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Is de sabbat eeuwig en onveranderlijk geldig?
Genesis 2:3: ’En God heeft de zevende dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij daarop
gerust heeft van al Zijn werk, dat God geschapen had, om te volmaken’.
Laat deze tekst niet zien dat de sabbat eeuwig en onveranderlijk geldig is voor alle mensen?

Antwoord: Dit vers bevat geen enkel bevel of voorschrift: God zegende de zevende dag en
heiligde die dag voor Zichzelf. Waarschijnlijk is dat iets onveranderlijks. Alleen: er wordt hier totaal
niets gezegd over de mensen, en ook niets van hen verwacht in verband met de sabbat.
De sabbat was trouwens niet bekend

als een verplichte rustdag voor de mens in alle

eeuwen vóórdat Mozes de wet ontving!
We hebben heel wat details over het geestelijke leven van de aartsvaders Abraham, Izaäk, Jakob
en Jozef. Er wordt ons iets verteld over altaren, offers, de tienden, feesten, de besnijdenis
enz. – maar er wordt met geen woord gerept over het houden van de sabbat.
De sabbat is alleen een inzetting geworden voor bepaalde mensen (nl. de Israëlieten) door
middel van Mozes.
Dat gebeurde nadat het volk Israël uit Egypte verlost was. De

eerste

vermelding

ervan

vinden we bij het verzamelen van het manna (Ex. 16:23 en 29-30), en veel duidelijker bij
de Sinaï toen de wet werd afgekondigd (Ex. 20:1,2,8-11). Pas in Exodus 20 werd de betekenis
van de sabbat in verband met het scheppingswerk van God geopenbaard. Een vers in
Nehemia maakt dit goed duidelijk:
’En Gij zijt neergedaald op de berg Sinaï, en hebt met hen gesproken uit de hemel; en Gij
hebt hun gegeven rechtmatige rechten, en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden.
En Gij hebt Uw heilige sabbat bekend gemaakt; en Gij hebt hun geboden, en inzettingen en
een wet bevolen, door de hand van Uw knecht Mozes’ (Neh. 9:13-14).
Conclusie: ondanks de vermelding van de zevende dag in het begin van het Bijbelboek
Genesis was de sabbat geen instelling voor de mensen vóór de wet van Mozes kwam (Deut.
5:2-3). De sabbat heeft alleen vanaf dat moment betrekking op het volk Israël. Voor dát
volk is het een teken van het verbond.
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