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DE SABBAT
Als u had geleefd in de tijd waarin
God de Wet aan Mozes gaf, had u
te maken gehad met de doctrine
van de sabbat:
"Onderhoudt dan de sabbat, omdat hij u
heilig is! Wie hem ontheiligt, zal voorzeker
gedood worden; want een ieder, die op
deze enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid
worden uit het midden van haar volken."
(Exodus 31:14)
De sabbat moest altijd op de zevende dag
(zaterdag) door de mensen van God in
acht worden genomen en wel door te
rusten en God te eren. Het was niet
genoeg om enkel te erkennen dat de
sabbat door Jehovah was gegeven en
vrolijk je eigen gang te gaan. De uitdeling
van dit bevel raakte de levens van zij die
hier onderdanig aan waren op een directe
en aangrijpende manier.
Het was nodig om de sabbat dagen van te
voren voor te bereiden. Zij die onder de
Wet waren hadden geen toestemming
om wat voor handmatige arbeid dan ook
te verrichtten. Al het voedsel moest dan
ook van te voren worden klaar gemaakt

(Exodus 31:14). Vuren mochten niet
worden aangestoken (Exodus 35:3). Zelfs
het verzamelen van hout was verboden,
leidende tot het doodvonnis bij
ongehoorzaamheid (Numeri 15:32-36).
Ook was er een reisverbod (Exodus
16:29). Zij die onder de Wet waren, waren
vol toewijding om hun gedrag overeen te
laten stemmen met de bevelen waaronder
God ze had geplaatst. In hun geval was
het opvolgen niet een kwestie van een
goed idee; Hij eiste gehoorzaamheid of
het gevolg zou de dood zijn!
Vandaag de dag, hebben we het privilege
om te leven onder God′s bediening van
Genade toevertrouwd aan de apostel
Paulus. Dit betekent dat we de instructies
van Christus moeten volgen welke in de
brieven van Paulus kunnen worden
gevonden (1 Korinthiërs 11:1; 14:37).
Toen God het nieuwe programma van
Genade uitvoerde, wat Hij "de
verborgenheid" (Efeziërs 3:3) noemt,
stichtte hij vele veranderingen.
Bijvoorbeeld, vandaag de dag hoeft de
sabbat niet meer in acht te worden
genomen. Elke dag van de week hebben
we de vrijheid om te doen wat we willen,
binnen de grenzen van de Schriften
natuurlijk. We kunnen werken, zo ver
reizen als we willen en voedsel
klaarmaken. Zonder te vergeten om
geregeld met medegelovigen bij elkaar te
komen.
Door dit te doen, erkennen we het feit dat
een verandering in de bedelingen heeft
plaats gevonden en dat dit heeft geleid tot
een nieuwe serie instructies voor de Kerk,
het Lichaam van Christus vandaag de
dag.
Hopelijk helpt deze vergelijking ons om te
begrijpen dat de doctrine waaronder God
ons geplaatst heeft, zal bepalen hoe we
moeten wandelen om Hem te eren en te
verheerlijken. Een verandering in doctrine
betekent ook een verandering in wandel.
(Bron: 'Paul's Epistle to the Ephesians'
door Paul M. Sadler)

