemen – de sabbat, de zevende
dag!

5. Werd de apostel Paulus specifiek door Chris-
tus onderwezen ter voorbereiding op zijn taak?
Galaten 1:11-12, 17-18.

OPMERKING: Christus leidde Paulus op voor
zijn taak onder de heidenen, kennelijk in de drie
jaar dat hij in Arabië verbleef. Als Christus enige
wet van Zijn Vader had afgeschaft of de sabbat naar
een andere dag had verschoven, zou Hij dat zeer

zeker aan Paulus hebben geopenbaard. Maar er
werden geen veranderingen aangebracht. Zoals de
Bijbel duidelijk laat zien, onderwees Paulus de kerk
van God precies datgene wat Christus hem onder-
wees te verkondigen! Let op het volgende.

6. Hield Paulus zelfs in een overwegend hei-
dense stad de sabbat, de zevende dag? Handelingen
18:1-4, 6, 11.

OPMERKING: Meer dan 18 maanden lang
werkte Paulus tijdens de eerste zes dagen van de
week als tentenmaker. En dan predikte hij iedere
sabbat – op zaterdag, de zevende dag!

Let op hoe de sabbat door de heidense bekeer-
lingen in de vroege kerk werd beschouwd.

7. Bij een specifieke gelegenheid predikte Pau-
lus op de sabbat tot zowel Joden als heidenen (Han-
delingen 13:14-42). Vroegen de heidenen, nadat de
Joden de synagoge hadden verlaten, Paulus de vol-
gende sabbat opnieuw tot hen te spreken? Vers 42
(Statenvertaling). Hoeveel mensen kwamen er om
op de volgende sabbat naar Paulus te luisteren?
Vers 44.

OPMERKING: Let erop dat veel heidenen ge-
woon waren op de sabbat met de Joden samen te
komen. En omdat deze heidenen in Paulus' bood-
schap geïnteresseerd waren, vroegen ze hem de
eerstvolgende sabbat weer met hen over Jezus te
spreken.

Zelfs al zou dit hiervoor een goede gelegenheid
zijn geweest, toch zei Paulus, de apostel der hei-
denen, hen niet om op te houden om op de sabbat
voor de eredienst bijeen te komen!

Als we ook maar één tekst in het Nieuwe Testa-
ment zouden kunnen vinden die ons een even
stevige autoriteit voor het houden van de zondag
zou kunnen geven als deze tekst voor het houden
van de sabbat, dan zouden we een schriftuurlijke
autoriteit hebben voor het houden van de eerste dag
van de week. Maar zo'n tekst is er gewoon niet!

De woorden "eerste dag der week" worden in
het Nieuwe Testament acht keer gevonden. Maar in
geen enkele van deze acht schriftgedeelten vinden
we enige autoriteit om de sabbat van de zevende
dag naar de zondag te verplaatsen, zoals ons gratis
boekje Welke dag is de christelijke sabbat? grondig
uitlegt. (Een toekomstige les zal op de details in-
gaan hoe de mens, niet God, de sabbat naar zondag,
de eerste dag der week, veranderde.)

8. Wat gebood Paulus – daar hij het voorbeeld
volgde van Christus die in hem woonde – de hei-
dense christenen in Corinthe? 1 Corinthiërs 11:1.
Gaf hij de Filippenzen dezelfde opdracht? Filippen-
zen 3:17.

OPMERKING: Paulus onderwees de bekeerde,
door de Geest verwekte heidense christenen zijn
gehoorzaamheid aan God te imiteren, evenals hij
Christus' gehoorzaamheid imiteerde. De christenen
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uit de heidenen binnen de vroege kerk van God
kwamen altijd op de sabbatdag bijeen, evenals
Christus toen Hij als mens leefde, teneinde de dag
die God in Zijn woord gebiedt, te houden.

Op soortgelijke manier imiteren alle door de
Geest verwekte kinderen van God in deze tijd Jezus
Christus en de apostel Paulus door de sabbat, de
zevende dag, heilig te houden!

9. Met welke woorden duidde Christus erop dat
Zijn kerk zelfs in de eindtijd, vlak voor Zijn tweede
komst, nog de sabbat zou houden? Mattheüs 24:20.

OPMERKING: Christus laat duidelijk zien dat
Zijn kerk Zijn sabbatsgebod zou blijven houden. De
vroege kerk van God ontvluchtte Jeruzalem voordat
de stad door de Romeinen in 70 n.Chr. werd ver-
woest. De ware christenen in die tijd hielden de
sabbat. Maar deze profetie is tweeledig en de be-
langrijkste vervulling ervan ligt nog in de toekomst.
Deze profetie laat zien dat Gods volk ook dan nog
steeds Zijn sabbat houdt!

Al meer dan 1900 jaar is Gods ene en enige kerk
de geboden van God blijven houden, inclusief de
sabbat, de zevende dag! (Openbaring 12:17; 14:12)

De wekelijkse cyclus blijft onveranderd

Zou God een bepaalde dag van de week apart
zetten, Zijn zegen erop plaatsen, die dag tot heilige
tijd maken, opdracht geven dat deze voor altijd hei-
lig gehouden moet worden, en dan die heilige tijd
"verloren" laten gaan, zodat we nu niet zouden we-
ten wanneer we hem in deze tijd moeten houden?

Dat is absoluut niet het geval!
God heeft erop toegezien dat de kennis wanneer

Zijn heilige sabbatdag gehouden dient te worden,
bewaard is gebleven.

1. Wat vertrouwde God de stam Juda – de Joden
– toe om te bewaren? Romeinen 3:1-2.

OPMERKING: Paulus laat zien dat God de
Joden gebruikte om de Hebreeuwse of oudtesta-
mentische Schriften ("woorden") te bewaren. God
zorgde ervoor dat de Joden deze geopenbaarde
kennis bewaarden voor Zijn nieuwtestamentische,
door de Geest verwekte kerk!

2. Wat zei Jezus waardoor Hij liet zien dat de
oudtestamentische Schriften bewaard waren ge-
bleven? Mattheüs 5:17-18; Lucas 16:17; Johannes
5:46-47.

OPMERKING: De Joden bewaarden Gods
woord zorgvuldig. Jezus gaf duidelijk aan dat het in
Zijn dagen intact was en verklaarde dogmatisch dat
het NOOIT VERLOREN ZOU GAAN! De Joden
bewaarden ook Gods kalender, die de wekelijkse
cyclus en de ware sabbatdag bevat, evenals de
juiste data voor de jaarlijkse feesttijden.

3. Kunnen we er absoluut zeker van zijn dat de
Joden tot op de tijd dat Jezus leefde, de juiste dag
als de sabbat bewaarden en hielden? Lucas 4:16.

OPMERKING: Let er alweer op dat het Jezus'
"gewoonte" was dezelfde dag als sabbatdag te
houden als de Joden. Degene die de sabbat maakte
zou niet de verkeerde dag hebben gehouden! Het is
duidelijk dat de Joden in die tijd wisten welke dag
van de week Gods sabbat was.

Let er ook op dat Jezus Zijn officiële instemming
gaf aan de Schriften die de Joden gebruikten door
er voor hen in de synagoge op de sabbatdag hardop
uit voor te lezen!

Maar zou het mogelijk zijn dat er tussen toen en
nu tijd "verloren" is gegaan? Na de verwoesting van
Jeruzalem in 70 n.Chr. migreerden de Joden uitein-
delijk naar alle delen van de wereld. Tijdens de
Middeleeuwen hadden de Joden in China geen mo-
gelijkheid om met de Joden in Afrika te communi-
ceren. Evenmin konden de Joden in Europa met an-
dere delen van de wereld communiceren.

Als de wekelijkse cyclus was veranderd of door
elkaar gegooid, dan zouden de Joden in het ene deel
van de wereld de ene dag als sabbat in acht nemen,
terwijl de Joden in een ander deel van de wereld
een andere dag in acht zouden nemen. Maar overal,
onder elk volk ter wereld, zien we dat de Joden
altijd dezelfde dag als Jezus in acht hebben geno-
men – de zevende dag, zaterdag!

Deze gewoonte van de Joden is bewijs dat we de
juiste dag voor Gods sabbat niet zijn kwijtgeraakt.
Zelfs al ontbrak het de Joden in het algemeen aan
geestelijk begrip en zijn ze niet aan de Schrift ge-
hoorzaam geweest (Johannes 7:19; Romeinen 3:3-
4) en al werden ze overdreven nauwgezet in het
houden van de sabbat door veel van hun eigen ge-
woonten en tradities toe te voegen, toch hebben de
Joden de kennis van de juiste dag voor Gods sabbat
trouw vastgehouden. (Vraag ons gratis boekje Is de
tijd verstoord? aan voor aanvullend bewijs dat de
wekelijkse cyclus niet is verstoord.)

Voorafschaduwing van het Millennium

God heeft een periode van 7000 jaar vastgesteld
waarin Hij Zijn geestelijke schepping van de mens
tot stand zal brengen. Het tijdspatroon van Gods
weinig bekende plan wordt geopenbaard in de eer-
ste twee hoofdstukken van Genesis. Dat is de week
van zeven dagen.

De Bijbel laat dus zien dat de wekelijkse sabbat
een herdenking is van de schepping en een identifi-
catie van de Schepper en Zijn door de Geest ver-
wekte kinderen, maar daarnaast laat hij ook zien dat
de sabbat een type of voorafschaduwing is van de
komende duizendjarige "sabbat" – de zevende dag
van duizend jaar (het Millennium) in Gods "week"
van 7000 jaar om Zijn plan met de mensheid tot
stand te brengen. Laten we dat begrijpen.

1. Is duizend jaar voor God als een "dag" en vice
versa? 2 Petrus 3:8. Wordt de tijd dat Christus en de
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opgewekte heiligen over de aarde zullen regeren,
specifiek aangegeven als duizend jaar? Openbaring
20:4-6.

OPMERKING: In Gods plan met de mens is een
dag als duizend jaar en duizend jaar van menselijke
beschaving als één dag in Zijn "geplande" week van
zeven "dagen" van 1000 jaar elk!

Het was Gods bedoeling dat de wekelijkse sab-
bat de komende 1000-jarige periode, die bekend
staat als het Millennium, zou voorafschaduwen of
uitbeelden. ("Millennium" betekent letterlijk
"duizend jaar".) Het Millennium zal een tijd zijn
van rust en vrede voor de hele wereld – een 1000-
jarige "sabbat" van rust van Satans invloed en de
daaruit voortvloeiende ontevredenheid, strijd en
oorlog.

Tijdens deze duizendjarige sabbat zal de kennis
van Gods geweldige doel met de mensheid zich
over heel de aarde verspreiden (Jesaja 11:9). De
hele mensheid die dan leeft, zal Gods wegen on-
derwezen worden en de gelegenheid krijgen door
Gods Geest te worden verwekt, en de overgrote
meerderheid zal uiteindelijk in de familie van God
geboren worden.

De eerste zes dagen van de scheppingsweek ko-
men duidelijk overeen met de 6000-jarige periode
van menselijke beschaving die nu bijna ten einde is.
Daar Adam ervoor koos Satans levenswijze van
"nemen" te volgen in plaats van Gods levenswijze
van "geven", heeft God de mensheid 6000 jaar ge-
geven om te leren dat ongehoorzaamheid aan Hem
in niets anders dan lijden en dood resulteert!

God heeft Satan toegestaan 6000 jaar lang heer-
schappij over de mensheid uit te oefenen. God zei
in feite tegen Satan: "Zesduizend jaar moogt gij ar-
beiden en al uw werk doen" – in dit geval Satans
werk van misleiding en beïnvloeding van de mens
tot zonde – "maar de zevende duizendjarige periode
is Mijn sabbat, dan zult gij geen enkel werk doen"
(vergelijk dat met Exodus 20:9-10).

Dank God dat we nu dicht bij het einde van de
zes werk"dagen" zijn die aan Satan gegeven wer-
den. Gods "sabbat" van duizend jaar staat op het
punt aan te breken!

De sabbat beeldt Gods Koninkrijk uit

In Hebreeën 3 en 4 worden christenen – in het
licht van een interessante en belangrijke analogie –
aangespoord de sabbat, de zevende dag, te blijven
houden. Er wordt een vergelijking getrokken tussen
het binnengaan van het Beloofde Land door het
oude Israël en het binnengaan van het Koninkrijk
van God door christenen.

We moeten Gods waarschuwing begrijpen en er
zeker van zijn dat we er gehoor aan geven!

1. Waar waarschuwt God al Zijn door de Geest
verwekte kinderen voor betreffende het binnengaan

van Zijn "rust"? Hebreeën 3:7-13, 16-19; 4:1-2.
Was opstandigheid, in het bijzonder het overtreden
van het sabbatsgebod, de reden dat God een hele
generatie Israëlieten niet toestond Zijn "rust" bin-
nen te gaan? Ezechiël 20:12-13, 15-16.

OPMERKING: Het woord "rust" in de hierbo-
ven genoemde verzen in Hebreeën is de vertaling
van het Griekse woord katápausis, dat wordt gede-
finieerd als "rust" of "plaats van rust". Zoals ge-
bruikt in Hebreeën 3:11 en 18 duidt het op de rust
van het oude Israël van hun rondzwerven in de
woestijn door het Beloofde Land binnen te gaan.

De "rust" die Israël tenslotte binnenging (Jozua
1:13) is een symbool van de geestelijke "rust" voor
de christenen (Hebreeën 4:1) – van het binnengaan
(wedergeboren worden) van het Koninkrijk of de
familie van God en eeuwig te leven! De Israëlieten
hadden hun koers op het Beloofde Land gericht,
evenals Gods door de Geest verwekte kinderen in
deze tijd (geestelijke Israëlieten) zich richten op het
doel Gods Koninkrijk binnen te gaan.

Maar omdat Israël opstandig was geworden en
tijdens zijn 40-jarige zwerftocht door de woestijn
Gods sabbatten ontheiligde, stond God de generatie
volwassenen die uit Egypte kwam, niet toe het Be-
loofde Land binnen te gaan.

2. Was het voornamelijk vanwege hun ongeloof
dat de Israëlieten niet gehoorzaamden en daardoor
verhinderd werden Gods "rust" voor hen – het land
Kanaän – binnen te gaan? Hebreeën 3:19; 4:1-2.

OPMERKING: Omdat de Israëlieten God niet
geloofden, "verhardden zij hun hart". Zij ontheilig-
den Gods sabbatten zelfs al had Hij het houden van
de sabbat verheven tot de ultieme test van hun ge-
hoorzaamheid (Exodus 16:4). Daarom zei God over
die generatie: "Nooit zullen zij tot Mijn rust bin-
nengaan!" (Hebreeën 3:11).

En niemand van die generatie, behalve de gelo-
vige Jozua en Kaleb, ging het Beloofde Land bin-
nen. Maar de volgende generatie die geboren werd
tijdens de 40 jaar in de woestijn en zij die bij de
uittocht jonger waren dan 20 jaar, gingen met die
twee mannen het land binnen. God had dit land
oorspronkelijk aan Abraham en zijn nakomelingen
beloofd, en of de Israëlieten nu wel of niet gehoor-
zaamden, God was verplicht Zich aan Zijn belofte
te houden.

3. Mogen nieuwtestamentische christenen als zij
God geloven en gehoorzamen, hun "rust" – eeuwig
leven in Gods Koninkrijk – binnengaan? Eerste deel
van Hebreeën 4:3. Waar verwijst Hebreeën 4:4
naar? Genesis 2:1-3.

OPMERKING: Hebreeën 4:4 heeft het duidelijk
over Gods rust nadat Hij Zijn scheppingswerk heeft
voltooid. Dit vers verwijst rechtstreeks naar de eer-
ste wekelijkse sabbatdag als type van de "rust" waar
de hoofdstukken 3 en 4 in Hebreeën het over heb-
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ben. De sabbatdag was dus een symbool van Gods
"rust" voor het oude Israël – het Beloofde Land dat
zij binnengingen. En die beide zijn het symbool van
ware christenen die bij Christus' wederkomst het
Koninkrijk van God binnengaan!

4. Zullen Gods door de Geest verwekte kinderen
Zijn sabbatdag houden als een wekelijkse vooraf-
schaduwing van hun toekomstige "rust" in Zijn
Koninkrijk? Hebreeën 4:9-10.

OPMERKING: In de Statenvertaling wordt de
betekenis van vers 9 verduisterd door het woord
"rust". Overal elders in Hebreeën 3 en 4 is het
woord rust de vertaling van het Griekse woord
katápausis. In Hebreeën 4:9 staat echter het Griekse
woord sabbatismos, dat letterlijk betekent "het
houden van een sabbat"! De meeste Nederlandse
vertalingen hebben het – evenals de NBG – correct
vertaald met sabbatsrust.

Er blijft dus nog steeds een sabbatismos – het
HOUDEN van de sabbatdag – voor Gods volk in
deze tijd. En de door de Geest verwekte christenen
(geestelijke Israëlieten) zullen de toekomstige
"rust" (katápausis) van Gods Koninkrijk binnen-
gaan evenals ze nu de wekelijkse sabbat houden,
die ernaar verwijst!

Maar waarom zou het Koninkrijk van God uit-
gebeeld worden als een "rust"? Omdat het zijn van
een goddelijk lid van Gods familie een rust van
zonde zal zijn. Als we uit Gods Geest geboren zul-
len zijn, zullen we vrij  zijn van onze huidige wor-
steling met de zonde. We zullen dan het volle
denken en karakter van God bezitten en zodoende
in staat zijn voor altijd zonder zonde te blijven!
(1 Johannes 3:9)

En als we in Gods Koninkrijk geboren worden –
als we eeuwige leden van Gods goddelijke familie
worden – zullen we allemaal hetzelfde type schit-
terend stralende en krachtige, geestelijke lichaam
hebben dat Christus en de Vader nu hebben. We
zullen niet langer beperkt worden door onze
huidige, zwakke, sterfelijke lichamen die zo ge-
makkelijk vermoeid raken. We zullen dan het ver-
mogen hebben tot onvermoeibare, nooit eindigende
prestaties (Jesaja 40:28, 31).

Hier kunnen we naar uitkijken als we Gods
"rust" binnengaan – als we in de eeuwige familie
van God geboren worden!

Resultaten van het ontheiligen
van Gods sabbat

De sabbat is zo belangrijk voor God dat Hij het
houden van de sabbat als een van Zijn tien geboden
opnam – deel uitmakend van de eerste vier gebo-
den, die uitleggen wat onze relatie met God zou
moeten zijn.

Laten we goed begrijpen hoe belangrijk het
houden van de sabbat werkelijk is in Gods ogen.

1. Beloofde God Zijn volk Israël, nadat Hij hen
uit de slavernij in Egypte had bevrijd, geweldige
zegeningen als zij Zijn geboden zouden houden?
Lees Leviticus 26:3-12. Welke geboden noemde
God specifiek? De verzen 1 en 2. Hoe zou God Is-
raël nog meer zegenen voor gehoorzaamheid aan
Hem? Lees Deuteronomium 28:1-13.

2. Maar welke verschrikkelijke vervloekingen
zouden het resultaat zijn als de Israëlieten Gods ge-
boden niet zouden houden? Lees Leviticus 26:14-
39. Was nationale nederlaag gevolgd door balling-
schap een van de vervloekingen? De verzen 31-33,
38-39. Wat zou God de Israëlieten nog meer aan-
doen als zij Hem niet zouden gehoorzamen? Lees
Deuteronomium 28:15-68.

OPMERKING: God waarschuwde dat het volk
tragische vervloekingen zouden overkomen als zij
Zijn geboden niet zouden houden, in het bijzonder
het vierde, dat het grote teken was dat Hem als hun
God identificeerde en hen als Zijn uitverkoren volk!

3. Gehoorzaamde het huis Israël God? 2 Konin-
gen 17:16-17. Wat deed God uiteindelijk met het
volk vanwege hun ongehoorzaamheid? Vers 18.
Werden zij naar een vreemd land overgebracht?
Vers 23.

OPMERKING: In de dagen van hun laatste
koning, Hosea, trok Assyrië het gebied van de
noordelijke tien stammen binnen; zij werden over-
wonnen, uit hun land gevoerd en tot slaven ge-
maakt! De reden voor die straf was dezelfde reden
dat God Israël in de woestijn strafte – voor het in
opstand komen tegen Hem, en specifiek voor het
ontheiligen van Zijn sabbatten! (Neem Ezechiël
20:12-24 door.) Zij begingen ook afgodendienst,
wat niet zou zijn gebeurd als zij de sabbat hadden
gehouden.

4. Maar het huis Juda ontheiligde ook Gods sab-
batten en werd daardoor eveneens door Zijn ver-
vloekingen getroffen. Wat deed God – meer dan
100 jaar nadat het huis Israël in ballingschap ging –
met Juda omdat het Zijn sabbatten niet heilig hield?
2 Kronieken 36:5-7, 16-19, 21. Wat gebeurde er
met hen die niet werden gedood? Vers 20.

OPMERKING: De plundering en verwoesting
van Jeruzalem door koning Nebukadnezar van Ba-
bylon, die begon in 604 v.Chr., en de ballingschap
van de overlevenden was de vervulling van Gods
waarschuwing aan Juda (Jeremia 17:21-25, 27).
God was geduldig met de huizen Israël en Juda,
maar na hun aanhoudende ongehoorzaamheid liet
Hij tenslotte toe dat ze in militair opzicht werden
verslagen en in ballingschap werden gevoerd!

5. Was Nehemia zich er goed van bewust – toen
de Joden in zijn dagen de sabbat weer begonnen te
ontheiligen – dat de belangrijkste reden dat Juda
werd gestraft, het overtreden van Gods sabbatsge-
bod was? Nehemia 13:15, 17-18.
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OPMERKING: De straffen die over het oude Is-
raël en Juda kwamen, waren types van dezelfde
straffen die geprofeteerd werden voor hun nako-
melingen in deze tijd, die voor dezelfde zonden
gestraft zullen worden – het overtreden van het
sabbatsgebod en afgodendienst.

De vervloekingen die God over Zijn uitverkoren
volk bracht zijn tweeledig in hun vervulling! De
sabbatverwerpende volken in deze tijd die afstam-
men van het oude Israël, en deze hele sabbat-
verwerpende wereld zullen ook gestraft worden
voor hun ongehoorzaamheid! Gods waarschuwing
wordt grondig uitgelegd in het boek De Verenigde
Staten en Groot-Brittannië in de profetieën van
hoofdredacteur en Pastor General Herbert W. Arm-
strong. Gebruik de ingesloten kaart om een gratis
exemplaar aan te vragen, als u dit boek nog niet in
uw bezit hebt.

Geweldige zegeningen voor
gehoorzaamheid

Toen God de sabbat maakte door op de zevende
dag van de scheppingsweek te rusten, was het Zijn
bedoeling dat Zijn heilige sabbat een zegen zou zijn
voor de hele mensheid. De mensen zouden niet al-
leen fysiek op adem komen door Gods opgedragen
rustdag, ze zouden ook in materieel en geestelijk
opzicht gezegend worden.

1. Belooft God de persoon die Zijn sabbat houdt,
te zegenen? Jesaja 56:1-2. Wat zou een ware chris-
ten volgens Jezus beërven? Mattheüs 5:5. Wat be-
looft Hij, als Heer van de sabbat, aan hen die Zijn
sabbat op de juiste manier houden? Jesaja 58:13-14.

OPMERKING: Het "erfdeel van Jakob" is het
erfdeel dat God oorspronkelijk beloofde aan Jakobs
grootvader, de rechtvaardige Abraham. God belooft
ons – als wij door Christus Abrahams gehoorzame,
geestelijke "zaad" zijn geworden (Galaten 3:16, 29)
– het voor eeuwig beërven van de aarde (Romeinen
4:13), evenals grote geestelijke zegeningen! Laten
we aandacht schenken aan het volgende:

2. Bedenk welke geweldige fysieke zegeningen
God de oude Israëlieten beloofde als ze Zijn sabbat
en de andere geboden zouden houden. Worden de
zegeningen van Leviticus 26:11-12 ook beloofd aan
de door de Geest verwekte christenen? 2 Corin-
thiërs 6:16-18. Wat zijn de voorwaarden daarvoor?
Vers 17.

OPMERKING: Deze zegeningen zijn duidelijk
voorwaardelijk, zowel voor de oude Israëlieten als
voor de geestelijke Israëlieten – Gods kerk in deze
tijd. Gods zegeningen komen als resultaat van ge-
hoorzaamheid aan Hem, niet als gevolg van op-
standigheid of apathie.

Vers 18 laat ons een van de grootste van Gods
zegeningen zien: uit de Geest geboren leden in de
goddelijke familie van God worden! Zij die ge-

hoorzaam Gods sabbat houden, naderen geestelijk
dichter tot hun Schepper. Zij worden herinnerd aan
en groeien in begrip van Gods geweldige doel met
hen. Zij werken samen met God in het vervolmaken
van het geestelijke karakter dat Hij in hen schept ter
voorbereiding op hun uiteindelijke geboorte in Zijn
familie.

3. Wat is in het pal daaropvolgende vers de ver-
maning van de apostel Paulus, een vermaning die
alle christenen moeten opvolgen voordat zij Gods
geestelijke zegeningen kunnen ontvangen? 2 Co-
rinthiërs 7:1.

OPMERKING: Het is niet mogelijk heiligheid
te vervolmaken door Gods heilige sabbatdag te ont-
heiligen!

4. Wat voor naam belooft God hun die Hem ge-
hoorzamen, hun die trouw iedere week Zijn sabbat
in acht nemen? Jesaja 56:4-5. Zal God hen tot Zijn
vreugdevolle zonen maken met posities van heer-
schappij in Zijn eigen huis, Zijn tempel – het
hoofdkwartier van Zijn wereldbestuur? Vers 5 en
het eerste deel van vers 7; ook Openbaring 3:12.

OPMERKING: God belooft specifiek dat we,
als we Zijn sabbat niet ontheiligen maar deze over-
eenkomstig Zijn gebod houden, een eeuwigdurende
naam zullen krijgen – de familienaam GOD!

Ons ongelooflijk potentieel is, zoals we door de
vorige lessen uit Gods woord leerden, zondeloze,
machtige, uit de Geest geboren leden van Gods
goddelijke familie te worden! Onze geestelijke ge-
boorte in Gods familie zal ons tot GODDELIJKE
WEZENS maken, net als de Vader en Jezus Chris-
tus!

Geweldige geestelijke zegeningen liggen te
wachten op hen die het teken van gehoorzaamheid
aan God dragen, dat hen onderscheidt – hen apart
zet – als degenen die ertoe bestemd zijn Gods on-
voorstelbare rijkdommen te beërven – fantastisch
eeuwig leven vervuld met nooit eindigende vreugde
en prestaties in het Koninkrijk van God dat het uni-
versum bestuurt!

Het geloof om te gehoorzamen

Het houden van de sabbat vereist soms heel wat
geloof. Het is niet altijd gemakkelijk God te ge-
hoorzamen in een wereld die diametraal tegen-
overgesteld met Gods levenswijze leeft. Maar zoals
we zojuist hebben gezien, zijn de zegeningen heel
groot voor hen die de moed hebben in geloof voor-
waarts te gaan en God te gehoorzamen, ongeacht
welke druk of schijnbaar onoverkomelijke obsta-
kels zich voordoen om hen ervan te weerhouden de
sabbat, de zevende dag, te houden.

Laten we een aantal feiten doornemen betref-
fende de hulp die God belooft ons te geven als we
oprecht verlangen Hem in alles te gehoorzamen.

1. Laat God duidelijk zien dat we geloof moeten
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hebben voordat Hij ons de eeuwige "rust" geeft –
het deel uitmaken van Zijn Koninkrijk? Hebreeën
4:1-3, 6. (Let op de woorden "geloof" in de verzen
2 en 3, en "ongehoorzaamheid" in vers 6.)

OPMERKING: "Ongehoorzaamheid" aan God
komt voort uit een gebrek aan geloof. We passen
geloof toe als we God gehoorzamen door te rusten
op Zijn sabbatdag. Schenk verder aandacht aan het
volgende:

2. Moet gehoorzaamheid samengaan met ie-
mands geloof om het voor God aanvaardbaar te
doen zijn? Romeinen 3:31. Lees ook Jacobus 2:14-
26. Hoe brengt men zijn geloof tot uiting? Jacobus
2:18. Wat wordt iemands geloof als het niet samen-
gaat met werken? De verzen 17, 20 en 26.

3. Wat voor aansporingen krijgen christenen nog
meer betreffende het binnengaan van Gods eeuwige
"rust"? Hebreeën 4:10-11. Waar kunnen ze voor de
hulp – het geloof – die ze nodig hebben om God te
gehoorzamen, naar toe gaan? De verzen 14-16.

OPMERKING: Dit hele hoofdstuk gaat over het
houden van Gods sabbat. En het sluit af met ons te
zeggen naar Christus te gaan voor de hulp die we
nodig hebben om alle obstakels op onze weg te
overwinnen, obstakels die ons zouden kunnen
belemmeren God te gehoorzamen.

4. Is het geloof waardoor we God moeten be-
hagen en behoud ontvangen een gave van God?
Efeziërs 2:8. Is dit geloof een vrucht van de Heilige
Geest die alle ware christenen moeten bezitten?
Galaten 5:22 (Statenvertaling). Wiens geloof is het
in werkelijkheid? Openbaring 14:12 (Statenver-
taling).

OPMERKING: In Openbaring 14:12 (Statenver-
taling) vinden we een beschrijving van de ware
kerk van God. Zij die tot Gods kerk behoren heb-
ben het "geloof van Jezus". Het is niet alleen hun
geloof in HEM, maar ZIJN geloof geplaatst in hen
en werkend in hen!

Gods Geest kan uw denken vervullen met geloof
dat werkelijk behoud brengt. Dat geloof – het ge-
loof van Jezus Christus Zelf, waardoor ook Hij God
gehoorzaamde – zal u in staat stellen God te ge-
hoorzamen! (Neem beslist de sectie "U kunt over-
winnen!" uit les 12 nog eens door! Daar wordt in
veel groter detail uitgelegd welk geloof we nodig
hebben om God te gehoorzamen en hoe we dat
kunnen krijgen.)

Verheug u in Gods sabbatdag!

1. Is het houden van Gods sabbatsgebod een
zware last voor christenen? 1 Johannes 5:3.

OPMERKING: Gods tien geboden, inclusief het
vierde, zijn een zegen om te houden, geen last!
Door een volledig verkeerd begrip van de Schriften
hebben sommige mensen geprobeerd het sabbats-
gebod als een "juk van slavernij" te doen over-

komen. Zij praten alsof de sabbat een grote vloek
voor de mensheid is! Laten we die mythe volledig
de wereld uit helpen.

2. Werd de mens voor de sabbat gemaakt, of
werd de sabbat voor de mens gemaakt? Marcus
2:27.

OPMERKING: De sabbat is, zoals we hebben
geleerd, heilige tijd. Toch werd die voor de mens
gemaakt – om een geweldige ZEGEN voor de hele
mensheid te zijn. De sabbat is een van de grootste
zegeningen die de Schepper de hele menselijke fa-
milie heeft geschonken!

Door de ware inachtneming van de sabbat zou
de mens in contact blijven met God. Zonder dat
contact kan hij geen weet hebben van het geweldige
doel van zijn bestaan of de wetten begrijpen die
succes in het leven bepalen. Hij is afgesneden van
begrip van wat hij is, waar hij heen gaat en hoe hij
daar moet aankomen.

Als gevolg van het feit dat God het huis Juda in
Babylonische ballingschap liet gaan vanwege het
ontheiligen van Zijn sabbatten, werden veel Joden
die 70 jaar later naar Jeruzalem mochten terug-
keren, heel strikt in het houden van Gods sabbatten.
Daarom hadden de Farizeeën in Jezus' dagen een
lijst van 65 handelingen die werden gedefinieerd als
"werk" dat zij verboden. Deze niet geïnspireerde
verboden maakten het houden van de sabbat tot een
"juk van slavernij".

Deze toevoegingen gingen veel verder dan de
geest en bedoeling van het vierde gebod. Jezus
Christus berispte de eigengerechtige Farizeeën
vanwege hun tradities en veegde die menselijke
bepalingen aan de kant!

3. Liet Jezus zien dat het toegestaan is op de
sabbat voedsel te verwerven als men honger heeft?
Mattheüs 12:1-8; Marcus 2:27. Hoe liet Hij zien dat
het naar de wet toegestaan is op de sabbat goed te
doen? Marcus 3:1-5.

4. Erkende de Heer van de sabbat dat het juist
was een dier te redden dat op de sabbat in een put
was gevallen; daarmee implicerend dat we andere
echte noodgevallen die niet kunnen wachten tot na
de sabbat, kunnen aanpakken? Lucas 14:5; Mat-
theüs 12:9-13. Mocht men een dier water geven en
ook voedsel verstrekken op Gods rustdag? Lucas
13:10-17, in het bijzonder vers 15.

OPMERKING: God wil dat we eerlijk, gezond
oordelen voor het toepassen van de geest en bedoe-
ling van wat we niet kunnen of behoren te doen op
Zijn sabbatdag. Christus leerde balans en wijsheid
en het hebben van de juiste houding bij het in acht
nemen van de sabbat.

De Joden, vastgeroest in fysieke rituelen, kon-
den de geestelijke toepassing van het sabbatsgebod
niet begrijpen. Zij zouden op de sabbat een dier uit
de put halen, maar veroordeelden Christus voor
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Zijn genezing van een ongelukkig menselijk wezen
op die dag! Door hun eigen tradities en interpreta-
ties toe te voegen, hadden ze de sabbat tot een last
gemaakt om te houden.

5. Moeten wij op de sabbat onze eigen interesses
en pleziertjes najagen? Jesaja 58:13.

OPMERKING: De sabbat behoort God toe. Hij
maakte deze 24-urige periode heilige tijd! Beroep,
winkelen, grasmaaien en onderhoud van het huis
dienen op de overige zes dagen van de week te
worden gedaan. Ook is de sabbat niet de geschikte
tijd om op te gaan in hobby's, sport en andere spe-
ciale interesses. Zulke activiteiten trekken ons den-
ken weg van God en het hele doel van Zijn sabbat.

6. Welk principe openbaart God in Zijn instruc-
tie aan het oude Israël voor de christenen in deze
tijd met betrekking tot de voorbereiding op de sab-
bat? Exodus 16:22-23.

OPMERKING: De sabbat is bedoeld om ons te
bevrijden van zoveel fysieke arbeid en werk gere-
lateerde mentale activiteiten als maar mogelijk is.
God zei de Israëlieten zich van te voren voor te
bereiden door al het arbeidsintensieve koken of
bakken op de dag voor de sabbat te doen. De
christenen in deze tijd zouden moeten plannen hun
werk af te hebben voor zonsondergang op de avond
van de zesde dag (vrijdag). Het huis moet schoon
zijn, de vaat gewassen en al het arbeidsintensieve
koken of bakken voor zonsondergang gedaan zijn,
zodat de hele familie de sabbat kan beginnen in een
atmosfeer van rust en eerbied – zodat het echt een
dag kan zijn die voor God HEILIG wordt ge-
houden!

7. Zouden we ons moeten verheugen op Gods
heilige sabbat? Jesaja 58:13. Hoe doen we dat?
Zelfde vers.

OPMERKING: De sabbat zal een dag van blijd-
schap en vreugde zijn – een groot genoegen voor
hen die God eren en aanbidden. Als we op Gods
dag rusten van ons werk en onze alledaagse ple-
ziertjes, dan hebben we de gelegenheid om veel
meer tijd in gebed met God door te brengen en in
Zijn woord te studeren, dit met elkaar door te ne-
men en erover te mediteren – waardoor ons denken
wordt vervuld met de gedachten en het karakter van
onze hemelse Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus.

De sabbat is ook een tijd voor echt familie-
samenzijn dat anders misschien niet mogelijk is –
een speciale tijd en gelegenheid om onze kinderen
over God en Zijn levenswijze te onderwijzen. Het is
ook een tijd waarin we – als er nog tijd over is – de
schoonheden en wonderen van Gods schepping
kunnen bekijken en waarderen – bloemen, bijen of
welk ander onderdeel van Zijn schepping gemak-
kelijk bereikbaar en toegankelijk is.

Het houden van de sabbat volgens Gods instruc-
ties zal ons de geestelijke verheffing en inspiratie

geven die we nodig hebben om de volgende zes
dagen met vreugde en met een doel voor ogen te
kunnen werken. Het zal ons helpen beseffen dat
onze ervaringen van alledag om Gods woord in ons
leven in praktijk te brengen ons helpen bij het bou-
wen van Zijn karakter in ons!

Op die manier zal de sabbat ons tot een groot
genoegen worden terwijl we Gods levenswijze le-
ren op Zijn wekelijkse heilige dag. We zullen ons-
zelf "scholen" – ons voorbereiden op het grote werk
dat we, na in de familie van God te zijn geboren, in
het Millennium en daarna zullen moeten uitvoeren.

Als u een van Gods door de Geest verwekte kin-
deren bent en Zijn sabbat houdt zoals Hij gebiedt,
dan zult u Gods teken dragen in de ware en behoud-
brengende betekenis. U zult zich voorbereiden om
het Koninkrijk van God binnen te gaan als priester
(leraar) en heerser (Openbaring 5:10) en in de
wereld van morgen in staat te zijn tot een geweldig
dienen!

Broederlijke omgang op de sabbat

De sabbat is een dag van fysieke rust en gees-
telijk op adem komen. Het is ook een dag voor een
heilige samenkomst en broederlijke omgang met
andere christenen, met God de Vader en met Jezus
Christus. Het is heel belangrijk dat we de waarheid
over christelijke omgang met elkaar begrijpen.

1. Gaf God de Israëlieten de opdracht om op de
wekelijkse sabbat voor een eredienst bijeen te
komen? Leviticus 23:3. Gehoorzaamde Jezus aan
dit gebod van Hemzelf? Lucas 4:16.

OPMERKING: Jezus Christus, die ons het voor-
beeld gaf van hoe we zouden moeten leven, onder-
wees ons door Zijn eigen leven en gewoonten dat
op iedere sabbat een heilige bijeenkomst – een op-
gedragen vergadering – van Gods volk moet wor-
den gehouden. Het is voor Zijn geroepen en uit-
verkoren mensen een dag voor de verenigde ere-
dienst van God. Het is een tijd voor Gods dienaren
om de principes van Gods levende wetten vanuit
Zijn geïnspireerde woord te verkondigen en toe te
lichten (Efeziërs 4:11-13).

2. Waartoe worden de nieuwtestamentische
christenen aangespoord voor wat betreft het onder-
ling bijeenkomen? Hebreeën 10:24-25. En hoe be-
langrijk is christelijke omgang met elkaar binnen
het lichaam van gelovigen waaruit de kerk van God
bestaat? 1 Johannes 1:3, 6-7.

OPMERKING: Christus is in de geest aanwezig
op Zijn sabbatdag en maakt die daardoor heilig. Als
de eigen gehoorzame kinderen van de Vader, elk
verenigd met Christus (Johannes 15:1-5) – elk in
harmonie wandelend met Christus – op Zijn heilige
dag bijeenkomen, hebben ze feitelijk omgang met
Christus. Hij is daar in de geest midden onder hen!
En Christus voegt hen door Gods Geest samen in
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omgang met Hem en de Vader!
"God is geest en wie Hem aanbidden, moeten

aanbidden in geest en in waarheid" (Johannes 4:24).
Zij die op een andere wijze of tijd – wat die ook
maar moge zijn – bijeenkomen om de Vader en
Christus te aanbidden dan de manier of de tijd die
Gods woord opdraagt, aanbidden Hen NIET in
geest en in waarheid. God zal zulke aanbidding
gewoon niet aanvaarden, omdat die tevergeefs is!
(Marcus 7:7-9)

Wanneer mensen de waarheid over de sabbat le-
ren, zoeken ze vaak de een of andere religieuze
groep om mee bijeen te komen. Maar het is niet
voldoende om met zo maar een willekeurige groep
bijeen te komen omdat die mogelijk ook de sabbat
aanvaardt. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat
het de kerk van God is.

Zoals we in onze studie in les 19 leerden, zei Je-
zus dat Hij Zijn kerk zou bouwen (Mattheüs 16:18).
Hij bouwde slechts ÉÉN kerk! (Efeziërs 4:4).

Er is slechts één lichaam van ware gelovigen –
door de Geest verwekte christenen – door God
gesterkt en Gods grote opdracht uitvoerend om het
ware evangelie van het Koninkrijk van God als een
getuigenis aan de wereld te verkondigen (Mattheüs
24:14). Die kerk houdt met hulp van Zijn Heilige
Geest trouw alle geboden van God (Openbaring
12:17). Die kerk is, zoals ze volgens Jezus ook zou
zijn, een "kleine kudde", vervolgd en veracht door
de wereld. We denken dat u reeds weet en begrijpt
in welke kerk in deze tijd God aanwezig is en
waardoor Hij werkt.

Het volk van God in deze tijd komt in meer dan
50 landen verspreid over de hele wereld bijeen op
de wekelijkse diensten van de Worldwide Church
of God! Iedere sabbat komen zij bijeen om gees-
telijke instructie uit de Bijbel te ontvangen zoals
deze wordt onderwezen door de dienaren van Gods
kerk.

Gods volk verheugt zich echt in Zijn sabbat en
geniet van de omgang met elkaar op Zijn weke-
lijkse heilige dag. Zij leren wat een genoegen en
geweldige zegen het is om Gods sabbat heilig te
houden – de dag die ons doet denken aan de Schep-
per God en Zijn ontzagwekkend doel met de mens-
heid!

Gods heilige sabbatdag is – als we die op de
juiste manier begrijpen en op de juiste manier in
acht nemen – een van Gods grootste zegeningen die
Hij aan de mensheid gegeven heeft. Het is een
identificerend TEKEN tussen echte christenen en
hun Schepper. "Gedenk" die dag – "heilig hem".

* * * * *

Als u na de studie van deze les en na het lezen
van ons gratis boekje over de christelijke sabbat,
nog verdere vragen hebt over de sabbat of over hoe
die in deze tijd gehouden moet worden, aarzel dan
niet om uw vragen met een van Gods dienaren te
bespreken. U kunt schrijven naar of bellen met ons
lokale kantoor dat het dichtst bij u is, om te horen
hoe u in contact kunt komen met een dienaar van de
Worldwide Church of God in uw omgeving.
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