
 
 

 

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 

 

Bruggen van Berea – De Sabbat 
 
Een van de belangrijkste geboden is de Sjabbat op de 7e dag (o.a. Exodus 20:8).   

 

Misschien denk je meteen aan de Zevendedag Adventisten. 

 

Er zijn inderdaad groepen die beweren dat ze de Sjabbat onderhouden, zoals de 7e Dag Adventisten of 7e 

Dag Baptisten, maar vaker wel dan niet missen ze de belangrijkste instructie over de Sjabbat, terwijl ze 

dat niet beseffen. 
 
De Sjabbat is bedoeld om te rusten. De focus ligt in eerste instantie niet op aanbidding zoals een aantal 

van deze groepen wil doen geloven. Aanbidding hoort elke dag deel te zijn van ons leven. 

 

We moeten rusten en niet werken, en we moeten anderen niet voor ons laten werken. 

 

We moeten zelfs ons vee niet laten werken, ook zij moeten elke week een dag rusten.  
 
Dat roept dan de vraag op wat werken precies is… en dat is geen nieuwe vraag… bijvoorbeeld, als 

antwoord op die vraag, stelden de Farizeeën een grote lijst op met dingen die wel en niet geoorloofd 

waren op de Sjabbat.   

 

Dat was nooit de bedoeling van onze Schepper, omdat Gods Wet daardoor wettisch wordt, en het 

eigenlijke doel erdoor wordt gemist, namelijk God en anderen lief te hebben…het is niet de bedoeling 

dat we ons richten op regels die door mensen zijn bedacht rondom de geboden van God. Als je je daarop 

richt, volg je mensen na, en niet God. 

 

Dat is een van de vele redenen waarom Jesjoea zulke harde woorden sprak tegen de Farizeeën en hun 

leer. 

 

In tegenstelling tot wat de Farizeeën deden, zullen wij geen gedetailleerde definities geven van wat wel 

en niet als werk moet worden gezien. Dat is tussen jou en onze Schepper. 

 

Jij moet het verschil tussen werken en rusten bepalen voor je eigen gezin. 
 



Een aantal zaken geldt duidelijk als werk… en andere dingen kunnen vanuit hun context en doel niet 

worden gedefinieerd als het verbreken van de rust die we op deze apart gezette dag moeten hebben. 
 
Er zullen vanuit de omstandigheden wellicht ook andere vragen over de Sjabbat ontstaan.   

 

Daarvoor hebben we een volledige studie gewijd aan het onderwerp Sjabbat. 

 

Je kunt deze studie “De Dag van de Sabbat” bekijken op onze website. 

 

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

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

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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