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HIJ VOEGDE ERAAN TOE: 
‘DE SABBAT IS ER VOOR DE 
MENS, EN NIET DE MENS 
VOOR DE SABBAT; EN DUS 
IS DE MENSENZOON OOK 
DE HEER EN MEESTER 
OVER DE SABBAT.’ 

MARKUS 2:27

EEN GIDS OM DE AANWEZIGHEID 
VAN GOD TERUG IN ONZE 

HUIZEN TE BRENGEN

m a a r t  2 0 2 0  e d i t i o n



“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 (HSV)
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WAT IS DE SABBAT? 

De sabbat (Hebreeuws: shabbat) wordt al eeuwenlang door zowel Joden als 
heidenen in ere gehouden als een heilige rustdag. De Sabbat wordt voor het eerst 
genoemd in het scheppingsverhaal in Genesis 2:1-3: “Op de zevende dag had God 
zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had (NBV).” 
God gaf  ons zelf  het voorbeeld voor de naleving van de sabbat en bevestigde dit 
opnieuw in de tien geboden die aan Mozes op de Berg Sinaï werden gegeven. 
Het voorbeeld van die zevende rustdag kun je door de hele bijbel vinden. Het 
is eigenlijk een van de meest centrale thema’s die het hele verhaal van de schrift 
vormgeeft. 

Jezus hield zelf  ook de sabbat; hij verwees zelfs naar zichzelf  als de “Heer van 
de Sabbat” (Matteüs 12:1-8; Marcus 2:23-28; Lucas 6:1-5). De manier waarop 
Jezus de sabbat hield geldt als model voor ons. Jezus deed soms dingen tijdens de 
Sabbat die de religieuze elite ongepast vond. Hij genas op de sabbat en plukte 
en at gewassen. Dit maakte de religieuze leiders boos op Jezus en zijn discipelen 
maar het leert ons een belangrijke les over het naleven van de Sabbat: nauwgezette 
wettische naleving is niet het doel van de sabbat. De Sabbat is niet als last bedoeld, 
maar als een geschenk!

Anders gezegd, we hebben de vrijheid om creatief  te zijn zodat we echt kunnen 
vieren en genieten van onze tijd van Sabbat. We moeten niet alleen vrijheid voelen 
in de wijze waarop wij de Sabbat naleven maar diezelfde vrijheid ook uitreiken 
naar anderen en hun naleving van de Sabbat niet veroordelen (Kol. 2:16). 

De sabbat is geen juk van gebondenheid dat ons gedrag in toom moet houden. 
Aan de andere kant, het is ook niet een gewone dag waarop we “niets doen”. Het 
is een vrijelijke gave die ons gegeven is om gewoon, samen met onze naasten, 
te genieten van het leven dat ons gegeven is door God, en dit te doen met zijn 
koninklijke goedkeuring. Het gaat er niet om of  we de vorm goed krijgen maar of  
we zien dat Jezus uiteindelijk onze sabbatsrust is en dat we ons, door de Sabbat, in 
hem mogen verheugen en uit mogen zien naar onze eeuwige sabbatsrust wanneer 
hij terugkomt (Heb. 4:1-13). 

Je kunt meer hulpmiddelen, zoals video’s, blogs, podcasts over de Sabbat vinden 
bij onze vrienden van The Bible Project (bibleproject.com/explore/what-is-the-
sabbath klik bij de openingspagina op Engels).
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WAT IS DE SABBATSMAALTIJD?

Een van de belangrijkste uitingen van geloof  onder de leden van de eerste 
vorm van de christelijke kerk was de ontmoeting van een gezin of  groep 
vrienden, die op een specifieke, apart gezette tijd bijeenkwamen in hun 
huizen om Jezus te ontmoeten rond een heilige maaltijd. Vandaag de dag is 
het nog steeds een levens veranderend gebruik dat gelovigen toerust met de 
mogelijkheid om hun Godgegeven rol als priesters in hun gezin op te pakken. 
Het rond de tafel samenkomen met een kleine groep familieleden of  vrienden 
is net zo belangrijk en krachtig als welke grote samenkomst in een kerkgebouw 
dan ook. Wanneer we tijdens de Sabbat rond de tafel samenkomen in geloof  
en liefde betekent dat veel meer dan het houden van een eenvoudige maaltijd - 
het is een bovennatuurlijke demonstratie. (Ps. 133; Hebr. 10:25; Hand 2:42-
47).

In Openbaring 3:20 herinnert Jezus ons eraan dat hij aan de deur staat en 
klopt, hij vertelt ons dat wanneer we hem uitnodigen, hij maaltijd met ons 
wil houden. Wanneer we deelhebben aan het Avondmaal tijdens de sabbat, 
stellen we een bovennatuurlijke daad door de aanwezigheid van Jezus in onze 
huizen te verwelkomen en erkennen we dat hij letterlijk tijdens de maaltijd bij 
ons aanwezig is. Avondmaal tijdens de Sabbat is ook een profetisch vooruitzien 
naar de wederkomst van Koning Jezus wanneer hij zijn eeuwige koninkrijk zal 
vestigen en we deel zullen nemen aan het bruiloftsmaal van het Lam (Openb. 
19:9 NBV).

Door de eeuwen heen, in het bijzonder ten tijde van vervolging of  tijdens 
pandemieën zoals de pest of  wanneer het voor christenen niet mogelijk was 
om samen te komen in grote bijeenkomsten, werd het breken van het brood 
en het openen van het Woord datgene waardoor Gods volk iedere beproeving 
kon doorstaan. De Sabbat begint normaliter wekelijks met een avondmaaltijd 
tijdens zonsondergang op vrijdag en duurt tot zonsondergang op zaterdag. 
Normaal gesproken brengt de sabbatsmaaltijd je familie en/of  vrienden aan 
tafel voor een gezamenlijke maaltijd die volgt op het Avondmaal. Wanneer 
je alleenstaand bent, of  bijvoorbeeld op reis, word je uitgenodigd om het 
Avondmaal zelf  te vieren in de aanwezigheid van de Heilige Geest. Sommige 
gezinnen nodigen hun vrienden uit om hen kennis te laten maken met de 
praktijk van de sabbatsviering.



Anderen nodigen zelfs familie en vrienden die Jezus niet kennen of  vragen 
hebben over het geloof  uit, om deel te worden van de aanwezigheid van God 
in een liefdevolle sfeer van mensen die om hen geven. Na het Avondmaal gaan 
de deelnemers gewoon samen eten waarbij ze de aanwezigheid van Christus in 
hun huis hebben verwelkomd.

SAMENSTELLING VAN HET SABBAT AVONDMAAL
(Alle artikelen kunnen in de supermarket worden aangeschaft)

> Kaars
Tijdens het Avondmaal is de kaars een weergave van Jezus als licht van de 
wereld. Wanneer je de kaars aansteekt erken je dat hij het Licht van de wereld 
is en nodig je zijn aanwezigheid in je huis uit. In een traditionele Joodse sabbat 
maaltijd worden twee kaarsen gebruikt. Maar je kan er ook één gebruiken of  
een kandelaar met drie kaarsen, een symbool van de Heilige Drie-eenheid.

> Wijn of druivensap
Afhankelijk van wat je vindt passen bij je gezinssituatie vertegenwoordigt de 
wijn of  druivensap het bloed van Jezus. 

> Brood of matzes
Bij Joodse sabbat maaltijden gebruikt men challah (een gevlochten 
brood) of  matzes (een grote ongerezen cracker), maar elk brood voldoet. 
Het brood of  de matzes tijdens deze maaltijd vertegenwoordigt het 
lichaam van Jezus. 

> Avondmaalbeker
Afhankelijk van je situatie kan je een grote beker gebruiken of  kleine bekertjes 
of  cupjes. 
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SABBAT MAALTIJD

1. Welkomstgebed en aansteken van de kaarsen
2. Lezen van het Woord

3. Het Avondmaal
4. Gebed van zegen en bevestiging 

5. Maaltijd
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De leider of  een andere aangewezen persoon steekt de 
kaars(en) aan als uiting van het verwelkomen van de 
aanwezigheid van Jezus in het huis. De tafel bidt samen het 
Onze Vader.
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. Geef  ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef  ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. (Matteüs 6:9-13 HSV)

Proclamatie door de leider:
Almachtige God, we verwelkomen uw aanwezigheid in ons huis en we danken 
u voor deze rustdag. We danken u dat u deze dag heeft gekozen om ons te 
ontmoeten. Door uw Woord heeft u ons geheiligd en opgedragen om een licht 
voor de wereld te zijn. En bovenal danken we u voor Jezus, onze Messias, het 
licht van de wereld. 

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

1. WELKOMSTGEBED &  
HET AANSTEKEN VAN DE KAARSEN
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GENESIS 2:3
God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van 
heel zijn scheppingswerk. (NBV)

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. 
(NBV)

MARCUS 2:27
En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter 
wille van de sabbat. (HSV)

HEBREEËN 4:3, 9-10
Wij die tot geloof  gekomen zijn, gaan immers de rust binnen…(HSV)
-
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. (NBV)

JESAJA 66:22-23
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, zegt de HEERE. (HSV)

2. HET LEZEN VAN HET WOORD
Iedereen aan tafel wordt aangemoedigd om een van de volgende 
Schriftgedeelten te lezen:



3. AVONDMAAL

Het lichaam van Jezus (het brood): de leider houdt het brood 
omhoog en bidt:
Gezegend bent u, Heer onze God, Koning van het heelal, die het brood 
uit de aarde voortbrengt. We danken u, Heer Jezus, voor uw lichaam dat 
voor ons gegeven is opdat wij heel zullen zijn.

Het antwoord van de tafel:
“Jezus wij danken u.” Of  “Amen”

Na deze proclamatie mag het brood uitgedeeld worden en 
iedereen mag het brood eten.

Het bloed van Jezus (de wijn/het sap) de leider houdt de beker 
omhoog en bidt:
Gezegend bent u, Heer onze God, Koning van het Heelal die de vrucht 
van de wijnstok voortbrengt. We danken u, Heer Jezus, voor uw bloed 
van het verbond dat uitgestort is voor het wegnemen van alle zonde.

Het antwoord van de tafel: 
“Jezus wij danken u.” Of  “Amen”

Na deze proclamatie mag iedereen uit de beker(s) drinken.  
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4. GEBED VAN ZEGEN & BEVESTIGING

Gebed van zegen door de leider 
(De leider legt hun handen op de groep en bidden een zegen over hen)
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)

Antwoord van de zegen door de tafel
(Diegene die gezegend zijn leggen hun handen op de leider en bidden hardop)
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 uitgesproken is mag je doorgaan met de maaltijd. Je 
kunt ook afsluiten met een persoonlijk dankgebed zoals: 
Glorie aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die was, die is en 
voor altijd zal zijn. Amen.
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