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7. Bakstenen zonder stro 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (7/24) 

 
 

Voordat Mozes de koning van Egypte benaderde om vrijheid voor het 
volk van Israël te vragen, ging hij samen met zijn broer Aäron naar de 
onderdrukte leiders van Israël. Tijdens deze ontmoeting moedigden 
Mozes en Aäron het volk aan om zichzelf aan de Heere te wijden en 
vertelden zij hen dat God op het punt stond hen met machtige hand van 
de slavernij te verlossen. De Israëlieten hadden zeven dagen per week 
zware arbeid voor de Egyptenaren moeten verrichten, maar na deze 
ontmoeting met Mozes besloten zij kennelijk weer op elke zevende dag 
te gaan rusten. Omdat ze dit deden zei de woedende Farao later tegen 
Mozes en Aäron: ‘Gij wilt hen met hun dwangarbeid doen ophouden!’ 
(Exodus 5:5, NBG). (Het Hebreeuwse woord voor ‘ophouden’ is hier 
‘shabbath’ en het betekent ‘ertoe aanzetten sabbat te houden’.) De boze 
koning wist dat hij drastische maatregelen moest treffen om deze 
slavennatie onder zijn controle te houden. Hij besloot hen daarom 
zoveel werk te geven dat zij in hun gedachten geen ruimte meer zouden 

hebben voor God of aanbidding. Hij zei tegen de slavendrijvers en voormannen: ‘U mag voortaan geen stro 
meer aan het volk verstrekken om de bakstenen te maken, zoals voorheen. Laten zij zelf maar stro gaan 
verzamelen. En het aantal bakstenen dat zij voorheen maakten, moet u hun nu ook weer opleggen. U mag 
daarvan niets afdoen’ (Exodus 5:7,8). Net zoals in de dagen van Mozes staat God ook nu op het punt om 
grootse dingen voor Zijn volk te doen. Spoedig zullen zij van de slavernij van de zonde verlost worden en 
op reis gaan naar het hemelse Kanaän. En ook nu weer tracht God de aandacht van Zijn volk te richten op 
het belang van Sabbatsrust.  

 

1. Heeft God de Sabbatsrust alleen voor de Israëlieten gemaakt? 

Markus 2:27 En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de __________,  
niet de mens ter wille van de sabbat. 
 
Antwoord: ____________________ 

Merk op: Wanneer Jezus zegt dat de Sabbat voor de mens gemaakt is, betekent het woord ‘mens’ de 
gehele ‘mensheid’ – voor alle mensen, te allen tijde, overal.  

 

2. Wanneer heeft God de Sabbat ingesteld? 

Genesis 2:1,3 Zo zijn de hemel en de aarde _____________, en heel hun 
legermacht. … En God zegende de zevende dag en heiligde die, want 
daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Sabbat werd ingesteld aan het einde van de scheppingsweek.  
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3. Welke dag van de week is de Sabbat? 

Genesis 2:2,3 Toen God op de ____________  ______ Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had,  
rustte Hij op de ___________  _______ van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.  
En God zegende de ____________  ______en heiligde die. (Vul hier telkens twee woorden in.) 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: In het tweede hoofdstuk van Genesis vertelt God ons drie keer dat Hij de zevende dag van de 
scheppingsweek tot Sabbat gemaakt heeft. Hij ‘heiligde’ die, wat ‘apart zetten voor heilig gebruik’ betekent. 
God maakte de Sabbat tot een periode van 24 uur, omdat er tijd nodig is om een ware liefdesrelatie met 
Jezus te ontwikkelen. De duivel wil ons net als de farao in Egypte zó druk bezighouden, dat wij geen tijd 
hebben om aan God te denken. God wist hoe ontzettend druk de mensen in de eindtijd zouden zijn en 
heeft daarom wekelijks 24 speciale uren apart gezet om met Zijn volk te spenderen, om elkaar te leren 
kennen. Hij heeft een wekelijkse afspraak met u gemaakt. Mis deze niet!   

 

4. Hoe heeft God het belang van Zijn heilige Sabbat  
laten zien?  

Exodus 20:8-11 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. ...  
Daarom ____________ de HEERE de sabbatdag, en heiligde die. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Exodus 20:8-11 bevat het vierde gebod van Gods Wet. Door de Sabbat een onderdeel van Zijn 
Tien Geboden te maken, toonde God het ultieme belang van die dag. In vers 10 wordt het ‘de sabbat van 
de HEERE, uw God’ genoemd. Alleen het vierde gebod begint met het woord ‘gedenk’, wat erop wijst dat 
God wist dat mensen het zouden vergeten. Het breken van de Tien Geboden, Gods Wet, is zondigen  
(1 Johannes 3:4). Maar Jezus stierf om Zijn volk van hun zonden te verlossen (Mattheüs 1:21). 

 

5. Van welke twee waardevolle dingen  
is de Sabbat volgens God een teken?  

Ezechiël 20:12 Ook heb Ik hun Mijn sabbatten gegeven,  
om een teken te zijn tussen Mij en hen, zodat zij zouden weten  
dat Ik de HEERE ben Die hen ____________. 
 
Exodus 31:17 Hij [de Sabbat] zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn,  
want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: God zegt dat de Sabbat een teken is van Zijn macht als Schepper en Verlosser. In Openbaring 
14:6-14 geeft God drie belangrijke boodschappen die verkondigd dienen te worden ‘aan hen die op de 
aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk’ (vers 6). De eerste boodschap wordt gevonden in vers 
7: ‘Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, 
de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft’. Deze oproep om terug te keren naar ware 
aanbidding wordt direct genomen uit het vierde gebod: ‘Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en 
de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag’ (Exodus 20:11). 
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6. Welke dag was heilig voor Jezus? 

Lukas 4:16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was,  
en ging naar Zijn _____________ op de dag van de sabbat  
naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Jezus is in alles ons voorbeeld (1 Petrus 2:21), ook in het houden van de Sabbat, wat Zijn 
gewoonte was te doen. Een ‘gewoonte’ is een regelmatige handeling. Christenen dienen te wandelen zoals 
Jezus gewandeld heeft (1 Johannes 2:6). 

 

7. Wat was Paulus’ gewoonte als het gaat om de Sabbat? 

Handelingen 18:4 En hij sprak ___________  ___________  
in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen.  
(Vul hier twee woorden in.) 
 
Handelingen 17:2 En Paulus ging naar zijn gewoonte  
bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek 
vanuit de Schriften. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Het was ook Paulus’ gewoonte [na de opstanding van Jezus en als apostel van de heidenen]  
om de zevende-dag Sabbat te houden. 

 

8. Kwamen de bekeerde heidenen  
ook op de Sabbat samen? 

Handelingen 13:42 En toen de Joden weggegaan waren uit de 
synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende 
____________ dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Bij een andere gelegenheid kwamen de discipelen op de Sabbat samen met een groep  
heidense vrouwen. Dat deden zij aan de oever van een rivier, omdat de stad geen synagoge had  
(Handelingen 16:13). 

 

9. Was het Jezus’ bedoeling dat Zijn volk de Sabbat zou houden  
nadat Hij voor hun zonden gestorven was?  

Mattheüs 24:20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter  
en ook niet op een ______________.  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: In dit gedeelte voorspelde Jezus de val van Jeruzalem, waarvan Hij wist dat deze zou 
plaatsvinden in 70 n.Chr. (ongeveer 40 jaar later). Hij vertelde hen te bidden dat zij niet op de Sabbat voor 
het binnenvallende leger zouden hoeven vluchten. Het is duidelijk dat Jezus van Zijn volk verwachtte dat zij 
de Sabbat lang na Zijn dood nog zouden heiligen.  
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10. Leert de Bijbel ons dat Gods volk in de eindtijd  
ook Zijn zevende-dag Sabbat zou houden?  

Openbaring 12:17 En de draak [duivel] werd boos op de vrouw [kerk],  
en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen [overblijfsel]  
van haar nageslacht [kinderen], die de ______________ van God  
in acht nemen. 
 
Openbaring 14:12 Hier zien we de volharding van de heiligen.  
Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. 
 
Openbaring 22:14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des 
levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De bovenstaande teksten verwijzen naar Gods kerk in de eindtijd, en elk tekstgedeelte zegt 
duidelijk dat Gods kerk in de eindtijd Zijn geboden bewaard – waar het vierde gebod, de Sabbat, natuurlijk 
ook bij hoort.  

 

11. Zullen allen die gered worden in de hemel de Sabbat houden? 

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 sabbat tot sabbat _________ vlees zal komen  
om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Bijbel zegt dat alle verlosten uit de gehele geschiedenis straks op de nieuwe aarde samen 
Gods Sabbat zullen vieren.  

 

12. Kunnen we er zeker van zijn dat de huidige zevende 
dag van de week (zaterdag) dezelfde Sabbatdag is als die 
Jezus heiligde?  

Lukas 23:54-24:1 En het was de dag van de voorbereiding [vrijdag]  
en de sabbat brak aan. ... En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij 
specerijen en mirre gereed. En op de sabbat ____________ ze 
overeenkomstig het gebod. En op de eerste dag van de week gingen zij ... naar het graf.  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Jezus werd gekruisigd op vrijdag (voorbereidingsdag), de dag vóór de Sabbat (Markus 15:42). 
Jezus rustte in het graf op de Sabbat van het gebod (Lukas 23:56) en stond op uit de dood op de eerste 
dag – de dag na de Sabbat (Markus 16:1-6). Christenen over de gehele wereld vieren die dag nog steeds 
als Paaszondag. De Bijbel vertelt ons duidelijk dat de Sabbat de dag na vrijdag en vóór zondag was. Die 
dag van de week is op elke kalender makkelijk te vinden. (Zie aanvullende studie ‘Wat het woordenboek 
zegt’ en ‘Is de kalender niet veranderd?’)  
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13. Staat God het toe dat iemand  
Zijn heilige dag verandert? 

Spreuken 30:5,6 Ieder woord van God is gelouterd, ... ______ niets toe 
aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou 
blijken te zijn. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Vlak voordat God de Tien Geboden gaf, zoals die beschreven staan in Deuteronomium 
hoofdstuk 5, gaf Hij de ernstige waarschuwing dat niemand daar iets aan mag ‘toevoegen’ of er ‘van 
afdoen’ (Deuteronomium 4:2). Zij dienden precies zo gehouden te worden zoals Hij ze had gegeven. God 
zegende Zijn Sabbat (Exodus 20:11) en wanneer Hij iets zegent is het voor altijd gezegend  
(1 Kronieken 17:27). God zegt, ‘Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, 
niet veranderen’ (Psalm 89:35). Sommige mensen erkennen dat zij Gods heilige Sabbat hebben veranderd 
naar zondag. Maar God accepteert de onderwijzingen van mensen niet, Hij heeft ons immer de Bijbel als 
gids gegeven.  

 

14. Wanneer begint de Sabbat en wanneer eindigt die?  

Leviticus 23:32 ... moet u uw sabbat vieren,  
vanaf de avond tot aan de volgende ____________. 
 
Markus 1:32 Toen het nu avond geworden was en de zon onderging. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Sabbatsuren beginnen bij zonsondergang op vrijdag en eindigen bij zonsondergang op 
zaterdag.   

 

15. Wat is de dag des Heeren waar Openbaring 1:10 over spreekt? 

Exodus 20:10 ... maar de zevende dag is de sabbat van de 
____________, uw God. 
 
Jesaja 58:13 Indien u uw voet van de sabbat terughoudt,  
ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt. 
 
Markus 2:28 Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: In zowel het Oude als het Nieuwe Testament noemt God de Sabbat ‘de dag des Heeren’. Ook 
gebiedt Hij dat mensen gewaarschuwd moeten worden, zodat zij de zonde van het vertrappen van Gods 
Sabbat niet begaan (Jesaja 58:1,13). God maakt bekend dat Zijn Heilige Sabbat voor alle mensen is 
(Jesaja 56:2-7). De zondag wordt in de Bijbel nooit de dag des Heeren genoemd. Het is simpelweg één 
van de zes werkdagen van de week (Ezechiël 46:1). Meer dan dat is het nooit geweest.  
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16. Welke zegen is er verbonden aan het houden van het Sabbatsgebod?  

Mattheüs 11:28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u ________ geven. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Elk van de Tien Geboden heeft een spirituele betekenis. Sommige wettische christenen fixeren 
zich op de letter van de Wet en verwaarlozen de geest van de Wet. Jezus wil dat wij beiden hebben om in 
balans te blijven (Mattheüs 5:21,22,27,28). De Bijbel gebruikt vaak de term ‘rust’ om naar verlossing te 
verwijzen. Hebreeën 4:1,4,9,10 zegt dat zij die waarlijk naar de ‘rust’ van de bekering geleid worden en in 
Christus blijven, de Sabbat zullen houden als symbool van de christelijke rust.   

 

17. Jezus heeft de Sabbat gegeven als teken  
van Zijn macht om te scheppen en te heiligen.  
Is het uw verlangen de zegeningen van deze heilige dag  
te ontvangen door de Sabbat tot Zijn eer te houden?  

 
Antwoord: ____________________ 

 

Aanvullende studie 
Wat het woordenboek zegt 

Zoek in het woordenboek de volgende woorden op en zie wat u daar zult vinden:  

§ Zaterdag (zelfstandig naamwoord): de zevende en laatste dag van de week.  
Vele van de Bijbelse helden zijn een type of model van Jezus.  

§ Zevende dag (bijvoeglijk naamwoord): zaterdag. 
§ Zondag (zelfstandig naamwoord): de eerste dag van de week. 
§ Eerste dag (zelfstandig naamwoord): zondag. 

Is de kalender niet veranderd? 
De kalender is één keer gewijzigd, in oktober 1582, maar dat heeft de wekelijkse cyclus niet veranderd. Er 
werden 10 dagen van de kalender weggelaten, vanaf 4 oktober 1582. Wat vrijdag 5 had moeten zijn, werd 
vrijdag 15 oktober. Het diagram hieronder zal u helpen de verandering te visualiseren. U zult zien dat het 
de volgorde van de dagen niet veranderde.   

OKTOBER 1582 
 

zo ma di wo do vr za 
  1 2 3 4 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31             

 

 

Bezoek www.amazingfacts.org voor meer Bijbelstudiemateriaal! 


