
Black out

BACK TO THE ROOTS

De sabbat, hoe en wat?



Sabbat in het NT
• Yeshua hield de sabbat
• Discussies tussen Yeshua en de Farizeeën
• Luk.4:16: Yeshua kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn 

gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
• Paulus deed precies hetzelfde: Hand.13:15, 16:11-40, 17:1-9, 18:1-18
• Hand.15:21
• Veel christenen zijn ervan overtuigd dat Paulus de sabbat heeft afgeschaft: 

Rom.14:5-6, Gal.4:9-10, Kol.2:16-17

Hoe zijn we de sabbat kwijt geraakt?



Sabbat wordt aan de kant gezet door groeiend christendom
• Constantijn?
• Begin 2e eeuw: gelovigen beginnen de “dag des Heeren” op de eerste dag van de 

week te vieren… 
• Rom.14:5-6, Gal.4:9-10, Kol.2:16-17 worden gecombineerd met Hand.20:7,              

1 Kor.16:2 en Openb.1:10.
• Anti-Joodse sentiment bij vele niet-Joodse gelovigen en het verlangen om een 

eigen identiteit aan te nemen onafhankelijk van de Joodse synagoge.

Hoe zijn we de sabbat kwijt geraakt?

de dag van de opstanding!



• Dictionary of Judaism in the Biblical Period: “Hun verlangen naar een eigen 
identiteit, de traditie van Jezus’ opstanding op zondagmorgen, en de sterk
toegenomen desinteresse van de niet-Joodse gelovigen in de Joodse sabbat, 
maakte dat christenen de zondag toewezen als hun dag van aanbidding.”

• Ook in de boeken van de kerkvaders een anti-Joods, anti-Thora sentiment: Ignatius, 
Iraneüs, Justin Martyr, Tertullus

• 1 Thess.2:7: “Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam..”

Hoe zijn we de sabbat kwijt geraakt?



Zondag werd verplicht als religieuze dag
• 7 maart 321: Constantijn: zondag wordt verplichte religieuze dag
• Op concilie van Nicea in 325 wordt dit definitief gemaakt.

• Constantijn maakt christendom legale religie
• Antiochië in 341: iedereen die betrapt wordt Pasen op hetzelfde moment te vieren 

als Pesach wordt geëxcommuniceerd in de kerk.
• Laodicea in 363: decreet wordt uitgevaardigd dat mensen niet mogen rusten op 

sabbat maar op de “dag des Heeren”.

Hoe zijn we de sabbat kwijt geraakt?



Sabbat in reformatie en post-reformatie
• Na Constantijn kwam de RK kerk
• En toen.. de Reformatie, toegang tot de Bijbel. Werd de sabbat in ere hersteld?
• “Zondag sabbat”
• Sabbatsrust is geestelijk..
• 1967: geboorte van de Messiaanse Beweging
• Jes.66:23: En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van 

sabbat tot sabbat, alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn 
aangezicht, zegt de HEERE.

Hoe zijn we de sabbat kwijt geraakt?



Gen.2:3: En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van 
al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

Ex.16:23: Mozes zei toen tegen het volk: Dit is het wat de HEERE gesproken heeft. 
Morgen is het de rustdag, de heilige sabbat voor de HEERE! 

Ex.20:11: Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, 
en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de 
sabbatdag, en heiligde die.

Sabbat is heilig, apart gezet



Ex.31:12-15: 
Verder zei de HEERE tegen Mozes: U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet 
zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw 
generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt. 

Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, 
moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet 
uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 

Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag 
van volledige rust, heilig voor de HEERE. Ieder die op de sabbatdag werk verricht, 
moet zeker gedood worden.

Sabbat is heilig, apart gezet



Deut.5:12: 
Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u geboden 
heeft.

Ez.20:12: 
Ook heb ik hun mijn sabbatten gegeven, om een teken te zijn tussen Mij en hen, zodat 
ze zouden weten dat ik de HEERE ben die hen heiligt. 

Sabbat is heilig, apart gezet



Lev.23:2-3:
Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet 
uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen:
Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een 
dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is 
in al uw woongebieden een sabbat voor de HEERE.

Sabbat is heilig, apart gezet



• Mk.2:27: De sabbat is gemaakt voor de mens en de mens niet voor de sabbat.

• Vragen die we onszelf moeten stellen:

• Hoe gaan we de sabbat invullen als individu/gezin?

• Hoe gaan we de sabbat invullen als gemeente?

• In hoeverre nemen we hierin Joodse tradities mee?

Hoe moeten we de sabbat houden?



Hoe gaan we om met de geboden van God? 

1. De Bijbel induiken op zoek naar (meer) instructies

2. Eigen invulling geven aan het gebod

3. De HG vragen, die zal de Thora in je hart schrijven..

4. Joodse tradities / commentaren erop naslaan

Hoe moeten we de sabbat houden?



Mishnach m.Shabbat 1:10: 
• “Ze (rabbi’s van Shammai) doen geen brood in de oven op vrijdagmiddag richting 

zonsondergang, en geen koeken op de kolen, tenzij er tijd is om een korst te vormen 
op de bovenkant terwijl het nog dag is. R. Eliezer zegt, “Genoeg tijd om een korst te 
vormen aan de onderkant”. 

• NT: discussies tussen Yeshua en de Farizeeën. 

Hoe moeten we de sabbat houden?



• Tradities zijn samenbindend. Traditie helpt ons met elkaar dingen te beleven en 
verbonden te blijven.

• Rom.11:11: Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen 
zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen 
gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.

Hoe moeten we de sabbat houden?



Bijbelse instructies voor de sabbat
1. Niet werken
2. Een heilige samenkomst
3. Een dag van rust
4. Geen vuur aansteken
5. Niet bezig zijn met eigen verlangens
6. Niet kopen / verkopen
7. Terugdenken aan de Israëlieten in Egypte



• Ex.20:10: maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u 
geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch 
uw dienares, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.

• Melakah = zaken, werk, handenarbeid 

Instructies voor de sabbat:
1. Niet werken



• Ex.34:21: Zes dagen moet u arbeiden, maar op de zevende dag moet u 
rusten. Ook in de ploegtijd en in de oogsttijd moet u rusten.

• Ex.35:3: U mag op de sabbatdag in geen van uw woongebieden vuur aansteken.
• Jer.17:22: Ook mag u op de sabbatdag geen last uit uw huizen naar buiten brengen 

en geen enkel werk mag u doen.
• Ex.16:29: Zie, omdat de HEERE u de sabbat gegeven heeft, daarom geeft Hij u op de 

zesde dag brood voor twee dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven! Niemand mag 
er op de zevende dag vanuit zijn verblijfplaats op uit gaan! Zo rustte het volk op de 
zevende dag.

Instructies voor de sabbat:
1. Niet werken



• Neh.13:15-18: In die dagen zag ik in Juda mensen die op de sabbat de wijnpersen 
aan het treden waren en die hopen graan brachten en die op ezels laadden, en ook 
wijn, druiven en vijgen en allerlei andere lasten. Zij brachten die naar Jeruzalem op 
de sabbatdag. Op de dag dat zij dat voedsel gingen verkopen, waarschuwde ik hen. 
Ook woonden er Tyriërs, die vis aanvoerden en allerlei koopwaar, die zij op de 
sabbat aan de Judeeërs en in Jeruzalem verkochten. Toen riep ik de edelen van Juda 
ter verantwoording en zei tegen hen: Wat is dit voor een wandaad die u verricht, 
waardoor u de sabbatdag ontheiligt? Deden uw vaderen niet evenzo? 
En vervolgens bracht onze God al dit kwaad over ons en over deze stad. En u voegt 
nog eens toe aan de brandende toorn over Israël door de sabbat te ontheiligen.

Instructies voor de sabbat:
1. Niet werken



Mishnach: 39 categorieën werk die verboden zijn op sabbat:
• Naaien
• Ploegen
• Oogsten
• Schoven binden
• Dorsen
• Wannen
• Selecteren (gewas)
• Malen
• Zeven
• Kneden
• Bakken

Instructies voor de sabbat:
1. Niet werken

• Wol scheren
• Wol wassen
• Wol slaan
• Wol kleuren
• Spinnen
• Weven
• Lussen maken
• Draden weven
• Draden scheiden
• Binden
• Ontbinden

• Steken naaien
• Scheuren
• Dieren vangen
• Slachten
• Villen
• Zouten
• Huid behandelen
• Huid schrapen
• Huid knippen
• 2 brieven schrijven
• 2 brieven wissen

• Bouwen
• Afbreken
• Vuur uitmaken
• Vuur maken
• Met hamer slaan
• Object verplaatsen



• Maar wat als je toch moet werken op 
sabbat?
• Artsen, verpleegkundigen
• Politie
• Brandweer
• Leger

• Pikkuach Nefesh: “een leven redden”

Instructies voor de sabbat:
1. Niet werken



• Lev.23:3: … maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een 
heilige samenkomst (Miqra kodesh).

• qara = roepen, proclameren, lezen..
• Ez.20:20: Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat u 

weet dat Ik, de HEERE, uw God ben.
• Yada = niet alleen kennis, maar ook persoonlijke omgang, intimiteit

Instructies voor de sabbat:
2. Een heilige samenkomst



• Ex.23:12: Zes dagen moet u uw werk doen, maar op de zevende dag moet u rusten, 
zodat uw rund en uw ezel kunnen rusten, en de zoon van uw slavin en de 
vreemdeling op adem kunnen komen.

• Ex.34:21: Zes dagen moet u arbeiden, maar op de zevende dag moet u 
rusten. Ook in de ploegtijd en in de oogsttijd moet u rusten.

• ‘sabat’ = rusten, stoppen, ophouden
• Dagelijkse werk kwam tot stilstand.. 

• Welk dagelijks werk mag ik thuis voor 1 dag stopzetten?
• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de samenkomst zo min mogelijk fysieke inspanning is? 

Instructies voor de sabbat:
3. Een dag van rust



Shimon Finkelman in zijn boek: Shabbos: The Sabbath—Its Essence and Significance:

“Je bent vertrokken uit je kantoor met genoeg werk op je bureau voor een jaar, maar 
op de sabbat boeit dat je niet en maak je je daar geen zorgen over. Denk er niet aan. 
Op de sabbat bezig zijn met het analyseren van de resultaten van de afgelopen week 
en alweer bezig zijn met de planning van de volgende week, schendt de geest van deze
dag en is verboden.”

Instructies voor de sabbat:
3. Een dag van rust



Abraham Heschel: 

“De sabbat is niet in het belang van de overige dagen van de week, maar de overige 
dagen van de week zijn er in het belang van de sabbat. Sabbat is niet het intermezzo 
van de week, maar het is de climax van de week!”.

Instructies voor de sabbat:
3. Een dag van rust



Dresner: 

“Als er 10 nieuwe geboden geschreven zou worden voor de 20e eeuwse mens, dan zou
er duidelijk op komen te staan 1 dag in de week geen geld aan te raken. Hoe belangrijk
voor dit tijdperk zou het zijn om een dag te hebben waarop er voor de winkelier en de 
klant geen verleiding zou bestaan om te kopen of te verkopen, dat niemand er zelfs
maar aan zou denken een winkel binnen te gaan, omdat hij niets kan kopen en dat de 
winkel dicht zou blijven omdat je niets kan verkopen. Wat een zegen zou het zijn voor
de mens om 1 dag vrij te zijn van elke vorm van handel. En dat is precies wat de 
Sabbat al eeuwen aan de Jood heeft gegeven”. 

Instructies voor de sabbat:
3. Een dag van rust



• Ex.35:3: U mag op de sabbatdag in geen van uw woongebieden vuur aansteken.
• Artscroll Chumash: “Het is verboden om te koken en te bakken, maar het is geen 

probleem om te genieten van een vuurtje. Sekten die dit gebod op elke vorm van 
vuur maken toepassen zullen in het donker zitten op de sabbat, net zoals ze hun 
hele geestelijke leven al in het donker zitten”.

• Orthodoxe halachah in Israël: “niet alleen vuur maken is verboden, maar ook het 
aanzetten van een elektrisch apparaat”.

Instructies voor de sabbat:
4. Geen vuur aansteken



• Kosher living: it’s more than just the food, wordt de vraag “Is het kosher om 
elektriciteit te gebruiken op sabbat?” als volgt beantwoord:

• “Veel conservatieve Joden beschouwen elektriciteit als een vorm van vuur maken, 
en de Joodse wet verbied het om vuur te maken op sabbat. Degene die geen 
elektriciteit gebruiken zetten geen radio of tv aan of andere elektrische apparaten 
op sabbat. Sommige autoriteiten die het betwijfelen of elektriciteit als vuur maken 
moet worden gezien, verklaren het verbod op elektriciteit als een beschermende 
maatregel, die voorkomt dat er gezondigd wordt met een van deze apparaten. De 
meer liberale Joden gebruiken wel elektriciteit op sabbat.”

Instructies voor de sabbat:
4. Geen vuur aansteken



Jes.58:13-14: Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn 
heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat 
de HEERE geheiligd wordt – die geëerd moet worden – indien u die eert door niet 
uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord 
spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten 
van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de 
mond van de HEERE heeft gesproken.

Instructies voor de sabbat:
5. Niet bezig zijn met eigen verlangens



• Neh.10:31: Als de volken van het land op de sabbatdag hun waren en 
allerlei soorten graan zullen brengen om te verkopen, dan zullen wij dat niet op de 
sabbat of op een andere heilige dag van hen aannemen.

• Zie ook Neh.13:15-21
• Amos 8:4-5: Hoor dit, u, die de armen vertrapt en erop uit bent om de 

zachtmoedigen van het land weg te doen, door te zeggen: Wanneer is de 
nieuwemaansdag voorbij, zodat wij graan kunnen verkopen? En de sabbat, zodat 
wij de korenschuren kunnen openen? 

Instructies voor de sabbat:
6. Niet kopen / verkopen



• Deut.5:15: Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land 
Egypte en dat de HEERE, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en 
uitgestrekte arm. Daarom heeft de HEERE, uw God, u geboden de dag van de 
sabbat te houden.

Instructies voor de sabbat:
7. Terugdenken aan de Israëlieten



• Er zijn diverse instructies in de Bijbel te vinden hoe we de sabbat vorm moeten geven
• Instructies geven ruimte voor subjectieve invulling
• Geef elkaar die ruimte
• Veroordeel elkaar niet
• Ga ermee aan de slag onder leiding van Gods Woord en de Heilige Geest

Afsluiting


