26 Sabbatsrust, óók voor het land Leviticus
In Leviticus 26 vervolgt Mozes het geven van instructies om in het land te mogen verblijven. Of het
volk nou gehoorzaam of ongehoorzaam zou zijn, het land zou haar sabbatsrust houden als dienaar
van JHWH. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde
verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan?
Het chiasme is als volgt:
A (v1-2) Maak geen afgoden; houdt de sabbat; houdt het verbond in stand.
B (v3-13) Zegeningen voor gehoorzaamheid aan het verbond.
C (v14-33) Vloeken voor ongehoorzaamheid aan het verbond.
Centrale as (v34-35) Het land zal haar sabbatten genieten.
C (v36-39) De dood voor de resterende ongehoorzamen.
B (v40-44) Berouw zal JHWH doen toegeven en Zijn verbond herinneren.
A (v45-46) JHWH is de Elohiem van Jakob, Izak en Abraham. Hij zal zich het verbond herinneren.
Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: JHWH is de verbondsbewaarder. Hij zal Zijn aandeel in het verbond in stand houden. Ook
als Israël mogelijk zal falen in het volbrengen van haar aandeel, JHWH zal altijd doorgaan met een
heilige rest. Zie Profetische lessen 1
Niveau B: Gehoorzaamheid aan het verbond kan alleen maar leiden tot zegen. Al lezend wordt je
herinnert aan de hof van Eden!. Zie dat gehoorzaamheid trapsgewijs verloopt: het gaat van studie
(horen~shema) naar leren naar doen.
De persoon die het verbond in stand houdt of tesjoeva doet na aanvankelijke ongehoorzaamheid
wordt gezegend. Hier geldt Spreuken 29:18 Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig
is hij die zich houdt aan de wet.
Als je leest over gehoorzaamheid, realiseer je dan dat hier bedoeld wordt dat het gaat om gehoorzaamheid
vanuit een liefhebbende relatie- en dán de geboden gaan doen!

‘Het licht gaat bij JHWH nooit volledig uit’; er is altijd een weg terug door tesjoeva te doen. Er wordt
veel gepuzzeld of bekering bij de mens begint of dat de Vader iemand in beweging zet.. In dit
gedeelte blijft de verantwoordelijkheid in het midden hangen.. Zie profetische lessen 2
Niveau C: Ongehoorzaamheid kan alleen maar leiden tot een overweldigende reeks aan vloeken:
paniek, ziekte, misoogsten, verslagen worden, dood door wilde dieren, hongersnood, kannibalisme,
verwoesting, het zwaard, verwoesting, angst en ballingschap. Zie profetische lessen 3
Centrale as: Het woord sabbat betekend ‘7de dag’,‘stoppen met werken’, ‘ophouden’ en ‘rusten’. De
sabbat is bedoeld voor de mens maar óók voor de aarde! Het is een fundamenteel onderdeel van de
schepping en is net als de zwaartekracht niet uit te onderhandelen en staat los van menselijke
beslissingen. Sinds het begin van de tijd heeft de aarde haar sabbatsrust gehouden in gehoorzaamheid aan haar Schepper. Na de verwoesting van de 1ste tempel in 586vC genoot het land haar
sabbatsrust.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee

willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah
meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Psalm 40:8,9 en Jesaja 46:8-10.
Ook Hebreeën 3:5 is duidelijk: En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om
te getuigen van wat later gesproken zou worden..
Jesjoea zélf bevestigt dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27.
Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen: Dit zijn de
woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij
geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen
opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. Ook in Johannes 5:45-47 wijst Jesjoea
duidelijk op Mozes die over hem schreef tegenover de Schriftgeleerden: Denk niet dat Ik u zal
aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u
Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet
gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? In Johannes 1:46 roept discipel Filippus enthousiast uit:
‘wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk
Jesjoea, de zoon van Jozef, uit Nazareth.
Mogen ook onze ogen geopend worden voor de Torah en de woorden van Jesjoea als we nog wat
Schriftplaatsen langs gaan!
Profetische lessen 1: Ook Nieuw Testamentisch klinkt de waarschuwing voor afgoderij: 1 Johannes

5:21
JHWH zal Zijn verbond vernieuwen met Israël: Jeremia 32:40,41 Zie in vers 41 dat wonen in
het land dan weer in zicht is; Ezechiël 16:60
JHWH stelde Zijn gekozen dienaar Jesjoea tot een verbond voor het volk: Jesaja 42:6 In vers 8 wordt
dit afgezet tegen afgoderij.
Profetische lessen 2: Jesjoea verklaart hen die het Woord van JHWH gehoorzamen zalig, dus gezegend:

Lukas 11:28
Ook Ezechiël benoemd dat de Vader altijd verder gaat met een heilige rest: Ezechiël
12:16; 34:29; 36:29,30
Profetische lessen 3: Jesjoea houdt degenen die het Woord van JHWH niet gehoorzamen vervloekt:

Mattheüs 13:30a, 40-42
Ezechiël waarschuwt exact voor de vervloekingen die ook Mozes het volk moest mededelen: Ezechiël
5:12,16,17; 6:11; 7:15
Ongehoorzaamheid met las gevolg geen regen, dus ook geen zegen geldt
ook voor de volken; in iedergeval in het Vrederijk wat gaat komen: Zacharia 14:17-19
Het eeuwige einde van wetsovertreders is verbanning van de aanwezigheid van JHWH: Openbaring
22:15
Bij de Centrale as: De mens heeft zelf de keuze om de sabbat wel of niet te eerbiedigen maar kan de
sabbat niet teniet doen of vervangen door een andere dag: 2 Kronieken 36:21 en Jesaja 56:6
Het gemis aan sabbatsrust zowel voor de mens als de schepping klinkt overduidelijk door in
Romeinen 8:20-22
Jesjoea schafte de sabbat niet af en bracht er géén veranderingen in aan. Ook de discipelen hielden
de sabbat: Handelingen 15:21
Zoals de wekelijkse sabbat gegeven is tot zegen van de mens, zo is het 7de jaar een zegen tot
verfrissing van het land. Het 7de Millenium zal bestaan uit 1000 jaren van zegen voor de aarde en een
ieder die er op zal mogen wonen: Ezechiël 36:33-38
Psalm 85 is een prachtig profetische psalm om het herstel van de rust voor het land uit te bidden!

