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Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw
hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden,
die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw
kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als
u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze
als een teken op uw hand binden en ze moeten als een
voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de
deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.
Deuteronomium 6:4-9

WAT IS SABBAT?

Ten eerste werden ze eraan herinnerd aan het feit dat God
rustte nadat hij de chaos van aarde en water had veranderd in
een bewoonbare plaats voor de mensheid (Gen.1:2;2:1- 3). Hij
kwam naar de aarde om met zijn menselijke familie in de Hof
van Eden te wonen (Gen.3:8; Ez.28:13; 31:8,9; Jes.51:3).

Wist je dat God een tijd in jouw agenda wil reserveren voor een
wekelijkse ontmoeting met hem? In het Oude Testament werd
deze afspraak de sabbat genoemd (Hebreeuws: sjabbat). Het
idee begon bij de schepping (Gen 2:1-3) en werd officieel ingesteld na de uittocht van Israël uit Egypte (Ex.20:8-11).

Ten tweede herinnerde de sabbat Israël eraan hoe God
opnieuw heerste over het water toen hij de Rode Zee scheidde
om zijn volk te bevrijden van de farao en de goden van Egypte.
Hij zou hen naar het huis brengen dat hij voor hen had voorbereid en hen redden van alle bovennatuurlijke machten die op
hun vernietiging uit waren.
Door de sabbat te gedenken, herinnerde Israël zich wie echt
de God is die boven alle goden staat, de meester van de schepping en dat deze machtige God hen had liefgehad voordat hij
hen de wet gaf (Deut.7:7-8). Israël hoefde Gods liefde niet te
verdienen, alleen erin te rusten. De sabbatsrust herinnerde hen
eraan hoe God een hand had in hun oorsprong, in wie ze
waren en wat hun bestemming was.
Jezus en zijn discipelen vierden de sabbat, de zevende dag van
de week. Na de opstanding eerden Joodse volgelingen van
Jezus de sabbat, maar begonnen na verloop van tijd elkaar te
ontmoeten op de eerste dag van de week, de dag van de
opstanding (Matt.28:1; Hand.20:7; 1 Cor.16:2). De nieuwtestamentische gelovigen, zowel joden als heidenen, beschouwden
deze dag als “de eerste dag van de sabbatsrust” (de letterlijke
Griekse formulering in Handelingen 20:7; 1 Kor.16:2).
Ze brachten het idee van de sabbat in verband met wat Jezus
deed aan het kruis. Zoals het boek Hebreeën ons leert, is Jezus
onze sabbatsrust.:
Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En
wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals
God na het zijne. (Heb.4:3,9-10 NBV)

De Hebreeuwse term sjabbat spreekt van “rust” (Gen.2:2). Elke
week, van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op
zaterdag, droeg God zijn volk Israël op om hem te eren en deze
tijd apart te zetten van de chaos en afleiding van het dagelijks
leven. Doordat ze die dag anders invulden dan alle andere
dagen zouden de Israëlieten aan bepaalde dingen denken.

We hoeven niets meer te doen om als kind van God aangenomen te worden in zijn gezin. We zijn heel in Christus, gelijkwaardige leden van dezelfde familie, niet op basis van onze
prestaties, maar op basis van de volmaakte gehoorzaamheid
van Jezus toen hij vergeving en redding voor ons bewerkstelligde aan het kruis. Daar mogen we in rusten.
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WAT IS DE
SABBATSMAALTIJD?
Vandaag de dag komen we als kerk op zondag samen voor
aanbidding en het woord van God. We zijn het gevoel kwijt van
wat de sabbat betekende. Daarom mogen we die betekenis
herontdekken. De Sabbatsmaaltijd is een prachtige manier om
het concept van rust en vrede met God te herstellen in onze
gezinnen.
Sjabbat is het Hebreeuwse woord dat in het Nederlands is vertaald als ‘sabbat’. Door de sabbatsmaaltijd erken je en gedenk
je de vreugdevolle rust van de sabbat. Een typische begroeting
op de sabbat in de joodse gemeenschap is “sjabbat sjaloom”,
wat “vrede op de sabbat” betekent, of, meer figuurlijk: “moge u
op deze zevende dag, de rustdag, in volledige heelheid leven.”
We worden heel gemaakt wanneer we in Christus zijn, in wiens
werk we vertrouwen en rusten.
De sabbatsmaaltijd herinnert ons aan de oude betekenis van
de sabbat. Sabbatsrust was een tijd om te ontsnappen aan de
chaos en onrust van een gebroken wereld die de volmaaktheid
van Eden mist. De wereld die God voor de mensheid had
bestemd, werd vervloekt vanwege de zondeval (Gen.3:17-19).
Eden was verloren. De sabbat was een tijd om stil te staan bij
het feit dat God wilde dat we in vrede (sjaloom) met hem en
met onze broeders en zusters zouden leven. Dat is wat God nu
nog steeds wil!
Direct nadat Gods verbond met zijn volk op de berg Sinaï werd
bevestigd (Ex.24:1-8), nodigde God Mozes, Aäron en zijn zonen
en de oudsten van Israël uit voor een maaltijd met hem op de
berg Sinaï, wat Gods thuis was op dat moment (Ex.24: 9-10).
God gaf Mozes toen de stenen tafelen met de Tien Geboden
(Ex.24:12-18). God vierde het feit dat hij een menselijke familie
had voordat hij hen de Wet gaf.
De sabbatsmaaltijd herinnert ons eraan dat ons huis een veilige
plek moet zijn in de duisternis van deze wereld. God wilde
altijd al dat we zijn vrede (sjaloom) zouden mogen ervaren.
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De sabbatsmaaltijd is niet een manier voor ons om Gods gunst
te verdienen door een wet na te leven. We hoeven God niet
ervan te overtuigen dat hij van ons moet houden. Wij zijn zijn
kinderen en hij houdt al van ons. We willen de sabbat eren,
maar niet om op die manier een nieuw slavenjuk op ons te leggen. Tijdens de sabbatsmaaltijd stellen we ons huis open voor
Jezus en de Heilige Geest en de vrede die alleen hij ons kan
geven.
Wanneer we de sabbat gedenken helpt dat ons vooruit te kijken naar het moment waarop we allemaal aan Gods tafel zullen zitten met Jezus als onze gastheer, verlost en bevrijd van de
huidige wereld. Sabbat is een kijkje in de toekomst, naar een
tijd die nog moet komen, wanneer we in eeuwigheid met
Jezus, in het nieuwe Eden mogen leven (Heb.2:10-12;
Openb.19:9). Eden is de plek waar God woont.
We mogen ervaren hoe het leven zou moeten zijn samen met
God en de rest van onze gelovige familie en daarom worden
we eraan herinnerd dat Jezus de wereld zal herstellen wanneer
hij terugkeert. Onze viering van de “tafel des Heren” (avondmaal) helpt ons niet alleen om “de dood van de Heer te

verkondigen totdat hij komt” (1 Kor.11:26); het geeft ons ook
een voorproefje op de ultieme maaltijd met Jezus, het huwelijksmaal van het Lam (Openb.19:9), dat we straks mogen vieren wanneer Gods koninkrijk in zijn volledige manifestatie is
gekomen.
In het jodendom bevat de sabbatsmaaltijd elementen van het
Pascha en de sedermaaltijd van het oude Israël. De verbinding
was natuurlijk, omdat de sabbat was ingesteld na de bevrijding
uit Egypte. De sabbatsmaaltijd herinnerde Joden eraan dat ze
slaven in Egypte waren, maar ook dat ze gered waren van de
duistere machten.
De sabbatsmaaltijd doet denken aan passages uit het Oude
Testament zoals deze:
“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.”
(Deut.5:15 HSV)
“Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het Pesachmaal. 12Ik
zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal
alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de
HEER.” (Ex.12:11b-12 NBV)

Jezus verklaarde vrijmoedig dat Hij de “Heer van de Sabbat” is
(Matt.12:8). Dit betekent dat Jezus heerst over deze heilige dag,
zelfs wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde verschijnen! Jesaja zag het nieuwe, wereldwijde Eden-achtige koninkrijk van God en zei:
“Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga
maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de
HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.
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.” (Jes.66:22-23 HSV)
Wanneer we de sabbat vieren maken we tijd vrij om God te
ontmoeten, om aan hem te denken en hem te aanbidden, te
reflecteren en te rusten. De sabbatsmaaltijd is een vreugdevolle
en feestelijke maaltijd waarmee we de sabbat beginnen. De
sabbatsmaaltijd begint traditioneel met het aansteken van de
kaarsen bij zonsondergang. In het Oude Testament stond de
gouden kandelaar (de menora) in de heilige plaats van de
tabernakel of tempel. De kandelaar ziet eruit als een boom
en verwijst naar de boom des levens in Gods tuin, Eden
(Exodus 25).
De kandelaar en zijn licht waren een visuele herinnering aan
Gods aanwezigheid. Jezus (Hebreeuws: Yeshua) is het licht van
de wereld (Johannes 8:12; 9:5). We zijn óók het licht van de
wereld, omdat we lid zijn van het lichaam van Christus
(Matt.5:14). De kaarsen van de sabbatsmaaltijd herinneren ons
eraan dat hij aanwezig is als onze eregast en dat God mét ons
is in nieuwe, aardse tabernakels, de lichamen van alle gelovigen
en collectief, in elk gelovig gezin.
We eten ongezuurd brood tijdens de sabbatsmaaltijd, omdat
het brood van de sedermaaltijd zonder gist werd gemaakt. De
Israëlieten moesten zich immers op stel en sprong voorbereiden op hun uittocht uit Egypte en konden niet wachten totdat
het brood zou rijzen (Ex.12:11,14- 20). Redding en bevrijding
waren nabij. Omdat Jezus onze sabbat is (Heb.4:3,9), is hij ook
ons paaslam. Hij maakt ons puur en ongezuurd (1 Kor.5:7). We
bidden dat hij snel zal terugkeren.
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SABBATSMAALTIJD
BENODIGDHEDEN
KAARS(EN)
• Jezus is het licht van de wereld door de kaarsen aan te steken
aan het begin van de sabbat, verwelkomen we zijn aanwezigheid en geven we Hem de plek als onze eregast. Als onze gasten aankomen, is hij degene die vrede (Sjaloom) in ons huis
brengt. Wanneer we de kaarsen aansteken demonstreren we
dat Jezus het licht van ons gezin is, dat we tijd maken om van
zijn aanwezigheid te genieten, en dat we hoop hebben omdat
hij leeft.
Bij een traditionele sabbatsmaaltijd worden twee kaarsen
gebruikt.
WIJN OF DRUIVENSAP
• De wijn (of druivensap) is een krachtig symbool dat staat voor
het bloed van Jezus dat uitgegoten werd om onze zonden te
vergeven, waardoor we opnieuw weer in Gods aanwezigheid
mogen komen.
BROOD OF CRACKERS
• Het brood symboliseert het lichaam van Christus. Op het
moment dat we van hetzelfde brood eten, verkondigen we
dat we één zijn in Hem.
AVONDMAALSBEKER
• Afhankelijk van de situatie kan je 1 of meerdere glazen
gebruiken.
Al deze dingen
zijn te koop in
de supermarkt
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SABBATSMAALTIJD
1.
2.
3.
4.
5.

Welkomstgebed en aansteken kaarsen
Schriftlezing
Avondmaal
Gebed van zegen en bevestiging
Maaltijd

1. KAARS(EN) AANSTEKEN

2. SCHRIFTLEZING
Genesis 2:3
God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want
op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.
Deuteronomium 5:15
Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw
God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde.
Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden.
Marcus 2:27-28
En hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en
niet de mens voor de sabbat; 28en dus is de Mensenzoon ook
heer en meester over de sabbat.’
27

Bijbeltekst die hardop voorgelezen kan worden:
“Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.”
(Matt.6:9-10 HSV)
Handeling: Steek de kaars(en) aan
Openingsgebed door gastheer/-vrouw:
Gebruik dit gebed
of doe het in je
eigen woorden

Hebreeën 4:3. 9-10
³Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was: ‘In mijn toorn heb ik gezworen: “Nooit
zullen ze binnengaan in mijn rust,”’ – en dat terwijl zijn werk
toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd! ⁹Er
wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. 10En
wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals
God na het zijne.
Jesaja 66 : 22-23
Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak zullen voortbestaan – spreekt de HEER –, zo zullen jullie naam en
jullie nageslacht voortbestaan. 23Elke nieuwemaan en elke
sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich
voor mij neer te buigen – zegt de HEER.
22

“Jezus, u bent het licht van de wereld! Wie u volgt zal nooit in
de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben (Joh.8:12). We verwelkomen u in dit huis en we danken u
voor deze dag van rust. We proclameren dat u de Heer bent
van dit huis, en het licht bent dat de duisternis uitdrijft (Joh.1:5).”
Reactie van de tafel:
“Jezus, we danken u.” Of “Amen.”
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4. GEBED VAN ZEGEN EN BEVESTIGING
Handeling: De gastheer bidt voor zijn familie. Als gastheer/
hoofd van de familie: ga van persoon tot persoon, leg je hand
op je partner/kind/gast en spreek een gebed van zegen over
hen uit. Dank God voor elk van hen en voor de unieke manier
waarop we gemaakt zijn in zijn evenbeeld.
Gebed van zegen van de tafel:
Partner/familieleden leggen hun handen op het hoofd van
de gastheer/hoofd van het gezin en bidden hardop. Dit kan
gebeuren in gezinsverband of met vrienden. De echtgenote
begint, dankt God voor haar echtgenoot/gastheer. De kinderen
/vrienden op hun beurt spreken daarna eveneens een zegen
uit over de gastheer/hoofd van het gezin.

3. AVONDMAAL
Proclamatie door gastheer/-vrouw (met het opgeheven
brood in de hand):
“Gezegend bent U, Here onze God, Koning van het universum,
Die zorgt voor ons brood envoedsel. We danken U, Here Jezus,
voor Uw lichaam dat verbroken is voor ons, zodat wij heel kunnen zijn.”
Breek het brood na deze proclamatie en geef het brood dan
door aan de anderen.
(Terwijl je de wijn/druivensap opheft): ”Gezegend bent U,
Here onze God, Koning van het Universum, Die zorgt voor de
vrucht van de wijnrank. Here Jezus, we danken U voor het
bloed dat vergoten werd voor ons om onze zonden weg te
nemen.”
Na deze proclamatie kan
iedereen die wil de wijn/
druivensap drinken.

Gebed van zegen door de gastheer/vader:
De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
Numeri 6:24-26
5. MAALTIJD
Nadat de zegen gebeden is kan je overgaan naar de maaltijd.
Ook kan je ervoor kiezen om een afsluitend gebed te bidden
zoals:
Glorie aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die er was is
en altijd zal zijn. Amen.

Geniet van je maaltijd
en de tijd samen!

Reactie van de tafel:
“Jezus, we danken u.” Of “Amen.”
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