100 feiten
over Gods rustdag

EEN EIND SPRINT BROCH URE

Een Eindsprint brochure | 100 feiten over het Sabbatvraagstuk
Wat is de Sabbat? | Wie heeft het gemaakt? | Wanneer is het gemaakt en voor
wie? | Wat is zijn doel? | Welke dag is de Bijbelse Sabbat? | Wat zegt de Bijbel
erover?

60 Bijbelse feiten over de zevende dag
1. Na het scheppingswerk van de aarde in zes dagen, rustte God op de zevende dag. Genesis 2:1-3
2. Aangezien de dag het einde van Zijn creatieve werk aangeeft, is de zevende dag de ‘geboortedag’ van de wereld.
3. Zoals een mens zijn verjaardag niet kan veranderen van een dag waarop
hij was geboren in een dag waarop hij niet was geboren, zo kan de dag
waarop God rustte niet veranderd worden in een dag waarop Hij niet
rustte.
4. De Schepper zegende de zevende dag. Genesis 2:3
5. Hij heiligde het; zette het apart voor een heilig doel. Exodus 20:11
6. Hij stelde de Sabbat in de hof van Eden in. Genesis 2:1-3
7. Het was gesteld voordat de mens in zonde viel, daarom was het geen type
of symbool, omdat types nog niet gegeven waren voor de val. De zeven
jaarlijkse sabbatten waren symbolisch en ingesteld vanwege de zonde.
Hun bestaan hield op bij het kruis. Colossenzen 2:14,17
8. Jezus zei, dat de Sabbat gemaakt was voor de mens [Markus 2:27], dat wil
zeggen, voor de mensheid, zoals het woord ‘mens’ hier gebruikt is om de
onbeperktheid aan te geven. Deze speciale dag was geheiligd voor zowel
de heidenen als voor de Joden.
9. Het is Gods gedenkteken van Zijn schepping. Exodus 20:11; 31:17 Wanneer
iemand op de zevende dag rust, zoals God deed bij de schepping, dan gedenkt hij dat perfecte werk.
10. De Sabbat was aan Adam gegeven, het hoofd van het menselijke geslacht.
Genesis 2:1-3; Markus 2:27
11. Door middel van Adam was de Sabbat aan alle volken gegeven samen met
de instelling van het huwelijk. Matthéüs 19:3-8
12. De rustdag is niet alleen voor de Joden, zoals sommigen beweren, maar
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het was 2300 jaar voordat de eerste Jood er was, ingesteld bij de schepping.
13. De Bijbel noemt de Sabbat nooit Joods. Het wordt eenvoudig ‘de Sabbat’
genoemd of ‘de Sabbat van de Heere uw God.’
14. In de Bijbel wordt, in de tijd van de aartsvaders, overal verwezen naar de
zevendaagse week. De week had zijn oorsprong in de zevendaagse schepping. Genesis 2:1-3, 8:10,12; enz.
15. De Sabbat maakte deel uit van de morele wet, voordat het door God was
verkondigd op de berg Sinaï. Exodus 16:4, 27-29
16. Het gebod om de Sabbat te gedenken en heilig te houden was in het midden van de Tien Geboden geplaatst. Exodus 20:1-17
17. Samen met alle Tien Geboden, sprak God het Sabbatsgebod persoonlijk
uit. Deuteronomium 4:12,13
18. Samen met alle geboden schreef Hij het Sabbatsgebod met Zijn eigen vinger. Exodus 31:18
19. Hij graveerde het vierde gebod in steen en dat wijst op zijn onvergankelijke natuur. Deuteronomium 9:10; 4:12,13 Alle Tien Geboden zijn universeel
en absoluut. Nadat Israël de wet overtrad door een gouden kalf te maken,
was Mozes geïnstrueerd om twee nieuwe stenen uit te houwen, die de
twee moesten vervangen, welke hij kapot had gegooid. Toen schreef God
de Tien Geboden opnieuw met Zijn eigen vinger. Deuteronomium 9:16,17;
10:1,2
20. In de tabernakel waren de Tien Geboden in de ark van het verbond bewaard in het Heilige der Heiligen, welke de troon van God voorstelde en
waar Hij Zijn aanwezigheid toonde in de heilige Sjechina. Deuteronomium
10:1-5; Exodus 40:20; 1 Koningen 8:9, zie ook Hebreeën 9:4
21. God gebood het volk, dat ze moesten rusten van hun werk en hun gewone
bezigheden op de Sabbat, zelfs in drukke tijden. Exodus 34:21
22. God liet de Israëlieten omkomen in de woestijn, omdat ze Hem niet eerden en Zijn wetten niet als de grondslag voor het leven hielden, in het bijzonder de Sabbat. Ezechiël 20:12,13
23. God zei, dat Jeruzalem voor altijd zou stand houden als zijn inwoners de
Sabbat zouden heiligen. Jeremia 17:24,25
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24. Eén van de belangrijkste redenen, waarom God de Joden in gevangenschap naar Babylon zond, was, omdat ze de Sabbat ontheiligden, het teken
tussen Hem en hen, dat Hij hun zou heiligen. Nehemia 13:17,18; Exodus
31:13
25. God zei, dat Hij de stad Jeruzalem zou verwoesten als het volk de Sabbatdag zou ontheiligen. Jeremia 17:27
26. Hij sprak speciale zegeningen uit voor alle heidenen die de Sabbat en Zijn
wet zouden eren. Jesaja 56:6,7
27. Jesaja 56:6-8, een profetie van het evangelie, verbindt het in ere houden
van de Sabbat met het eren en liefhebben van Hem. Vergelijk deze verzen
met de verzen die uitleggen wat het echt betekent om een Jood te zijn in
Johannes 10:16; Romeinen 2:28,29; 9:6,7; Galaten 3;29
28. God beloofde diegenen te zegenen die Hem en Zijn heilige Sabbat eren.
Jesaja 56:2
29. God belooft iedereen te zegenen die de Sabbat een verlustiging, heilig en
eerbiedwaardig noemt. Jesaja 58:13
30. Nadat de Sabbat door vele generaties onder de voeten vertreden was,
werd de Sabbat hersteld. Jesaja 58:13
31. Alle heilige profeten hebben Gods rustdag geëerd.
32. Toen Jezus naar de aarde kwam, eerde Hij de zevende dag. Lukas 4:16
33. De zevende dag is de dag van God. Vergelijk Openbaringen 1:10; Markus
2:28; Jesaja 58:13; Exodus 20:10
34. Jezus is de Heer over de Sabbat. Markus 2:28
35. Christus stelde de Sabbat voor als een dag die gemaakt was tot zegen voor
de mens. Markus 2:23-28
36. Hij leerde en liet zien hoe de Sabbatdag gevierd zou moeten worden.
Matthéüs 12:1-13
37. Hij leerde Zijn discipelen wat wettig was op de Sabbatdag. Matthéüs 12:12
38. Hij leerde ook, dat de Sabbat gevierd zou worden na Zijn opstanding en
Hemelvaart. Matthéüs 24:20
39. De God vrezende vrouwen die Jezus Zijn hele leven gekend hadden, hielden de zevende dag heilig na Zijn kruisiging. Lukas 23:56
40. Paulus, de apostel van de heidenen, noemde het in het jaar 45 na Christus
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de ‘Sabbat.’ Handelingen 13:27
41. Dertig jaar na de hemelvaart van Christus, benoemde Lukas de dag, waarop ze de synagoge binnen gingen, specifiek de ‘Sabbat.’ Handelingen 13:14
42. Lukas, de geïnspireerde geschiedschrijver, noemde het de ‘Sabbat.’ Handelingen 13:44
43. De bekeerde heidenen noemden het de ‘Sabbat.’ Handelingen 13:42
44. In de christelijke gemeente in het jaar 52 na Christus, verwees Jakobus, in
het bijzijn van de apostelen, naar de Sabbat. Handelingen 15:21
45. Het was de gewoonte om bijeenkomsten te houden op Gods heilige dag.
Handelingen 16:13
46. Paulus las voor uit de Schriften en predikte in openbare bijeenkomsten op
de Sabbat. Handelingen 17:2,3
47. Het was zijn gewoonte [vast gebruik] om te prediken op die dag.
48. Het boek Handelingen vermeldt meer dan tachtig bijeenkomsten die Paulus op die dag hield. Handelingen 13:14,44; 16:13, 17:2; 18:4,11
49. Er was nooit enig geschil tussen de christenen en de joden wat betreft de
Sabbat. Dat is een duidelijke aanwijzing, dat de vroege christenen en de
joden dezelfde dag heiligden; de Sabbat van de Schepping.
50. In al hun beschuldigingen tegen Paulus legden de Joden hem nooit ten
laste, dat hij de Sabbat negeerde. Zij zouden dat hevig hebben gedaan als
hij de Sabbat niet had geheiligd. Het was hetzelfde met Stefanus die voor
hem was. Handelingen 7
51. Paulus verklaarde dat hij de wet had gehouden. “Ik heb noch tegen de wet
der Joden noch tegen de tempel, noch tegen de keizer iets misdreven.”
Handelingen 25:8 Dit kon niet waar zijn, als hij de Sabbat niet had geëerd.
52. De Sabbat wordt 59 keer genoemd in het Nieuwe Testament en altijd met
respect en altijd met dezelfde naam als in het Oude Testament; de
‘Sabbat.’
53. Er wordt nergens in het Nieuwe Testament over de Sabbat gezegd, dat
deze zou zijn afgeschaft, weggedaan of veranderd.
54. God heeft niemand toestemming gegeven om op die dag te werken.
55. Er is nergens geschreven, dat een christen in de tijd van het Nieuwe Testament, voor of na Jezus’ opstanding, seculier werk deed op Sabbat.
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56. Er is nergens geschreven, dat God Zijn zegen of heiliging van de Sabbat
weghaalde.
57. Zoals de Sabbat in Eden werd geëerd voor de zondeval, zo zal het eeuwig
gehouden worden op de nieuwe aarde, nadat de zonde is weggedaan en
alle dingen zijn hersteld zoals het was in Eden. Jesaja 66:22,23
58. Het middelpunt van Zijn morele wet, het Sabbatsgebod, was gesproken
door God en geschreven met Zijn eigen vinger op stenen tafels op de berg
Sinaï. Exodus 20 Toen Jezus Zijn missie begon, deed Hij moeite om uit te
leggen, dat Hij niet gekomen was om de wet te vernietigen. “Meent niet,
dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden.” Matthéüs
5:17
59. Jezus berispte de huichelarij van de Farizeeërs. Ze deden alsof ze van God
hielden, terwijl ze door hun traditie de tien geboden nietig maakten. Johannes 14:15; Jakobus 2:10; 1 Johannes 2:3, 4; 3:4
60. De Sabbat is Gods teken, dat Hij Zijn volk heiligt. Het gebod om het heilig
te houden bevat Zijn heilige zegel van autoriteit. Exodus 31:13, 17; 20:11;
Ezechiël 20:20

De loyaliteitstest
“De wereld gaat een verschrikkelijke crisis tegemoet. De machthebbers van deze
aarde zullen een bondgenootschap sluiten om Gods geboden te bestrijden en
zullen een bevel uitvaardigen dat “allen, de kleinen en de groten, de rijken en de
armen, de vrijen en de slaven” [Openbaring 13:16] zich moeten schikken naar de
gebruiken van de kerk en de valse Sabbat moeten vieren. Wie weigert zich daaraan te onderwerpen, zal door de burgerlijke overheid worden gestraft en zal uiteindelijk, “des doods schuldig” worden geacht. Anderzijds eist Gods wet, die de
heiliging van de bij de schepping ingestelde rustdag oplegt, gehoorzaamheid en
ze bedreigt allen die haar geboden overtreden met Gods gramschap.
Wanneer het probleem zó scherp zal zijn gesteld, zal iedereen die Gods wet overtreedt om een menselijke inzetting te gehoorzamen het merkteken van het beest
ontvangen. Men aanvaardt het teken van trouw aan de macht die men verkiest
te gehoorzamen in plaats van God. De waarschuwing uit de hemel luidt: “Indien
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iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op
zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, dat ongemengd is toebereid in de beker van Zijn toorn.” [Openbaring 14:9,10]
Niemand zal echter de gramschap van God ondergaan voordat hij de gelegenheid
heeft gehad de waarheid te leren kennen en haar heeft verworpen. Velen hebben nooit de kans gehad om de speciale waarheid voor deze tijd te horen. De
juiste betekenis van het vierde gebod is hun nog nooit uitgelegd. God weet wat
er in elk hart omgaat en onderzoekt elk motief. Hij zal dan ook niet toestaan dat
iemand die tot de kennis der waarheid wil komen, niet zou weten wat de inzet is
van deze strijd. Het bevel zal de mensen niet onverwachts treffen. Iedereen zal
voldoende licht ontvangen om bewust te kiezen.
De Sabbat zal de grote toets der getrouwheid zijn, want dit is het punt der waarheid waarover de opvattingen het meest uiteenlopen. Wanneer de mensen aan
deze laatste toets zullen worden onderworpen, zal de scheidingslijn worden getrokken tussen degenen die God wél en degenen die Hem niet dienen. Het vieren
van de valse Sabbat in overeenstemming met de wetten van de Staat, maar in
strijd met het vierde gebod, zal een bewijs zijn van trouw aan de macht die zich
tegen God verzet. Het heiligen van de ware Sabbat in gehoorzaamheid aan Gods
wet zal dan het bewijs zijn van trouw aan de Schepper. De ene groep zal door het
aanvaarden van het teken van hun onderwerping aan aardse machten het merkteken van het beest ontvangen. De andere groep die het teken van trouw aan
Gods gezag verkiest, zal daarentegen het zegel Gods ontvangen.” E.G. White, Het
grote conflict, p. 544,545

40 Bijbelse feiten over de eerste dag
1. Het eerste dat in de Bijbel genoemd wordt, is het werk dat de Schepper
Zelf deed op de eerste dag van de week. Genesis 1:1-5
2. God gebiedt de mens om te werken op de eerste dag van de week. Exodus
20:9-11
3. Geen van de patriarchen beschouwde het als iets anders dan een werkdag.
4. Er is geen vermelding van de profeten waaruit blijkt dat ze deze dag heilig
beschouwen.
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5. Door een specifiek gebod gebruikte het volk van God de eerste dag als een
normale dag om te werken.
6. God noemde het een ‘werk’dag. Ezechiël 46:1
7. God heeft er niet op gerust.
8. Hij heeft het nooit gezegend.
9. Christus heeft er niet op gerust.
10. Als een timmerman [Markus 6:3], werkte Jezus tot de leeftijd van 30 jaar.
Hij werkte 6 dagen per week en deed ook veel werk op de eerste dag van
de week.
11. Alle apostelen beschouwden de eerste dag als een normale dag.
12. Geen van de apostelen heeft op de eerste dag van de week gerust.
13. Christus heeft het nooit gezegend.
14. Het was nooit gezegend door heilig gezag.
15. Het was nooit geheiligd.
16. Er was nooit een goddelijke wet gegeven om de naleving ervan af te dwingen. Het is daarom geen overtreding om op die dag te werken, aangezien
“Waar geen wet is, is geen overtreding.” Romeinen 4:15, zie ook 1 Johannes 3:4
17. Nergens in het Nieuwe Testament is een verbod voor het werken op de
eerste dag van de week.
18. Er wordt geen straf gegeven als er op die dag gewerkt wordt.
19. Er wordt geen zegen beloofd als het wordt gehouden.
20. Er worden geen regels gegeven om deze te houden.
21. Het is nooit de christelijke Sabbat genoemd.
22. Het is nooit de Sabbat genoemd.
23. De eerste dag is nooit de dag van God genoemd.
24. Het is nooit genoemd als een dag van rust.
25. Er is nooit een heilige titel aan gegeven. Zodoende is het geen heilige dag.
26. De Bijbel verwijst ernaar als ‘de eerste dag van de week.’
27. Volgens de Bijbel noemde Jezus het nooit.
28. Het woord ‘zondag’ staat niet in de Bijbel.
29. God noch Christus, noch de schrijvers van de Bijbel hebben ernaar verwezen als een heilige dag.
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30. De eerste dag van de week wordt acht keer genoemd in het Nieuwe Testament. Matthéüs 28:1; Markus 16:2,9; Lukas 24:1; Johannes 20:1,19; Handelingen 20:7; 1 Korinthe 16:2
31. Zes van de teksten in het Nieuwe Testament verwijzen naar dezelfde eerste dag van de week.
32. Paulus instrueerde de gelovigen om hun financiële administratie van hun
seculiere zaken op de eerste dag van elke week te doen. 1 Korinthe 16:2
33. In het hele Nieuwe Testament is er maar één religieuze bijeenkomst vermeld, die op de eerste dag van de week gehouden werd. Een avondbijeenkomst die vlak na het sluiten van de Sabbat gehouden werd. Handelingen
20:5-12
34. Er is geen kennisgeving van enige andere bijeenkomst die op de eerste dag
van de week gehouden werd.
35. Het was niet de gewoonte van de christenen om elkaar op die dag te ontmoeten.
36. Er is geen eis om het brood op de eerste dag van de week te breken.
37. Er wordt maar één moment genoemd waarop het brood op de eerste dag
van de week werd gebroken. Handelingen 20:7
38. Dit was na middernacht, toen Paulus de volgende dag zou vertrekken.
Handelingen 20:7-11 Jezus brak brood op donderdagavond [Lukas 22:19],
en de discipelen deden dit soms elke dag. Handelingen 2:42-46
39. De Bijbel zegt nergens, dat de eerste dag van de week een gedenkteken is
van Jezus’ opstanding. Dit is een traditie die de wet van God nietig verklaart. Matthéüs 15:9 De doop is een ceremonie die de dood, begrafenis
en de opstanding van Jezus Christus gedenkt. Romeinen 6:3
40. Het Nieuwe Testament benoemt geen verandering in de heilige Sabbat of
enige heiligheid, die toegekend zou zijn aan de eerste dag van de week.

Een openhartige erkenning
Het volgende is een gedeelte van een preek, die gehouden is in de RoomsKatholieke kerk in Harlan, Iowa, op zondag 15 december 1889 door pater T. Enright, zoals gerapporteerd in de Industrial American Harlan, Iowa, 19 december
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1889. Dit is gekopieerd van de American Sentinel, 6 februari 1890.
[zie biblelight.net/Sources/American-Sentinel-Feb6-1890.gif]
“Mijn broeders, kijk om je heen naar de verschillende twistende sekten en denominaties. Toon mij er één die aanspraak maakt, of de macht bezit, wetten te maken die bindend zijn voor het geweten. Er is er maar één op de aarde [de RoomsKatholieke kerk] die de macht heeft om wetten te maken die bindend zijn voor
het geweten, bindend voor God, bindend onder de pijn van het hellevuur. Neem
bijvoorbeeld de dag die we vieren [zondag]. Welk recht hebben de Protestantse
kerken om die dag te vieren? Geen één. U zegt, dat het is om het gebod te gehoorzamen, “Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt.” Maar zondag is niet de
Sabbat volgens de Bijbel en de tijdsvermelding. Iedereen weet, dat de zondag de
eerste dag van de week is, terwijl de zaterdag de zevende dag is en de Sabbat, de
gewijde dag als een dag van rust. Het is in alle beschaafde landen zo erkend. Ik
heb herhaaldelijk 1000 dollar geboden aan diegene die enig bewijs uit de Bijbel
kon geven, dat de zondag de dag is, die we moeten houden en niemand heeft om
het geld gevraagd. Indien een persoon in deze stad me een Schriftgedeelte kan
laten zien, zal ik het morgenavond in het openbaar erkennen en hem ervoor bedanken. Het was de heilige Rooms-Katholieke Kerk, die de rustdag veranderde
van zaterdag in de zondag, de eerste dag van de week. En het werd niet alleen
aan iedereen verplicht de zondag te houden, maar bij de Raad van Laodicea, 364
na Chr., werden zij vervloekt die de Sabbat hielden en er werd bij iedereen op
aangedrongen om te werken op de zevende dag op straffe van vervloeking.”
“Welke kerk moet de hele beschaafde wereld gehoorzamen? Protestanten geven
ons elke verschrikkelijke naam die ze kunnen bedenken [antichrist, het scharlaken-kleurige beest, Babylon, etc.,] en tegelijkertijd beweren ze grote eerbied voor
de Bijbel te hebben en toch erkennen zij de macht van de Rooms-Katholieke kerk
door hun plechtige daad van het houden van de zondag. De Bijbel zegt: “Gedenk
de Sabbatdag, dat gij die heiligt,” maar de Rooms-Katholieke Kerk zegt: “Nee,
houdt de eerste dag van de week,” en de hele wereld buigt in gehoorzaamheid.”
- “Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.”
“Vreest God en geeft Hem eer, …, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en
de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” Matthéüs 15:9, Openbaringen 14:7 -
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De rustdag des Heeren
… en dat ik inzonderheid op den Sabbatdag, dat is
op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk
kome om Gods woord te horen… Zondag 38 Heidelb. Catechismus
In dit 62 pagina’s tellende boekje wordt eenduidig
het Sabbatvraagstuk behandeld aan de hand van de
volgende hoofdstukken:
 De rustdag der schepping
 Adam en de rustdag
 De Sabbat in de tijd van Adam tot Mozes
 De Sabbat als toets der gehoorzaamheid
 De Sabbat van het vierde gebod
 Christus en de Sabbat
 De eerste christenen en de Sabbat
 De oorsprong van de zondag
 Vermeende bewijzen voor de zondagsviering weerlegd
 De eerste dag der week in het Nieuwe Testament
 Satans aanslagen op de Sabbat
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