


V14. SABBAT, 
FEESTEN, of 
VRIJHEID? 



B20. Wet van MOZES, wet van CHRISTUS of VRIJ van elke wet?

- Staan christenen nog onder de Wet van Mozes?

B87. Het is ISRAËL! (Gods liefde voor het Joodse volk)

B88. SABBAT of ZONDAG?

- Wat is de sabbat?

- Is het Bijbels om op zondag te vergaderen?

B89. DE 7 FEESTEN van GOD

- Zijn onze huidige feesten Bijbels?

- Wat zijn de 7 Joodse feesten?

B95. De Sjofar, Talliet en zalfolie 



Wat is de sabbat? (shabath)

Het woord sabbat komt van het Hebreeuwse woord Shabath, wat 
letterlijk "rust" of "beëindiging" betekent.

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun 
legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn 

werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte 
Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij 

gemaakt had.  En God zegende de zevende dag en 
heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn 

werk, dat God schiep door het te maken.
Genesis 2:1 - 3 HSV



- Jezus bezocht de synagoge (Lukas 4:14 - 16)

- Jezus dreef demonen uit (Markus 1: 23 - 25)

- Jezus genas de schoonmoeder van Petrus (Markus 1:29 - 31)

- Jezus genas de man met de verschrompelde hand (Mattheüs 
12:9 - 14)

- Jezus genas de kromgebogen vrouw (Lukas 13:10 - 17)

- Jezus genas de man met waterzucht (Lukas 14:1 - 4)

- Jezus genas de verlamde bij het badwater van Bethesda (Johannes 
5:8 - 9)

- Jezus genas de blinde op de sabbat (Johannes 9:11 - 14)

Jezus wandelde in volmaakte liefde/Wat deedt Jezus allemaal op de sabbat?



De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus 
was Die hem gezond gemaakt had. En daarom 

vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij Hem te 
doden, omdat Hij deze dingen op de sabbat deed. 

Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot 
nu toe en Ik werk ook . 
Johannes 5:15-17 HSV

En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter 
wille van de mens, niet de mens ter wille van 

de sabbat. Daarom, de Zoon des mensen is 
Heere, óók van de sabbat.

Markus 2:23-28 HSV



- Jezus verscheen na Zijn opstanding op een zondag aan de 
discipelen die op deze dag bij elkaar waren gekomen 

(Johannes 20:19 - 20)

- Een week later gebeurde dit opnieuw op een zondag, nu 
met Thomas erbij. (Johannes 20:26)

- De uitstorting van de Heilige Geest vond plaats op een 
zondag, de volgelingen van Jezus waren toen eensgezind 

bijeen. Later die dag bekeerden 3000 mensen zich. 
(Handelingen 2:1 - 4)

- De discipelen kwamen op een zondag bijeen om brood te 
breken. (Handelingen 20:7)

Is het Bijbels om op zondag te vergaderen?



Jezus is de rust voor je ziel, de sabbat wijst als schaduw naar Jezus!

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en 
Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij 
dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult 

rust vinden voor uw ziel;  want Mijn juk is zacht en Mijn 
last is licht.

Mattheüs 11:28 - 30 HSV

Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, 
of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de 

sabbatten.  Deze zaken zijn een schaduw van de 
toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

Kolossenzen 2:16 - 17 HSV



Zijn onze huidige feesten Bijbels?

- Kerst

Jezus is met grote waarschijnlijkheid niet geboren rond 25 
december maar op het Joodse loofhuttenfeest. Nergens in de 

Bijbel lezen we dat Jezus in een stal in geboren met een ezel en 
een os erbij. Een kerstboom is zelfs af te leiden naar een 

heidens gebruik dat te maken had met afgoderij. (Jer. 10)

- Goede vrijdag of donderdag?

Doordat de kerk de Joodse feesten niet goed begrepen werd 
gedacht dat Jezus op een vrijdag stierf. Dit kan niet want de 
Bijbel zegt dat Hij heel vroeg op zondagmorgen opstond uit 

het graf. (Mar. 16:1-7)



Bron: https://www.oudesporen.nl/Download/OS1317.pdf



613 geboden samengevat in de volgende categorieën: 

- Heb God lief, respecteer Hem

- Heb je medemens lief (Roddel niet, neem geen wraak, help je 
buurman)

- De armen en de ongelukkige (Denk aan de wees, weduwe door je 
oogst te delen, geef wat van je bezit aan de arme in geld)

- Wees goed voor de vreemdeling (Licht ze niet op, spreek geen 
kwaad)

- Huwelijk, scheiding en familie (Er je ouders, geen incest of andere 
(buitenechtelijke) sexuele relaties

- Zakelijke praktijken (Eerlijk handelen, geen woekerentes)

- Tijden en seizoenen (Sabbat, feesten)



God heeft de Wet van Mozes gegeven om: 

1. Om een mens zijn/haar zondige toestand te tonen. 

2. Om te laten zien dat de mensen zichzelf niet rechtvaardig 
kunnen maken. 

3. De voorzegging en voorafschaduwing van een Verlosser die 
komen zou waardoor de mensen verlossing konden krijgen. 

4. Om Israël als een apart volk af te scheiden van de andere volken.

Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig 
en rechtvaardig en goed. 

Romeinen 7:12 HSV



Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet 
of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet 
gekomen om die af te schaffen, maar te 

vervullen. 
Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de 

hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet 
één jota of één tittel van de Wet 

voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Jezus is gekomen om de wet te vervullen, geen letter van de wet is verdwenen 
totdat de hemel en de aarde zijn voorbijgegaan 



Wie dan een van deze geringste geboden 
afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de 

geringste genoemd worden in het Koninkrijk 
der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, 

die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk 
der hemelen.

 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet 
overvloediger is dan die van de schriftgeleerden 

en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der 
hemelen beslist niet binnengaan.

Mattheüs 5:17 - 20 HSV



Het 6e gebod is “Pleeg geen moord”, Jezus vertelde dat 
als je je broeder haat en hem uitscheld je al schuldig 
bevonden zal worden. (Mattheüs 5:21-22) 

– Het 7e gebod is “Gij zult geen overspel plegen”, Jezus 
vertelde dat wie met begeerte naar een andere vrouw 
kijkt in zijn hart al overspel gepleegd heeft. (Mattheüs 
5:27-28) 

– In de Wet was het toegestaan om je vrouw met een 
echtscheidingsbrief weg te sturen, Jezus vertelde dat het 
aangaan van een nieuwe relatie na een scheiding gelijk 
staat aan overspel. (Mattheüs 19:3-9) 

Jezus liet de ware bedoeling van de wet zien, om je naaste lief te hebben



Jezus heeft de Wet van Mozes vervuld door: 

1. Door zich zijn hele leven aan elke inzetting van de Wet te 
houden. 

2. Door Zijn verzoende werk aan het kruis. 
3. Door elke profetie in de Wet te vervullen.

Zo, mijn broeders, bent u ook door het 
lichaam van Christus gedood met 

betrekking tot de wet, opdat u aan een 
Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem 

Die uit de doden opgewekt is, opdat wij 
vrucht zouden dragen voor God.



Want toen wij in het vlees waren, waren de 
hartstochten van de zonden, die geprikkeld 

worden door de wet, in onze leden werkzaam 
om vrucht te dragen voor de dood. 

Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, 
gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden 

zaten, zodat wij in nieuwheid van Geest 
dienen, en niet in oudheid van letter. 

Romeinen 7:4-6 HSV



Als christenen staan we nu onder de Wet van Christus

En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden 
te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik 

geworden als onder de wet, om hen die onder de wet zijn 
te winnen. 

Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als 
zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, 

want ik sta onder de WET VAN CHRISTUS – om hen te 
winnen die zonder de wet zijn. Ik ben voor de zwakken 
geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. 

Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval 
enigen te behouden. 

1 Korinthe 9:20-22 HSV 
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