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Welkom, Openingsgebed en introductie.
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Bemoediging
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Hoe weet je dat God je beschermt? 1
Want hij stuurt je zijn engelen, ze zullen over je waken, waar je ook gaat.

Psalm 91 : 11
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Zal er genoeg te eten zijn als je ouders hun baan verliezen?
Mijn God zal vanuit zijn rijkdom aan heerlijkheid volop in al uw noden voorzien in Christus
Jezus.
Filippeanzen 4 : 19
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Ziet God Het engeeft Hij er iets om als een ander je bang maakt en pijn doet? 1
Zeg nooit bij jezelf: ‘Ik zal het hem betaald zetten!’ Vertrouw op de Heer, hij komt voor je op.
Spreuken 20 : 22

5

A130c.jpg

Als God je vergeeft,2 denkt Hij later terug aan je zonden?
Ik ben je niets verplicht, maar dan ook niets. Het is pure goedheid dat ik je opstandigheid
vergeef, niet terugkom op je zonden.
Jesaja 43 : 25
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Wat moet je doen om behouden te worden? 3
Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood
heeft opgewekt, wordt u gered.
Romeinen 10 : 9

De
Sabbat
7
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Welke dag van de week heeft God geheiligd?
God gaf de zevende dag zijn zegen en maakte er een bijzondere dag van. Want op die dag, toen
hij zijn schepping voltooid had, hield hij op met al zijn werk.
Genesis 2 : 3
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Is het belangrijk om de Sabbat te gedenken? 4
Houd de sabbat in ere. Het moet een bijzondere dag voor je zijn.

Exodus 20 : 8
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Is de Sabbat belangrijk zelfs nadat Jezus stierf en is opgestaan? 4,5,6,7,8
Bid dat je niet hoeft te vluchten in de winter of op een sabbat.

Matteüs 24 : 20
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Is Jezus op de Sabbat opgewekt? 5
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Maria, de moeder van Jakobus, en
Salome balsems om daarmee het lichaam van Jezus te zalven. Heel vroeg, op de eerste dag van
de week, toen de zon opkwam, gingen ze naar het graf.
Marcus 16 : 1–2

Onrein
voedsel
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Wat zal er gebeuren met de mensen die varkensvlees eten wanneer Jezus wederkomt? 9
In één keer worden uitgeroeid wie in optocht naar tuinen trekken om zich te reinigen, om zich
aan afgoden te wijden; wie varkensvlees eten en muizen of ander onrein gedierte. De Heer zelf
kondigt dat aan.
Jessaja 66 : 17

Doden
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Als mensen sterven, gaan ze dan naar de hemel om God te loven? 10
Niet de doden brengen hulde aan de Heer, niet de doden in de stilte van hun graf.
Psalm 115 : 17
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Zal iedereen die sterft, opgewekt worden? 10
Verbaas u niet hierover; want er komt een tijd dat de doden in hun graven allemaal zijn stem
zullen horen en uit hun graf zullen komen: wie het goede deden, zullen opstaan om te leven;
wie het kwade deden, zullen opstaan om geoordeeld te worden.
Johannes 5 : 28–29

14

A220c.jpg

Wat zal er gebeuren wanneer Jezus wederkomt? 10,11
Want wanneer het teken wordt gegeven, de aartsengel zijn stem verheft en Gods bazuin klinkt,
zal de Heer zelf afdalen uit de hemel. Eerst staan dan de gestorven christenen op; daarna
worden wij die nog in leven zijn, samen met de verrezenen weggevoerd op de wolken in de lucht
om de Heer te ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn.
1 Thessalonicenzen 4 : 16–17

Picture Sources
p. 2 Daniel in the Lion’s Den. Daniel 6 : 1–28
p. 3 God sends Elijah food. 1 Kings 17 : 1–6
p. 4 God saved David from Saul. 1 Samuel 18 : 11 and 2 Samuel 5 : 1–3
p. 5 Jesus is our High Priest. Hebrews 4 : 14
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p. 6 Mary Magdalene recognizes Jesus. John 20 : 11–18
p. 7 Days of Creation and the first Sabbath. NASA picture AS17-148-22727 is used for day 3 and NASA
picture GPN-2000-000902 of stars in the Butterfly nebula is used for day 4. Genesis 1; John 1 : 3, 15;
Hebrews 1 : 2; and Ephesians 3 : 9
p. 9 Jesus tells his disciples that Jerusalem would be destroyed. Matthew 24 : 3–31, Mark 13 : 1–37, and
Luke 21 : 5–38
p. 10 Mark 16 : 1–2
p. 11 Leviticus 11 en Deuteronomium 14
p. 13 John 5 : 28–29
p. 14 1 Thessalonians 4: 16–17

Eindnoten
Tussen haakjes zijn de paginanummers opgenomen die verwijzen naar de referenties.
1

God heft ons de mogelijkheid gegeven om keuzen te maken. Sommige mensen maken slechte keuzen
en doen anderen daarmee pijn. Echter voor God’s volgelingen, maakt Hij dat wat fout leek tot een
zegening. Een aantal voorbeelden zijn te vinden in: Gen 37 : 28 en Gen 50 : 20; Job 1 : 8–12, Job 2 : 3–6
en Job 42 : 10, 12; Rom 8 : 28; Rev 21 : 4 en Rev 22 : 2, 14. (p. 2, 4)
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Er zijn vele zaken die God in overweging neemt wanneer Hij bepaalt wie te vergeven. De volgende verzen
verduidelijken dit.
Ex. 33 : 19
Ex. 34 : 5–7
Ezekiel 18 : 30
Mat. 6 : 14–15
Mat. 7 : 1–2

God vergeeft wie Hij wilt.
God zal de schuldigen niet vrijspreken.
Toon berouw en stop met zondigen.
Om vergeving te ontvangen, vergeef
ook anderen.
God beoordeelt ons naar hoe wij
anderen beoordelen.

(p. 5)
3

Als je Jezus erkent als de Heer, dan zeg je dat je Hem wilt gehoorzamen als je Heer
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De Bijbel geeft duidelijk aan dat Jezus, noch zijn discipelen de dag hebben veranderend waarop de Sabbat
wordt gevierd.
Exo. 20 : 8–11 De Sabbat is de zevende dag.
Mar. 6 : 2
Jezus gaf les in de Synagoge op
Sabbat.
Mat. 24 : 20
Jezus verwachte van zijn volgers
op de Sabbat te vieren, ook na zijn
opstanding.
Hand. 15 : 21 De discipelen verwachtten dat
niet-Joodse Christenen elke Sabbat
n de Synagoge de Bijbel zouden
bestuderen.
Hand. 18 : 4
Paul gaf elke Sabbat in de Synagoge
les aan zowel Joden als Grieken.
Hand. 28 :
Paul ging niet tegen de burgerlijke17–18 en religieuze wetten in of tegen
de gebruiken van die tijd.
God verwacht van ons blijvend om de Sabbat te vieren. De eerste Christenen ontmoette elkaar dagelijks
(Handelingen 2 : 46),inclusief sommige zondagen, maar in de Bijbel is er geen enkel gebod dat zegt om
de Sabbat niet meer op de zevende dag te vieren. (p. 8, 9)
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(p. 6)
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Is de wekelijkse cyclus van 7 dagen ooit veranderd sinds Juzus tijd? Julias Ceasar voerde de Juliaanse
kalender in, in ongeveer 46 voor Christus. Het kende de wekelijkse cyclus van 7 dagen, zoals ook tijdens
Jezus leven werd gebruikt. Paus Gregorius XIII voerde een nieuwe kalender in, namelijk de Gregoriaanse
kalender. Deze kalender word nu nog in bijna de hele wereld gebruikt. De overgang tussen de Juliaanse en
de Gregoriaanse kalender vond -volgens diverse encyclopedia- als volgt plaats. Na donderdag 4 oktober
1582 werd het vrijdag 15 oktober 1582. Hierdoor werd de weekcyclus van 7 dagen behouden. (p. 9, 10)
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Wat betekent Kolossenzen 2 : 13–17 mean?
13–15: Vroeger was u dood door uw overtredingen en uw heidense levenswijze, maar God heeft u samen
met Christus levend gemaakt, en hij heeft al onze overtredingen vergeven. Hij heeft een streep gehaald
door onze schuldbekentenis die met al haar bepalingen in ons nadeel was en tegen ons getuigde. Hij
heeft die schuldbekentenis vernietigd door haar aan het kruis te slaan. Hij heeft zich ontdaan van de
machten en de krachten, hen in het openbaar te kijk gezet en over hen getriomfeerd aan het kruis.
(Kolossenzen 2 : 20–22; 3 : 5).
16–17: Trek u dus niets aan van kritiek als het gaat om eten en drinken, het vieren van feestdagen,
Nieuwe Maan of Sabbat. (p. 9)
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Wat betekent Romeinen 14 : 5? Joden en Christenen hebben door de geschiedenis heen nieuwe
geboden gemaakt, om bepaalde dagen als heilig of als feestdagen te vieren, bepaald voedsel wel of niet te
eten en andere daden om te laten zien wat ‘ware’ vroomheid (verering) is. Deze passage vertelt ons om
anderen niet te oordelen in de manier waarop zij Christen zijn. Omdat we allemaal voor God’s oordeel
staan, moeten we allemaal vertrouwen hebben in dat wat wij doen overeenkomstig God’s wil is. (p. 9)
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De vroegste historische documenten die de zondag als heilig onderbouwen zijn hieronder weergegeven.
Houd hier rekening mee dat dit door de mens ingestelde tradities zijn en niet het gebod van God. Deze
documenten kunnen in verschillende vertalingen worden gevonden op
http://www.earlychristianwritings.com
Didache, hoofdstuk 14:datering is betwist tussen 50 en 400 na Christus. Dit document beschrijft
niet of schrijft niet voor dat de zondag als de rustdag gehouden dient te worden.
Ignatius to the Magnesians, hoofdstuk 9: datering tussen 105-115 na Christus. Deze brief beschrijf
Christenen die de Sabbat niet langer meer vieren. In plaats daarvan hebben zij hun leven ingericht rond
de zondag. Dit beschrijft een traditie, niet een gebod. Er is ook geen claim dat deze traditie is gebaseerd
op Jezus leven en / of onderwijzingen.
Epistel van Barnabas, hoofdstuk 15:datering tussen 50-120 na Christus. Deze brief bevat verkeerde
interprestaties van citaties van het Oude Testament. Gebaseerd op deze verkeerde interprestaties van
citaties wordt betoogt dat het houden van de Sabbat niet mogelijk is totdat alles nieuw is gemaakt.
Door Barnabas wordt dit aangehaald als de reden waarom de zondag wordt gevierd. Ook hier wordt niet
geclaimd dat een gebod van Jezus wordt doorgegeven, slechts de tradities van die tijd worden uitgelegd.
(p. 9)
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Een lijst van het onreine voedsel stat beschreven in Leviticus 11 en Deuteronomium 14. (p. 11)
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Job was een rechtvaardig man (Job 1 : 1) en hij wilde dat God hem in het dodenrijk stopte (Job 14 : 13)–
laat me dit uitleggen. In dit vers gebruikt de Hebreeuwse Bijbel het woord sheol ( 
 Strong’s number
7585), de oude Griekse vertaling van de Bijbel -het Septuagint-, gebruikt het woord hades (Strong’s
number 86). Deze Griekse vetaling gebruikt bijna altijd het woord hades als het equivalent van sheol (zie
pagina 694 in The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon by Benjamin Davidson, ISBN 0-913573-03-5).
Job wist dat het woord hel en hades zo goed als equivalent zijn (zie het gebruik van sheol en hades in
Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, Tenth Edition) en ook een plaats van rust en vrede betekent.
De Bijbel leert ons dat iedereen daarnaar toe gaat, arm of rijk, rechtvaardig of slecht. (Ps 89 : 47–48,
Gen 37 : 35, Job 3 : 10–22); en dat diegenen die daar zijn niet weet wat er met zijn of haar kinderen
gebeurt (Job 14 : 21), de levenden niet kan beı̈nvloeden en niet kunnen denken (Prediker 9 : 5–6, 10;
Job 7 : 9–10). David (Handelingen 2 : 29,34), Job (Job 19 : 23–27), en Daniel (Dan 12 : 13) rusten of
slapen tot de wederopstanding. Bij de wederopstanding zal de Hemel open gaan, de laatste trompet zal
luiden en Jezus roept iedereen tot zich. (Job 14 : 12, 1 Cor 15 : 51–54, John 5 : 28–29). Het is dan dat
Job verwacht dat God hem zal wekken en doen opstaan in een nieuw lichaam. (Job 19 : 23–27). (p. 12,
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13, 14)
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Jesus leerde zijn discipelen om de dood als slaap te zien (Matth. 9 : 24, Marcus 5 : 39, Lucas 8 : 52). Dit
is in overeenstemming met vele teksten uit het Oude Testament. (bijv. zoek slaap op in een Bijbelse
encyclopedie: in de meeste gevallen wordt dit beschreven als dood (en vice versa)). Jezus’ discipelen
waren niet gewend om de dood slaap te noemen, anders hadden ze begrepen wat Jezus bedoelde toen
hij sprak over de dood van Lazarus (John 11 : 11–13). Volgens Jezus instructie wordt in de rest van het
Nieuwe Testament frequent gebruik gemaakt van Griekse woorden voor slaap, wanneer de dood wordt
bedoeld (Matth 27 : 52; Handelingen 7 : 60; Handelingen 13 : 36; 1 Kor 11 : 30; 1 Kor 15 : 6, 18, 20, 51;
Efeziërs 5 : 14; 1 Thessalonicenzen 4 : 13–17; 2 Peter 3 : 4). Wellicht dat Jezus leerde dat dood als een
slaap is, om onderscheid te maken met en afstand te doen over de heidense ideeën van dood en hel die
in de Griekse cultuur en mythologie overheersten. (p. 14)
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