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Tekstkeuze 
In 1948 werd Israël gesticht. Er waren verwachtingen die zijn uitgekomen, er zijn er die niet 
verwezenlijkt werden, of anders gestalte kregen. Er is in die zeventig jaren (een heel sterk getal in de 
Bijbel) veel gebeurd. Wat bindt en gebonden heeft is het ‘gedenken’. De Sabbat speelt daarbij een 
doorslaggevende rol. Dwars tegen alle ritmen van zon en maan, dag-, maand- of jaarcycli in, heeft de 
Sabbat een eigen ritme. Een voortgang die in zichzelf ligt en in de Gever van deze dag. Een 
monument in de tijd, waardoor Israël ondanks de periode van de verstrooiing (70-1948) een vast 
punt heeft mogen houden. 
 
Perikoop: Genesis 2,1-3 
De Schepping loopt uit op de zevende dag; de Sabbat. Maakt deel uit van die Schepping en is in die 
zin ook de kroon van de Schepping. Niet de mens, maar de Sabbat is het hoogste van de Schepping. 
Daar loopt het allemaal op uit. Uiteindelijk is dat ook het ritme van de jaren; eens in de zeven jaar 
een sabbatsjaar en na zeven maal zeven jaar een jubeljaar waarin de orde weer terugkeert naar zijn 
oorspronkelijke bedoeling. Wellicht ook teken van de komst van de verwachte nieuwe hemel en 
nieuwe aarde. 
 
Verbondsmonument 
Toen een Pruisische vorst zijn hofprediker vroeg om een bewijs van het bestaan van God, zou die 
slechts geantwoord hebben: "De Joden, Sire." De anekdote is algemeen bekend. De vraag is echter 
hoe het komt dat het volk van de Joden door de eeuwen heen op een of andere manier steeds stand 
heeft gehouden. Er zijn wel verklaringen voor te geven. De Here God heeft Zijn volk nooit losgelaten; 
dat is de diepste reden. Niet ieder zal dat aanvaarden. A.J. Heschel noemt de Sabbat ‘een monument 
in de tijd’. Anders dan alle andere volken heeft het volk van Israël niet in de eerste plaats een 
monument in de ruimte gehad, maar juist in de tijd; de zevende dag. Zeker waren de tabernakel en 
later de tempel met alle bijbehorende voorwerpen heilig. Zeker ook de Thorarollen, die als ze 
versleten waren als een geliefde werden begraven. Maar die voorwerpen waren heilig in een 
afgeleide zin, zij waren dragers van het heilige. Thora vertaalt M. Buber met ‘Weisung’. Het is een 
aanwijzing van de weg die gegaan moet worden. 
De Sabbat is er altijd. Zelfs als alles je zou zijn ontnomen en je teruggeworpen bent op de naaktheid 
van het bestaan – zoals het Joodse volk als volk en ook individueel heeft moeten meemaken – dan 
nog blijft die ene dag. Je zou kunnen zeggen dat het gegeven van de Sabbat ook alles te maken heeft 
met het beeldverbod. Door geen beeld te hebben, maar een dag, die door de Here God Zelf geheiligd 
is, heeft het volk iets ontvangen dat niet door mot of dief kan worden aangetast. Het is onbederfelijk. 
Denk hierbij aan hoe in de tijd van de uittocht juist op de Sabbat geen manna hoefde te worden 
verzameld, terwijl het manna niet bedierf (Exodus 16,14-24). 
Een teken in de tijd en zo een teken van het verbond dat de Here God met Zijn volk is aangegaan. Zo 
konden de Joden door de eeuwen heen – onder Gods genade – staande blijven. 
 



Schepping-Bevrijding 
De Sabbat vindt zijn oorsprong in de Schepping. Behalve in Genesis 1 en 2 wordt dat ook in de Tien 
Woorden (Exodus 20,1-17) duidelijk geschetst. Reden om de Sabbat te houden is gelegen in het feit 
dat de Here God hem zelf heeft ingesteld. Tegelijkertijd is er nog een argument. Dat vinden we in 
Deuteronomium 5,12-15. Daar is de grond om de Sabbat te houden niet zozeer gelegen in de 
Schepping, maar in het gedenken van de bevrijding. Dat strekt zich ook uit tot de vreemdeling en de 
gedienstigen. Het gaat hierbij niet om een tegenstelling. Dat blijkt al uit het feit dat beide weergaven 
van de Tien Woorden met het uitleiden – dat is dus de bevrijding – van Zijn volk uit het land Egypte 
door de Here God beginnen (Exodus 20,1 en Deuteronomium 5,6). God voert Zijn volk op grond van 
Zijn liefde uit het angstland, weg uit het land waar de dood bepalend lijkt te zijn, in de richting van 
het land dat bruist van leven. Hier komen bevrijding en schepping bijeen in een voortdurende 
‘herschepping’. Schepping houdt dus niet een statisch gegeven in, maar is een beweging, die gestalte 
mag krijgen in het herstel van de onderlinge verhoudingen, zowel tussen God en mens, als tussen 
mensen onderling. 
 
Zijn-hebben 
Meer dan om hebben, gaat het in de Sabbat om zijn. A.J. Heschel schetst dat in zijn boek over de 
Sabbat heel duidelijk. Vandaar ook dat deze zevende dag bij de Schepping hoort. Die dag draagt de 
hele Schepping nog weer opnieuw en stelt de daarin verkondigde en getekende ruimte opnieuw, 
maar nu in zekere zin als de vervulling daarvan. Dat is ook de reden waarom in de Joodse traditie de 
Sabbat wordt aangeduid als een persoon. Zij is de koningin en zij komt. Zo werd de negentiende-
eeuwse kolensjouwer in zijn beleving koning, door haar komst. Opmerkelijk ook dat nu juist van de 
Sabbat wordt gezegd dat de Here God deze ‘heiligt’. Dat wordt in Genesis 1 van geen schepsel 
gezegd. De Sabbat past ook in het ritme van de dag. De dagen die steeds in het duister beginnen om 
naar het licht toe te gaan. Anders dan het bij ons gebruikelijke begin van de dag in een haast 
onmeetbaar punt in het duister ‘middernacht’, gaat hier de dag van het donker zich bewegen naar 
het licht toe. Zo beweegt de week zich in de richting van de Sabbat. 
 
Belofte 
Het is die beweging die ook een belofte inhoudt. Er is nog een sabbatsrust voor het volk van God, 
verkondigt de schrijver van de Hebreeënbrief (Hebreeën 4,9). Dat is een perspectief, dat in Christus 
niet tenietgedaan is, maar juist wordt bevestigd. In de Hebreeënbrief klinkt ook de Schepping door 
(Hebreeën 1,1-3) waarvan Christus het fundament is. Op grond van dat fundament mag er een 
verwachting zijn. Voor Israël, maar ook voor de gemeente. 
 
Messiaanse trekken 
Israël leert de gerechtigheid van God. De heiligheid van Gods volk is alleen in Hem gefundeerd. Als 
Zijn heil nabijkomt, klinkt er direct de oproep tot gerechtigheid. Ook die staat niet los van de Sabbat. 
Zoals we al lazen in Deuteronomium 5 heeft de Sabbat gelding niet alleen voor de kinderen van 
Israël, maar ook voor die herkenbare vreemdeling. In Jesaja 56 gaat dat zelfs nog verder. Daar strekt 
het zich uit tot de toekomstloze eunuch. (In kinderen ligt immers de verwachting, dat zíj de Messias 
van Israël zullen ontmoeten.) De Here God zegt toe hen een naam te geven die beter is dan die in het 
hebben van zonen en dochters zou zijn gelegen (Jesaja 56,5). Dat geldt ook, zoals we reeds hoorden 
voor de vreemdeling (Jesaja 56,6.7). Niet alleen brengt de Here God Zijn kinderen naar Zijn huis, 
maar Hij zal daar ook deze vreemden aan toevoegen! 



 
Liefde 
Onuitgesproken klinkt hier steeds de liefde in door. De Sabbat is de dag van Gods liefde en zo bij 
uitstek dag van de liefde voor mensen onderling, in hun relaties. Dat betekent de roeping om die 
liefde gestalte te geven. God geeft de mens letterlijk de tijd. Sabbat is daar het teken van. Dat is dus 
niet eindeloze verveling, maar gevulde rust. Niet zoals Churchill ooit over het komende Koninkrijk van 
God verzuchtte “de eerste vijfhonderd jaar ga ik vissen, daarna weet ik het niet meer.” Een 
sabbatsrust voor het volk van God; gevulde tijd. Gevuld door God in Zijn liefde. Mogelijk is de Sabbat 
gegeven als teken van de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Teken van de herstelde verhoudingen. Als 
verhoudingen weer hersteld zijn, door vergeving en genade, dan zal er liefde wonen. Prediker 9,7-9 
schildert dat voor ons uit. De liefde is de kwalificerende factor. De liefde die de Gemeente ziet in 
Christus, Die gekruisigd werd in een wereld van haat, op de zesde dag (de dag van de mens), maar 
Die de Sabbat vervult. Dat blijkt in Zijn opstanding. Vooral bij Lukas vinden we in de verkondiging de 
betekenis van de Sabbat om het geheim van de Opstanding van onze Here Jezus Christus te kunnen 
ontvangen (Lukas 23,55-24,1). 


