
Les	  4:	  De	  sjabbathdag

Het	  boek	  Handelingen	  is	  de	  geschiedenis	  van	  de	  vroege	  Nieuw	  Testamen8sche	  Congrega8e	  
van	  YHWH.	  Het	  vat	  belangrijke	  gebeurtenissen	  samen.	  Dit	  boek	  toont	  duidelijk	  aan	  op	  welke	  
manier	  een	  gelovige	  zal	  leven.	  Miljoenen	  mensen	  geloven	  dat	  zondag	  de	  zevende	  dag-‐
sjabbath	  heeC	  vervangen.	  Op	  een	  of	  andere	  manier	  zijn	  ze	  gaan	  aannemen	  dat	  ze	  het	  Vierde	  
Woord/Gebod	  kunnen	  houden	  door	  zondagsrust.	  Anderen	  voelen	  aan	  dat	  het	  niet	  nodig	  is	  
om	  specifiek	  een	  bepaalde	  dag	  apart	  te	  zeKen	  als	  sjabbath.	  Zij	  geloven	  dat	  elke	  dag	  een	  
"geestelijke	  sjabbath"	  is.	  Laten	  we	  eens	  dieper	  graven	  in	  het	  Woord	  van	  Yahweh	  om	  de	  
waarheid	  te	  weten	  te	  komen	  over	  die	  cruciale	  gebod.

Wanneer	  en	  hoe	  werd	  de	  sjabbath	  "gemaakt"?
Gen	  2:2-‐3
En	  op	  de	  zevende	  dag	  hield	  Élohiem	  op	  met	  Zijn	  werk	  die	  Hij	  gemaakt	  had.	  En	  Hij	  
sjabbathte	  op	  de	  zevende	  dag	  van	  van	  al	  het	  werk	  dat	  Hij	  had	  gedaan.	  En	  Élohiem	  zegende	  
de	  zevende	  dag	  en	  zeCe	  het	  apart	  omdat	  Hij	  gesjabbath	  had	  daarop	  van	  al	  het	  werk	  dat	  Hij	  
daarop	  gedaan	  had	  dat	  Élohiem	  schiep	  en	  deed.

Opmerking:	  Yahweh	  schiep	  de	  sjabbath	  door	  een	  daad	  van	  rust	  op	  de	  zevende	  dag	  van	  
datgene	  dat	  bekend	  staat	  als	  "de	  scheppingsweek".	  Hij	  zegende	  en	  zeKe	  de	  sjabbath	  apart,	  
plaatste	  er	  zijn	  Hemelse	  goedkeuring	  op	  en	  zeKe	  die	  zo	  apart	  voor	  een	  specifiek	  doel	  en	  
8jds8p	  voor	  elke	  week,	  om	  de	  zeven	  dagen.	  (De	  sjabbath	  begint	  's	  avonds	  wanneer	  de	  zesde	  
dag	  eindigt	  en	  eindigt	  'savonds,	  wanneer	  de	  zevende	  dag	  eindigt.	  Zie	  Levi8cus	  23:32	  als	  
voorbeeld	  wanneer	  een	  dag	  voor	  Yahweh	  begint	  en	  eindigt.)

Voor	  wie	  werd	  de	  sjabbathdag	  gemaakt,	  volgens	  Yahshua?
Mar	  2:27	  En	  hij	  zei	  tot	  hen:	  De	  sjabbath	  is	  gemaakt	  voor	  de	  mens,	  de	  mens	  niet	  voor	  de	  
sjabbath.
Pred	  12:13	  Laten	  we	  de	  conclusie	  aanhoren	  van	  de	  hele	  zaak:	  Vrees	  de	  Élohiem	  en	  houd	  
Zijn	  geboden	  want	  dit	  is	  de	  hele	  mens.

Opmerking:	  "De	  sjabbath	  werd	  gemaakt	  voor	  de	  mens"	  verklaart	  Yahshua.	  Elke	  zevende	  dag	  
van	  de	  scheppingsweek	  werd	  apart	  gezet	  door	  Élohiem	  als	  een	  8jds8p	  om	  gevierd	  te	  worden	  
door	  de	  mensheid.	  De	  sjabbath	  werd	  gemaakt	  voor	  Adam	  en	  al	  zijn	  nakomelingen,	  inclusief	  
iedereen	  heden	  ten	  dage.	  De	  zevende	  dag-‐sjabbath	  was	  er	  in	  het	  voordeel	  van	  iedereen	  die	  
ooit	  zou	  leven,	  indien	  zij	  de	  geboden	  zouden	  houden	  zoals	  Élohiem	  dat	  bedoelde.	  Prediker	  
(Hebr:	  Qoheleth)	  vertelt	  ons	  ook	  dat	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  allen	  geldt	  om	  onze	  
Hemelse	  Vader	  Zijn	  geboden	  te	  houden	  of	  zoals	  de	  oorspronkelijke	  Hebreeuwse	  tekst	  
bedoelt,	  is	  het	  de	  geboden	  houden	  dat	  een	  mens	  compleet	  maakt.	  Wij	  werken	  zes	  dagen	  en	  
zwoegen	  voor	  ons	  brood	  dat	  we	  eten	  en	  het	  dak	  boven	  ons	  hoofd.	  Wij	  mogen	  niet	  liegen	  of	  
stelen	  van	  onze	  buur	  maar	  het	  is	  pas	  na	  het	  rusten	  op	  de	  zevende	  dag	  sjabbath	  en	  het	  
zoeken	  	  van	  een	  rela8e	  met	  onze	  Maker,	  dat	  onze	  week	  en	  leven	  compleet	  is.

Op	  welke	  manier	  wilde	  Élohiem	  dat	  de	  sjabbath	  ten	  voordele	  van	  de	  mens	  kwam?
Exo	  20:8-‐11
Herdenk	  de	  sjabbathdag,	  om	  die	  apart	  te	  zeCen;	  zes	  dagen	  zal	  je	  werken	  en	  al	  jouw	  werk	  
doen	  en	  op	  de	  zevende	  dag	  is	  het	  een	  sjabbath	  voor	  Yahweh	  jouw	  Élohiem.	  Je	  zal	  geen	  
werk	  verrichten	  noch	  jij	  noch	  jouw	  zoon,	  jouw	  dochter,	  jouw	  dienaar,	  jouw	  dienares,	  jouw	  
vee	  noch	  de	  vreemdeling	  binnen	  jouw	  poorten.	  Want	  in	  zes	  dagen	  heeT	  Yahweh	  de	  



hemelen	  en	  aarde	  gemaakt,	  de	  zee	  en	  al	  wat	  daarin	  is.	  En	  Hij	  was	  verkwikt	  op	  de	  zevende	  
dag	  en	  daarom	  zegende	  Yahweh	  de	  sjabbathdag	  en	  zeCe	  die	  apart.

Deut	  5:12-‐15
Onderhoud	  de	  sjabbathdag	  om	  die	  apart	  te	  zeCen	  zoals	  Yahweh	  jouw	  Élohiem	  gebood.	  Zes	  
dagen	  zal	  je	  werken	  en	  al	  jouw	  werk	  doen	  en	  de	  zevende	  dag	  zal	  een	  sjabbath	  zijn	  voor	  
Yahweh	  jouw	  Élohiem.	  Je	  zal	  geen	  werk	  verrichten	  noch	  jij	  noch	  jouw	  zoon,	  jouw	  dochter,	  
jouw	  dienaar,	  jouw	  dienares,	  jouw	  rund,	  jouw	  ezel,	  enig	  vee	  noch	  de	  vreemdeling	  die	  
binnen	  jouw	  poorten	  is.	  Zodanig	  zullen	  jouw	  dienaar	  en	  dienares	  rusCen	  zoals	  jij.	  En	  
herriner	  toch,	  dat	  jij	  een	  dienaar	  was	  in	  het	  land	  Egypte	  en	  Yahweh	  jouw	  Élohiem	  nam	  jou	  
daar	  weg	  door	  een	  machWge	  hand	  en	  een	  uitgestrekte	  arm.	  Daarom	  heeT	  Yahweh	  jouw	  
Élohiem	  jou	  geboden	  om	  de	  sjabbathdag	  te	  houden.

Opmerking:	  Merk	  op	  dat	  Élohiem	  de	  zevende	  dag	  van	  de	  week	  apart	  zet	  en	  Hij	  ons	  gebiedt	  
om	  die	  zo	  te	  houden.	  De	  sjabbath	  dus,	  is	  apart	  gezet.	  En	  het	  was	  bedoeld	  als	  een	  zegening	  
voor	  de	  hele	  mensheid.	  Het	  woord	  sjabbath	  betekent	  "rust/ophouden"	  in	  het	  Hebreeuws.	  
Fysieke	  rust	  en	  mentale	  relaxa8e	  na	  een	  drukke	  week	  zijn	  duidelijke	  redenen	  om	  de	  zevende	  
dag	  sjabbat	  te	  houden.	  Yahweh	  wist	  dat	  de	  mens	  een	  8jd	  van	  rust	  nodig	  heeC.	  Maar	  het	  doel	  
om	  Yahweh	  Zijn	  sjabbath	  te	  houden	  gaat	  veel	  verder	  dan	  simpelweg	  rust	  en	  fysieke	  
verkwikking.

Is	  de	  sjabbath	  ook	  een	  herrinering	  aan	  de	  scheppingsdaden	  van	  Yahweh?
Exo	  20:11	  Want	  in	  zes	  dagen	  heeT	  Yahweh	  de	  hemelen	  en	  aarde	  gemaakt,	  de	  zee	  en	  al	  wat	  
daarin	  is	  en	  Hij	  was	  verkwikt	  op	  de	  zevende	  dag	  en	  daarom	  zegende	  Yahweh	  de	  
sjabbathdag	  en	  zeCe	  die	  apart.

Opmerking:	  De	  zevende	  dag-‐sjabbath	  van	  Yahweh	  elke	  week	  houden,	  herrinert	  ons	  dat	  
Élohiem	  de	  Schepper	  is	  van	  alles	  wat	  bestaat,	  waaronder	  de	  mensheid.	  De	  sjabbath	  is	  dus	  
een	  herdenking	  aan	  de	  scheppingsdaden	  van	  Yahweh,	  waaronder	  ook	  gerekend	  wordt	  het	  
grote	  geestelijke	  doel	  die	  Yahweh	  heeC	  door	  de	  mens	  te	  scheppen.
Élohiem	  zeKe	  1/7	  van	  de	  week	  apart	  als	  herrinering	  aan	  Hem	  als	  Schepper	  en	  Zijn	  doel	  met	  
ons	  bestaan.	  De	  sjabbath	  is	  de	  8jd	  wanneer	  we	  geestelijk	  kunnen	  herleven	  door	  nauw	  
geestelijk	  contact	  te	  hebben	  met	  Élohiem.	  Het	  laat	  ons	  toe	  om	  meer	  te	  denken	  aan	  Élohiem,	  
om	  te	  bidden	  en	  Hem	  te	  aanbidden	  (zowel	  privé	  als	  samen	  met	  anderen)	  en	  om	  de	  SchriC	  te	  
bestuderen	  en	  meer	  te	  begrijpen	  over	  Zijn	  prach8g	  doel	  voor	  ons	  leven	  en	  hoe	  we	  dat	  
kunnen	  bereiken.

Hield	  Yahshua	  zich	  aan	  de	  sjabbath?
Luk	  4:16+31
En	  hij	  kwam	  te	  Nazareth	  waar	  hij	  opgegroeid	  was.	  En	  zoals	  zijn	  gewoonte,	  ging	  hij	  op	  de	  
sjabbathdag	  naar	  de	  synagoge	  en	  hij	  stond	  op	  om	  te	  lezen.	  En	  hij	  ging	  naar	  Kapernaum,	  
een	  stad	  in	  Galilea.	  En	  hij	  onderwees	  hen	  op	  de	  sjabbathen.

Opmerking:	  Yahshua	  ging	  naar	  religieuze	  diensten	  op	  de	  sjabbath	  en	  dat	  was	  "zijn	  
gewoonte".	  Yahshua,	  die	  ons	  perfecte	  voorbeeld	  is,	  hield	  effec8ef	  de	  zevende	  dag	  sjabbath.	  
Dat	  deed	  ook	  de	  Congrega8e	  die	  hij	  opbouwde.	  Het	  voorbeeld	  van	  onze	  Messias	  en	  zijn	  
apostelen	  is	  opgenomen	  in	  de	  Bijbel,	  zodat	  wij	  dat	  kunnen	  navolgen	  heden	  ten	  dage.	  Er	  
wordt	  verteld	  dat	  Yahshua	  ons	  voorbeeld	  is	  en	  wij	  hem	  dienen	  te	  volgen	  in	  alles.

1	  Pe	  2:21



Want	  jullie	  werden	  hierom	  geroepen,	  want	  zelfs	  de	  Messias	  heeT	  geleden	  voor	  ons,	  en	  zo	  
zijn	  voorbeeld	  naliet	  voor	  ons,	  zodat	  jullie	  in	  zijn	  voetstappen	  zullen	  volgen..

Was	  het	  ook	  de	  gewoonte	  van	  de	  apostel	  Paulus	  om	  de	  sjabbath	  te	  houden?
Hand	  17:2	  En	  volgens	  de	  gewoonte	  van	  Paulus,	  ging	  hij	  naar	  binnen	  en	  redeneerde	  met	  
hen	  vanuit	  de	  SchriT	  op	  drie	  sjabbathen.

Opmerking:	  Het	  is	  vrij	  duidelijk	  dat	  de	  apostel	  Paulus	  dezelfde	  dag	  als	  Yahshua	  hield.	  En	  als	  
Yahshua	  door	  ons	  leeC	  vandaag	  (Gal	  2:20),	  zullen	  wij	  ook	  dezelfde	  dag	  houden	  als	  Yahshua	  
en	  dat	  is	  de	  zevende	  dag-‐sjabbath.	  Indien	  Yahshua	  de	  Vader	  Zijn	  geboden	  had	  ontbonden	  of	  
de	  sjabbathdag	  naar	  een	  andere	  dag	  had	  veranderd,	  dan	  zou	  hij	  dat	  ongetwijfeld	  
geopenbaard	  hebben	  aan	  Paulus.	  Maar	  er	  werden	  geen	  veranderingen	  gemaakt.	  Paulus	  
onderwees	  de	  vroege	  congrega8es	  exact	  hetzelfde	  wat	  Yahshua	  hem	  leerde	  prediken,	  zoals	  
de	  Bijbel	  duidelijk	  aantoont.

Hield	  Paulus,	  zelfs	  in	  een	  overwegend	  heidense	  stad,	  zich	  aan	  de	  zevende	  dag	  sjabbath?
Hand	  17:2	  En	  volgens	  de	  gewoonte	  van	  Paulus,	  ging	  hij	  naar	  binnen	  en	  redeneerde	  met	  
hen	  vanuit	  de	  SchriT	  op	  drie	  sjabbathen.

Opmerking:	  Meer	  dan	  18	  maanden	  lang	  in	  Korinthe,	  werkte	  Paulus	  gedurende	  de	  eerste	  zes	  
dagen	  van	  de	  week	  als	  een	  tentenmaker.	  Daarna	  predikte	  hij	  elke	  sjabbath-‐op	  zaterdag,	  de	  
zevende	  dag.	  Merk	  op	  hoe	  de	  sjabbath	  werd	  gezien	  door	  niet-‐Joodse	  bekeerlingen	  in	  de	  
vroege	  Congrega8e.	  Paulus	  predikte	  aan	  zowel	  Joden	  als	  niet-‐Joden	  op	  de	  sjabbath.

Hand	  13:42	  Maar	  wanneer	  de	  Joden	  de	  synagoge	  verlieten,	  smeekten	  de	  niet-‐Joden	  dat	  
deze	  woorden	  op	  de	  volgende	  sjabbath	  tot	  hen	  zouden	  gezegd	  worden.

Hoeveel	  mensen	  kwamen	  de	  volgende	  sjabbath	  om	  Paulus	  te	  aanhoren?
Hand	  13:44	  En	  de	  volgende	  sjabbath,	  was	  bijna	  de	  gehele	  stad	  vergadert	  om	  het	  Woord	  
van	  Yahweh	  te	  horen.

Opmerking:	  Merk	  op	  dat	  het	  gebruik	  van	  de	  vroege	  Congrega8e	  voor	  zowel	  Israëlieten	  en	  
niet-‐Joden,	  samenkomen	  op	  de	  sjabbath	  inhield.	  Het	  is	  onmogelijk	  om	  ook	  maar	  één	  vers	  te	  
vinden	  in	  het	  hele	  Nieuwe	  Testament	  dat	  zelfs	  nog	  maar	  suggereert	  dat	  de	  apostelen	  een	  
van	  de	  geboden	  van	  Yahweh	  (en	  specifiek	  dan	  de	  sjabbathdag)	  verandert	  hebben.	  De	  vroege	  
Judeese	  leiders	  die	  geen	  geloof	  schonken	  in	  Yahshua	  waren	  op	  zoek	  naar	  welk	  bewijs	  dan	  
ook	  om	  de	  apostelen	  te	  veroordelen.	  Lijkt	  het	  dan	  niet	  zo	  dat	  indien	  Paulus	  effec8ef	  een	  van	  
de	  geboden	  van	  Yahweh	  had	  veranderd,	  dat	  ze	  hem	  daarvoor	  dan	  zouden	  kunnen	  
veroordelen?	  En	  toch	  lezen	  we	  nooit	  over	  iemand	  die	  hem	  beschuldigt	  van	  de	  sjabbath	  te	  
veranderen.	  Er	  is	  wel	  een	  vers	  (Hand	  20:7)	  dat	  de	  meeste	  vertalingen	  verkeerd	  weergeven	  en	  
dus	  vertalen	  met	  eerste	  dag	  van	  de	  week	  (gekend	  als	  "zondag")	  maar	  een	  blik	  naar	  het	  
oorspronkelijke	  Grieks	  dat	  ze	  vertaald	  hebben	  zegt	  het	  volgende:

Hand	  20:7	  En	  op	  één	  van	  de	  sjabbathen,	  waren	  de	  apostelen	  samengekomen	  om	  een	  
maalWjd	  aan	  te	  richten,	  die	  op	  het	  punt	  stonden	  te	  vertrekken	  de	  volgende	  morgen,	  sprak	  
Paulus	  hen	  toe.	  En	  hij	  ging	  door	  met	  spreken	  tot	  middernacht.

Daarnaast,	  indien	  Paulus	  de	  sjabbath	  heeC	  veranderd	  naar	  zondagsrust	  hier	  in	  Handelingen	  
13,	  zou	  het	  de	  perfecte	  gelegenheid	  zijn	  om	  de	  niet-‐Joden	  te	  vertellen;	  "laten	  we	  dit	  morgen	  
verderzeKen	  op	  zondag,	  zoals	  we	  gewend	  zijn	  om	  zondag	  samen	  te	  komen."	  Maar	  Paulus,	  de	  



apostel	  naar	  de	  niet-‐Joden,	  vertelde	  hen	  niet	  om	  hem	  "morgen	  op	  zondag	  te	  zien	  voor	  de	  
zondagse	  samenkomst"	  maar	  hij	  had	  duidelijk	  een	  week	  lang	  gewacht	  tot	  de	  volgende	  
sjabbath	  om	  opnieuw	  hen	  toe	  te	  spreken.	  Indien	  wij	  zelfs	  maar	  één	  tekst	  konden	  vinden	  in	  
het	  Nieuwe	  Testament	  die	  ons	  duidelijke	  autoriteit	  geeC	  voor	  zondagsviering	  zoals	  we	  dat	  
hebben	  voor	  sjabbathviering,	  dan	  zouden	  we	  SchriCelijke	  autoriteit	  hebben	  om	  de	  eerste	  
dag	  van	  de	  week	  (zondag)	  te	  houden.	  Maar	  het	  is	  er	  simpelweg	  niet.

Mits	  Paulus	  het	  voorbeeld	  van	  Yahshua	  onze	  Messias	  volgde	  die	  in	  hem	  was,	  wat	  is	  dan	  
datgene	  dat	  hij	  de	  niet-‐Joodse	  gelovigen	  meedeelde?

1	  Kor	  11:1	  Wees	  navolgers	  van	  mij,	  zoals	  ik	  dat	  ben	  van	  de	  Messias.
Fil	  3:17	  Wees	  mede-‐navolgers	  van	  mij,	  broeders,	  en	  let	  op	  diegene	  die	  zo	  wandelen,	  want	  
jullie	  hebben	  ons	  als	  voorbeeld.

Opmerking:	  Paulus	  onderwees	  de	  niet-‐Joodse	  gelovigen	  om	  zijn	  gehoorzaamheid	  aan	  
Élohiem	  na	  te	  volgen,	  zoals	  hij	  de	  gehoorzaamheid	  van	  Yahshua	  navolgde.	  De	  gelovige	  niet-‐
Joden	  van	  de	  vroege	  Congrega8e	  van	  Yahweh	  kwamen	  al8jd	  samen	  op	  de	  sjabbathdag,	  net	  
zoals	  onze	  Messias	  dat	  deed	  toen	  hij	  mens	  geworden	  was,	  om	  zo	  de	  dag	  te	  houden	  die	  
Yahweh	  geboden	  heeC	  in	  Zijn	  Woord.

Een	  laatste	  opmerking	  is	  i.v.m.	  de	  apostel	  Paulus	  en	  de	  sjabbathdag.	  Sommigen	  hebben,	  in	  
hun	  wanhoop	  om	  de	  sjabbath	  van	  Yahweh	  uit	  te	  wissen,	  geclaimed	  dat	  Paulus	  zei	  dat	  het	  
niet	  uitmaakt	  welke	  dag	  wij	  houden	  in	  Romeinen	  14:1-‐5	  maar	  bij	  nader	  inzien	  van	  deze	  
verzen,	  wordt	  het	  duidelijk	  dat	  de	  sjabbathdag	  niet	  eens	  werd	  vermeld.	  Eigenlijk	  spreekt	  
Paulus	  over	  broeders	  die	  vegetarisch	  waren	  en	  andere	  broeders	  oordeelden	  omdat	  zij	  vlees	  
aten	  die	  mogelijks	  geofferd	  was	  aan	  een	  idool/afgod.	  Deze	  broeders	  gingen	  op	  hun	  beurt	  
vasten	  en	  dit	  is	  wat	  Paulus	  aankaart.	  Hij	  zegt	  dat	  diegene	  die	  vasten	  op	  die	  dag,	  de	  dag	  apart	  
zeKen	  voor	  Yahweh	  en	  diegene	  die	  niet	  vasten,	  dat	  niet	  doen.	  Als	  iemand	  eerlijk	  is	  met	  
zichzelf	  dan	  moet	  je	  toegeven	  dat	  de	  sjabbath	  zelfs	  niet	  eens	  vermeld	  werd	  en	  dus	  niets	  te	  
zien	  het	  met	  Romeinen	  14.

Daarnaast	  gebruiken	  sommigen	  Kolossenzen	  2	  om	  de	  sjabbathdag	  te	  ontbinden	  en	  zo	  
doende	  opnieuw	  het	  vers	  volledig	  uit	  de	  context	  halen.	  Paulus	  schrijC	  naar	  niet-‐Joodse	  
gelovigen	  en	  zij	  worden	  veroordeeld	  door	  andere	  niet-‐Joden	  omdat	  zij	  de	  sjabbath	  en	  
Feestdagen	  van	  Yahweh	  hielden.	  Laten	  we	  eens	  Paulus	  zijn	  reac8e	  lezen:

Kol	  2:8+16-‐17	  
Laat	  daarom	  niemand	  jullie	  verontrusten	  door	  filosofie	  en	  inhoudloos	  bedrog,	  naar	  de	  
tradiWes	  van	  mensen,	  volgens	  de	  wereldelementen	  en	  niet	  volgens	  de	  Messias.	  Laat	  
daarom	  niemand	  (buiten	  het	  lichaam)	  jullie	  verontrusten	  over	  eten	  en	  drinken	  of	  het	  
houden	  van	  feestdagen,	  de	  nieuwe	  maan	  noch	  inzake	  de	  sjabbathdag,	  die	  
voorafschaduwingen	  zijn	  van	  de	  toekomst,	  dan	  het	  lichaam	  van	  de	  Messias.

De	  discussie	  hier	  draait	  er	  niet	  om	  als	  deze	  dagen	  gehouden	  moesten	  worden.	  De	  niet-‐
Joodse	  Kolossenzen	  waren	  Gnos8ekers	  en	  geloofden	  dat	  alles,	  zoals	  feestvieren	  8jdens	  
Sukkoth,	  boosaardig	  was	  omdat	  ze	  hun	  	  vlees	  zo	  voeden	  maar	  kijk	  naar	  Paulus	  zijn	  reac8e.	  
Hij	  zegt	  "laat	  deze	  heidenen	  jullie	  niet	  oordelen	  maar	  volg	  het	  voorbeeld	  van	  de	  Congrega8e	  
van	  YHWH	  want	  deze	  voorafschaduwingen	  BLIJVEN	  toekoms8g.



Verheug	  in	  de	  sjabbathdag	  van	  Yahweh!

Is	  het	  houden	  van	  de	  sjabbath	  van	  Yahweh	  een	  zware	  last	  voor	  gelovigen?

1	  Joh	  5:3	  Dit	  is	  de	  liefde	  van	  Yahweh,	  dat	  wij	  Zijn	  geboden	  houden	  en	  Zijn	  geboden	  zijn	  
geen	  last	  voor	  ons.

Opmerking:	  De	  Tien	  Woorden	  van	  Yahweh,	  inclusief	  het	  Vierde,	  zijn	  een	  zegen	  om	  te	  houden	  
en	  geen	  last.	  Door	  een	  compleet	  verkeerde	  interpreta8e	  van	  de	  SchriC,	  hebben	  sommigen	  
geprobeerd	  om	  de	  sjabbath	  aan	  te	  duiden	  als	  een	  "zwaar	  juk".	  Zij	  spreken	  over	  de	  sjabbath	  
alsof	  het	  de	  grootste	  vloek	  voor	  de	  mensheid	  was.	  Laten	  we	  deze	  mythe	  volledig	  
ontkrachten.

Werd	  de	  mens	  voor	  de	  sjabbath	  gemaakt	  of	  de	  sjabbath	  voor	  de	  mens?

Mar	  2:27	  En	  hij	  zei	  tot	  hen:	  De	  sjabbath	  werd	  gemaakt	  omwille	  van	  de	  mens,	  de	  mens	  niet	  
omwille	  van	  de	  sjabbath.

Opmerking:	  De	  sjabbath,	  zoals	  we	  hebben	  gezien,	  is	  een	  apart	  gezeKe	  8jd.	  Maar	  toch	  werd	  
het	  voor	  de	  mensheid	  gemaakt	  als	  een	  prach8ge	  zegening.	  De	  sjabbath	  is	  een	  van	  de	  
grootste	  zegeningen	  die	  de	  Schepper	  heeC	  gegeven	  aan	  de	  mens.	  Het	  authen8eke	  sjabbath-‐
houden	  houdt	  de	  mens	  in	  contact	  met	  Élohiem.	  Zonder	  dat	  contact,	  kan	  de	  mens	  het	  grote	  
doel	  waarvoor	  hij	  bestaat,	  niet	  weten	  noch	  kan	  hij	  de	  weKen	  begrijpen	  die	  succes	  in	  het	  
leven	  brengen.	  Hij	  wordt	  afgesneden	  om	  te	  begrijpen	  wat	  hij	  is,	  waar	  hij	  naar	  toe	  gaat	  en	  hoe	  
die	  daar	  kan	  geraken.
Élohiem	  liet	  de	  Judeeërs	  in	  (Babylonische)	  ballingschap	  gaan	  omdat	  ze	  Zijn	  sjabbath	  hadden	  
onteert	  (Jer. 17:21-25, 27; 2 Kron. 36:5-7, 16-19, 21)	  maar	  velen	  van	  hen	  mochten	  
terugkeren	  naar	  Jeruzalem	  door	  Cyrus,	  de	  koning	  van	  Perzië	  en	  daardoor	  werden	  vele	  
Judeeërs	  die	  mochten	  terugkeren,	  zeer	  strikt	  in	  hun	  sjabbath-‐houden.	  Zo	  hadden	  de	  
Farizeeërs	  in	  Yahshua	  zijn	  dag	  al	  een	  lijst	  met	  65	  verboden	  ac8viteiten	  die	  werden	  gezien	  als	  
"werk"	  en	  daarom	  dus	  door	  hen	  werden	  verboden.	  Deze	  verboden	  maakten	  van	  de	  sjabbath	  
een	  "zwaar	  juk".	  Deze	  toevoegingen	  gingen	  veel	  verder	  dan	  de	  geest	  en	  bedoeling	  van	  het	  
Vierde	  Woord,	  Yahshua	  gaf	  berispingen	  aan	  de	  huichelende	  Farizeeërs	  omwille	  van	  hun	  
tradi8es	  en	  Yahshua	  wierp	  die	  tradi8es	  omver.

Is	  de	  sjabbath	  deel	  van	  de	  schepping	  van	  Yahweh,	  alhoewel	  we	  die	  niet	  kunnen	  
aanschouwen?

Gen	  2:1-‐3
En	  de	  hemelen	  en	  de	  aarde	  waren	  af	  en	  al	  hun	  gerei.	  En	  op	  de	  zevende	  dag	  vervolledigde	  
Élohiem	  het	  werk	  die	  Hij	  gedaan	  had.	  En	  Hij	  rusKe	  op	  de	  zevende	  dag	  van	  al	  Zijn	  werk	  die	  Hij	  
gedaan	  had.	  En	  Élohiem	  zegende	  de	  zevende	  dag	  en	  zeKe	  die	  apart	  want	  Hij	  nam	  rust	  van	  al	  
Zijn	  werk	  die	  hij	  gedaan	  had,	  die	  Élohiem	  scheppend	  deed.

Rom	  1:19-‐25
Want	  dit	  is	  aan	  hen	  bekend	  door	  Yahweh,	  want	  Yahweh	  heeT	  het	  hen	  geopenbaard.	  Want	  
sinds	  de	  grondlegging	  der	  wereld,	  worden	  de	  onzichtbare	  dingen	  van	  Yahweh	  duidelijk	  
gezien	  en	  begrepen,	  in	  de	  dingen	  die	  Hij	  schiep	  in	  Zijn	  eeuwige	  kracht	  en	  glorie;	  zodanig	  
dat	  zij	  zonder	  excuus	  zijn.	  Want	  zij	  kennen	  Yahweh	  en	  hebben	  Hem	  niet	  verheerlijkt	  en	  
gaven	  geen	  dank	  aan	  Hem	  als	  Élohiem	  maar	  zij	  werden	  ijdel	  in	  hun	  verbeelding	  en	  hun	  



onwijs	  hart	  werd	  verdonkerd.	  Denkend	  wijs	  te	  zijn,	  werden	  zij	  dwaas	  en	  veranderden	  de	  
glorie	  van	  de	  onvergankelijke	  Élohiem	  in	  de	  gelijkenis	  van	  het	  beeld	  van	  de	  vergankelijke	  
mens,	  en	  van	  vogels,	  en	  vier-‐voeWge	  dieren	  en	  kruipende	  dieren.	  Daarom	  gaf	  Yahweh	  hen	  
over	  aan	  de	  vuile	  lusten	  van	  hun	  harten	  en	  hun	  lichamen	  werden	  onteert	  onder	  hunzelf,	  
die	  de	  waarheid	  van	  Élohiem	  veranderden	  in	  een	  leugen	  en	  zo	  het	  geschapene	  meer	  
aanbaden	  dan	  de	  Schepper	  die	  gezegend	  is	  voor	  eeuwig.	  Amen.

Vergeet	  niet	  dat	  de	  schepping	  niet	  compleet	  was	  totdat	  de	  sjabbath	  gemaakt	  werd	  door	  een	  
rustdaad	  van	  onze	  Hemelse	  Vader	  en	  Zijn	  Zoon.	  Daarom	  is	  de	  sjabbath	  niet	  zomaar	  een	  
concept,	  het	  is	  deel	  van	  de	  schepping	  van	  Yahweh.	  De	  Romeinen	  brief	  toont	  ons	  aan	  dat	  de	  
sjabbath	  het	  enigste	  onzichtbare	  deel	  was	  van	  de	  schepping	  voor	  de	  mensheid,	  om	  zo	  al8jd	  
bewijs	  te	  hebben	  van	  hun	  Schepper.	  Door	  de	  sjabbathdag	  te	  verwerpen	  heeC	  de	  mensheid	  
in	  hun	  dwaasheid,	  het	  zicht	  verloren	  op	  de	  ware	  Schepper	  en	  zijn	  ze	  beginnen	  de	  geschapen	  
dingen	  te	  aanbidden.

Op	  welke	  manier	  toonde	  Yahshua	  aan	  dat	  het	  toegestaan	  is	  om	  goed	  te	  doen	  op	  de	  
sjabbath?

Mat	  12:9-‐13
En	  vandaar	  verder	  gaande,	  kwam	  hij	  binnen	  in	  een	  synagoge.	  En,	  zie,	  daar	  was	  een	  man	  
met	  een	  verschrompeld	  hand.	  En	  zij	  vroegen	  hem,	  zeggende:	  Is	  het	  toegestaan	  om	  te	  
genezen	  op	  de	  sjabbath?	  (Zodat	  ze	  hem	  konden	  aanklagen.)	  Maar	  hij	  zei	  tot	  hen:	  Wie	  
onder	  jullie	  die	  één	  schaap	  heeT	  dat	  in	  de	  put	  zou	  vallen	  op	  de	  sjabbathdag,	  zou	  het	  niet	  
vastnemen	  en	  eruit	  halen?	  Hoeveel	  meer	  dan	  gaat	  een	  mens	  boven	  een	  schaap!	  Daarom	  is	  
het	  toegestaan	  om	  goed	  te	  doen	  op	  de	  sjabbath.	  Dan	  zei	  hij	  tot	  de	  man:	  Strek	  jouw	  hand	  
uit.	  En	  hij	  deed	  het.	  En	  het	  werd	  hersteld	  als	  zijn	  andere.

Erkende	  Yahshua	  dat	  het	  goed	  is	  om	  een	  dier	  te	  redden	  dat	  in	  een	  put	  viel	  8jdens	  de	  
sjabbath,	  en	  geldt	  dan	  niet	  hetzelfde	  voor	  andere	  serieuze	  noodgevallen	  die	  niet	  kunnen	  
wachten	  tot	  na	  de	  sjabbath?

Luk	  14:5-‐6
En	  hij	  antwoordde	  hen	  en	  zei:	  Wie	  van	  jullie	  die	  een	  ezel	  of	  rund	  heeT	  dat	  in	  de	  put	  valt	  op	  
de	  sjabbathdag,	  zal	  het	  niet	  onmiddelijk	  optrekken?	  En	  zij	  waren	  niet	  in	  staat	  hem	  in	  deze	  
zaak	  antwoord	  te	  geven.

Opmerking:	  Élohiem	  verlangt	  van	  ons	  dat	  we	  correct	  en	  juist	  oordelen	  inzake	  het	  toepassen	  
van	  de	  geest	  en	  bedoeling	  van	  wat	  we	  wel	  of	  niet	  kunnen	  doen	  op	  de	  sjabbathdag.	  Yahshua	  
onderwees	  een	  balans,	  wijsheid	  en	  de	  juiste	  houding	  hebben	  om	  de	  sjabbath	  te	  houden.	  De	  
Judeeërs,	  onderdompelt	  in	  fysieke	  rituelen,	  konden	  de	  geestelijke	  toepassing	  van	  het	  
sjabbath	  gebod	  niet	  begrijpen.	  Door	  hun	  eigen	  tradi8es	  en	  meningen	  toe	  te	  voegen,	  hebben	  
zij	  van	  de	  sjabbath	  een	  last	  gemaakt.	  Vandaag	  heeC	  het	  Orthodoxe	  Jodendom	  talloze	  regels	  
i.v.m.	  sjabbath.

Horen	  we	  onze	  eigen	  interesses	  en	  pleziertjes	  te	  doen	  op	  de	  sjabbath?	  Moeten	  we	  ons	  
verheugen	  in	  de	  sjabbathdag?	  Hoe	  doen	  we	  dat	  dan?

Jes	  58:13-‐14
Als	  je	  jouw	  voet	  weerhoudt	  omwille	  van	  de	  sjabbath,	  om	  niet	  te	  doen	  wat	  jij	  wilt	  op	  Mijn	  
apart	  gezeCe	  dag	  en	  de	  sjabbath	  een	  verlusWging	  noemt,	  verheerlijkt	  naar	  de	  heiligheid	  



van	  Yahweh	  en	  Hem	  zal	  verheerlijken,	  om	  niet	  jouw	  eigen	  wegen	  te	  volgen	  of	  jouw	  eigen	  
pleziertjes	  te	  zoeken	  noch	  ijdel	  te	  spreken;	  dan	  zal	  je	  verheugen	  in	  Yahweh.	  En	  Ik	  zal	  jou	  
doen	  rijden	  op	  de	  hoogten	  van	  de	  aarde	  en	  jou	  doen	  eten	  van	  de	  erfenis	  van	  jouw	  vader	  
Ja'aqob.	  Want	  de	  mond	  van	  Yahweh	  heeT	  gesproken.

Opmerking:	  De	  sjabbath	  behoort	  Élohiem	  toe.	  Hij	  heeC	  deze	  dag	  elke	  week	  als	  apart	  gezeKe	  
8jd	  ingesteld.	  Werk,	  winkelen,	  het	  gras	  afrijden,	  koken	  en	  ander	  soort	  werk	  moeten	  de	  
voorafgaande	  zes	  dagen	  gedaan	  worden.	  Noch	  is	  de	  sjabbath	  de	  8jd	  om	  zich	  bezig	  te	  houden	  
met	  hobbies,	  sport	  en	  andere	  dergelijke	  zaken.	  Zulke	  ac8viteiten	  nemen	  onze	  focus	  volledig	  
weg	  van	  Élohiem	  en	  het	  hele	  doel	  van	  de	  sjabbath.

De	  sjabbath	  zal	  een	  dag	  van	  blijdschap	  en	  verlus8ging	  wezen	  voor	  hen	  die	  onze	  Hemelse	  
Vader	  eren	  en	  aanbidden.	  Rusten	  van	  ons	  werk	  en	  banale	  pleziertjes	  op	  Élohiem	  Zijn	  dag	  
geven	  ons	  de	  mogelijkheid	  om	  veel	  meer	  8jd	  door	  te	  brengen	  in	  gebed	  naar	  onze	  Hemelse	  
Vader	  en	  daarnaast	  te	  studeren,	  discussiëren	  en	  Zijn	  Woord	  te	  overdenken,	  zodat	  onze	  
gedachten	  gevuld	  worden	  met	  de	  gedachten	  en	  het	  karakter	  van	  onze	  Hemelse	  Vader	  en	  Zijn	  
Zoon,	  Yahshua.
De	  sjabbath	  is	  daarnaast	  ook	  een	  8jd	  voor	  familiebanden	  die	  anders	  misschien	  moeilijker	  te	  
onderhouden	  zijn	  en	  onze	  kinderen	  te	  leren	  over	  Élohiem	  en	  Zijn	  wegen.	  Het	  is	  daarnaast	  
ook	  het	  moment	  wanneer	  we	  goed	  de	  wonderen	  van	  Yahweh	  Zijn	  schepping	  nader	  kunnen	  
bekijken.	  De	  sjabbath	  houden	  zoals	  Yahweh	  gebood	  geeC	  ons	  de	  geestelijke	  boost	  en	  
inspira8e	  die	  we	  nodig	  hebben	  om	  de	  volgende	  zes	  dagen	  terug	  te	  werken	  met	  blijdschap	  en	  
een	  doel.	  Daarom	  zal	  de	  sjabbath	  een	  verlus8ging	  worden	  voor	  ons	  wanneer	  we	  de	  weg	  van	  
Élohiem	  leren	  op	  Zijn	  apart	  gezeKe	  dag.

Samenkomen	  op	  de	  sjabbath

De	  sjabbath	  is	  een	  dag	  van	  fysieke	  rust	  en	  geestelijke	  verfrissing.	  Het	  is	  ook	  een	  dag	  van	  
apart	  gezeKe	  samenkomst	  met	  andere	  gelovigen,	  indien	  men	  gezegend	  is	  om	  dichtbij	  andere	  
gelijkgestemde	  gelovigen	  te	  zijn.	  Het	  is	  heel	  belangrijk	  dat	  men	  de	  waarheid	  begrijpt	  over	  
een	  ware	  samenkomst.

Yahshua	  onze	  Messias,	  die	  het	  voorbeeld	  gaf	  over	  hoe	  we	  moeten	  leven,	  leerde	  ons	  door	  zijn	  
eigen	  leven	  en	  wandel	  dat	  een	  samenkomst	  van	  Yahweh's	  mensen	  elke	  sjabbath	  moet	  
gehouden	  worden.	  Het	  is	  een	  dag	  van	  eensgezinde	  aanbidding	  van	  Élohiem	  door	  Zijn	  
geroepen	  en	  verkozen	  volk.	  Het	  is	  een	  8jd	  wanneer	  Yahweh	  zijn	  dienaren	  toespraken	  geven	  
en	  ingaan	  op	  de	  principes	  van	  de	  levende	  Wet	  van	  Yahweh	  vanuit	  Zijn	  geïnspireerde	  Woord.

Wat	  wordt	  Nieuwe	  Verbondsgelovigen	  opgelegd	  inzake	  samenkomsten?

Heb	  10:24-‐25
Let	  ons	  daarom	  op	  elkaar	  leCen,	  om	  elkaar	  op	  te	  wekken	  tot	  liefde	  en	  goede	  werken	  en	  de	  
samenkomst	  niet	  te	  verzuimen	  zoals	  sommigen	  gewend	  zijn	  maar	  elkaar	  opwekken,	  des	  te	  
meer	  wanneer	  je	  de	  Dag	  ziet	  nabij	  komen.

Maar	  hoe	  belangrijk	  is	  nu	  de	  ware	  samenkomst	  binnen	  het	  lichaam	  van	  gelovigen	  die	  valt	  
onder	  de	  Congrega8e	  van	  YHWH?
1	  Joh	  1:3+6-‐7
Wij	  verkondigen	  daarom	  aan	  jullie	  wat	  wij	  gezien	  en	  gehoord	  hebben	  zodat	  jullie	  ook	  met	  
ons	  mogen	  samenkomst	  hebben.	  En	  waarlijk	  onze	  samenkomst	  is	  met	  de	  Vader	  en	  Zijn	  



Zoon,	  Yahshua	  Messias.	  Als	  wij	  zeggen	  dat	  wij	  samenkomst	  met	  Hem	  hebben	  en	  in	  
duisternis	  wandelen,	  dan	  liegen	  wij	  en	  beoefenen	  wij	  niet	  de	  Waarheid.	  Maar	  als	  we	  
wandelen	  in	  het	  licht,	  zoals	  Hij	  het	  Licht	  is,	  hebben	  wij	  samenkomst	  met	  elkander	  en	  het	  
bloed	  van	  Zijn	  Zoon	  Yahshua	  Messias	  dat	  ons	  reinigt	  van	  alle	  zonden.

	  Opmerking:	  Yahshua	  zijn	  aanwezigheid	  is	  er	  8jdens	  zijn	  sjabbathdag,	  wat	  het	  apart	  gezet	  
maakt.	  Wanneer	  de	  Vader	  Zijn	  gehoorzame	  kinderen,	  die	  elk	  verbonden	  zijn	  met	  de	  Messias	  
(Joh	  15:1-‐5)	  en	  wandelen	  met	  de	  Messias,	  samenkomen	  op	  de	  apart	  gezeKe	  dag,	  dan	  komen	  
zij	  samen	  met	  de	  Messias.	  Hij	  is	  er,	  in	  hun	  midden,	  in	  geest.	  En	  Yahshua	  verbindt	  hen	  in	  
samenkomst	  met	  hem	  en	  de	  Vader.	  Soms	  maken	  nieuwe	  gelovigen	  de	  vergissing	  dat	  dit	  
samenkomen	  enkel	  kan	  bereikt	  worden	  via	  een	  grote	  massa	  maar	  de	  meeste	  van	  de	  vroege	  
congrega8es	  waren	  klein	  en	  kwamen	  samen	  in	  huizen.

Mat	  18:20
Want	  waar	  er	  twee	  of	  drie	  samenkomen	  in	  mijn	  naam,	  daar	  ben	  ik	  ook	  bij	  hen.

Was	  de	  sjabbath	  eigenlijk	  een	  apart	  verbond	  die	  onze	  Hemelse	  Vader	  sloot	  met	  Zijn	  kinderen	  
om	  zo	  aan	  de	  mensheid	  te	  tonen	  wie	  de	  enige	  Élohiem	  is	  en	  wie	  Zijn	  verbondsmensen	  zijn?

Exo	  31:12-‐18
En	  Yahweh	  sprak	  tot	  Moshe	  zeggende:	  En	  spreek	  tot	  de	  zonen	  van	  Jisraël	  en	  gebied	  hen	  
dat	  zij	  Mijn	  sjabbathen	  zullen	  houden	  want	  het	  is	  een	  teken	  tussen	  Mij	  en	  jullie	  van	  
generaWe	  op	  generaWe	  om	  te	  weten	  dat	  Ik	  Yahweh	  ben	  Die	  jullie	  apart	  zet.	  En	  jullie	  zullen	  
Mijn	  sjabbath	  houden	  want	  het	  is	  apart	  gezet	  voor	  jullie,	  diegene	  die	  hem	  breekt	  zal	  
sterven	  want	  iedereen	  die	  op	  haar	  werk	  verricht,	  die	  persoon	  zal	  afgesneden	  worden	  uit	  
het	  midden	  van	  zijn	  volk.	  Zes	  dagen	  zal	  er	  gewerkt	  worden	  maar	  op	  de	  zevende	  dag	  is	  het	  
een	  sjabbath	  van	  rust	  apart	  gezet	  voor	  Yahweh,	  ieder	  die	  werk	  verricht	  op	  de	  sjabbathdag	  
zal	  sterven.	  En	  de	  zonen	  van	  Jisraël	  zullen	  de	  sjabbath	  in	  acht	  nemen,	  om	  die	  te	  houden	  en	  
te	  doen,	  al	  hun	  generaWes;	  het	  is	  een	  eeuwig	  verbond.	  Tussen	  mij	  en	  tussen	  de	  zonen	  van	  
Jisraël	  is	  zij	  een	  teken,	  voor	  eeuwig	  want	  zes	  dagen	  heeT	  Yahweh	  gewerkt	  aan	  de	  hemelen	  
en	  aan	  de	  aarde	  en	  op	  de	  zevende	  dag	  shabbathte	  Hij	  en	  was	  verkwikt.	  En	  toen	  Hij	  stopte	  
met	  hem	  te	  spreken	  op	  de	  berg	  Sinai,	  gaf	  Hij	  aan	  Mozes	  twee	  tafels	  der	  getuigenis,	  stenen	  
tafels,	  geschreven	  door	  de	  vinger	  van	  Élohiem.

Hebreeuws	  was	  oorspronkelijke	  een	  pictografische	  taal	  die	  bestond	  uit	  22	  apeeldingen	  die	  
de	  betekenis	  van	  het	  woord	  weergeven,	  bv.	  een	  apeelding	  van	  een	  man	  met	  een	  wapen	  die	  
een	  vijand	  zou	  omschrijven.	  De	  oorspronkelijke	  apeelding	  voor	  de	  sjabbath	  houdt	  in	  "een	  
terugkeer	  naar	  het	  huis	  van	  het	  verbond".	  Dat	  is	  heel	  interessant	  aangezien	  de	  sjabbath	  
specifiek	  het	  teken	  was	  van	  het	  familie	  verbond	  van	  Yahweh	  maar	  de	  sjabbath	  was	  niet	  
alleen	  een	  teken	  van	  het	  verbond	  tussen	  Yahweh	  en	  Zijn	  verbondskinderen	  maar	  het	  was	  
ook	  een	  manier	  om	  hen	  apart	  te	  zeKen	  van	  de	  heidense	  dwalende	  maatschappij	  waar	  satan	  
heerst.	  Het	  kan	  een	  van	  de	  grootste	  zegeningen	  in	  iemands	  leven	  zijn	  als	  hij	  waarlijk	  deze	  dag	  
apart	  gezet	  houdt	  en	  het	  gebruikt	  voor	  samenkomst	  met	  onze	  Hemelse	  Vader.

Yahweh	  de	  mach8ge	  Schepper	  van	  het	  universum	  heeC	  dit	  moment	  apart	  gezet	  voor	  Zijn	  
verbondsvolk.

Gen	  1:14	  En	  Élohiem	  zei:	  Laat	  lichtvoorzieningen	  zijn	  in	  de	  hemelen,	  om	  door	  de	  dag	  en	  de	  
nacht	  te	  delen.	  En	  laat	  die	  tot	  tekenen,	  (Hoogdagen)	  seizoenen,	  dagen	  en	  jaren	  zijn.
Lev	  23:1-‐3



En	  Yahweh	  zei	  tot	  Mozes,	  zeggende:	  Spreek	  tot	  de	  zonen	  van	  Jisraël	  en	  zeg	  tot	  hen:	  De	  
apart	  gezeCe	  Wjden	  van	  Yahweh	  die	  je	  zal	  aangeven,	  apart	  gezeCe	  samenkomsten,	  zullen	  
deze	  zijn:	  Dit	  zijn	  Mijn	  aangestelde	  Feesten:	  Werk	  zal	  zes	  dagen	  gedaan	  worden	  en	  op	  de	  
zevende	  dag	  zal	  het	  een	  sjabbath	  van	  rust	  zijn,	  een	  apart	  gezeCe	  samenkomst,	  je	  zal	  
daarop	  geen	  werk	  verrichten;	  het	  is	  een	  sjabbath	  voor	  Yahweh	  in	  al	  jullie	  woonplaatsen.

Het	  woord	  vertaald	  als	  "seizoenen"	  in	  Genesis	  1:14	  is	  "moe'diem"	  en	  betekent	  leKerlijk	  een	  
apart	  gezet	  8jds8p	  of	  samenkomst.	  Kan	  je	  jou	  inbeelden	  dat	  de	  mach8ge	  Yahweh,	  de	  
Schepper	  van	  alles,	  Alziend,	  Alwetend,	  Almach8g,	  deze	  24	  uur	  apart	  gezet	  heeC,	  van	  vrijdag	  
zonsondergang	  tot	  zaterdag	  zonsondergang	  (zoals	  de	  Bijbelse	  8jdsrekening),	  voor	  Zijn	  
verbondskinderen.	  Denk	  je	  dan	  niet	  dat	  we	  Hem	  daarvoor	  moeten	  respecteren	  om	  deze	  8jd	  
effec8ef	  apart	  te	  zeKen	  voor	  Hem	  en	  het	  dan	  ook	  apart	  gezet	  te	  houden	  zoals	  Zijn	  Woord	  
zegt?

Daarnaast	  betekent	  het	  Hebreeuwse	  woord	  voor	  "apart	  gezeKe	  samenkomst"	  (Lev	  23:2),	  een	  
oefening.	  De	  sjabbath	  heeC	  een	  tweevuldige	  betekenis	  inzake	  onze	  vrijheid	  in	  de	  Messias.	  
Een	  aspect	  is	  de	  vrijheid	  van	  zonde	  die	  wij	  hebben	  door	  het	  bloed	  van	  de	  Messias	  Yahshua	  
en	  onze	  verbondsrela8e	  met	  hem	  via	  de	  doop	  en	  het	  ander	  aspect	  is	  de	  reflec8e	  van	  1000	  
jarige	  Messiaanse	  heerschappij.	  Zoals	  Yahweh	  de	  aarde	  in	  zes	  dagen	  maakte	  en	  de	  zevende	  is	  
dus	  de	  sjabbath	  van	  rust.	  Hij	  heeC	  de	  mensheid	  zes	  duizend	  jaar	  gegeven	  om	  hun	  eigen	  
systeem,	  scholen	  en	  regeringen	  te	  onderhouden	  en	  wanneer	  de	  mensheid	  op	  het	  punt	  staat	  
zichzelf	  volledig	  te	  verwoesten	  (en	  we	  belanden	  aan	  dat	  punt),	  keert	  Yahshua	  terug	  voor	  een	  
1	  000	  jarige	  heerschappij	  van	  vrede	  doorheen	  de	  wereld.	  Elke	  sjabbathdag	  wanneer	  we	  uit	  
de	  wereld	  komen	  en	  op	  die	  dag	  rusten	  en	  geen	  taken	  uitvoeren	  zoals	  het	  gras	  afrijden,	  koken	  
of	  de	  was	  doen,	  dan	  staan	  we	  s8l	  en	  verlangen	  we	  naar	  de	  spoedige	  terugkomst	  van	  onze	  
meester	  Yahshua	  én	  de	  vrijheid	  die	  wij	  zullen	  hebben	  van	  satan's	  maatschappij.

Door	  de	  zonde	  van	  Adam	  en	  Eva,	  werd	  een	  onderdeel	  van	  de	  daaropvolgende	  vloek	  dat	  wij	  
zouden	  moeten	  zwoegen	  en	  zweten	  om	  te	  kunnen	  eten	  en	  overleven.

Gen	  3:17-‐19
En	  Hij	  zei	  tot	  de	  mens:	  Omdat	  je	  geluisterd	  hebt	  naar	  de	  stem	  van	  jouw	  vrouw	  en	  gegeten	  
hebt	  van	  de	  boom	  waarvan	  ik	  jou	  beval	  van	  die	  niet	  te	  eten,	  zal	  de	  aarde	  vervloekt	  zijn	  
door	  jou,	  je	  zal	  ervan	  eten	  in	  moeilijkheden	  alle	  dagen	  van	  jouw	  leven.	  En	  het	  zal	  doornen	  
en	  distels	  voortbrengen	  voor	  jou	  en	  je	  zal	  van	  de	  vrucht	  van	  het	  veld	  eten.	  Door	  het	  zweet	  
van	  jouw	  aangezicht	  zal	  je	  brood	  eten	  tot	  jouw	  terugkeer	  naar	  de	  aarde.	  Want	  jij	  bent	  
daaruit	  genomen	  want	  jij	  bent	  van	  stof	  en	  tot	  stof	  zal	  jij	  terugkeren.

De	  sjabbath	  is	  een	  beloCe	  dat	  Yahshua	  ons	  verlost	  heeC	  van	  die	  vloek	  en	  wij	  in	  het	  1	  000	  
jarige	  vrederijk	  met	  hem	  zullen	  regeren.

Gal	  3:13	  De	  Messias	  heeT	  ons	  verlost	  van	  de	  vloek	  van	  de	  Torah,	  doordat	  hij	  een	  vloek	  is	  
geworden	  omwille	  van	  ons;	  want	  het	  staat	  geschreven:	  Verloekt	  is	  een	  ieder	  die	  aan	  een	  
boom	  hangt.

Elke	  zevende	  dag	  komen	  wij	  uit	  de	  wereld	  en	  de	  druk	  die	  voortkomt	  van	  te	  werken	  in	  zweet	  
om	  te	  overleven	  in	  satan's	  systeem.	  Wij	  zijn	  gezegend	  gedurende	  die	  24	  uur	  periode	  
wanneer	  we	  kunnen	  concentreren	  op	  dicht	  te	  komen	  bij	  onze	  Hemelse	  Vader	  en	  onze	  
Verlosser	  en	  zo	  alle	  wereldse	  zorgen	  langs	  de	  kant	  te	  schuiven	  die	  deze	  boosaardige	  wereld	  



brengt	  gedurende	  24	  uren	  lang,	  elke	  zaterdag.

Te	  onthouden:

1)	  De	  sjabbath	  is	  een	  van	  de	  10	  geboden/Woorden,	  die	  voor	  eeuwig	  zijn
2)	  De	  sjabbath	  werd	  gemaakt	  8jdens	  de	  schepping	  en	  dus	  niet	  op	  Sinai
3)	  De	  sjabbath	  is	  een	  eeuwig	  teken	  van	  het	  verbond	  tussen	  Yahweh	  en	  Zijn	  kinderen
4)	  De	  sjabbath	  werd	  gemaakt	  voor	  de	  mensheid,	  als	  een	  zegening	  om	  onze	  Schepper	  te	  eren	  
en	  aanbidden.


