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De	  zevendedags	  adventisten,	  een	  groepering	  met	  een	  naam	  die	  heel	  duidelijk	  de	  lading	  
dekt:	  Samenkomen	  op	  de	  zevende	  dag	  van	  de	  week	  (zaterdag)	  en	  gefocust	  zijn	  op	  de	  
advent:	  de	  wederkomst	  van	  Christus.	  	  

In	  de	  19e	  eeuw	  ontstond	  deze	  kerk	  in	  de	  Verenigde	  Staten	  rond	  de	  leer	  van	  profetes	  
Ellen	  G.	  White.	  Hier	  ontstaan	  al	  de	  vraagtekens,	  omdat	  de	  zevendedags	  adventisten	  
opkwamen	  in	  een	  tijd	  (en	  plaats)	  waarin	  ook	  andere	  bewegingen,	  zoals	  de	  jehova	  
getuigen	  en	  de	  mormonen,	  ontstonden	  met	  radicaal	  andere	  ideeën	  dan	  de	  meeste	  
christelijke	  denominaties.	  Het	  is	  wellicht	  dan	  ook	  niet	  vreemd	  dat	  sommige	  van	  deze	  
opvattingen	  gezamenlijk	  werden	  gedeeld.	  Daarnaast	  zijn	  veel	  van	  de	  profetieën	  van	  
Ellen	  G.	  White	  nooit	  uitgekomen…	  

Echter,	  het	  is	  misschien	  niet	  helemaal	  fair	  om	  een	  groep	  te	  beoordelen	  op	  het	  verleden.	  
Wat	  leert	  zij	  vandaag	  de	  dag?	  Daarbij	  gaat	  het	  om	  de	  gezamenlijke	  standpunten	  van	  
adventisten	  onderling,	  de	  doctrines	  die	  haar	  onderscheid	  van	  de	  rest.	  	  

De	  28	  geloofspunten	  op	  adventist-‐website	  (http://www.adventist.nl/?q=node/29)	  	  
zouden	  misschien	  deze	  gemeenschappelijke	  basis	  kunnen	  zijn.	  Laten	  we	  die	  eens	  onder	  
de	  loep	  nemen.	  

Als	  men	  de	  28	  geloofspunten,	  vooral	  het	  begin,	  globaal	  zou	  lezen,	  dan	  zou	  veel	  
herkenbaar	  zijn	  voor	  een	  doorsnee	  christen.	  Er	  zijn	  veel	  overeenkomsten.	  Wellicht	  zijn	  
er	  hier	  en	  daar	  wat	  andere	  visies…	  Echter,	  wat	  zijn	  nou	  de	  fundamentele	  verschillen	  ten	  
opzichte	  van	  andere	  christelijke	  denominaties?	  Wat	  kenmerkt	  adventisme	  t.o.v.	  de	  rest?	  
Verderop	  in	  het	  genoemde	  document	  worden	  deze	  verschillen	  langzaam	  duidelijk.	  De	  
volgende	  kenmerken	  zijn	  op	  basis	  van	  het	  genoemde	  document	  wellicht	  typerend	  te	  
noemen	  voor	  de	  kerk	  van	  de	  zevendedags	  adventisten:	  

• De	  gehoorzaamheid	  aan	  de	  (10)	  geboden	  als	  vrucht,	  in	  het	  bijzonder	  de	  
viering	  van	  de	  sabbat;	  

• Het	  ‘onderzoekend	  oordeel’	  vanaf	  1844.	  

In	  dat	  kader	  wordt	  in	  de	  komende	  uiteenzetting	  de	  visie	  van	  de	  zevendedags	  
adventisten	  opgesomd,	  vervolgd	  door	  een	  toetsing	  aan	  de	  bijbel.	  Daarna	  zal	  worden	  
besproken	  wat	  de	  bijbel	  zegt	  over	  ‘de	  zondag’	  (eerste	  dag	  van	  de	  week)	  en	  wat	  het	  
betekent	  om	  als	  christen	  ‘vrucht	  te	  dragen’.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  De	  sabbat	  en	  het	  ‘onderzoekend	  oordeel’	  in	  onderzoek	  	  	  	  	  	  	  	  	  maart,	  2013	  (indenbeginne.nl)	  

	   2	  

1.	  DE	  WET	  VAN	  MOZES	  EN	  DE	  SABBAT	  

Onder	  punt	  18	  van	  de	  28	  geloofspunten	  wordt	  Ellen	  G.	  White	  genoemd,	  als	  ‘gezondene	  
van	  de	  Heer’,	  waarvan	  de	  geschriften	  een	  ‘blijvende	  en	  gezaghebbende	  bron	  van	  
waarheid’	  zijn.	  Dit	  toont	  nog	  steeds	  de	  afhankelijkheid	  aan	  van	  de	  leer	  van	  Ellen	  G.	  
White.	  Dit	  komt	  tot	  uiting	  in	  de	  overige	  punten	  van	  het	  document.	  	  

*	  Punt	  19.	  De	  wet	  van	  God	  

“De	  verlossing	  is	  geheel	  uit	  genade	  en	  niet	  uit	  (de)	  werken,	  maar	  de	  vrucht	  ervan	  is	  
gehoorzaamheid	  aan	  de	  geboden.	  Deze	  gehoorzaamheid	  draagt	  bij	  tot	  de	  ontwikkeling	  
van	  een	  christelijk	  karakter…	  De	  geloofsgehoorzaamheid	  toont	  de	  macht	  van	  Christus	  om	  
mensen	  te	  veranderen	  en	  ondersteunt	  daarom	  het	  christelijk	  getuigenis.”	  

Lees	  dit	  goed	  en	  merk	  op	  dat	  hier	  de	  termen	  ‘gehoorzaamheid	  aan	  de	  geboden’	  en	  
‘geloofsgehoorzaamheid’	  met	  elkaar	  worden	  verward.	  Laten	  we	  ‘het	  Woord	  der	  
Waarheid	  recht	  snijden’,	  oftewel	  juist	  verdelen,	  zoals	  Paulus	  Timotheus	  opdraagt.	  (2	  
Timotheus	  2:15)	  	  

Geloofsgehoorzaamheid	  (Romeinen	  1:5)	  is	  niets	  anders	  dan	  gehoorzaamheid	  aan	  het	  
geloof.	  De	  bijbel	  gebruikt	  ook	  de	  woorden	  ‘gehoorzamen	  aan	  de	  waarheid’	  (2	  
Thessalonicenzen	  2:13)	  en	  ‘het	  evangelie	  gehoorzaam	  zijn’	  (Romeinen	  10:16).	  Het	  heeft	  
namelijk	  niks	  te	  maken	  met	  wat	  je	  doet,	  oftewel	  wat	  jouw	  werken	  zijn!	  Het	  heeft	  te	  
maken	  met	  wat	  je	  gelooft!	  …”opdat	  een	  ieder	  die	  gelooft	  niet	  verderve,	  maar	  eeuwig	  
leven	  hebben”	  (Johannes	  3:16)!	  	  

Trouwens,	  ‘gehoorzaamheid	  aan	  de	  geboden’	  wordt	  in	  het	  document	  van	  de	  adventisten	  
een	  vrucht	  genoemd.	  Welke	  geboden	  eigenlijk?	  De	  10	  geboden?	  Of	  bedoelt	  Jezus	  wat	  
anders	  als	  Hij	  zegt:	  “Indien	  gij	  Mijn	  geboden	  bewaart,	  zo	  zult	  gij	  in	  Mijn	  liefde	  blijven,	  
gelijkerwijs	  Ik	  de	  geboden	  Mijns	  Vaders	  bewaard	  heb	  en	  blijf	  in	  Zijn	  liefde.”?	  (Johannes	  
15:10)	  Overigens	  wordt	  gehoorzaamheid	  aan	  de	  10	  geboden	  niet	  als	  vrucht	  genoemd	  in	  
Galaten	  hoofdstuk	  5.	  Wordt	  vervolgd…,	  laten	  we	  verder	  gaan	  met	  de	  28	  geloofspunten,	  
we	  komen	  namelijk	  nu	  eindelijk	  op	  de	  fundamentele	  verschillen	  …	  

*	  Punt	  20:	  De	  sabbat	  

“De	  weldadige	  Schepper	  rustte,	  na	  de	  zes	  scheppingdagen,	  op	  de	  zevende	  dag	  en	  stelde	  de	  
sabbat	  in	  voor	  alle	  mensen	  als	  een	  gedenkteken	  van	  de	  schepping…	  De	  sabbat	  is	  een	  dag	  
van	  vreugdevol	  omgaan	  met	  God	  en	  de	  naaste.	  Hij	  is	  een	  symbool	  van	  onze	  verlossing	  in	  
Christus,	  een	  teken	  van	  onze	  heiliging,	  een	  bewijs	  van	  onze	  trouw	  en	  een	  voorproef	  van	  
onze	  eeuwige	  toekomst	  in	  Gods	  Koninkrijk.	  De	  sabbat	  is	  Gods	  altijddurende	  teken	  van	  het	  
eeuwig	  verbond	  tussen	  hem	  en	  zijn	  volk.”	  

Is	  de	  sabbat	  een	  gedenkteken	  voor	  alle	  mensen?	  Men	  refereert	  o.a.	  naar	  Exodus	  31:13-‐
17:	  “Gij	  nu	  spreek	  tot	  de	  kinderen	  Israëls,	  zeggende:	  Gij	  zult	  evenwel	  Mijn	  sabbatten	  
onderhouden;	  …	  Hij	  zal	  tussen	  Mij	  en	  tussen	  de	  kinderen	  Israëls	  een	  teken	  in	  eeuwigheid	  
zijn…”	  

Ten	  eerste,	  God	  maakte	  van	  de	  sabbat	  een	  eeuwig	  teken	  met	  Zijn	  volk	  Israel.	  Ten	  
tweede,	  God	  gaf	  later	  de	  noodzaak	  aan	  voor	  een	  nieuw	  verbond:	  

“Zie,	  de	  dagen	  komen,	  spreekt	  de	  HEERE,	  dat	  Ik	  met	  het	  huis	  van	  Israel	  en	  met	  het	  huis	  van	  
Juda	  een	  nieuw	  verbond	  zal	  maken.	  Niet	  naar	  het	  verbond,	  dat	  Ik	  met	  hun	  vaderen	  
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gemaakt	  heb,	  ten	  dage	  als	  Ik	  hun	  hand	  aangreep	  om	  hen	  uit	  Egypteland	  uit	  te	  voeren;	  
welk	  Mijn	  verbond	  zij	  vernietigd	  hebben,	  hoewel	  Ik	  hen	  getrouwd	  had,	  spreekt	  de	  
HEERE.”	  Jeremia	  31:31-‐32	  	  

De	  bijbel	  noemt	  het	  eerste	  verbond	  berispelijk,	  oud	  en	  verouderd.	  (Hebreeën	  8:7+10)	  
Zoals	  adventisten	  zelf	  al	  aangeven	  (punt	  12),	  leeft	  de	  kerk	  onder	  het	  nieuwe	  verbond.	  
Dat	  betekent	  dat	  de	  bepalingen	  uit	  het	  eerste	  verbond	  niet	  op	  de	  kerk	  van	  toepassing	  is.	  
En	  waar	  staat	  dat	  een	  letterlijke	  viering	  van	  de	  sabbat	  een	  clausule	  is	  van	  het	  nieuwe	  
verbond?	  	  

Is	  de	  sabbat	  een	  bewijs	  van	  onze	  trouw?	  Dit	  staat	  nergens	  in	  het	  nieuwe	  testament!	  En	  
om	  aan	  te	  tonen	  dat	  Christenen	  niet	  verplicht	  zijn	  om	  de	  sabbat	  te	  houden,	  moeten	  we	  
eerst	  vaststellen	  wat	  de	  wet	  van	  Mozes	  is	  en	  of	  deze	  vandaag	  de	  dag	  nog	  geldt.	  

De	  wet	  van	  Mozes	  zijn	  400+	  wetten	  /	  regels	  die	  zijn	  genoemd	  in	  de	  Torah,	  de	  5	  boeken	  
van	  Mozes.	  Dit	  is	  inclusief	  de	  10	  geboden,	  die	  het	  hart	  van	  de	  wet	  vormt,	  het	  gedeelte	  
van	  de	  wet	  dat	  ‘in	  steen	  is	  ingedrukt’	  (2	  Korinthe	  3:7).	  Deze	  wet	  is	  1	  geheel.	  Je	  kunt	  niet	  
zomaar	  een	  harde	  scheiding	  maken	  tussen	  een	  ceremonieel	  deel,	  een	  moraal	  deel	  en	  een	  
deel	  dat	  betrekking	  heeft	  op	  spijzen.	  Dit	  is	  belangrijk	  om	  vast	  te	  stellen,	  aangezien	  je	  
zodoende	  niet	  kunt	  stellen	  dat	  een	  deel	  van	  de	  wet	  niet	  meer	  van	  toepassing	  is	  en	  een	  
ander	  deel	  wel.	  Paulus	  zegt	  bijvoorbeeld	  dit:	  

	  “…want	  ook	  had	  ik	  de	  begeerlijkheid	  niet	  geweten	  zonde	  te	  zijn,	  indien	  de	  wet	  niet	  zeide:	  
Gij	  zult	  niet	  begeren.”	  (Romeinen	  7:7)	  	  

Paulus	  noemt	  dus	  de	  wet	  en	  citeert	  vervolgens	  het	  laatste	  gebod	  van	  de	  10	  geboden.	  Je	  
kunt	  de	  wet	  niet	  scheiden	  van	  de	  10	  geboden.	  Het	  is	  en	  blijft	  1	  geheel.	  In	  1	  Korinthe	  8:9	  
bijvoorbeeld	  noemt	  Paulus	  de	  wet	  van	  Mozes	  en	  citeert	  vervolgens	  Deuteronomium	  
25:4.	  

Welnu,	  om	  te	  stellen	  dat	  christenen	  de	  (10)	  geboden	  dienen	  te	  houden,	  is	  ook	  te	  stellen	  
dat	  christenen	  de	  hele	  wet	  dienen	  te	  houden,	  jazeker.	  Dienen	  christenen	  zich	  ook	  te	  
besnijden?	  Moeten	  wij	  onze	  kinderen	  stenigen	  als	  ze	  ons	  vervloeken?	  (Exodus	  21:17)	  En	  
als	  ik	  op	  1	  punt	  faal,	  heb	  ik	  dan	  niet	  de	  hele	  wet	  overtreden?	  (Jakobus	  2:11)	  

	  Lees	  eens	  de	  volgende,	  heldere	  standpunten	  van	  Paulus	  over	  de	  wet:	  	  

“Zo	  dan,	  de	  wet	  is	  onze	  tuchtmeester	  geweest	  tot	  Christus,	  opdat	  wij	  uit	  het	  geloof	  zouden	  
gerechtvaardigd	  worden.	  Maar	  als	  het	  geloof	  gekomen	  is,	  zo	  zijn	  wij	  niet	  meer	  onder	  den	  
tuchtmeester.”	  (Galaten	  3:24)	  

“Want	  de	  zonde	  zal	  over	  u	  niet	  heersen;	  want	  gij	  zijt	  niet	  onder	  de	  wet,	  maar	  onder	  de	  
genade.”	  Romeinen	  6:14	  

Het	  doel	  van	  de	  wet	  is	  om	  te	  laten	  zien	  wat	  zonde	  is,	  om	  de	  zondaar	  met	  de	  rug	  tegen	  de	  
muur	  te	  zetten	  en	  naar	  het	  kruis	  van	  onze	  Zaligmaker	  Jezus	  Christus	  te	  leiden.	  Eenmaal	  
daar	  aangekomen	  heeft	  de	  wet	  zijn	  werk	  gedaan	  en	  geldt	  deze	  niet	  meer.	  

Christenen	  behoren	  zodoende	  niet	  onder	  de	  wet	  de	  zijn,	  maar	  onder	  de	  genade.	  Het	  is	  
toch	  spijtig,	  dat	  ondanks	  deze	  woorden,	  en	  vele	  andere	  woorden	  aan	  de	  gemeente,	  vele	  
christenen	  er	  toch	  bewust	  voor	  kiezen	  om	  onder	  de	  wet	  en	  onder	  het	  eerste	  verbond	  te	  
zijn,	  dat	  door	  God	  zelf	  is	  aangemerkt	  als	  berispelijk,	  oud	  en	  verouderd….	  	  
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2.	  HET	  ONDERZOEKEND	  OORDEEL	  

Maar	  daar	  blijft	  het	  niet	  bij,	  want	  het	  gaat	  verder.	  De	  sabbatviering	  is	  wellicht	  niet	  het	  
hart	  van	  de	  kerk,	  het	  gaat	  dieper.	  Want	  via	  de	  sabbat	  komen	  we	  uiteindelijk	  bij	  de	  kern	  
van	  adventistentheologie:	  het	  zogenaamde	  ‘onderzoekend	  oordeel’	  (investigative	  
judgement).	  Dit	  oordeel	  kleurt	  wellicht	  elke	  andere	  doctrine	  in	  de	  beweging…	  

Het	  gaat	  nu	  te	  ver	  om	  de	  oorsprong	  daarvan	  uit	  te	  leggen.	  Echter,	  dit	  is	  wat	  er	  in	  de	  28	  
geloofspunten	  staat:	  

*	  Punt	  24.	  De	  dienst	  van	  Christus	  in	  het	  hemels	  heiligdom	  

“In	  1844,	  aan	  het	  einde	  van	  het	  profetische	  tijdperk	  van	  2.300	  dagen,	  begon	  Hij	  <Jezus>	  
aan	  de	  tweede	  en	  laatste	  fase	  van	  zijn	  verzoeningswerk.	  Dit	  is	  een	  werk	  van	  onderzoekend	  
oordeel,	  dat	  deel	  uitmaakt	  van	  de	  uiteindelijke	  verdelging	  van	  alle	  zonde,…”	  

Wat?!	  1844?	  Hoezo?	  

Dit	  zogenaamde	  werk	  van	  onderzoekend	  oordeel,	  dat	  Jezus	  zou	  zijn	  begonnen	  in	  1844,	  
is	  niet	  slechts	  een	  bijzaak	  van	  de	  adventistenleer,	  dit	  vormt	  de	  kern	  die	  raakvlak	  heeft	  
op	  de	  rest	  van	  de	  leer,	  zoals	  de	  gehoorzaamheid	  aan	  de	  (10)	  geboden.	  Het	  gaat	  hier	  weer	  
te	  ver	  om	  diep	  op	  in	  de	  gaat,	  maar	  om	  het	  zo	  te	  zeggen:	  	  

Stel	  je	  bent	  een	  christen	  die	  geboren	  is	  in	  het	  jaar	  1600.	  Omdat	  het	  moment	  van	  (jouw)	  
oordeel	  nog	  moet	  beginnen	  (vanaf	  1844),	  zou	  je	  bij	  het	  sterven	  niet	  gelijk	  naar	  de	  hemel	  
kunnen	  gaan.	  Als	  blijkt	  dat	  het	  oordeel	  op	  termijn	  negatief	  is,	  zou	  je	  namelijk	  verloren	  
gaan.	  Zodoende	  ga	  je	  als	  mens	  bij	  het	  sterven	  niet	  gelijk	  naar	  de	  hemel	  of	  naar	  de	  hel,	  
maar	  kom	  je	  in	  een	  toestand	  van	  onbewust-zijn.	  Deze	  toestand	  wordt	  genoemd	  bij	  
punt	  26	  van	  de	  28	  geloofspunten.	  	  

Vergelijk	  dit	  weer	  eens	  met	  de	  duidelijke	  uitspraken	  van	  Paulus:	  

“Wij	  hebben	  dan	  altijd	  goeden	  moed,	  en	  weten,	  dat	  wij,	  inwonende	  in	  het	  lichaam,	  
uitwonen	  van	  den	  Heere.”	  (2	  Korinthe	  5:6)	  

“…	  hebbende	  begeerte	  om	  ontbonden	  te	  worden	  en	  met	  Christus	  te	  zijn;	  want	  dat	  is	  zeer	  
verre	  het	  beste.”	  (Filippenzen	  1:23)	  

Om	  in	  te	  wonen	  in	  het	  lichaam	  is	  om	  uit	  te	  wonen	  van	  de	  Heer.	  En	  om	  uit	  te	  wonen	  van	  
het	  lichaam	  is	  om	  in	  te	  wonen	  bij	  de	  Heer.	  En	  om	  ontbonden	  te	  worden	  is	  om	  met	  
Christus	  te	  zijn.	  Er	  is	  geen	  twilight-‐zone	  waar	  gelovigen	  in	  een	  toestand	  van	  onbewust-‐
zijn	  spenderen,	  voordat	  ze	  met	  Christus	  worden	  verenigd,	  en	  er	  is	  geen	  in-‐between	  
plaats	  waar	  ongelovigen	  in	  een	  toestand	  van	  onbewust-‐zijn	  spenderen,	  voordat	  ze	  
verloren	  gaan.	  Dit	  is	  onzin.	  Evenals	  het	  zogenaamde	  werk	  van	  onderzoekend	  oordeel,	  
dat	  Jezus	  zou	  zijn	  begonnen	  in	  1844.	  Dit	  is	  totale	  fictie	  en	  niet	  Bijbels!	  

Toen	  Jezus	  Christus	  aan	  het	  kruis	  hing	  en	  al	  onze	  zonden	  op	  zich	  had	  genomen	  zei	  Hij	  
dit:	  “Het	  is	  volbracht”.	  (Johannes	  19:30)	  En	  als	  iets	  volbracht	  is,	  valt	  er	  niets	  meer	  te	  
volbrengen!	  	  

En	  omdat	  Hij	  het	  volbracht	  heeft,	  zo’n	  2000	  jaar	  geleden,	  valt	  er	  geen	  verzoeningswerk	  
meer	  te	  doen	  en	  geen	  zonde	  meer	  verdelgd	  te	  worden,	  zoals	  adventistentheologie	  
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beweert!	  Al	  onze	  zonden	  zijn	  al	  uitgedelgd	  toen	  Jezus	  deze	  zonden	  op	  zich	  nam	  aan	  het	  
kruis	  en	  God	  de	  Vader	  Hem	  vervolgens	  daarvoor	  verbrijzelde!	  (Jesaja	  53:10)	  

De	  bijbel	  spreekt	  wel	  over	  2	  oordelen,	  namelijk	  het	  oordeel	  voor	  de	  grote	  witte	  troon	  
voor	  de	  ongelovigen	  (Openbaring	  20:11)	  en	  het	  oordeel	  voor	  de	  ‘rechterstoel	  van	  
Christus’	  (2	  Korinthe	  5:10	  SV,	  Romeinen	  14:10	  SV),	  waar	  christenen	  voor	  hun	  werken	  
worden	  geoordeeld	  en	  niet	  voor	  hun	  zonden.	  (1	  Korinthe	  3:10-‐15)	  Dit	  laatstgenoemde	  
oordeel	  voor	  gelovigen	  heeft	  niks	  te	  maken	  met	  behoudenis.	  	  

Bij	  deze	  2	  oordelen	  staan	  mensen	  daadwerkelijk	  voor	  Hem	  en	  dit	  betreft	  niet	  een	  of	  
andere	  geheime	  gebeurtenis	  achter	  de	  schermen	  die	  vanaf	  1844	  plaatsvindt.	  Daarnaast	  
moeten	  deze	  2	  oordelen	  nog	  plaatsvinden.	  

	  

3.	  DE	  ZONDAG	  EN	  VRUCHTDRAGEN	  (in	  het	  kort)	  

In	  de	  bijbel	  staat	  duidelijk	  dat	  Jezus	  is	  opgestaan	  op	  de	  eerste	  dag	  van	  de	  week,	  de	  
zondag.	  Neem	  Marcus	  16:9	  maar	  eens	  letterlijk!	  De	  apostel	  Johannes	  kreeg	  zijn	  visioen	  
op	  de	  ‘dag	  des	  Heeren’,	  de	  zondag	  (Openbaring	  1:10).	  Christenen	  kwamen	  samen	  op	  de	  
eerste	  dag	  van	  de	  week	  (Handelingen	  20:7),	  niet	  om	  de	  rustdag	  te	  houden,	  maar	  om	  het	  
brood	  te	  breken	  en	  het	  Woord	  te	  delen,	  zoals	  christenen	  dat	  nog	  steeds	  doen	  in	  een	  
zondagse	  dienst.	  In	  diverse	  adventistenmateriaal	  wordt	  de	  zondagviering	  overigens	  
genoemd	  als	  het	  merkteken	  van	  het	  beest.	  Dit	  is	  echt	  te	  bizar	  voor	  woorden!	  	  

Enfin,	  als	  christenen	  niet	  onder	  de	  wet	  zijn,	  betekent	  dat	  dan	  dat	  ze	  zich	  lekker	  
wetteloos	  kunnen	  gedragen?	  

Nee,	  zeker	  niet.	  Zoals	  altijd	  zijn	  de	  woorden	  van	  Paulus	  duidelijk:	  

“Zo	  dan	  mijne	  broeders,	  gij	  zijt	  ook	  der	  wet	  gedood	  door	  het	  lichaam	  van	  Christus…	  opdat	  
wij	  Gode	  vruchten	  dragen	  zouden.”	  Romeinen	  7:4	  

“Maar	  de	  vrucht	  des	  Geestes	  is	  liefde,	  blijdschap,	  vrede,	  lankmoedigheid,	  
goedertierenheid,	  goedheid,	  geloof,	  zachtmoedigheid,	  matigheid.	  Tegen	  de	  zodanigen	  is	  
de	  wet	  niet.”	  Galaten	  5:22-‐23	  

Het	  is	  eigenlijk	  heel	  erg	  simpel:	  

Christenen	  zijn	  losgemaakt	  van	  de	  wet	  van	  Mozes	  wanneer	  ze	  tot	  geloof	  zijn	  gekomen,	  
niet	  om	  wetteloos	  te	  leven,	  maar	  om	  vrucht	  te	  dragen,	  waar	  de	  wet	  niets	  op	  tegen	  heeft.	  	  

“Een	  iedere	  boom	  die	  geen	  goede	  vrucht	  voortbrengt,	  wordt	  uitgehouwen	  en	  in	  het	  vuur	  
geworpen.”	  (Mattheus	  7:19)	  Dit	  vruchtdragen	  heeft	  niets	  met	  de	  sabbat	  te	  maken!	  

Dat	  christenen	  vrijwillig	  graag	  de	  sabbat	  willen	  houden	  moeten	  ze	  natuurlijk	  zelf	  weten.	  
Echter,	  als	  dit	  wettisch,	  plichtmatig	  of	  dwangmatig	  gebeurt,	  dan	  is	  dat	  discutabel.	  Zoals	  
altijd	  is	  Paulus	  weer	  heel	  duidelijk:	  

“Dat	  u	  dan	  niemand	  oordele	  in	  spijze	  of	  in	  drank,	  of	  in	  het	  stuk	  des	  feestdags	  of	  der	  nieuwe	  
maan	  of	  der	  sabbatten,	  Welke	  zijn	  een	  schaduw	  der	  toekomende	  dingen,	  maar	  het	  
lichaam	  is	  van	  Christus.”	  Kolossenzen	  2:16-‐17	  


