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door Ans Bouman 

met gebruikmaking van (onder andere): Unsearchable Riches. 

 Vol. 6 pag.135 e.v.;     Vol 17 pag. 8 e.v.; pag. 300 e.v. 



Betekenis van het woord: Sabbat. 

Het erbij horend Hebreeuwse werkwoord heeft als eerst betekenis: stoppen/ ophouden; en 

slechts in tweede instantie betekent het: rusten (rusten van werken.) Dat dit zo is kun je 

bijvoorbeeld zien in Klaagliederen 5: 15: de vreugde van ons hart is 'gestopt'. Uit de context 

van dit hoofdstuk (zie bijvoorbeeld :2, :11, :14) blijkt, dat het gaat om een 'stoppen' van hun 

vreugde, niet om rusten o.i.d. Het Hebreeuwse woord geeft dus vooral aan: stoppen/ 

ophouden.  
 

Sabbat is deel van het verbond tussen Ieue en Israël. 

We lezen over de sabbat wanneer het volk Israël in de woestijn manna moet verzamelen  en 

op de zesde dag voor twee dagen moet inzamelen (Exodus 16:22-26.)  

Daarna, bij de Sinaï, gaat Ieue een verbond sluiten met het volk Exodus 19:5. Hij spreekt en 

geeft aan waar het volk zich aan zal houden. Als vierde wordt dan de sabbatdag genoemd Ex. 

20:8-11.  

In Exodus 24:12, :18 openbaart Hij in 40 dagen op de berg  aan Mozes, wat Hij wil dat het 

volk allemaal zal doen en zal maken (Exodus 25-31). Mozes krijgt voor de eerste maal de 

twee stenen 'tabletten' van getuigenis.  En onderdeel van Zijn verbond is dat Israël Zijn 

sabbatten in acht neemt; het is een teken tussen Hem en het volk Exodus 31:12-17. 

 Ook bij de tweede maal dat Mozes 'tabletten' van getuigenis krijgt, sluit Hij het verbond met 

hen (Exodus 34:1, :10) en ook hierin staat (34:21) dat zij zes dagen arbeiden en de zevende 

dag stoppen. 
 

Sabbat is deel van de vastgestelde tijden (feesten) die Israël moet houden. 

Wanneer Ieue Zijn 'vastgestelde tijden' of 'feesten' aan het volk bekend maakt, wordt als 

eerste de sabbat genoemd: geen enkel werk zullen zij doen Leviticus 23: 1-3. Zij moesten 

zich hieraan houden, net als aan het in acht nemen van de jaarlijkse 'feesten.' 

Sabbat ook voor het land. 

Dit stoppen, de sabbat houden, gold ook voor (de oogsten van) het land: elk zevende jaar 

moest het voor het land sabbat zijn. Dan mocht men niet zaaien en niet snoeien Lev. 25:1-7, 

men mocht niet oogsten. Israël was echter niet in staat zich hieraan te houden, maar Ieue 

had hen gewaarschuwd, dat verschrikkingen hen zouden overkomen als zij zich niet zouden 

houden aan zijn verordeningen. Zie bijvoorbeeld Lev. 26: 14-16a, : 25a, :32-35!  

God bracht onheil over hen, niet doordat ze tekortschoten in werken, maar doordat zij niet 

stopten met hun eigen werken! Zij vertrouwden/ geloofden niet, dat Hij hun oogst in het 

zesde jaar zó zou zegenen dat zij voor 3 jaren voldoende zouden hebben om van te leven 

Lev. 25: 20-22. De deportatie naar Babylon (Jeremia 20:4b-5_ Juda en al haar kostbaarheden 

geeft Hij over aan de koning van Babylon) was een van de gevolgen van het niet stoppen met 

werken in het zevende jaar! 
 

Week- en jaarsabbatten. 

Behalve de wekelijkse sabbat die Ieue als vastgestelde tijd gebood (en die altijd op onze 

zaterdag valt,) zijn er ook extra sabbatten, die bij de drie groepen van 'feesten' horen. Deze 



moet Israël jaarlijks vieren en in acht nemen. Rond het eerste feest, Pèsach, zijn er extra 

sabbatten_ Leviticus 23: 7,8: *de 15de Nisan én *de 21ste Nisan (de eerste en de zevende dag 

van het Feest van Ongezuurde broden.) Behalve rondom het Pèsachfeest waren er nog meer 

jaarsabbatten: *één bij het 'Wekenfeest' (bij ons: het Pinksterfeest)_de 50ste dag. En in de 

zevende maand nog vier: *op de Dag van geschal :24 (= dag 1 van de zevende maand.) *Op 

de Verzoendag :27,28 (= dag 10 van de zevende maand) en *op de eerste (=dag 15 van de 

zevende maand) en *de achtste dag (:35,36) van het Loofhuttenfeest. In totaal dus zeven 

jaarsabbatten die zij in acht zouden nemen. Deze jaarlijkse sabbatdagen konden op elke 

willekeurige dag in de week vallen, zoals bij ons bijvoorbeeld een kerstdag ook 

'doordeweeks' kan vallen. 
 

Aan wie is de sabbat nu gegeven en waarom?    

# Een teken tussen Ieue en de zonen van Israël 

We lazen al in Exodus 31:12-14 zegt Ieue tot Mozes:  

 (:13)"... spreek tot de zonen van Israël, zeggend: 'Zeker, Mijn sabbatten zullen jullie 

 houden, want het is een teken tussen Mij en tussen jullie, voor jullie generaties, om te 

 weten dat Ik Ieue ben, Die jullie heiligt.(:14) En jullie houden de sabbat, want die is 

 heiligheid voor jullie..." 

We zagen, dat de sabbat een teken is tussen Hem en Israël gedurende hun generaties, om te 

weten dat Ieue hen heiligt. Heiligen is: apart zetten, aan het gewone gebruik onttrekken. 

# Deel van verbond tussen Ieue en diegenen die Hij uit Egypte bracht. 

Ook Exodus 20:2 en Deuteronomium 5: (1-)6, vertelt aan wie de 'wet' gegeven is, namelijk 

aan hen, die uit Egypte door Hem bevrijd zijn. 

 Exodus 20:2 "Ik, Ieue,...Die jullie uit het land Egypte bracht, uit het diensthuis..."En 

 dan volgen de (10) 'woorden'(geboden): U zult... 

 In Deut.5:2 spreekt Mozes: "Ieue, ... sloot(sneed) met ons een verbond bij de 

 Horeb..." :3 Niet met onze vaders sloot Ieue dit verbond, maar met ons, wij die hier 

 vandaag allen in leven zijn. 4 Ieue sprak van aangezicht tot aangezicht met jullie, op 

 de berg,... :6 Ik, Ieue,...Die jullie uit het land van Egypte bracht, uit een huis van 

 slaven.  En dan volgen de 10 'geboden', inclusief de sabbat. 

Ook Nehemia 9:13,14 getuigt ervan, dat Hij aan hen (zie :9 "onze vaderen in Egypte") 

 "... rechtmatige oordelen en ware wetten, inzettingen en goede opdrachten gaf."  

 (: 14) "En U maakte hun Uw heilige sabbat bekend, en opdrachten en inzettingen en (de) 

wet droeg U hun op door de hand van Mozes, Uw dienaar."  

# Het herinneren 'om die te heiligen' en stoppen met werken  

Israël moest naar Exodus 20:8-11 de sabbatdag herinneren 'om die te heiligen.' Zes dagen 

zouden zij werken, de zevende dag stoppen voor Ieue. Er wordt bij gezegd, dat in zes dagen 

Ieue alles maakte en dat Hij stopte in de zevende dag. "Daarom zegende Ieue de sabbatdag 

en heiligt Hij hem." Hier wordt Zijn 'stoppen' met Zijn (her)scheppingswerk genoemd en is de 

sabbatdag daarom geheiligd. 

# Voor hen die slaven waren in Egypte stopt hun werken daar 

http://www.schriftwoord.nl/bijbel/OT/exodus/exo31.htm
http://www.schriftwoord.nl/bijbel/OT/deut/deut5.htm
http://www.schriftwoord.nl/bijbel/OT/Nehemia/Nehemia9.htm


In Deut 5: 15 wordt weer Egypte aangehaald. Aan hen, die door Hem uit Egypte geleid zijn, 

gaf Ieue de 'wet' waarbij genoemd het herinneren, dat zij slaven waren in het land Egypte _ 

zij moesten dus hard werken _ en dat Ieue hen van daar uitbracht met standvastige hand en met 

een uitgestrekte arm. Daarom (aldus) droeg Ieue..., hun op de sabbatdag te 'doen'. (Deut. 

5:15) _ toen zij uitgeleid waren konden zij stoppen het hun slavenwerk! 

 

Samenvattend: de sabbat werd gegeven #aan het volk, diegenen die Hij uit slavernij verloste, 

#als teken tussen Ieue en hen, en #voor hun generaties. #Ieue heiligt hen daarmee én #Hij 

heiligt de sabbat zelf (terug kijkend op Zijn stoppen met Zijn scheppingswerk), dat wil 

zeggen: Hij zet ze apart. Ook was de sabbat onderdeel van #Gods verbond met hen en was 

het #om te herinneren dat de slavendienst gestopt was door Zíjn machtige hand. 
 

De vraag rijst nu hoe er in het NT met sabbat wordt omgegaan; in Israël én ook in hoeverre 

'natiën' onder (de) wet zijn?  
 

Sabbat houden in het 'NT', in Israël en bij de 'natiën.'     

Het houden van de sabbat en de Heer. 

In veel Schriftplaatsen van de Griekse Schrift (NT) zien we, dat de Heer tijdens Zijn leven 

bijna altijd botste met de traditionele manier van het houden van de sabbat. (uitgezonderd 

op Zijn opstandingsdag.) De Heer en Zijn discipelen lijken wel constant een sabbatsregel te 

overtreden. Zo plukten de discipelen bijvoorbeeld aren en aten de korrels, toen zij op een 

sabbat door de velden liepen Mattheüs 12:1-8. Met dat plukken en eten overtraden zij de 

tóen geldende interpretatie van de sabbatsregels.  
 

Interpretatie door Israëls leiders: van 'werken' 

We zagen dat Israël op sabbat zou stoppen met werken.   

Vanwege de vraag: 'Wat is dan werken?' ging men tot in het kleinste detail uitmaken wat wel 

en wat niet kon. Zo bepaalde men bijvoorbeeld dat het verboden was om op sabbat enig 

'oogst-werk' te doen, behalve als er hongersnood was. Het plukken van aren door de 

discipelen werd door Farizeeën geïnterpreteerd als 'oogsten', werken dus, en dit was volgens 

hen tegen Zijn wet. Maar de discipelen aten al het graan dat zij plukten op; dat had 

voldoende geweest moeten zijn om te zien dat dit geen werk is. En dat dit niet tegen Zijn 

wet inging. Helaas ging men met hun vele toevoegingen aan de wet voorbij aan de twee 

grote principes waarop de wet was gebaseerd: heb God lief en de medemens als jezelf. 

Hierdoor misten de blinde leiders bijvoorbeeld: barmhartigheid en het geloof. Matth. 23 

:23,24:    "23. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van 

 de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de wet na: het recht, 

 en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die 

 andere dingen niet nalaten. 24 Blinde leiders, die de mug uitzift maar de kameel 

 doorslikt." (HSV) 
 

Interpretatie door Israëls leiders: van afstand, een sabbatsreis. 

Een ander punt van interpretatie was de afstand die men mocht reizen op de sabbat. 



Daarvoor haalde men een Schriftgedeelte aan, dat eigenlijk over iets heel anders ging: het 

manna in de woestijn Exodus 16: 25-30.  
Op  sabbat was er geen manna om te verzamelen, maar toch gingen sommigen erop uit om 

te verzamelen. (Zij vonden niets.) Omdat zij niet luisterden door op de zesde dag voor twee 

dagen te verzamelen en toch gingen zoeken, dáárom gebood de Heer, dat zij in hun 

verblijfplaats moesten blijven; men moest blijven waar men was. Betekent dat echter dat 

voortaan niemand in Israël op sabbat een stap uit zijn eigen huis mocht zetten? Nee, want 

ook op sabbat men moest bijvoorbeeld zijn vee water geven en voor zijn kudde zorgen.  

Later werd het ook gebruikelijk om op sabbat naar de synagoge te gaan.  

Daardoor kwam de vraag: 'Hoe ver mag je dan gaan?' Door er een Schriftgedeelte bij te 

halen probeerde men te bepalen wat wel en wat niet mocht. 

Nu was er een wet door de Heer gegeven ten behoeve van de Levieten; die hadden namelijk 

in het land Kanaän geen land als 'lotdeel'. Zie Numeri 35:1- 5. Aan hen moesten steden 

gegeven worden om te wonen, plus weidegrond rondom de steden (voor hun dieren.) 

Hiervoor moest men, met de stad in het midden, aan de oost-, de zuid-, de west- en de 

noordzijde 2000 el afmeten. Deze wet nu werd door de leiders van Israël als norm genomen 

voor de afstand van een sabbatsreis: 2000 el! Maar welke relatie er is tussen de weidegrond 

bij de steden voor de Levieten en de afstand van het mogen reizen op sabbat is onduidelijk.  

Heel misschien is er ook een verbinding gemaakt met: de afstand die het volk weg moest 

blijven van de ark van het verbond, toen Levieten de ark door de Jordaan leidden het 

beloofde land binnen? Toen moest men namelijk volgen op een afstand van 2000 el. 

In elk geval werd de afstand bepaald op 2000 el; ongeveer de afstand tussen Jeruzalem en 

de Olijfberg (ten tijde van Jezus) Han. 1:12.  
 

De houding van de Heer wat betreft deze interpretaties. 

Wat belangrijk is om te zien, is, of de Heer deze regels accepteerde, of Zich er juist tegen 

verzette. Hij geeft bijvoorbeeld aan, dat Hij als de Zoon des mensen Heer is van de sabbat! 

En dat het geoorloofd is 'in sabbatten goed te doen', Mattheüs 12:8, :12. Ook antwoordt Hij 

de Joden op een sabbat: "Mijn Vader werkt tot nu en Ik werk (ook.)" Johannes 5:17. 

Behalve Zijn: "Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën..." waarschuwt Hij ook Zijn eigen 

discipelen tegen hen, ten aanhoren van iedereen (Lucas 20: 45-47.) 

#Genezingen als beelden voor de toekomst. 

De Heer Zelf bracht steeds zegen op de sabbat: genezingen, wonderen. Deze (door Hem 

gedane) genezingen op sabbat zijn ook een "type" of schaduwbeelden voor latere tijd. Want 

echte zegen komt in Israël pas wanneer de grote 'sabbatsdag' aanbreekt, wanneer Hij Zijn 

Koninkrijk op aarde vestigt. Als God hun dán zal zegenen, zonder dat dit in strijd is met Zijn 

wet, waarom zou de Heer dan in Zijn tijd al geen zegeningen laten zien tijdens een week-

sabbat, als schaduwbeeld vooraf? 

Gewaarschuwd? 'Emmaüsgangers' 

De Heer ging dus tegen 'mensenregels' in. Konden daarom bijv. de "Emmaüsgangers" een 

veel langere reis maken op sabbatdag (op Zijn dag van opstanding) dan de traditioneel 



geïnterpreteerde lengte van een sabbatsreis? Zij gingen naar Emmaüs toe én terug naar 

Jeruzalem om Zijn opstanding te verkondigen! Lucas 24:13-35. (Een 'schaduwbeeld'?) 

 

Oud verbond- nieuw verbond voor Israël 

Omdat Israël niet in staat was zich aan het verbond van Ieue met hen te houden, belooft Hij 

al in Jer. 31:31-34, dat Hij met hen een nieuw verbond zou sluiten. Hebr. 8:(8),9 : “niet zoals 

het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag, toen Ik hen bij de hand nam om 

hen uit het land Egypte te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht 

(meer) op hen geslagen, zegt de Heere”. 8:13 "Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft 

Hij (daarmee) het eerste voor verouderd verklaard, En wat oud is verklaard en wat veroudert, 

staat op het punt te verdwijnen."  

Ook Paulus zegt in 2 Korinthe 3:7 "Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen 

gegrift, in heerlijkheid was..." Net hiervoor (:3) schreef hij over stenen 'tabletten' en is 

duidelijk dat het hier over de 'wet' gaat. 3:6... "...dienaars van het nieuwe verbond, niet van 

de letter maar van de Geest, want de letter doodt maar de Geest maakt levend." Paulus 

beschrijft dan dat zij een veel groter heerlijkheid zullen ontvangen wanneer de (oude) 

bedekking weggenomen zal worden. 
 

'Wet' in de periode van de apostelen   

In Handelingen had Israël opnieuw de kans zich te bekeren, zodat het Koninkrijk 'aan zou 

breken.' De apostelen, zoals Petrus en Johannes, brengen hun evangelie; maar het is ook de 

beginperiode van de apostel Paulus. 'Natiën' komen dan ook al tot geloof. Maar er ontstaat 

verwarring over deze gelovigen uit de 'natiën'. Handelingen 15:5_ Er waren nu enigen uit de 

sekte van de Farizeeën, die geloofd hadden. Dezen nu zeiden, dat men hen (gelovigen uit de 

'natiën',14:27, 15:1, :3) moet besnijden en op moet dragen de wet van Mozes te houden. 

#Moeten 'natiën' de wet van Mozes houden? Petrus en Jacobus: 

Petrus verklaart eerst dat God...,hun harten reinigt door geloof...(:9).  Daarna (:10): 

"...waarom verzoekt u God, door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze 

vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen?" :11..." Maar door de genade van onze Heer 

Jezus geloven wij gered te zijn op dezelfde wijze als zij..."   Volgens Petrus hoeven 'natiën' de 

wet van Mozes dus niet te 'dragen' (want hun vaderen konden dat ook niet.)  

Jacobus geeft vervolgens als zijn oordeel (:19) "...hen uit de natiën niet lastig te vallen, die 

terugkeren tot God..." Maar men legt hun enige bepalingen op om te houden: zij dienen zich 

te onthouden van ceremoniële verontreiniging van afgoden, van ontucht, van het verstikte 

en van bloed(:20.)  

Deze bepalingen zijn geldig, totdat Hij voor Jood en heiden (naar Paulus' evangelie_ Efeze 2: 

14-16):" ... de wet van geboden in inzettingen buiten werking stelt" (:15) "opdat Hij de twee 

in Zichzelf tot één nieuwe mens(heid) zal scheppen" (:16)....  

De periode vanaf de vergadering in Jeruzalem totdat Paulus zich tot de 'natiën' alleen keerde 

(als apostel van de natiën), is de enige periode dat de natiën onder een 'wet' waren, (hoewel 

die bepalingen zelfs niet eens bestonden uit (delen van) de Mozaïsche wet!) Maar ook 

tijdens deze periode was er geen enkele verwijzing naar (het houden van) de sabbat. 

http://www.schriftwoord.nl/bijbel/NT/Handelingen/Handelingen15.htm


Vanaf Paulus het evangelie van genade: stop met eigen werken. 

Vanaf Paulus' evangelie voor de 'natiën' zijn wij gekomen onder het beheer en het evangelie 

van genade! Ieder die in genade leeft, is niet gehouden de sabbat te houden als het stoppen 

met fysieke arbeid elke 7de dag. Maar in het evangelie van genade geldt: Jood én 'heiden', 

samen één nieuwe mens(heid), zouden volkomen stoppen met alle eigen pogingen om 

gerechtigheid te verkrijgen! Het gaat erom dat Hij alles voor ons gedaan heeft en dat wij 

daar totaal niets meer aan toe kunnen voegen! We zouden in díe zin met elk eigen werk 

stoppen! En dat niet alleen op sabbat, maar op elk moment van ons leven... 

Wet: alles doen, of vloek? 

Galaten 3:10 geeft aan dat wie uit werken van (de) wet zijn, onder (een) vloek zijn; wanneer 

zo iemand 'niet blijft in alles wat geschreven staat in de boekrol van de wet om dat te doen' 

(zie Deuteronomium 27:26 en 28:15.) Daar schuilt het gevaar in van het houden de wet (met 

sabbat.) Men zou dan héél de wet moeten houden om niet onder 'vloek van de wet' te 

komen. Paulus noemt dit ook in 2 Kor. 3: 7 'bediening van de dood'.  

"Maar ik kan toch vrijwillig, niet omdat het moet maar uit liefde voor God, (een stukje van) 

de wet doen?" Dan toch blijft Deut. 27:26 en 28: 15 staan. En Galaten 3:12 "De wet is echter 

niet uit geloof, maar: 'wie ze doet zal in hen leven'..." ('ze'_ Lev. 18:5 Mijn verordeningen en 

Mijn bepalingen) 'Maar (met het) komen van het geloof zijn wij niet langer onder een 

kindergeleider' zie Gal 3: 24, 25, 26. Slechts genade, met als basis Zijn geloof, brengt een 

mens voorbij veroordeling (Romeinen 8:1) en vloek, uitsluitend door Christus' werk. 

Zijn werk alleen. 

Is het dan verkeerd om één dag in de week te stoppen met alle dagelijkse beslommeringen? 

Natuurlijk niet, het is goed en nodig om te stoppen en tijd te vinden om bijvoorbeeld met 

elkaar een eredienst te hebben, stil te staan bij Zijn grote liefde en genade, bij Zijn werk voor 

ons volbracht. Maar het gaat erom dat al ons eigen werken door Hem totaal afgesneden is, 

in de dood is. Geen eigen 'gerechtigheid die uit (de) wet, maar die door (het) geloof van 

Christus, de gerechtigheid uit God door het geloof...' Filippenzen 3:9. Door Zijn werk zijn we 

een nieuwe schepping. Geen eigen werken, maar Zijn volbrachte werk alleen! Dat geldt voor 

Israël: een nieuw verbond, in hun harten; en dat geldt voor het lichaam van Christus: een 

nieuwe schepping, een nieuwe mens(heid)! 

 


